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ÚVOD

Čeká nás letopočet spořádaný
jak se to sluší na baladu, 
je jenom z nul a dvojek poskládaný,
nulka je, jak se patří, zcela vzadu. 

Není tam ale jen tak pro parádu,
je mimořádná v jiných čísel sledu, 
vždyť právě ona začíná dekádu,
na čísla před ní se dívá z nadhledu.

Nás čeká svět spíš neuspořádaný, 
je tady více záporů než kladů, 
řekl bych, že je hodně rozhádaný, 
lidé jsou zvyklí svádět to na vládu.

Ode mne ale nečekejte radu,
do revoluce národ nepovedu,
nejsem jak kupa mladých rozumbradů,
dívám se na ně ze svého nadhledu.

Svět byl a bude živly ovládaný,
vystřídá se zde suché, mokré klima, 
od počátku je to takto udělaný,
po každém létě zase přijde zima.

Svět za sta let mne příliš nedojímá,
omluvte prosím stařičkého dědu,
má mysl spíše historii vnímá, 
nechávám jiným prognostickou vědu.

Rok tímto letopočtem ovládaný – 
to jediné snad mohu říci dopředu –
z dobra i zla bude poskládaný,
zkuste – jak nulka – bráti jej z nadhledu.

Báseň pana  Lubomíra  Šika  pro  rok  2020.  
(psána koncem roku 2019) 
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Letopočet byl letos spořádaný,
ze samých nul a dvojek poskládaný, 
nic nesvědčilo o tom, co se chystá
a nevystoupil žádný alarmista.
Na téma klima byly konference,
Greta v OSN měla audience,
skutečnou hrozbu nikdo nepředvídal,
z televize se o ní nedozvídal.

        V půlce února jsme se dozvěděli, 
        že v Číně propukla nějaká epidemie, 
        miliony lidí jsou zavřeny v karanténě, 
        tisíce jsou nakaženy a stovky umírají. 

        Takových pohrom svět však zažil více,
španělská chřipka, pravé neštovice,
mor dýmějový díky své pověsti 
byl nejstrašnější hrozbou minulosti.

 Epidemie se dnes i tehdy začala šířit z Číny k sousedům, v Evropě to nejprve 
postihlo Itálii. Lyžařští nadšenci si však stále užívali sjezdovek v italských stře-
discích, vždyť na krásné čisté hory se žádná nemoc nedostane. Po večerech 
se bavili  v barech a pak se spokojeně vraceli  domů. Netušili,  že si  s sebou 
vezou
 i nezvaného hosta.

Před tři sta lety se v kronikách psalo
jak celé české království plakalo,
padesát tisíc smrtka uhranula,
ani Litovel tehdy neminula.
Snad když jsou lidé po zimě ochablí
přijdou virové, aby je napadli,
tehdy v Litovli, v osmnáctém století,
strašný mor připsal své první oběti.

V březnu 2020 stejně jako v březnu 1710 přišla epidemie do Čech a na Mo-
ravu z Itálie. Jestli tehdy něco podnikl císař pán ve Vídni nevím, snad jen s ce-
lým dvorem utekl  na  venkovské  sídlo.  Tentokrát  vláda  vyhlásila  stav  nouze 
a přísnou karanténu. Litovel byla jedním z prvních zasažených měst. Byly za-
vřeny školy, zakázány kulturní i sportovní aktivity. V Litovli bylo 31 postižených, 
v Uničově 18, skutečný počet ale neznáme; většina nepociťovala příznaky ná-
kazy, a tak se nenechala testovat. 

Když byla vyhlášena karanténa, 
většinou se nám zdála přemrštěná,
strach ale vzbuzovaly statistiky,
počet nemocných umlčel kritiky.
Zbytečně nesměl nikdo na ulici,
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zmlkli dokonce moudří prognostici.

 Nařízení karantény se v březnu nejprve zostřila, přišel příkaz neopustit území 
města,  výjezdy  hlídala  policie.  Občané  nad  60  let  neměli  raději  vycházet 
z domu. Obchody kromě potravin a lékáren byly zavřené. 
 První nemocný byl ohlášen 1. 3., za měsíc jich bylo 3 300. Lidé se lekli, po-
ctivě dodržovali karanténu, nosili roušky, a pokud jim chyběly, tak si je sami šili. 
Statistika ale byla příznivá, koronavir ustupoval. Za první pololetí roku 2020 ze-
mřelo v České republice 56 885 lidí, v roce 2019 to bylo 57 458 lidí, tedy dokon-
ce více. Pandemie se v úmrtnosti nijak neprojevila, nebyla to zbytečná panika? 
Ostrá karanténa Litovle a Uničova skončila 31. 3., vláda postupně pod tlakem 
opozice a živnostníků uvolňovala přísná nařízení v celém státě. Stále rostl po-
čet  hlasitých  kritiků  karanténních  opatření  vyhlášených  vládou.  Pojednou 
se zdálo, že za celou tu kalamitu nemůže koronavir, ale neschopná vláda v čele 
se zločincem Babišem. Alespoň tak to denně líčila televize.

Stalo se, co jsme ještě nezažili,
ani my, kteří tady dlouho žili.
Ač na mnohé si stále naříkáme,
nesrovnatelně dobře se dnes máme,
naši předkové na tom hůře byli
a nemálo si starostí užili.
Byť koronavir není požehnání,
s černou smrtí to nesnese srovnání,

Morová epidemie se v 18. století vyvíjela podobně, tedy až na tu kritiku 
panovníka, císaře ani knížete pána nikdo neobvinil z neschopnosti (i když ne-
známe hospodské řeči).

V dubnu zdánlivě nemoc ustoupila,
aby se v létě znovu objevila.
Tentokrát udeřila v plné síle,
ucítila, že přišla její chvíle.
V červenci právě o svátku Jákoba
zas se vrátila ta hrozná choroba,
proslulý jarmark se ve městě konal,
když první mrtvý ve svém domě skonal.
Trhovci v hrůze město opustili,
ani své zboží sklidit nestačili.

 Také v roce 2020 se život po prvním otřesu vracel k normálu. Obchody i ško-
ly byly opět otevřeny, lidé přestali nosit roušky. Opozici otrnulo, začala kritizovat 
vládu a premiéra jako hlavního viníka. Přísný ministr zdravotnictví byl vystřídán. 
Do hlavních zpráv televize se místo statistik epidemie vrátily volby do krajů a do 
senátu. Byť nejvíce hlasů získalo Babišovo ANO, do krajských vlád a do senátu 
ji opoziční koalice nepustila. Posílili zejména Piráti, kteří už svým jménem při-
tahovali mladé.
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 Klimatičtí alarmisté stále hrozili oteplením a suchem, letošek byl však plný 
deště a bouřek, z celé republiky hlášena řada povodní. Také prázdniny začaly 
bouřkou s deštěm a ochlazením na 20 stupňů. V půlce října týden pršelo a v Li-
tovli byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Voda se sice vylila do luk, ale 
když pršet přestalo, vracela se zpět do koryta. 
 Zahraniční zpravodajství se věnovalo tomu, jak nás ohrožují agenti z Ruska 
a Číny, jak Američané nenávidí zvoleného prezidenta a chystají se zvolit jiného. 
Británie si už roku 2016 odhlasovala v referendu odchod z Evropské unie, až do 
samého závěru roku 2020 se však dohadovala o podmínkách. Británie byla do-
nucena,  zjednodušeně  řečeno,  se  vzdát  ekonomické  kontroly  nad svým 
Severním Irskem. Vstoupit do Evropské unie nebylo snadné, odchod je ale ne-
snadnější, snad aby si to nespokojené státy dobře rozmyslely. 
 Z jarní vlny epidemie jsme se rychle otřepali, našim předkům se vedlo hůře.

Život se zvolna začal vracet zpátky,
zpočátku spíše jen zadními vrátky.
Děvečky musí v peci zatopiti
a hospodyně jídlo uvařiti,
ani dobytek se sám nepoklidí
a vůbec nic se samo nezařídí.
Purkmistr Scheiber se svou paní zemřel,
smuteční obřad osud mu odepřel,
radnice byla úplně zavřená
a městská rada zcela ochromená.
Přesto se našlo pár průbojných lidí,
kteří i přes práh svého domu vidí,
zavedli v městě pořádek a kázeň,
v provozu udrželi městskou lázeň.
Tam, kde se lidé morem nakazili,
vchody do domů klínem zarazili,
neznali léku proti té nemoci
a nechali je umřít bez pomoci.

Bylo to kruté, slzu uronili,
před nákazou však jiné ochránili.
Život ve městě, i když narušený,
tak přece jen byl opět obnovený,
měšťané si vzájemně pomáhali,
aby morovou pohromu přečkali.

 Od té doby si již mnoho generací občanů zvyklo, že si přece volíme vládu, 
která se musí o nás postarat, vždyť si ji daněmi platíme. Vlastně to ani není vlá-
da, spíš placené služebnictvo. Proto si taky na ni můžeme třeba i sprostě dovo-
lovat.  Půlka  zpráv  v televizi  hlásila,  kolik  přibylo  nakažených,  pacientů 
v nemocnicích a také zemřelých. A také co vše vláda dělá špatně. Naši před-
kové to měli horší.
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Každý se musel sám o sebe starat,
nebyl tu státní či městský aparát.
Nebyla tady Babišova vláda,
pomáhat lidem nepřišla armáda,
dragounů rota před město přitáhla
a zdejší život víc, než mor zasáhla.
 Kolem dokola město obklíčila,
ven ani dovnitř lidi nepustila.

Na co se mohli občané spolehnout? Snad jen na zázrak.

Kostely byly ovšem uzavřené
a slovo Boží lidem odepřené.
Antonín Matěj, kaplan vysvěcený 
byl pro výřečnost velmi oblíbený,
postavil oltář na okraji města,
kudy od rynku k lesu vede cesta,
poskytoval tam občanům útěchu
i když sám neměl nad svou hlavou střechu.
Postavili mu dřevěnou kapličku,
lidé nosili k oltáři kytičku,
pár andělíčků jen z pálené hlíny,
oltář s obrazem světice Pavlíny,
za uzdravení se vroucně modlili,
svatou Pavlínu o zdraví prosili.
Hned vedle kaple pak stan postavili,
nemálo nemocných v něm ošetřili.
Samaritány modlitba chránila,
dost postižených víra uzdravila.
Zemřela dívka, malá Rozálie,
životní lásky se už nedožije,
dojemná chvíle pro všechny to byla,
i svatá panna slzu uronila.
Vytryskla z oka, na obraze stála
a jako perla lidem připadala.
Když ji podali ženě v lazaretu,
těžce nemocná byla náhle k světu.

Zatímco žena postupně ožila,
po městě se ta zpráva rozšířila,
na vlastní oči každý to chtěl spatřit
a k účastníkům toho divu patřit.
Strážní dav lidí ale nepřehlédli
a padací most okamžitě zvedli.
Čekalo je však velké překvapení,
všichni strnuli jako omráčení,
mohutný řetěz přetrhnul se náhle 
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a most zpět klesal, pomalu a táhle.

 V 18. století Litovel zachránil zázrak, byť 123 občanů pochovali. V 21. století 
už většinou na zázraky nevěříme. Desítky vědců v celém světě pracovaly na vý-
voji  vakcíny proti  té epidemii.  A v samém závěru roku 2020 už byli  úspěšní, 
v Číně, Rusku, USA i v Evropě začalo očkování proti zhoubným virům. Snad 
bude stejně úspěšné jako zázrak svaté Pavlíny. Nad pandemií zvítězíme a kro-
nikář to bude moci zapsat už v roce 2021.

Na památku vítězství  nad morem si  občané postavili  na  náměstí  morový 
sloup, jak oslavíme vítězství nad coronavirem?

Kapitolu Úvod zpracoval pro kroniku pan Lubomír Šik.
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Doplňuje kronikář:

 ANNUS HORRIBILIS! 

Byl to snad nejhorší rok od 2. světové války. Rok, který vlastně nebyl. Nebyla práce, 
olympiáda, světové Expo, možnost jít na oběd, do kina, nakupovat hlouposti či jet na dovo-
lenou. Svět byl jakoby na JIPce a koronavirus byl bezesporu hlavní událostí roku.  

 Paměť bývá krátká, a tak jsme už dávno zapomněli, že první dny letoška nás neob-
vykle  semkly.  Čas  ale  ukázal,  nakolik  byl  zájem  celku  masakrován  neochotou  slevit 
z osobních či politických zájmů. Co je typické na konci kovidového roku 2020? Řežeme 
se mezi  sebou  v kulturních  válkách,  nafukujeme umělé  problémy a  šroubujeme z nich 
planetární dilema. Kopeme příkopy, rozdělujeme se, nechováme se racionálně – což byla 
vždy naše přednost. Tak nějak podvědomě jsme počítali s „koncem zdravotnické historie“ 
a považovali za samozřejmé rychlé prodlužování věku, zázračnou medicínu a nějak rychle 
jsme utnuli nedávné hrozby, jako byly SARS, ptačí chřipka a prasečí mor. Vypadalo to, že  
takové věci už řešíme stejně rutinně, jako létáme do vesmíru nebo si zavoláme do Austrá-
lie. Teď ale na nás nastoupil Covid-19 – něco co jsme neuměli zastavit, a ještě si to sami  
zhoršujeme. 

Dostali jsme toto poselství od roku 2020. Co bude dál? Ale no tak: uměl si někdo 
přesně na jeho začátku představit,  že se v něm život zastaví,  dostaneme roušku a vý-
sledkem pandemie bude i zesílené zblbnutí? Dejme se zase do kupy – už jsme něco pře-
žili, takže nějaký virus nás přece nedokáže natrvalo rozházet!? Světlo na konci tunelu už 
vidět je – tak nezoufejme a postavme se k tomu čelem s nadějí a optimismem! 

  JH 
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 V době, kdy můj předchůdce, kronikář PhDr. Josef Hubáček, sbíral potřebné údaje 

a intenzivně pracoval na dokončení kroniky za rok 2020, se stala smutná událost. 
Náš pan kronikář 5. dubna 2021 nečekaně zemřel.

 PhDr. Josef Hubáček se narodil 6.10.1938 v Litovli. Svou pedagogickou dráhu za-
hájil  na  základní  škole  v  Karlovicích,  několik  let  učil  na  průmyslové  škole  v  Bruntále 
a od roku 1971 již natrvalo zakotvil na uničovském gymnáziu. Vyučoval zde bezmála 35 let 
– ruštinu, dějepis, filozofii, psychologii a základy společenských věd. Během své učitelské 
kariéry se zapsal do paměti i do srdcí stovek svých studentů. 

Po několik volebních období pracoval jako člen Zastupitelstva města Litovel a i jeho 
rady. Kroniku města vedl od roku 2006, rok 2020 již dokončit nestačil.

Všechny, kteří jsme s ním jakkoli spolupracovali, to nesmírně zasáhlo. Byl to člověk 
veselý, při setkání s ním, mi vždy pověděl nějaký vtip, občas i lechtivý. Setkání s ním mi 
vždy činilo potěšení.

Na jeho pohřbu mne oslovili pan starosta a místostarosta, Viktor Kohout a Mgr. Lu-
bomír Broza, zda bych nezvážil pokračování v práci, kterou nemohl dokončit PhDr. Hubá-
ček. Neodpověděl jsem jim hned, vedení kroniky je především úděl, musel jsem si vše dů-
kladně promyslet. Po několika dnech a po konzultaci s mou paní, která mi řekla prosté:  
„Proč ne, budeš to dělat rád“, jsem panu starostovi zavolal, že, pokud budu osloven, neod-
mítnu. Dlouhou dobu se nic nedělo, až po  20.  květnu 2021, kdy zasedala rada našeho 
města, jsem si na webových stránkách města přečetl, že jsem byl jmenován kronikářem. 

Jmenuji se Radovan Urválek, narodil jsem se 3. března 1963, vyrůstal jsem v Chu-
dobíně a od roku 1992 žiji v Litovli. Jsem na Vysoké škole lesnické a dřevařské ve Zvolenu 
vystudovaným dřevařským inženýrem a celý život navrhuji  interiéry.  V roce 2011 jsem 
úspěšně absolvoval postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně 
u prof. Kleduse a v roce 2013 jsem byl jmenován znalcem ve čtyřech oborech, které se tý -
kají  nábytku  a  interiérů.  V  letech  2016–2019  jsem  studoval  na  Univerzitě  Palackého 
archeologii. 

Byl jsem svými rodiči vychován k lásce k historii a přírodě. To se projevilo v lásce 
k birdwatchingu, dříve k ornitologii, a právě k historii. Od studií se zajímám o technické 
památky, etnologii, zvláště pak hanatiku, mým současným největším předmětem zájmu 
je Novozámecký areál. Pracuji mj. jako člen výboru Muzejní společnosti Litovelska,  kterou 
jsem spoluzakládal. Organizuji vycházky a přednášky, které se týkají historie regionu.

Při  dokončování  kroniky  jsem se rozhodl  pokračovat  ve  struktuře  zvolené mým 
předchůdcem. Budu ale rozlišovat jeho práci a práci moji, tu píši kurzívou. Kroniku za rok 
2020 považuji ale za dílo svého předchůdce, Dr. Hubáčka. Má práce ho jen doplnila.

 Protože nám současný zákon o kronikách (zákon č. 132/2006 Sb.) neumožňuje ve-
řejně prezentovat  kroniku, rozhodlo vedení města na návrh Letopisecké komise zveřejnit 
informace z ní v této pamětní knize. 

Ing. Radovan Urválek
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OBECNÉ INFORMACE

UDÁLOSTI

01. 01.
Před 30 lety se v novoročním projevu Václava Havla objevilo konstatování „Naše 

země nevzkvétá“.  Dnes jsme se od tří  ústavních činitelů dověděli,  že žijeme ve skvě-
lé době a zažíváme nebývalý blahobyt! Jsou tu sice problémy – klimatické změny, sucho, 
vliv sociálních sítí či šíření dezinformací a útoky na svobodu. Převažoval však optimismus, 
což je dobré.

01. 01.
Letos si užijeme výrazně více prodlouženého volna – rok bude mít 251 pracovních 

dnů. Kromě Velikonoc totiž navazují svátky na víkend celkem 5x a o den delší budou 
i Vánoce.

01. 01.
Dle obecně závazné vyhlášky ZML ze dne 12. 12. 2019 byla navýšena částka za svoz 
komunálního odpadu o 150 Kč na 650 Kč na osobu/rok. Poplatky za psa byly sjednoceny 
takto – za psa chovaného v rodinném domě a celoročně na zahradě částka 300 Kč, 
v obytném domě 1 000 Kč. U druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %. 
Osvobození od poplatků zůstalo na původní výši. 

5. 12. 2019 – 17. 1.
Prodejní  výstava  regionálních  výtvarníků  studia  Ateliér  a  betlémy  Pavla  Čunderleho 
v prostorách TIC Litovel.  

06. 01.
V radniční věži byly instalovány čtyři nové panely ve spolupráci se spolkem Města Otaka-
rova. Připomenou významného Přemyslovce, zakladatele našeho města, a uvedou i zají-
mavosti z dějin Litovle. 

07. 01.
Koncert v rámci KPH – Slavic trio – Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (klarinet) 
a Petr Sedlák (fagot) v Koncertním sále MK. Zazněly skladby Ludwiga van Beethovena, 
Witolda Lutoslawskiho, Bohuslava Martinů a Jeana Francaixe. 

08. 01.
Vernisáž  výstavy  „Obrazy“  Hany  Pastrnkové  ve  Výstavní  síni  MK.  Výstava  potrvá 
do 30. 1.

08. 01.
Zájezd seniorů do MDO na operetu Mamzelle Nitouche. Účast 52 členů Seniorklubu Li-
tovel.
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09. 01.
Pohledávky  za  téměř  1,7  miliardy  Kč  přihlásili  věřitelé  společnosti  Papcel,  která  je 
od poloviny loňského roku v úpadku. Její majetek byl zatím oceněn na 492 milionů korun, 
cena nemovitého majetku nebyla dosud stanovena.

09. 01.
Za smrt muže na faře v Chudobíně z dubna 2019 uložil krajský soud Miroslavu Vepřekovi 
9,5 roku vězení. Nakonec nebyl odsouzen za zločin vraždy, ale zločin zabití. Obžalovaný 
odvracel útok, ale obrana byla zcela zjevně nepřiměřená.

10. 01.
Nezaměstnanost v republice stoupla na 2,9 %, bez práce bylo na konci minulého roku 
215 532 lidí, což je nejnižší prosincová hodnota od roku 1996.

11. 01.
Nejdůvěryhodnější jsou pro občany starostové a obecní zastupitelstva, nejméně pak obě 
parlamentní komory. Prezidentovi důvěřuje 51 %, Sněmovně 36 % a vládě zhruba dvě 
pětiny veřejnosti (podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění – CVVM).    

12. 01.
Pohádkový  dětský  karneval  plný  tance  zábavných  her  a  dětských  písniček  s  Ivo 
Opletalem, fotokoutek, opičky Fifi a Ola a taneční vystoupení skupiny Kaster ve Velkém 
sále Záložny. 

13. 01.
Soud poslal zadlužený podnik Papcel do konkurzu. Další kroky již budou na insolvenční 
správkyni, kterou je společnost 1. správcovská a konkurzní. (Podrobněji v kapitole Kauza 
Papcel 2…)   

14. 01.
Kino: Román pro pokročilé – filmová komedie s Markem Vašutem v hlavní roli ve Velkém 
sále Záložny.

15. 01.
Kino:  Grinch – animovaná rodinná komedie.  Promítání pro školní  družiny a veřejnost  
ve Velkém sále Záložny.

16. 01.
Povídání seniorů u kávy a čaje s povídáním v klubovně Seniorklubu – promítání videa 
z cestování MUDr. Olgy Vojancové (Bükfürdö) a pana Petra Hojgra (Pamukale, Černobyl, 
Moskva). Účast 69 seniorů.

17. 01.
Městský ples ve Velkém sále Záložny se skupinou Galaxy. Na programu byla i polonéza 
ZŠ Jungmannova, vystoupení TK Caramba Litovel a taneční skupiny Latifah.

18. 01.
Uvažovaný plošný systém zálohování PET lahví se podle ministra životního prostředí Ri-
charda Brabce (ANO) zavádět nebude, protože současný systém sběru je funkční. Minis-
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terstvo se bude zabývat tzv. ekomodulací – ekonomicky zvýhodněnými způsoby balení,  
šetrnějšími k životnímu prostředí.
19. 01.
Chřipka  je  opět  tady  –  nemocnosti  přibývá,  zatím  ale  nedosahuje  úrovně  epidemie. 
Za poslední týden stoupla o 7 %. 

20. 01.
Vládní koalice na návrh ČSSD schválila vyplácení zálohovaného výživného, které bude 
stát  vyplácet  rodičům,  kterým  partner  neposlal  stanovené  výživné  po  4  měsíce, 
a to po dobu  nejvýše  dvou  let.  Ministryně  práce  a  sociálních  věcí  Jana  Maláčová 
(„Oranžová Venezuela“) opět prosadila své. Zákon byl schválem až v roce 2021.

20. 01.
Druhá tvář – Eva Urbanová & Barock – vystoupení operní divy s rockovými hity skupin 
Queen, Nightwish, Nazareth, Scorpions a Andrea Bocelliho ve Velkém sále Záložny. 

21. 01.
Divadelní představení komedie „Drahoušku, toužím po tobě… s Ernesto Čekanem, Pře-
myslem Pálkem, Miroslavem Hrabětem, Kateřinou Peřinovou a Charlotte Doubravovou 
ve Velkém sále Záložny.

22. 01.
Další chřipka, tentokrát ptačí, je po létech opět v Česku – vysoce patogenní vir H5N8, 
pro ptáky  smrtelný,  se  objevil  u  drůbeže  na  Vysočině.  Pravděpodobnost  nakažení 
člověka je při dodržení základních ochranných pravidel naštěstí minimální.    

23. 01.
Princezna  ze  mlejna  –  muzikálová  pohádka  divadla  Pegas  podle  filmové  předlohy 
Zdeňka Trošky ve Velkém sále Záložny.

23. 01.
Podle údajů ČNB dluhy domácností stouply na 1,75 bilionu korun a rostou nepřetržitě  
od roku 2016. Nejvíce si lidé půjčují na bydlení – úvěry dlouhodobě tvoří zhruba tři čtvrti-
ny dluhů domácností. 

24. 01.
Školní ples ZŠ Jungmannova Litovel v obou sálech Záložny.

24. 01.
Chřipka  má  v regionu  první  oběť,  nemocných  přibývá.  Nemocnost  je  nyní  1 313 
na 100 000 obyvatel. Na Olomoucku je to 1 328 případů, nejvíce mezi dětmi a nemocný-
mi mezi 15 až 24 lety.

25. 01.
Házenkářský ples ve Velkém sále Záložny.  

25. 1. – 20. 3.
Výstava  historických  kol  „Kolo  –  deset  stupňů  k dokonalosti“  –  ze  sbírky  pana  Karla 
Poláška v prostorách TIC Litovel. 
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25. 01.
Autobusový zájezd 52 seniorů do MDO na operetu Franze Lehára „Země úsměvů“. Nád-
herná výprava, všeobecné nadšení diváků.

27. 01.
Nový typ koronaviru z čínského Wu-chanu už má 60 obětí a nákaza se rozšiřuje mimo 
Čínu z Asie do Evropy – Francie a Rakouska. Český premiér svolává Bezpečnostní radu 
státu pro opatření proti koronaviru 2019-nCoV s inkubační dobou od 1 do 21 dnů. Opat-
ření již byla zavedena na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni. 
 Bylo to jen prohlášení. Dle osobní zkušenosti kronikáře bylo v halách letiště jen 
několik málo stojanů s desinfekcí.

27. 01.
Tříkrálová  sbírka  v olomoucké  arcidiecézi  –  vykoledovaná  částka  se  letos  vyšplhala 
na rekordních 32,2 milionu korun, když dárci byli štědřejší oproti loňsku o 2,4 milionu Kč.  

30. 01.
Beseda s promítáním snímků „Svatby doma a venku“ – Lukáše Navary v klubovně Se-
niorklubu Litovel. Účast 42 seniorů.

30. 01.
Proběhlo další jednání s Litovelskou cukrovarnou, a.s. o projektu čistírny odpadních vod 
(ČOV). Do konce března by měl být vyhotoven projekt pro stavební a výběrové řízení 
a v průběhu 2. pololetí by mohly začít stavební práce. 

31. 01.
Velká Británie odchází z EU – „Evropu“ opouští 66 milionů lidí. Sjednocená Evropa se vů-
bec poprvé zmenší,  když po 47 letech ztrácí jednu z klíčových zemí. Brexit  budiž va-
rováním, které Brusel nebral vážně. Při jednání EU se Spojeným královstvím se podařilo 
bruselským vyjednavačům zneužít tzv. Pátečních dohod a de facto odtrhli Severní Irsko 
od Velké Británie. Nejspíš to ještě přinese velké problémy.
Velké komplikace odtržení Británie přineslo i budoucím litovelským studentům v UK, ne-
dosáhnou již na zvýhodněné půjčky, kterými platí školné. Spojené království ale plně re-
spektuje již uzavřené smlouvy a současným studentům umožní dostudovat za stávajících 
podmínek.

01. 02.
Od dnešního dne se mění ceny České pošty značně nahoru. Obyčejné psaní či pohledni-
ce do druhého dne od podání je za 19 Kč, obyčejné psaní prioritní pro doručení druhý 
den 26 Kč, standardní doporučené psaní 47 Kč a obyčejná zásilka mimo EU 111 Kč. To 
už snad bude lepší využít holuba, nebo zásilku doručit osobně!?

02. 02.
67. Valná hromada VHS Čerlinka s.r.o. schválila zvýšení cen vodného o 2,4 % (0,69 Kč) 
na 29,60 Kč/m3 a stočného o 4,5 % (1,47 Kč) na 34,53 Kč/m3. Celková platba za m3 

vodného a stočného stoupne o 2,16 Kč na 64,14 Kč.
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03. 02.
Svět uzavírá Čínu – obavy z epidemie čínského koronaviru znamenají spuštění sanitární 
opony, kdy země nevpouštějí cizince, kteří byli v Číně a snaží se omezit i cesty tam. 

04. 02.
Hlavním rezervoárem exotických onemocnění jsou podle expertů zvířecí trhy v jihový-
chodní Asii. O obyvatelích Číny se říká, že snědí úplně všechno, co má 4 nohy a není 
to stůl, všechno, co létá a není to letadlo i všechno, co plave a není to loď. Bohužel,  
na wu-chanský koronavirus, zatím žádný lék neexistuje. Co bude dál? 

04. 02.
Litovelské noviny připomněly 10. výročí, kdy se město rozloučilo s recitátorem, hercem 
ochotnického  divadla,  právníkem  a  vůdčím  činitelem  Svazu  bojovníků  za  svobodu 
JUDr. Kunešem Sonntagem.

04. 02.
Chřipka zavírá většinu nemocnic – konec návštěv. Dostali jsme se v našem kraji nad ce-
lostátní průměr nakažených, kterých je momentálně 1 981 na 100 000 nemocných. Olo-
moucko pak má počet nejvyšší – 2 276 na 100 000, jeden člověk již zemřel a nejvíce 
nemocných je mezi  dětmi do 5 let.  Řada nemocnic (VNOL, FNOL, Přerov, Prostějov, 
Šumperk) již vyhlásila zákaz návštěv. 

04. 02.
V Muzeu Litovel byla zahájena výstava o Července, další obci mikroregionu Litovelsko. 
Hudební vystoupení sourozenců Osičkových. Historii obce přiblížila kronikářka Mgr. Jana 
Motlová.

05. 02.
Vernisáž výstavy 10 členů olomoucké výtvarné skupiny PICTORIUS. Součástí výstavy 
jsou i  fotografie  geologa a  fotografa  Petra  Bezděčky.  Úvodní  slovo pronesla  lektorka 
PaedDr. Mgr. Miroslava Dačická. Výstava ve Výstavní síni MK potrvá do 28. 2.

06. 02.
Vzpomínka  na  Jiřího  Hrozka  s promítáním  jeho  videotvorby  v klubovně  Seniorklubu. 
Znovu ožila povodeň 1977, odstřel telekomunikačních vysílačů a akce Seniorklubu. Účast 
34 seniorů.

07. 02.
Tříkrálová sbírka – v 59 obcích našeho regionu letos koledovalo 136 skupinek koledníků 
a celkem bylo vybráno 741 243 Kč. V Litovli občané přispěli částkou 104 608 Kč. Výnos 
sbírky  je  tradičně  věnován  lidem  v nouzi,  pomoci  rozvojovým  projektům  v zahraničí 
a slouží i jako rezerva pro případné humanitární katastrofy.

08. 02.
XXXIV. Hanácké bál ve Velkém sále Záložny. Hrála cimbálová muzika Primáš z Přerova, 
Hanácká mozêka, vystoupil Folklorní soubor Haná Přerov a Hanačka Litovel. Pořadatel: 
Hanácká mozêka a soubor Hanačka Litovel.
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09. 02.
Devadesáté  narozeniny  oslavil  nestor  litovelské  házené,  dlouholetý  organizační  pra-
covník a kronikář oddílu pan Milan Beňa. Patří  mezi zakladatele mezinárodní házené 
v Litovli  a  iniciátory založení  populárního turnaje O pohár  města Litovle  (1960).  Jako 
funkcionář oddílu házené působí 55 let. Vše nejlepší!

11. 02.
Výšlap seniorů Litovelským Pomoravím pod vedením paní Věry Spurné přes Šargoun, 
Tři Dvory a Červenku v délce 11 kilometrů za účasti 6 turistů.

11. 02.
Swing nylonového věku v podání Ondřeje Havelky a jeho MELODY MAKERS ve Velkém 
sále Záložny. Beznadějně vyprodáno, působivý a neopakovatelný zážitek!

13. 03.
Shromáždění členů MSL – výroční členská schůze zmapovala činnost zapsaného spolku 
za rok 2019, představila plán na rok 2020 a pozvala na nejbližší akce.

13. 02.
Kurz řeckých tanců v MK pod vedením Miroslavy Stroupkové.

17. 02.
Zahájení výstavy výtvarného oboru ZUŠ Litovel.

17. 02.
Fotograficko-filmová projekce manželů Motani: Expedice Borneo – Z krvavého Thajska 
do zeleného pekla – pro veřejnost ve Velkém sále Záložny.  

18. 02.
Oslavy  120  let  hudebního  školství  v Litovli  –  nové  a  zrekonstruované  prostory  byly 
slavnostně otevřeny za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, náměst-
ků hejtmana, starosty pana Viktora Kohouta a místostarosty města Mgr. Lubomíra Brozy. 
Více viz v kapitole: O čem se píše…   

18. 02.
Klavírní recitál Matyáše Nováka v Koncertním sále MK v rámci KPH. Zazněly skladby Fe-
rence Liszta, Giacoma Meyerbeera, Ludwiga van Beethovena a Gaetana Donizzetiho. 
Koncert se uskutečnil za podpory Nadace Českého hudebního fondu. Bohatá návštěva, 
profesionální výkon, ovace ve stoje – nezapomenutelný zážitek!

19. 02.
Klavírní koncert u příležitosti 120 let hudebního školství v Litovli v prostorách ZUŠ.

21. 02.
Setkání s absolventy a přáteli ZUŠ Litovel a slavnostní koncert.  „Otevřená zuška pro oči 
i ouška“ 
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22. 02.
Dětský  maškarní  ples  v sokolovně  Unčovice.  Pořádá  agentura  Lena  ve  spolupráci 
s Osadním výborem Unčovice.

22. 02.
Den Červenky v Muzeu Litovel – vystoupili žáci MŠ a ZŠ Červenka, Dětský sbor Červe-
ňáček, děti z kroužku Badatel v tajemném muzeu při DDM Litovel a sourozenci Osičkovi. 
Muzeum opět poskytlo své prostory pro jinou obec, aniž by někdy uskutečnilo výstavu 
naší přidružené obci.

23. 02.
Máša a medvěd – zábavný animační program pro děti ve Velkém sále Záložny se soutě-
žemi, tanečními workshopy a živým zpěvem. 

25. 02.
Virus koronaviru se stává globální hrozbou. Virem je prokazatelně nakaženo 80 000 lidí 
a 2 660 již na nákazu COVID-19 zemřelo. Nebezpečná ohniska nemoci vznikají i mimo 
Čínu, zejména v Jižní Koreji, Íránu, Japonsku a nákaza drtí i Itálii. Tady postupuje hro-
zivým tempem a má již sedm obětí. Virus je také i v sousedním Rakousku a naše vláda 
již chystá nezbytná opatření.

25. 02.
Z 30. ročníku uznávané degustační soutěže Zlatá pivní pečeť konané v Českých Budě-
jovicích, putují do Pivovaru Litovel dvě zlaté medaile. Zvítězil světlý ležák Litovel Premi-
um a nealkoholické světlé pivo Litovel Free – když se o přízeň odborné poroty utkalo přes 
1 400 piv. Blahopřejeme!

26. 02.
Kino: Grinch – animovaná rodinná komedie pro MŠ a veřejnost ve Velkém sále Záložny. 

26. 02.
Kino: Ženská na vrcholu – romantická komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem, 
Janou Preissovou, Janou Krausovou, Bolkem Polívkou a Markem Němcem v hlavních ro-
lích ve Velkém sále Záložny.

28. 02.
Čekání na nákazu koronavirem – Češi panikaří, podle odborníků však zbytečně? Přesto 
za poslední dny jdou trvanlivé potraviny na dračku.   Lidé se předzásobují  pro případ 
nenadálé krize, takže prodej těstovin, rýže, mouky či konzerv několikanásobně stoupl. 

28. 02.
Jedna z akcí „Den Červenky“ – návštěva kostela sv. Alfonse, kaple sv. Pavlíny a dalších  
významných objektů obce, připravená MSL, z. s.  Byla přesunuta na  na 6. 6.

01. 03.
Virus již je v Česku – tři nakažení koronavirem jsou v izolaci, všichni přijeli z rizikových 
lokalit v Itálii. Nemají však těžký průběh onemocnění. Globální počet obětí dosáhl čísla 
3 060, choroba se rozšířila do 60 zemí a je jí infikováno 90 000 lidí.
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01. 02.
Zemětřesení ve slovenském parlamentu – Slováci svými hlasy poslali dosud neporazi-
telného  Roberta  Fica  do  opozice.  Vyhrálo  hnutí  Obyčejní  lidé  a  nezávislé  osobnosti 
(OLaNO), které získalo 25 % hlasů, Směr jen 18 %. Parlament tak čekají převratné změ-
ny a lídra vítězů Igora Matoviče čeká nelehká práce při sestavování koalice. 

02. 03.
Kajakářka Barbora Dimovová, závodnice TJVS Litovel, je v čele aktuálního světového 
rankingu Mezinárodní  kanoistické  federace ICF ve  sjezdu na divoké  vodě v kategorii 
kajak ženy. Do žebříčku se započítávají nejlepší výsledky individuálních závodů za po-
slední 2 roky. Gratulujeme!
  
02. 03.
Další případ nákazy, opět „cestovatelská anamnéza“ z Itálie. Vláda ruší lety ze severní 
Itálie a Jižní Koreje, zavírají se některé školy, je doporučeno omezení návštěv léčeben 
dlouhodobě nemocných,  domovů seniorů či  ústavů sociálních služeb. Pravděpodobně 
dojde k vyhlášení stavu nouze, aby se úřadům zjednodušil příjem restriktivních opatření. 

03. 03.
Divadelní představení hry Dobytí severního pólu Čechem Františkem Němcem v podání 
Divadla Járy Cimrmana – ve Velkém sále Záložny (vyprodáno měsíc předem). 

04. 03.
XXIX. Mikolovské nálady – putovní výstava výtvarníků EU ve Výstavní síni MK – vernisáž 
za účasti delegace z Polska. Výstava potrvá do 27. 3.

05. 03.
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem v Litovelské kavárně.

06. 03.
To se již nedá bagatelizovat – v 80 státech je koronavirem nakaženo téměř 97 000 lidí 
a nejméně 3 303 jich zemřelo. Celonárodně uzavřelo školy již 13 zemí, jsou odvolávány 
kulturní i sportovní akce. U nás je zavedena povinná karanténa pro návštěvníky Itálie,  
kterých tam za lyžováním odjelo na 16 000. V Olomouckém kraji je zaveden „antivirový 
štít“ – zákaz návštěv nemocnic a domovů seniorů, ruší se kurzy Univerzity 3. věku i školní 
plesy.

07. 03.
Česko  eviduje  19  pozitivních  případů  nákazy  koronavirem,  v našem  kraji  se  muselo 
podrobit testů zatím 6 osob.

7. – 13. 3.
Wellness pobyt v Sezimově Ústí  uspořádala Krajská rada seniorů Olomouckého kraje 
pro 50 členů Seniorklubu Litovel. 

07. 03.
Místní  sdružení  ODS  s  Cestovní  kanceláří  BAVI  uspořádalo  Velký  dětský  karneval 
ve Velkém sále  Záložny se show šaška Vikyho,  animačními  tanečky,  soutěžemi  a pu-
továním raketou do vesmíru. 
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07. 03.
T. J. Sokol pořádá u příležitosti 20. výročí obnovení souboru ochotnického divadla pře-
hlídku  ochotnických  divadel,  jejímiž  hosty  –  patrony  budou  Ivana  Plíhalová,  Richard 
Pogoda a Sandra Pogodová. Prvními představeními byly inscenace Divadelního spolku 
z Náměště  na Hané Za dveřmi  –  „Zavolejte  Jeevese“  a  „Sokl“  –  Divadelního odboru 
Sokola Litovel. 

Protože dochází k rušení všech akcí, dále především informace o koronaviru:

08. 03.
To už je vážně, vážné! K dnešnímu dni je nakaženo virem 105 804 lidí, 3 627 jich zemře-
lo! Karanténa se týká 16 milionů lidí. Itálie je již v izolaci, vláda uzavřela sever země. Tam 
je ovšem v zasažených zónách asi 10 000 Čechů – ti se mají neprodleně vrátit domů.

10. 03.
Nákaza  se  rychle  šíří  –  počet  nakažených  přibývá  po  desítkách.  Dětem  základních 
a středních škol začínají od zítřka prázdniny, výuku přerušily univerzity, v provozu zatím 
zůstávají mateřské školy. Zároveň se ruší všechny veřejné akce, veletrhy i výstavy, kte-
rých by se zúčastnilo více než 100 lidí. Zavírají se i muzea a divadla či kina ruší předsta-
vení.  Koronavirus převrací naruby i život v našem kraji  – zavřená divadla, kina, zoo, 
akvapark, zrušeny plesy, koncerty a další hromadné akce. Sportovní utkání bez diváků 
a jízdní řády s vyškrtanými školními spoji. Pozastavená je i činnost klubů seniorů a ome-
zené bohoslužby v kostelích. 

11. 03.
Šíření nemoci COVID-19 dosáhlo úrovně světové pandemie. U nás je nyní 94 pacientů 
s prokázaným virem a první případy pacientů ve vážném stavu. I Česko čekají klíčové 
2 týdny, pak snad bude snazší odhadnout, jakým způsobem se bude šíření nákazy vyví-
jet. K lidem míří 5 milionů letáků s preventivními informacemi o tom, jak se koronaviru 
bránit.  Více  než  je  její  povinnost,  omezila  veřejný  život  litovelská  radnice,  protože 
ve městě jsou již 2 lidé nakažení koronavirem, kteří se vrátili z Itálie. Došlo k okamžitému 
stornu veškerých kulturních, společenských i sportovních akcí v zařízeních města. Bez-
pečnostní  rada města uzavřela  i  tělocvičny,  klubovny,  hřiště,  sportovní  halu,  plavecký 
bazén i saunu. Více v kapitole, O čem se píše…

12. 03.
COVID-19: vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dní! Česko uzavírá hranice i hospody! 
Lidé nesmí navštěvovat restaurace a hospody po osmé večerní, ruší se všechny akce 
s účastí nad 30 lidí, Češi nesmí vycestovat do 13 rizikových zemí, včetně Německa a Ra-
kouska, a cizinci z těchto zemí nebudou moci přijíždět k nám. Nově se uzavírají i posilov-
ny  a  wellness,  solária,  knihovny,  společenské  kluby,  galerie,  turistická  infocentra 
a stravovací zařízení v nákupních centrech. 

13. 03.
Pevnost Česko! Až na výjimky nikdo nebude smět ven z republiky a cizinci mají zákaz 
vstupu do ní. Každý, kdo se vrátí z rizikových zemí, musí do dvoutýdenní karantény. Ší-
ření nemoci COVID-19 se stalo trestným činem. Další opatření – zákaz trhů a tržnic, ko-
nec návštěv ve věznicích a zavření denních stacionářů.
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13. 03.
Na koordinační schůzce Bezpečnostní rady města bylo dohodnuto uzavření mateřských 
škol, muzea, knihovny a na poliklinice instalování držáků s desinfekčním roztokem.

13. 03.
Epidemie koronaviru  i  snahy státu  zabránit  jeho šíření  –  tento koktejl  přidává vrásky 
i řadě podniků v kraji. Ruší se služební cesty, umožňuje se práce z domu, nařizuje se ka-
ranténa. Firmy se bojí nákazy a očekávají ztráty. Jsou zaváděna zvýšená bezpečnostní 
a hygienická opatření, zároveň ale narážejí na nedostatek ochranných pomůcek. Výrobní 
areály jsou uzavírány, návštěvy zakázány. 

15. 03.
Mimořádné opatření proti šíření nákazy – úplná karanténa pro celou zemi. O tomto opat-
ření, které nemá v historii České republiky obdoby, rozhodla vláda. Lidé mají být doma, 
vycházet smějí jen do práce, na nákup potravin a léků, do bank, na poštu či k lékaři. Ne-
znamená to však zákaz vycházení, nebo domácí vězení, zdůrazňuje vláda. Opatření platí  
na do 26. 3. do 6 hodin ráno.

15. 03.
V Olomouckém kraji bylo evidováno již 32 osob s onemocněním COVID-19, což je v Čes-
ké republice druhý nejvyšší počet po Praze. Krizový štáb kraje se dohodl s nemocnicemi 
v regionu na omezení operací a dalších naplánovaných lékařských úkonů, které nejsou 
nezbytně nutné.

16. 03.
Další radikální krok v boji s koronavirem, v platnost vstupuje vyhláška KHS Olomouckého 
kraje – úplná izolace některých měst.  Obyvatelé Litovle, Uničova, Červenky a dalších 
19 obcí jsou v uzavřené zóně (jsou to přidružené obce výše uvedených míst). V izolaci 
od okolního světa se tak ocitlo 24 000 lidí. Sto šedesát policistů střeží, aby se do těchto 
postižených míst nikdo nedostal. Z dnešních 38 nakažených v kraji totiž 31 pochází právě 
z Litovelska a Uničovska. Mimo nás byla zatím uzavřena ještě obec Kynice na Havlíčkob-
rodsku. Nejpřísnější nařízení o izolaci znamenají policejní zátarasy na 22 stanovištích, li-
duprázdné ulice, zavřená lékárna BENU na litovelském náměstí, uzavřené ordinace ně-
kterých lékařů. Objevily se také problémy se zásobováním a opatřováním roušek, uvázla 
zásilka respirátorů.  

Obec Haňovice,  která se nachází  uvnitř  katastrů  Litovle,  uzavřena nebyla.  Její 
obyvatelé neměli možnost opustit vlastní obec.

17. 03.
Dodávky potravin, léků  a krmiv, které komplikoval strach dopravců z vjetí do uzavřené 
zóny kvůli hrozbě koronaviru pro řidiče, se Litovli i Uničovu daří úspěšně obnovovat. Do-
chází k rozvážení potravin seniorům. Města dostala první zásilku roušek, které dosud vel-
mi chyběly, mnozí si je šili sami. 

18. 03.
Zákaz vycházení bez roušky či šátku – nikdo nesmí z domu bez ochrany obličeje. Dů-
chodci nad 65 let, jako nejohroženější skupina, mají vyhrazeny 2 hodiny pro nákup po-
travin i návštěvu na poštách a klienti domovů pro seniory nesmějí opouštět areály. 
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18. 03.
Krizový scénář je připravený – o vážněji nemocné či zraněné pacienty z oblasti Litovelska 
a Uničovska se bude starat šternberská nemocnice. Tu fakultní v Olomouci chce proza-
tím krizový plán držet co nejdéle a nejdál do nákazy pro složitější péči i proto, aby FNOL 
byla schopna co nejdříve testovat co nejvíce lidí.  Zdá se to být potřebné, protože jen 
za 2 dny přibylo ke 38 dalších 13 případů. Z 51 případů je právě 43 z uzavřené oblasti, 
jen v Litovli přibylo 12 nemocných, třináctý byl ze Šternberka.

19. 03.
Vydán zákaz vycházení na veřejnost bez roušky – bez zakrytí úst a nosu v celé ČR.

19. 03.
Provizorní zařízení pro odběry – testy na virus bylo otevřeno v zařízení (stanu) u Nových 
Zámků,  na  samé  hranici  okleštěného  území.  Mobilní  odběrové  místo  má  urychlit 
i usnadnit cestu k odpovědi, jak moc je zde infekce rozšířená. Infekce podle KHS vzrostla 
na 56 a všech 5 nově nakažených je právě z obvodu Litovle. Podle KHS bylo dosud 
v kraji testováno kolem 500 osob. 
Na odběr se ale čekalo 5–7 dní, testován byl jen jeden člen domácnosti a to vše pouze 
na  objednávku  ošetřujícího  lékaře.  Při  případném  odhalení  nakaženého  se  teprve 
testovali další členové domácnosti, kteří opět čekali několik dnů na možnost testování.  
Počty nakažených byly tak výrazně podhodnocené a mnozí testovaní již byli po prodě-
lané nemoci negativní.
Před křižovatkou na Nových Zámcích byla přehrazena silnice. Před uzávěrou bylo Armá-
dou České republiky rozvinuto polní obvaziště, které slouží jako zdravotní pohotovost pro 
uzavřené obce. Vojáci přistavili dva kontejnery, ty doplnili o stany a sociální zařízení. Pro 
celé obvaziště vyráběl proud a teplo naftový generátor. Vlastní uzávěru hlídala Policie 
České republiky, která regulovala příjezd k odběrovému místu. Policisté se střídali, ti od-
počívající  se  zahřívali  v  autech.  Na  toaletu  chodili  k  vojákům.  
Vlastní  odběrové  stanoviště  tvořily  dva  malé  pártystany,  ve  kterých  pracovaly 
dvě zdravotnice – lékařka a sestra. Ty se neměly kde ohřát, počasí bylo tou dobou sych-
ravé a větrné, a na toaletu musely chodit do lesa.

19. 03.
Toto nám ke cti příliš neslouží – přes pole a les lidé ujíždějí z uzavřené zóny! Po polní 
cestě  kolem Vísky  přes  Vrapač  a  Hejtmanku  vyjedou na  silnici  u  Mladče.  Litovelský 
krizový štáb okamžitě reagoval upozorněním policistů na tyto nezodpovědné hazardéry. 

20. 03.
Disciplína nebo zákaz vycházení? Češi porušují zákazy – vláda varuje, že přitvrdí. Došla 
jí trpělivost, proto pohrozila, že jestli nepřestanou opatření proti koronaviru porušovat, vy-
hlásí  zákaz  vycházení.  Jedním  z důvodů  je  i  porušování  zákazu  opouštět  Litovel 
přes polní cesty do Mladče (viz výše), jak píše ústřední tisk. Nad městem začaly létat po-
licejní drony i vrtulník a na uvedená místa byla postavena hlídka vojenské policie.

20. 03.
Kromě 24 000 lidí z Litovelska a Uničovska se v izolované zóně nachází řada velkých fi-
rem, z nichž řada omezila nebo úplně zastavila výrobu. Jedná se o společnost Hopax 
v Července, Bellmer (bývalý Papcel),  Pivovar Litovel či  Kimberly-Clark – vše nejméně 
na 2 týdny. Sýrárna Brazzale Moravia pokračuje ve výrobě tak, že provedla preventivní 
opatření pro zajištění bezpečnosti zdraví v souladu s kroky české vlády. 
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20. 03.
Pátý den izolace města – lidé se bojí vyhlášení zákazu vycházení a v obchodech vypukla 
panika – nová nákupní horečka. Podle starosty města lidé pro jistotu vyrazili na velké ná-
kupy: „Politici jen něco naznačí a spustí to hysterii. Začalo to i tady. A to jsme přesně ne-
chtěli. Lidé se v obchodech zdržují, nakupují dlouho. To je nyní špatně,“ upozorňuje sta-
rosta pan Viktor Kohout. Celé oddělení policie v Litovli je kvůli 2 nakaženým policistům 
v úplné karanténě, o město se tak stará OO PČR Uničov. 
21. 03.
Češi dále porušují zákazy – vláda varuje, že přitvrdí. Lidé nedodržují zákaz opouštění  
uzavřených měst (píšeme o tom v kapitole O Litovli…), lidé odjíždějí na chaty a chalupy, 
problémy způsobují pendleři. Vláda pohrozila, že pokud lidé nepřestanou opatření proti  
šíření koronaviru porušovat, vyhlásí zákaz vycházení. Nic přísnějšího už neexistuje, pro-
tože tím by úplně zastavila život v zemi. 

22. 03.
Děti  se  radují,  rodiče  šílí!  Žáci  a  studenti  do  školních  lavic  znovu  zasednou  nejdřív 
na přelomu května a června. Prioritou budou maturity a přijímací zkoušky, jejich termíny 
se posunou. Na zahraniční dovolenou si však počkáme mnohem déle, hranice zůstanou 
uzavřené měsíce, možná i rok.

22. 03.
Dobrovolní hasiči vydávají občanům města desinfekci a plastové pytle na odpadky i leták 
s poučením, jak se bránit nakažení koronavirem a jaká hygienická opatření je nutno do-
držovat.

23. 03.
Dva týdny poté, co v Česku začal nouzový stav, přednesl premiér Babiš televizní projev 
k národu, ve kterém se pozitivně vyjádřil k úsilí občanů i státních orgánů v boji s pandemií 
koronaviru. Řekl, že těžkosti překonáme odvahou a vzájemnou pomocí, krizi překonáme 
a vyjdeme z ní silnější. 

23. 03.
Ministryně financí navrhuje v novele zákona o státním rozpočtu kvůli ekonomickým dopa-
dům šíření koronaviru zvýšení schodku ze 40 na 200 miliard korun. Počítá se s posílením 
nemocenského pojištění, příspěvkem na výplaty, refundaci mezd, daňové odklady, poza-
stavení EET (v tomto případě se jednalo o zakrytí, že tento experiment zcela zkrachoval), 
možnost získání bezúročných úvěrů a záruk na půjčky u komerčních bank. Cílem je za-
chovat při životě firmy, a tím udržet pracovní místa.

23. 03.
Vláda o týden prodloužila omezení volného pohybu a uzavření restaurací a většiny ob-
chodů. Vše platí tedy do 1. dubna, ovšem pokud se situace nezmění, lze očekávat další 
prodloužení těchto opatření. V Litovli máme již první oběť nákazy. 

24. 03.
Koronavirus: stát mění taktiku boje. Chce řídit průběh nákazy tak, aby byl stále dostatek 
lůžek  v nemocnicích,  dostatek  ventilací  a  co  možná  nejméně  nakažených  důchodců, 
pro které je vir nejnebezpečnější. Karanténní opatření již zafungovala, a tak stát spouští 
nový styl boje s nákazou.
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24. 03.
V prostorách Charity  Litovel  na ulici  Vítězné jsou vydávány roušky –  pro  každého 2, 
pro opakované nošení a 3 jednorázové. Zájem je veliký a mnozí občané sem přinášejí 
i roušky, které doma vyrobili pro ostatní spoluobčany. 

24. 03.
Historický moment – tokijská olympiáda je odložena! Zbytečné, až naivní vyčkávání skon-
čilo,  olympiáda musí  počkat na rok 2021. Letos se konat nebude po společném roz-
hodnutí MOV a Japonska, když odmítli účast Britové, USA, Kanada, Polsko, Austrálie, 
Norsko či Brazílie.

25. 03.
Aktualizovaná  vyhláška  KHS  Olomouckého  kraje  umožňuje  cesty  do  zaměstnání 
a do místa výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti uvnitř izolovaného území lidem bez 
zdravotních potíží vybavených osobními ochrannými prostředky. 

25. 03.
Nemáme práci, propouštíme! Restrikce kvůli koronaviru už ohrožují statisíce živnostníků 
a zaměstnanců. Nejhůře jsou na tom řidiči kamionů, pokojské, prodejci v autobazarech 
i živnostníci. Největší a nejrychlejší dopad má pandemie na prodavače v maloobchodu, 
kuchaře a číšníky v restauracích, cukrářky, kadeřnice, finanční poradce, fyzioterapeuty, 
lektory či trenéry. Ti se nyní hlásí na úřadech práce.

25. 03.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření od 24. 3. do 1. 4. o pohybu nejvýše 
2 osob (s výjimkou členů domácnosti) na veřejných místech. Má ovšem řadu výjimek – 
nevztahuje se na cesty do práce, obstarávání základních životních potřeb, výkon povo-
lání či účast na pohřbu. Důrazně se doporučuje všem občanům, aby vycházeli z domovů 
jen v nejnutnějších případech.

25. 03.
Radnice zajistila vydávání 3 kg krmiva pro domácí zvířata, roušek a 10 plastových pytlů 
na odpady, vše zdarma v prostorách Městského klubu. Na rozhlasovou výzvu reagovalo 
značné množství občanů města.

26. 03.
Nejhorší scénář dnů – nakažení senioři. V domovech a nemocnicích se nakazily desítky 
seniorů, nejohroženějších lidí.  Od dnešního dne nákup už jen v jednorázových rukavi-
cích, které budou poskytnuty zdarma při vstupu do obchodu. Nová nařízení vlády otevíra-
jí například zámečnictví či opravny domácích spotřebičů, prodej výpočetní techniky, ma-
lých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství či květinářství. Po-
čet  případů  nákazy  koronavirem  stále  roste  –  v kraji  je  to  již  169  případů,  nejvíce 
v uzavřeném obvodu Litovelska a Uničovska – více než 80. Podrobné informace lze najít  
v kapitole „Koronavirus a Litovel…“

29. 03.
Opět nastala změna času na letní. Pravidelná změna času je zavedena ve většině evrop-
ských zemí, ovšem europoslanci loni odhlasovali plány na zrušení střídání standardního 
a letního času v zemích EU. Ještě zbývá dohodnout se, kterému bude dána přednost.
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29. 03.
Sláva! Po 13 dnech a 20 hodinách končí uzavření oblasti  Litovle,  Uničova, Červenky 
a přidružených 19  obcí  kvůli  rozšíření  nákazy  koronavirem.  Od  půlnoci  může  zhruba 
24 000 lidí vyjet za prací, a naopak lidé z okolí mohou dovnitř. Důvodem ukončení mimo-
řádných opatření je zejména to, že splnila svůj účel a v inkubační době onemocnění byly 
natrasovány  všechny  kontakty  u  pozitivních  případů  i  díky  zřízení  odběrového  místa 
pro tuto oblast. Starostové lidi nabádají, aby nadále přísně dodržovali všechna opatření. 

01. 04.
Virus drtí především domovy seniorů – v pečovatelských zařízeních po celé Evropě při-
bývá obětí, zdravotníci v boji s nákazou často prohrávají. Epidemiologové i regionální po-
litici  vyzývají,  aby  lidé,  kteří  mohou,  si  vzali  seniory  domů,  protože  v domácí  izolaci 
je riziko nákazy menší. Péče o seniory je však náročná, a ne všichni ji zvládnou. 

02. 04.
Nové kontejnery na elektroodpad byly umístěny na sídlišti Karla Sedláka, v ulicích Dukel-
ská a Studentů a v 5 místních částech. Slouží pro uložení drobného elektroodpadu – 
žehličky, mixéry apod.      
      
03. 04.
Hygienici v Olomouckém kraji evidují 349 nakažených. Téměř všechny nové případy jsou 
z Olomoucka, kde je 289 pozitivních případů. Tři pacienti starší 60 let v kraji nemoci pod-
lehli, sedm lidí se vyléčilo. Připravuje se plošné testování na Litovelsku a Uničovsku. 

04. 04.
Na sociálních sítích nazývají lidé město Litovel „Stovkaři“. Proč? Město má ke dnešnímu 
dni 100 potvrzených nakažených, což je absolutně nejvíc z celé ČR. Ve městě se prý po-
hybuje i několik nakažených bez příznaků, a ty bude těžké najít. Jak asi budou postiženi 
2 naši „alpští lyžaři“, kteří nerespektováním nařízené dvoutýdenní karantény po příjezdu 
dali počátek této šlamastyce?

04. 04.
Zdravotníci mají problémy – pacienti lékařům lžou a nakazí je. Zamlčí svůj kontakt s na-
kaženým a mnohdy vyřadí celé oddělení. Především zdravotní sestry, které jsou většinou 
první, kdo se s nakaženým setká, teď mají největší strach. Případy jsou v celé republice – 
251 zdravotnických pracovníků má již COVID-19, z toho 106 sester a 86 lékařů mělo po-
zitivní test.  Vážným problémem je i skutečnost, že pracovníci KHS netrasují nakažené, 
resp. trasují zcela nedostatečně. 

06. 04.
Uvolňování začíná – zatím jen zvolna. Má se otevřít další část obchodů – hobby marketů,  
železářství, prodejny jízdních kol za předpokladu zajištění desinfekce u vchodů a rukavic.  
Lidé se mohou vrátit na venkovní sportoviště určená pro individuální sport. Běh nebo jíz-
da na kole v lese jsou možné bez roušek. Plošné zákazy kvůli  pandemii se postupně 
mění v ochranu těch nejvíce zranitelných – seniorů, zdravotně handicapovaných nebo 
onkologicky nemocných.
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07. 04.
Vláda  nakonec  rezignovala  na  prodloužení  nouzového  stavu  o  měsíc  a  přiklonila 
se ke kompromisní variantě do 30. 4. Tak rozhodla po pětihodinovém jednání Poslanecká 
sněmovna, dále že živnostníci dostanou „pětadvacítku“ pro podporu podnikání, odklad 
splátek úvěrů a hypoték, úlevy nájemníkům či cestovním kancelářím.  Vláda tak z velké 
části přenesla řešení ekonomických problémů způsobených pandemií jedněch na jiné, 
aniž by nějak výrazně pomohla sama.
08. 04.
Bod zlomu: šíření viru pod kontrolou. Podle ministra zdravotnictví se podařilo zastavit ne-
kontrolované šíření nemoci a je možné se připravovat na postupný kontrolovaný návrat 
k normálnímu životu.  Tak,  již  jsme z nejhoršího  venku? Pro  běžný život  to  znamená, 
že do konce dubna se  další  uvolňování  neplánuje,  jen  postupné rozvolňování,  pokud 
se nezhorší epidemiologická situace. 

08. 04.
To tu ještě nebylo – droždí nad zlato! Stalo se totiž horkým zbožím a zájem o ně před Ve-
likonocemi rapidně vzrostl.  Výrobci jej  nestačí dodávat v malém balení,  a tak nabízejí 
půlkilové až kilové porce (pro domácnost ideální!?). 

09. 04.
V televizním projevu k národu premiér Andrej Babiš ocenil, že Češi bojují proti koronaviru 
jako jeden národ. Dodal, že vláda uvolní až bilion korun na pomoc všem, kteří přišli o pří-
jem. Uvedl,  že epidemii  se podařilo zastavit  včas, ovšem vyhráno ještě není – nesmí 
se přestat!

10. 04.
Titulek novin: „Teplo je naděje. Virus ho nemá rád.“ Přibývá studií, podle kterých by pan-
demie koronaviru mohla v létě zpomalit. Jestli budou mít jaro a léto zásadní vliv na virus 
s oficiálním názvem SARS-CoV-2 se teď ptají vědci z celého světa, včetně těch českých.

10. 04.
Církevní Velikonoce jsou letos úplně jiné svátky než všechny předchozí.  Kostely jsou 
uzavřeny,  bohoslužby  se  konají,  ale  jsou  většinou  přenášeny  věřícím  venku,  nebo 
je to bohoslužba přes internet. V místním rozhlase bylo vysíláno poselství faráře Církve 
římskokatolické Miroslava Bambucha. Mše se ovšem konají tajně, i v Litovli.

14. 04.
Budoucí prvňáčci přišli o rituál tradičních zápisů. Obvyklá osobní setkání nahradila elek-
tronická nebo obyčejná pošta. Všechny strany se shodují: „Není to ono!“  Epidemiologové 
nedoporučují otevření škol do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník 
závěrečnou, maturitní nebo postupovou zkouškou, u vysokoškoláků závěrečné zkoušky. 
Tak do školy až v září??? 

14. 04.
Jaký je stav epidemie po svátcích velikonočních? V kraji  je 589 pozitivně testovaných 
na onemocnění, je evidováno 73 vyléčených a 8 mrtvých osob. 

15. 04.
Češi znají plán návratu do života po koronaviru. Vláda představila 5 etap rozvolňování 
opatření proti šíření nemoci. Asi nejzásadnější zpráva: do škol se výuka v plném rozsahu 
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vrátí až v září. Školy se budou otvírat postupně – nejprve vysoké školy, poté maturanti 
a přijímací zkoušky na střední školy. 

15. 04.
Virus je na ústupu, potvrzují statistici. Je dobrou zprávou, že denní přírůstek nakažených 
se vrací pod stovku, takže Česko má pandemii  stále pod kontrolou. To dobře ilustrují 
i nemocní v rizikových skupinách – zejména mezi seniory. Ovšem v Litovli je k dnešnímu 
dni  117  nakažených  z 589  v Olomouckém  kraji,  v karanténě  zůstává  658  lidí,  počet 
uzdravených se zvýšil na 92.

16. 04.
Slunečné počasí smíchané s dlouhým pobytem v izolaci vyhnalo nejen o Velikonocích lidi 
do  přírody  a  mnozí  hygienická  pravidla  nedodržovali.  Experti  doporučují  vzdálenost 
pro nasazení roušky u běžců pět a cyklistů 10 metrů od sebe. Chodci mají  povinnost 
roušku nosit pořád a dodržovat vzdálenost 4 – 5 metrů od ostatních.  

17. 04.
Tak již jsme přes měsíc v karanténě a máme za den více uzdravených než nakažených. 
Co se týče úmrtí na COVID-19 máme 16 úmrtí na milion obyvatel (Izrael 17, Rakousko 
46, USA 105, Švédsko 132, Velká Británie 202, Itálie 367, Belgie 445 – vždy na milion 
obyvatel).

18. 04.
Tak to přestává všechna legrace – v Evropě je milion nemocných a je na tom nadále nej-
hůř ze všech kontinentů. Téměř 100 000 z nich nemoci podlehlo (zpráva ECDC – Evrop-
ského střediska pro prevenci a kontrolu nemoci). Nejzávažnější je stále situace v Itálii, 
Francii, Británii a Belgii. 

18. 04.
Přece se někdo dostal přes hranice bez potvrzení o bezinfekčnosti – na komíně MTS 
jsou opět 2 čápi.

18. 04.
Tak Litovli nestačí, že je stále v centru zájmu kvůli koronaviru – ještě toto: občanka města 
(41 let) se ubránila znásilnění – aktivně se bránila, volala o pomoc – pachatel se zalekl 
a utekl. Již další den byl vypátrán. Jde také o obyvatele města (28 let) s trestní minulostí. 

19. 04.
Dobrá zpráva – nemocnice v kraji se vracejí do běžného režimu – otevírají se ambulance 
a  začíná  se  operovat.  Přednost  mají  pacienti  s akutními  problémy,  kteří  budou  ob-
jednáváni telefonicky.  I nadále se dodržují přísná bezpečnostní protiepidemická opatření. 
K dnešnímu dni je v kraji 620 potvrzených případů nákazy, počet vyléčených vzrostl na 
142.    

20. 04.
Začíná  rozvolňování  –  vrací  se  farmářské  trhy  (i  když  s hygienickými  omezeními) 
a mohou  pracovat  řemeslníci  v provozovnách,  otvírají  se  autobazary  a  autosalony, 
umožňují se venkovní sportovní aktivity profesionálních sportovců a svatby do 10 lidí. 
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21. 04.
Deficit bobtná – vláda kvůli dopadům koronaviru schválila zvýšení schodku státního roz-
počtu  na  300  miliard  Kč,  což  je  nejvíce  za  existence  České  republiky  (z  původně 
plánovaných 40 miliard Kč).

21. 04.
Pamětník litovelských kuželkářů pan Antonín Karger oslavil 90 let. V oddíle pracoval jako 
člen  výboru,  jako předseda v letech 1975–1980 a kuželky hrál  aktivně od roku 1954 
do roku 2012. Všechno nejlepší! 

22. 04.
Plošné testování národa na koronavirus pro zjištění míry kolektivní imunity, tj. jak velká 
část populace se s virem setkala, začíná. Testovat se bude v Praze, Brně, Olomouci, Lito-
měřicích, Litovli a Uničově. Zúčastnit se může každý dospělý, vše je dobrovolné, bez ho-
noráře.

23. 04.
Skryté oběti viru: lidé se bojí k lékaři – strach z nákazy je silnější. Úbytek pacientů je nej-
výraznější na kardiologických odděleních – nemocnice mají o třetinu méně infarktů a mrt-
vic, méně výjezdů zaznamenávají také záchranáři. Je zřejmé, že pacienti příznaky zleh-
čují a ignorují! 

23. 04.
Nařízením vlády se nesmí po dobu trvání mimořádných opatření zvyšovat nájemné bytů.  
Cenové moratorium bude zrušeno ke dni jejich ukončení. Bylo přijato v návaznosti na zá-
kon,  podle  kterého  nájemníci  bez  příjmů  nemohou  dostat  výpověď  kvůli  nesplácení 
v době epidemie. Dlužné nájemné ovšem budou muset splatit do konce roku. 

24. 04.
Návrat k životu? Pandemie ustupuje – vláda urychlila postupné rušení omezení a ozná-
mila  nové  termíny  pro  otevření  obchodů,  služeb,  hospod,  sportovišť  i  divadel.  Jsou 
otevřeny hranice turistům a zrušen zákaz shromažďování.   
27. 04.

Od dneška se otevírají provozovny do 2 500 m2, informační turistická centra, autoškoly, 
posilovny a fitness centra, knihovny, zoologické, botanické a dendrologické zahrady a bo-
hoslužby (jen pro 15 věřících).

28. 04.
Stav nouze bude delší – poslanci jej prodloužili do 17. května. Vláda prosazovala termín 
až 25. 5., kdy má skončit rozvolňování opatření přijatých kvůli epidemii, ovšem její návrh 
Sněmovnou neprošel. 

29. 04.
Smutné konstatování  –  hospody krachují  a  podnikatelé  v gastronomii  prorokují  konec 
velkého počtu stravovacích zařízení. Podle nejčernějších scénářů by mohla definitivně 
zavřít až polovina všech restaurací, hospod a výčepů. S dřívějším rozvolňováním opat-
ření jsou odhady o něco optimističtější – 10–30 %.  



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                            33 / 311

30. 04.
Vláda určila podmínky pro otevření škol, hospodských zahrádek, kadeřnictví, obchodů, 
kin, divadel, hradů a zámků, sportovišť a konání svateb či bohoslužeb. Protože situace 
je dobrá a epidemie koronaviru polevuje, od 11. 5. se spustí 3. vlna uvolňování přísných 
opatření, která měla virus zastavit.

04. 05.
Epidemiologové ale vyzývají k odpovědnosti; „Vyhráváme – ale hrozí druhá vlna.“ Jejich 
analýza:  Česko  zatím  pandemii  zvládlo,  ale  možná  nás  čeká  druhá  nebo  třetí  vlna, 
a je lepší být připraven. Nesmíme zapomínat,  že některé pandemie trvaly i  několik let 
a uvolňování by mělo být mírné. Pokud není na obzoru zázračná vakcína, tak se prostě 
musíme promořovat. 

05. 05.
Před 75 lety vypuklo Pražské povstání. Věčným cejchem našich dějin je, že se zapomí-
nají, překrucují, mlží. I proto se sedm desetiletí uvádělo, že si za 5 dní trvání vyžádalo na  
české straně 1 700 mrtvých. Konkrétní lidi, povstalce, padlé, zavražděné zahalil komunis-
tický režim pod fádní výraz lid.  Historici  Vojenského historického ústavu zjistili,  že po-
vstání bylo mnohem krvavější a obětí bylo 2 936.

05. 05.
Na  40  % Čechů  pocítilo  dopad  pandemie  –  7  % přišlo  v době  krize  o  zaměstnání, 
50 % se snížily příjmy (nejčastěji rodičům školáků). Ztráty zaměstnání se většina Čechů 
nebojí (78 %) a třetina má finanční rezervu na déle než 4 měsíce, čtvrtina na 2 až 3 měsí-
ce a 42 % na méně než měsíc (výzkum 1 066 respondentů agentury NMS Market Re-
search pro Raiffeisenbank).

06. 05.
Česko  bez  imunity  proti  koronaviru.  Rozsáhlé  testování  potvrdilo,  že  se  s nemocí 
COVID-19 setkalo jen pár z tisíce lidí a stupeň imunizace společnosti se pohybuje v řá-
dech jednotek promile. Ani v místech, která pandemie zasáhla nejvíce, nedosáhl podíl 
pozitivně testovaných na protilátky 5 % (Praha 0,4 %, Brno 0, 22 %, Olomoucko 1,29 %, 
Litovel 3,3 %).

08. 05.
75 let od konce 2. světové války. Kvůli epidemii byly oslavy všude mimořádně komorní. 
Premiér  Andrej  Babiš  u  památníku  na  Vítkově  poděkoval  Spojencům za  osvobození 
a zdůraznil roli Pražského povstání.

10. 05.
Vláda  nepožádá  o  prodloužení  nouzového  stavu,  mohl  by  tak  skončit  17.  5.  Jedná 
se také o povinném nošení roušek – snad je bude nutno nosit jen ve vnitřních prostorech 
a MHD?  

11. 05.
Velké rozvolňování – otevírají se zahrádky hospod a restaurací (snad nejvíc toužebně 
očekávané!), provozovny nad 2 500 m2 (hypermarkety), holičství, kadeřnictví, pedikúry, 
manikúry, solária, muzea, galerie a výstavní síně, venkovní areály hradů. Jsou povoleny 
organizované tréninky sportovců, bohoslužby, divadla, kina, svatby a sportovní akce – 
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vše do 100 osob. Do škol se mohou vrátit žáci 9. tříd ZŠ, SŠ a všichni studenti vysokých 
škol do 15 osob. 

11. 05.
Loučení s rouškou – vláda schválila další klíčové uvolnění, a to, že od 25. 5. budou lidé 
mít zakrytý nos a ústa jen v uzavřených prostorách, v městské dopravě či v obchodech, 
kinech, divadlech nebo když potkáte při své cestě dalšího člověka na méně než 2 metry 
(neplatí pro rodinné příslušníky). 

11. 05.
Městem  se  prohnala  odpolední  bouřka  a  přestaly  fungovat  hodiny  na  radniční  věži.  
I po jejich zprovoznění se vždy po jedné hodině zastaví. Na opravu již byla objednána od-
borná firma z Vyškova.

12. 05.
V kraji je od začátku epidemie 717 nakažených, většina (527) se již vyléčila. V souvislosti 
s Covid-19 dosud v regionu zemřelo 16 lidí.

16. 05.
Dovolená v zahraničí  letos bude? Evropa plánuje otevřít  hranice. Jako první oznámilo 
ukončení koronavirové epidemie Slovinsko. Řecko směřuje k otevření v polovině června, 
stejně jako Rakušané, Slováci a Němci.  

18. 05.
Rozvolnění – počty nakažených nechávají experty v klidu – zatím! Proto dneškem končí 
nouzový stav, který vláda kvůli koronaviru vyhlásila 12. 3. Nekončí tím ale povinnost nosit 
roušky. Poslední rozvolnění se chystá na 25. května.

19. 05.
Hra na cestování? Vláda kosmeticky upravila režim na hranicích a pro běžného turistu 
se zatím nic nemění. Do zahraničí smějí lidé jen za prací, rodinou, na obchodní schůzky 
či řidiči kamionů, nikoliv na dovolenou či nákupy. 

20. 05.
S prezidentem Zemanem lze mnohdy nesouhlasit, ale tentokrát trefil hřebík na hlavičku 
s varováním vlády před populistickým rozdáváním peněz, když říká: „Každý teď bude na-
tahovat ruku a nepřál bych si, aby nejrůznější dárečky ve svém souhrnu vedly ke státní-
mu bankrotu.“

21. 05.
Tučňák v Litovli? Město již několik let prostřednictvím společnosti TextilEco zajišťuje třídě-
ní použitého textilu a nyní máme i nový typ kontejneru, tzv. penguin. Název je odvozen od 
anglického názvu pro tučňáky. 

23. 05.
I přes dobré zprávy nákaza z populace nevymizela, problematická jsou lokální ohniska. 
Dochází ke komunitnímu přenosu a nyní po ústupu epidemie je třeba zachytávat právě 
je. Mezi ostrovy viru v Česku – sedmi okresy s nejvyšším počtem nemocných, bohužel 
stále  patří  i  Olomouc s 548 nemocnými.  Absolutními  čísly  za Česko jsou k dnešku – 
6 754 nakažených a 306 zemřelých. 
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25. 05.
Poslední  rozvolnění  –  největší  změna od  začátku  karantény:  lidé  už  venku  nebudou 
muset  nosit  roušky!  Bude  povoleno:  restaurace  a  kavárny  včetně  vnitřních  prostor 
(do 23. hodin), hotely a penziony, návštěvy pacientů v nemocnicích a domovech seniorů, 
veřejné akce a sportovní aktivity do 300 osob, plavecké bazény, wellness, sauny, vnitřní 
prostory hradů, zámků a zoologických zahrad. 

25. 05.
Základní  školy  po  více  než  dvou  měsících  otevřely  první  stupeň  s řadou  omezení 
(po 1 dítěti v lavicích). Kdo chce, může ovšem dítě nechat doma. Do škol se od 8. 6. bu-
dou moci vrátit i žáci 2. stupně, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, ovšem 
spíše na konzultace, ne na klasickou výuku.

25. 05.
 Otevřely se také sauny (bohužel, ta naše nikoliv), venkovní i vnitřní koupaliště (bazén 
ovšem mimo parní lázně), s povinností mít roušku s výjimkou vstupu do vody a sprch. 
Česká pošta se vrátila ke klasické otevírací  době. Město Litovel  oznámilo,  že provoz 
všech mateřských škol, jejichž je město zřizovatelem, se obnovuje. 

25. 05.
Budova MěÚ 1 po rekonstrukci z důvodu havarijního stavu elektroinstalace byla uvedena 
do provozu, když všechny odbory i agendy a podatelna se vrátily na svá původní pra-
coviště. 

26. 05.
Letos připadá den daňové svobody podle výpočtů Liberálního institutu až na 24. 6., za-
tímco loni to bylo 28. 5. Důvodem jsou ekonomické dopady současné situace kolem ší-
ření koronaviru. Češi tak budou pracovat na stát 175 dní, tedy nejdéle od roku 2000. Jako 
den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na 
konto občana.  

26. 05.
Vláda rozhodla, že končí vyhrazená nákupní doba pro seniory,  která byla doteď mezi 
8. a 10. dopoledne. Rozvolňuje se i režim na hranicích – plně jsou otevřeny všechny pře-
chody, kontroly jsou pouze namátkové, ale povinnost mít  test na koronavirus nebo jít 
po návratu do čtrnáctidenní karantény zůstává.

27. 05.
Cestování  bez  testování  –  Češi  mohou  bez  jakéhokoliv  omezení,  tedy  i  bez  testů 
na covid-19 vyjet na Slovensko, podmínkou je, že se zpět vrátí za 48 hodin. Jde o obou-
strannou dohodu na cestě k úplnému otevření hranic. Úplné otevření hranic s Rakous-
kem a Německem se předpokládá do poloviny června.

01. 06.
Po  dlouhé  pauze  vyrazili  studenti  rovnou  ke  státní  maturitě  –  k didaktickým  testům. 
Na přípravu  měli  letos  více  času,  jenže  ve  zvláštním  režimu.  Zkoušky  se  protáhnou 
do prázdnin. 
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01. 06.
Schodek roste! Ke konci května Česko hospodařilo se schodkem 157,4 miliardy korun. 
Státní rozpočet vykazuje nejhorší plnění, kvůli dopadu pandemie koronaviru, v novodobé 
historii republiky. Letos má dosáhnout až 500 miliard korun!

01. 06.
Proběhlo tradiční setkání vedení města s podnikateli, kde byly představeny především in-
vestiční akce a jednotlivé firmy i nový ředitel TS Litovel Bc. Jaroslav Erlec.

1. 6. – 21. 8.
Společná výstava členů Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK Litovel.

02. 06.
Cesta k moři je už volná! Vláda představila ucelený seznam zemí, kam Češi smějí. Tedy 
doufejme – pokud nepřijde kritický zlom v průběhu ustupující pandemie koronaviru – bu-
dou mít od 15. 6. na výběr bez omezení země z téměř celé EU. 

03. 06.
Vedení města poděkovalo všem, kteří nabídli svou pomoc v době koronavirové krize.

03. 06.
Všechno je jinak. Slovenský premiér Matovič přivezl do Čech „darček“ a česko-slovenské 
hranice zase fungují jako před virem. Kontroly na hranicích ruší i Rakousko.

06. 06.
Češi mohou cestovat do okolních států bez jakéhokoliv omezení, tedy i do Maďarska,  
Chorvatska, Bulharska nebo Řecka. Do zemí s vysokým rizikem nákazy (Velká Británie, 
Švédsko) platí i nadále povinnost předložit negativní test nebo nastoupit karanténu.

06. 06.
MSL, z. s. pořádá komentovanou vycházku Červenkou – vybrané památky a zajímavosti 
obce s Mgr. Janou Motlovou, kronikářkou obce. Jde o kostel sv. Alfonse, kapli sv. Pavlíny, 
obecní úřad a sokolovnu. Nepodařila se slíbená návštěva areálu bývalého kláštera s kří-
žovou cestou Františka Flasara, kde je domov důchodců – zákaz vstupu cizích osob 
z důvodu epidemie a sítotisk z provozních důvodů.

08. 06.
Přišla velká voda… Blesková zkáza, kde proud vody bral vše! Částí Šumperska a Uni-
čovska se následkem silných bouřek prohnala ničivá povodňová vlna přes Břevenec, 
Šumvald, Oskavu, Dlouhou Loučku, Horní Sukolom a Uničov. Škody jdou do miliardy ko-
run. A taky zabíjela! (Podrobněji v kapitole Počasí.) Tak to se ten Medard „pěkně“ ukázal!

8. 6. – 8. 9.
SEVA – výstava jedné z nejoblíbenějších českých stavebnic v TIC Litovel.

08. 06.
Třetí  setkání  občanů  s vedením  města  „Otevřená  radnice“  ve  Velkém  sále  Záložny 
pod heslem „Jsme tady pro vás!“. Informace z města, investiční akce, omezení při rekon-
strukci hlavního průtahu městem a navrhované objízdné trasy. 
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09. 06.
První demokratické volby proběhly před 30 lety – splnilo se největší přání účastníků Sa-
metové revoluce. Zkratka „OF“ válcovala volby – Občanské fórum získalo 53 % hlasů 
a sestavilo vládu. Neuvěřitelná byla z dnešního pohledu i volební účast – 96 % oprávně-
ných voličů. Snad pomohlo i heslo motivující voliče „Kdo nevolí, volí komunisty“.  Ach jo!

11. 06.
Setkání s poslanci Zuzanou Majerovou Zahradníkovou a Václavem Klausem ml. z hnutí 
občanů Trikolora na náměstí Přemysla Otakara.

12. 06.
Litovelské koupaliště otevřeno s tím, že při vstupu a pobytu zde platí zvýšená hygienická 
opatření. Otevřeno je vždy od 9 do 19 hodin. 

15. 06.
Olomoucký kraj zahájil stavební úpravy na Dukelské ulici, a proto došlo k přesunu auto-
busového nádraží do lokality ulice Příčné.

15. 06.
Další rozvolnění opatření – roušky se nemusí nosit venku ani při nedodržení rozestupu, 
na venkovní hromadné akce může až 500 lidí, v restauracích mohou podávat jídlo formou 
švédských  stolů,  na  trzích  se  mohou  prodávat  potraviny  k bezprostřední  konzumaci 
a otevírají se parní sauny a v bazénech atrakce.

16. 06.
Po víkendových bouřkách a přívalových deštích je 1 700 škod za zhruba 100 milionů ko-
run.

17. 6. – 20. 9.
Muzeum Litovel  připravilo výstavu Modely ze špejlí.  Otevřena je do středy do neděle 
od 9 do 17 hodin. 

18. 06.
Výstavba cyklostezky podél silnice II/449, která bude spojovat obce Litovel, Červenku 
a Střelice je v plném proudu od poloviny května – dokončení se předpokládá v září 2020.

18. 06.
Obce dostanou jednorázový příspěvek 1 200 korun na občana ze státního rozpočtu jako 
kompenzaci výpadku daňových příjmů zasažených ekonomickými dopady následků epi-
demie. 

20. 06.
50. ročník Poháru Doubravy – soutěže v brokové střelbě na loveckém kole pořádané 
Mysliveckým spolkem Litovel – Doubrava na střelnici  u chaty.  Zúčastnilo se 35 mužů 
a 3 ženy;  1.  místo  získal  pan Josef  Papula  s nástřelem 54 terčů.  Kolem 380 diváků, 
myslivecká kuchyně a pečené makrely.

15. a 26. 8.
61. ročník turnaje mužů v házené O pohár města Litovel v hale ZŠ Vítězná za účasti 
družstva Hranic a slovenských družstev z Bratislavy a Malacek.
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22. 06.
Znovu rozvolnění – limit účastníků kulturních a sportovních akcí se zvyšuje na 1 000 lidí, 
k normálnímu provozu se mohou vrátit zoologické zahrady, muzea, galerie, koupaliště, 
hrady, zámky i další podobná zařízení.

22. 06.
Hejtman Olomouckého kraje udělil 12 stříbrných medailí těm, kteří prosazovali opatření 
na potlačení epidemie koronaviru, mimo jiné i starostovi města panu Viktoru Kohoutovi.  
Ten prohlásil: „Ještě chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli koronavirovou krizi pře-
konat. Medaile tedy nepatří mně Viktoru Kohoutovi, ale vám všem!“

23. 06.
Město otevře nové hřiště na discgolf ve Smetanových sadech, které bude tvořit 6 jamek 
(košů). Plánuje také otevřít půjčovnu disků v TIC MK.  

25. 06.
Poslanci s výhradami kývli v prvním čtení na schodek rozpočtu 500 miliard korun a defini-
tivně o něm budou hlasovat v první polovině července. Většina opozice byla proti, pro-
tože zadlužení každého občana by se zvýšilo z 153 500 Kč na 198 300 korun, včetně se-
niorů a malých dětí. Komentář ODS – každá deficitní koruna je dluh, který budou muset 
lidé vrátit.

27. 06.
Sirény uctily památku Milady Horákové, popravené před 70 lety a na významných bu-
dovách se objevily její velkoplošné plakáty s titulkem „Zavražděná komunisty!“. Nevím, 
zda to byla úplně adekvátní připomínka komunistické justiční vraždy, sirény mají být vyu-
žívány pouze k vyhlašování nouzových stavů!?

28. 06.
Pivo Litovel opět zářilo na uznávané degustační soutěži Zlatý pohár PIVEX 2020 v Brně. 
Zlato mezi výčepními pivy získal Litovel Classic, stříbro Litovel Moravan. Stříbro ve své 
kategorii získalo také Pomelo a tmavý ležák Litovel Premium Dark byl oceněn bronzem. 

29. 06.
Cizina se otevírá, zájem o zájezdy narůstá, především do Řecka, Chorvatska, Bulharska, 
Itálie, Slovenska, Rakouska, kde již nejsou žádné větší nároky na prokazování zdravotní-
ho stavu. 

30. 06.
Byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity na řece Moravě po vydatných deštích během 
víkendu. V Nasobůrkách dokonce stavěli hráz z pytlů. Během dne se hladina snižovala, 
bezprostřední nebezpečí vylití nakonec nehrozilo. 

01. 07.
Stupeň povodňové aktivity byl snížen na druhý, nebezpečí vylití je zažehnáno.

01. 07.
Na většině území Česka mohou lidé po třech měsících odložit roušky. Povinné zůstávají 
jen ve zdravotních a sociálních zařízeních. Otevírací doba restaurací, hospod, barů nebo 
diskoték už je bez omezení jen do 23. hodiny. 
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02. 07.
Návrh zákona, který má umožnit předčasné ukončení života, tedy eutanazii. Navrhli jej  
poslanci ANO a Pirátů a spojili s nároky pacienta na paliativní péči, který upravuje práva 
a povinnosti pacienta i poskytovatele zdravotních služeb.

08. 07.
Vedení města, Mikroregion Litovelsko a starostové obcí Šumvald a Oskava, které byly 
postiženy červnovou bleskovou povodní, podepsali smlouvu o převodu finanční pomoci 
ve výši 250 000 Kč. 

10. 07.
Litovelské kulturní léto – hudební večer v restauraci Amazonka – VINNÝ STŘIK (rockový 
večer). 

12. 07.
Cyklovýlety Litovelským Pomoravím vedené panem Miroslavem Pinkavou – nenáročné 
trasy v rozmezí 20–30 km – odjezdy vždy ve 14 hodin od TIC. Další termíny – 26. 7., 9. 8. 
a 23. 8.  

13. 07.
Kinematograf bratří Čadíků – Hodinářův učeň (pohádka).

14. 07.
Kinematograf bratří Čadíků – Afrikou na Pionýru (dokumentární film / road movie). 

15. 07.
Komentovaná prohlídka městem Litovel (cca 90 minut), při které jsou k vidění nejvýznam-
nější památky města. Další termíny: 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8. – začátek vždy v 13:30 
před budovou Záložny. Prohlídky vedla paní Zdena Elgnerová.

15. 07.
Kinematograf bratří Čadíků – Na střeše (drama/komedie).

16. 07.
Kinematograf bratří Čadíků – Poslední aristokratka (komedie). Promítání filmů probíhá 
na náměstí Přemysla Otakara vždy ve 21 hodin, vstupné je dobrovolné. 

17. 07.
LKK – večer s písničkami Tarji Turunen – EAGLE EYE – TARJA TRIBUTE v restauraci 
Amazonka.

17. 07.
Letní karneval v areálu za hasičskou zbrojnicí v Chořelicích.

19. – 24. 7.
Pobyt 27 seniorů v lázních Piešťany. Organizovala jednatelka a místopředsedkyně Se-
niorklubu Litovel paní Jaroslava Köhlerová. Díky vyjadřují spokojení účastníci.  
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23. 07.
Staveniště  nového  sběrného  dvora  v Nasobůrkách  bylo  předáno  zhotoviteli  –  firmě 
KEY-STAV, a.s. z Frýdku-Místku. Projekt je spolufinancován EU – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 21 643 957 Kč.  

24. 07.
LKK – keltsko-irský večer KELT GRASS BAND v restauraci Amazonka.

26. 07.
Opatření, která mají zabránit šíření nákazy Covid-19 se pro celé Česko vracejí. Je nutno 
nosit roušky na vnitřních hromadných akcích pro více než 100 lidí; mohou se konat akce 
jen do 500 lidí, především sportovní a kulturní. Volný pohyb osob se neomezuje. 

31. 07.
LKK – večer s blues a chansonem – kapela STŘEMKOŠ v restauraci Amazonka. 

02. 08.
Začala stavba nového sběrného dvora v Nasobůrkách. Ten stávající v Cholinské ulici již 
nevyhovuje řadě požadavků a problém je v jeho kapacitě (městu se nevyplácí ani logis-
ticky).

06. 08.
Na 5. sportovních hrách seniorů na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc, se družstvo Se-
niorklubu Litovel ve složení: Jaroslav Slaný (kapitán), Květoslava Poučová, Jana Kellne-
rová, Vladimír Přikryl a Vladimír Vlček umístilo na pěkném 4. místě z 35 družstev soutěží-
cích v 10 disciplínách.

10. 08.
Byly zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce lesní cesty za lesní školkou v Li-
tovli“. Celková délka opravované komunikace je 1 770 metrů a má být hotova do konce 
listopadu. Projekt je spolufinancován EU a celkové náklady činí 5,5 milionu Kč, z toho 
jsou 3,3 milionu Kč dotační prostředky.   

11. 08.
Nárůst počtu nakažených v kraji zpomalil. Od začátku epidemie je evidováno 1 000 naka-
žených, 24 lidí nemoci podlehlo. Koronavirus a opatření proti jeho šíření stále ovlivňují 
životy lidí, kteří musí nosit roušky na všech hromadných akcích ve vnitřních prostorách 
nad 100 lidí, konat se nesmí vnitřní akce nad 500 lidí.

17. 08.
Rada pro zdravotní rizika rozhodla o zkrácení karantény ze dvou týdnů na 10 dnů. Tak 
po 10 dnech budou moci opustit izolaci i lidé, kterým vyšel test na koronavirus pozitivně, 
ale nemají žádné příznaky. Platnost od 24. 8. 

18. 08.
Tak ještě zdaleka není  vyhráno!  Od 1.  9.  budou znova povinné roušky v obchodech, 
na úřadech i ve veřejné dopravě. Se začátkem školního roku budou muset všichni Češi 
nosit  povinně  roušku  ve  veřejných  prostorech  a  na  vnitřních  hromadných  akcích 
bez ohledu na počet účastníků.
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19. 08.
Důvěra v českého prezidenta je nyní na hodnotě 43 % (což je nejméně od léta 2017), 
nejvyšší důvěru si udržela obecní zastupitelstva a starostové. Češi nejméně důvěřují Po-
slanecké sněmovně (32 %) a s politickou situací je jich spokojeno 18 % – průzkum Cent-
ra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z června 2020.

21. 08.
Všechno je zase úplně jinak – potřetí za jediný týden ministr zdravotnictví vyhlásil jiná  
pravidla pro nošení roušek – bez ní do škol, hospod, obchodů či k holiči – až do konce 
září; s rouškou – do MHD, zdravotnických zařízení, lékáren nebo na úřad. To už pro něj 
vypadá na padáka!?   

23. 08.
Ministryně práce a sociálních věcí  Jana Maláčová (ČSSD) to asi  přepískla  – navrhla 
jednorázový bonus pro důchodce ve výši 6 000 korun – tzv. rouškovné. Podle opozice 
se tím kabinet pokouší koupit hlasy voličů. Proti je i ministryně financí!

24. 08.
Ještě nejsme za vodou – nakažených kovidem rekordně přibývá a 21. 8. počet překročil 
500! K tomuto dni je v Česku 5 285 nakažených. Těžkých pacientů naštěstí nepřibylo.
                                         
24. 08.
Dnes měla být otevřena lávka vedoucí k ZŠ Vítězná, která byla uzavřena kvůli kompletní 
rekonstrukci,  protože  jí  prosakovala  dešťová  voda.  Termín  se  nepodařilo  dodržet 
a značně se zkomplikoval možný příchod dětí do školy. Kompletně hotová bude oprava 
až na konci září a vyjde zhruba na 2 miliony Kč.
 
26. 08.
Samostatné třídění  tetrapaků v Litovli  končí  pro vysoké náklady.  Je možno je  ukládat 
do žlutých kontejnerů na plast.

26. 08.
Autobusový zájezd 44 seniorů do termálů Velké Losiny.

27. 08.
Čeká se velká změna daní – po 13 letech skončí danění tzv. superhrubé mzdy. Nově 
se 15 % bude danit jen samotná hrubá mzda. Příští rok se pak počítá s valorizací důcho-
dů o 848 korun. V případě schválení Sněmovnou bude daňový výpadek činit 74 miliard 
korun.

30. 08.
Byl ukončen provoz litovelského koupacího biotopu. Koupaliště bylo otevřeno od 12. 6. 
a během sezóny jej navštívilo 18 421 osob.      
 
31. 08.
Start školy je letos jiný, někde i bez rodičů. Kvůli stále hrozící nákaze pustí zítra do někte-
rých škol jen jednoho z rodičů prvňáčků (s rouškou), jsou i takové, které vydaly úplný zá-
kaz. Omezení platí i v jídelnách při výdeji obědů, není možný samoobslužný provoz.
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01. 09.
Opatření proti kovidu – nová pravidla: roušku musí mít lidé cestující ve všech prostřed-
cích veřejné dopravy, při návštěvě lékařů, v nemocnicích, lékárnách, domovech pro se-
niory, na úřadech a vnitřních hromadných akcích nad 100 účastníků. S ochranou dýcha-
cích cest se půjde i ke krajským a senátním volbám. 

01. 09.
Roušky nemusí  mít  děti  ani  učitelé,  a  to  ani  ve  společných prostorách školy.  Pokud 
se ve škole nákaza objeví, nepůjde povinně do karantény celá třída, ale jen soused naka-
ženého žáka a ti, kteří s ním byli v kontaktu. 

01. 09.
Karanténa je sice snížená na 10 dnů, mohou ji ale ukončit jen bezpříznakoví pacienti.  
Lidé s příznaky zůstanou v izolaci ještě 3–4 dny po jejich vymizení. 
  
01. 09.
Mateřská škola Gemerská a MŠ Frištenského mají nové paní ředitelky – Mgr. Martina Fa-
ltusová vystřídala paní Irenu Blektovou a Petra Sajičová paní Zdenu Zmundovou, které 
odešly do důchodu.

02. 09.
Vernisáž výstavy fotografií Eduarda Ullmanna ve Výstavní síni MK. Výstava bude zpří-
stupněna do 23. 10. Bohatá návštěva, vynikající fotografie a chutné občerstvení.

03. 09.
Město dostalo Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2019 – přínosu pro životní 
prostředí  díky  zpětnému  odběru  a  recyklaci  elektrospotřebičů,  kterých  jsme  vytřídili 
2 673 kg.

03. 09.
Vláda schválila částku 5 000 Kč jako jednorázový příspěvek pro seniory – stát na něj 
vydá 15 miliard korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové to není předvolební hurá 
akce: „Všichni jednou zestárneme,“ uvádí. Důchodci mají peníze obdržet v prosinci (ná-
vrh však jde ještě do Sněmovny).

03. 09.
Hnutí ANO v průzkumu potvrzuje pozici lídra s 29,5 %, Piráti posilují na 12,5 %, ODS 
by byla třetí (11 %). Následují ČSSD (9,5 %), KSČM (7 %) a SPD (7,5 %) – volební prů -
zkum agentury MEDIAN.

03. 09.
IV. sportovní hry litovelských seniorů na hřišti ZŠ Jungmannova Litovel v 8 soutěžních 
disciplínách.  Ředitelem soutěže  je  pan  Miroslav  Fendrych,  hlavní  rozhodčí  Věra  Ho-
jgrová, soutěžilo 34 sportovců. Mezi muži zvítězil pan Vladimír Vlček, mezi ženami paní 
Jana Kellnerová.

04. 09.
V Muzeu Litovel je instalována prezentace „koronavirových výtvorů“ (fotografií, videí a vý-
střižků z novin) a realizována beseda „Město v karanténě“ se starostou města panem Vik-



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                            43 / 311

torem Kohoutem a místostarostou Mgr. Lubomírem Brozou o zákulisí zvláštní koronavi-
rové doby, zážitcích a zkušenostech.
Pan starosta Viktor Kohout prozradil, že k rozhodnutí krizového štábu kraje o uzavření Li-
tovle, Červenky a Uničova došlo na základě informace z KHS, že její pracovníci „natra-
sovali“ v uvedených obcích 1400 kontaktů s nakaženými. Dozvěděl se to teprve koncem 
srpna.

04. 09.
Zahájení tanečního kurzu pro mládež a dospělé pod vedením tanečních mistrů Petra 
a Pavlíny Coufalových. Bude probíhat každý pátek, kurzovné 1 200 Kč/osoba.

05. 09.
Litovelské slavnosti v rámci EHD, 30. výročí vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví a pod-
pory cestovního ruchu. Vstupné je dobrovolné a výtěžek 47 189 Kč jde na Charitu Litovel. 
Podrobně v kapitole Slavnosti.  

05. 09.
Špejlové tvoření obrázků či draků v Muzeu Litovel s prohlídkou expozic muzea zdarma. 

06. 09.
LKK –  výlet  autobusem spojený s pěší  procházkou na Zkamenělý  zámek,  procházka 
Javoříčským krasem od Bouzova po Vojtěchov. Pořadatel TIC Litovel při MK, účast 15 tu-
ristů.

07. 09.
Zdá se, že obezřetnost, s jakou jsme na jaře zaváděli  karanténní opatření, vyprchala. 
I v Olomouckém kraji přibývá nakažených, nyní v průměru čtyři desítky, což je stejný ná-
růst jako v letních měsících za celý týden. K dnešnímu dni je evidováno celkem 1 394 pří-
padů nákazy kovidem, dosud se vyléčilo 1 158 lidí, ale je i 26 úmrtí. Nejvíce případů hygi-
enici evidují právě na Olomoucku – 926.

08. 09.
Děti z MŠ si vyzkoušely, jestli jsou silné jako Gustav Frištenský – v akci v prostorách do-
pravního hřiště, pořádané Spolkem Gustava Frištenského. Soutěžila více než stovka dětí.

09. 09.
Covid-19 zavírá jednu školu za druhou – ovlivnil již výuku na 60 školách, kde jsou v ka-
ranténě celé třídy nebo alespoň část žáků. Ministerstvo dalo příkaz vyučovat distančně, 
ovšem manuál, jak učit, zatím chybí. 

10. 09.
Zdá se, že přituhuje – nové nařízení pro celé Česko – roušky povinně ve všech vnitřních 
prostorách. Týká se nejen úřadů či veřejných prostor, ale i soukromých firem. Jsou po-
vinné ve společných prostorách škol, ve třídě ji děti mít nemusejí, stejně tak zákazníci při  
konzumaci v restauraci nebo sportovci i lidé na chodbách činžovních domů, hotelů či uby-
toven i v dalších společných prostorech. 
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10. 09.
Litovel získala 2. místo v anketě Ceny Olomouckého kraje za významný počin v oblasti 
životního prostředí za 2. etapu projektu Radniční Morava – řešení havarijního stavu most-
ní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husově. 
Je nutno připomenout, že o havarijním stavu představitelé města a pracovníci úřadu vě-
děli již od října 2013. Nijak ale na vážná varování nereagovali, a tak se 3. prosince 2013 
v  těsné blízkosti  školy  špatné zaklenutí  z  přelomu 60.  a  70.  let  20.  století  propadlo. 
Oprava tohoto úseku byla dokončena až po šesti letech r. 2019.

11. 09.
Česko jede z kopce – lidé se bojí viru – skupují respirátory a roušky, zahlcují testovací  
centra na Covid-19. Na ministerském „semaforu“ se do oranžova zbarvila Praha, a kvůli  
lokálním epidemiím 30 okresů, mezi nimi i okres Olomouc.

11. 09.
V soutěži  o  keramickou  popelnici  za  nejlepší  třídění  odpadu  se  v kategorii  měst 
do 15 000 obyvatel Litovel umístila na 4. místě. Soutěž každoročně pořádá Olomoucký 
kraj se společností EKO-KOM, a.s. a je do ní zapojeno 396 obcí a měst kraje. 

11. 09.
Muzeum Litovel si připomnělo 16 let od svého znovuotevření. 
Šestnáct let ale neplní úkoly dané mu zakládací listinou. 

12. 9. – 24. 11.
Šťastný život v secesi – výstava módy, šperků a dalších věcí vztahujících se ke každo-
dennímu životu v období secese v prvních letech 20. století v prostorách TIC při MK.

12. 09.
Evropa se rychle uzavírá před Českem – volně se nedá cestovat do Německa, Estonska, 
Finska, Norska, Irska, Velké Británie, Maďarska a „bratři Slováci“ také zvažují Čechům 
zavřít hranice.

13. 09.
Asi končí švanda, když epidemiolog a vládní zmocněnec Roman Prymula říká: „Myslím 
si, že je tady skutečně druhá vlna nákazy a zdá se, že roušky neodložíme až do jara!“  
Momentální stav: celkový počet 36 188 nakažených, aktuálně 14 438, počet uzdravených 
21 294.

14. 09.
Každý  Čech,  kterému  je  letos  60  a  více  najde  v poštovní  schránce  zdarma  balíček 
s 5 rouškami a 1 respirátorem. Balíček dostanou necelé 3 miliony lidí.

15. 09.
Opět změna: člověk, který byl s nemocným v kontaktu, ale chránil se respirátorem, nebo 
oba dva rouškami, nemusí do karantény. Možnost ji „vypustit“ má ten, který nemá přízna-
ky Covidu-19, ale po dobu 10 dnů musí sledovat svůj zdravotní stav. Do karantény nemu-
sí i ti, kteří prodělali nákazu v posledních 3 měsících a jsou tedy imunní.
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15. 09.
Nadšení důchodců nad slibovaným jednorázovým příspěvkem ve výši 5 000 Kč slábne – 
ODS a TOP 09 vetovaly ve Sněmovně návrh schválit příspěvek zrychleně. Asi důchodci 
utřou ústa!
Je  zcela  zřetelné,  že  se  jedná  o  populistické  gesto.  Zatímco  většina  firem se  ocitla 
ve velkých problémech a následkem toho i jejich zaměstnanci, důchodci, kteří mají stálý 
a zatím bez problémů vyplácený důchod, dostanou přidáno. Vládnoucí strany učinily zá-
věr, že by je právě tato skupina mohla podpořit ve volbách. Z čeho budou vypláceny dů-
chody jejich dětem a vnukům je velké části důchodců evidentně jedno. 

15. 09.
Alespoň něco pozitivního: babičkou roku 2020 se stala členka našeho Seniorklubu paní  
Marie Rozmanová. Babičku sympatie vybíralo publikum, a i tento titul naše občanka zís-
kala. „Jde o projekt, který boří mýty, že ve stáří se lidé nemohou bavit, sportovat, soutěžit  
nebo dělat všechny jiné věci, které mají rádi,“ řekl hejtman Ok Ladislav Okleštěk na závěr  
úspěšné akce.

16. 09.
Tak je to oficiální – strmý nárůst nakažených = druhá vlna Covidu-19 je tady. Čísla jsou 
velmi znepokojivá – denní přírůstek se poprvé přehoupl přes 1 500 a čísla posledního 
týdne připomínají cestu vzhůru po horské dráze – celkově nakažených je podle statistiky 
MZ ČR 13 739. Mnoho důvodů k optimismu není, v trendech jsme mezi nejhoršími v Ev-
ropě.

16. 09.
Poslanci schválili zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti. Při dnešních cenách bytů lidé 
museli státu posílat opravdu hodně peněz, nyní si za ně mohou byt nebo domek alespoň 
částečně zařídit.

17. 09.
Atmosféra ve školách houstne – po 2 týdnech vyučování je již kvůli pandemii uzavřeno 
247 škol a hygienici uvažují o zavedení plošného nošení roušek. Děti si stěžují na ne-
volnost,  bolesti  hlavy,  zamlžené  brýle  a  nevětrané  prostory.  Odpor  roste  –  protestují  
i mnozí rodiče. Co dál?

17. 09.
III. ročník úspěšné módní přehlídky společenské a svatební módy, handmade doplňků, 
kosmetiky a brýlí ve Velkém sále Záložny. Generální partner Moto Morava, s.r.o. Olo-
mouc.

18. 09.
Nová opatření – za zábavou jen tam, kde se sedí. S výjimkou výstav, trhů a veletrhů a jim 
podobných akcí budou se moci konat vnitřní hromadné akce s účastí nad 10 osob, ale 
jen když bude mít každý účastník určeno místo k sezení. Opatření se týká i provozoven 
typu restaurace, bar či klub.

18. 09.
Na mapě zločinu v Česku – indexu nezaměstnanosti a kriminality za rok 2019 se okres 
Olomouc nachází mezi středně rizikovými, když se mezi 77 okresy umístil na 34. místě. 
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18. 09.
Vlna celoplošných opatření v boji s nákazou Covid-19 pokračuje, protože boj s ní se ne-
daří: všichni studenti a učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ i VŠ musí mít během výuky nasazenou 
roušku (s  výjimkou  tělocviku  a  Hv)  a  hostince  a  kluby musí  povinně  zavřít  ve 24:00 
a otevřít mohou až v 6:00 ráno. Tak je tu zase „policejní hodina“!

19. 09.
PALORA 20 – Rockové oratorium Eversmiling Liberty – koncert k 20. výročí založení sou-
boru za účasti hostů. V kostele sv. Marka zaznělo rockové oratorium Jense Johansena 
a Erlinga Kullberga   a část barokního oratoria G. F. Händela Judas Maccabeus.

20. 09.
Koronavirová nákaza rychle postupuje a politici zpřísňují opatření. Praha je již na „se-
maforu“ červená a hrozí jí nouzový stav (který my dobře známe z března). Co bude dál?

21. 09.
Udělování cen 2. ročníku Cen Karla Absolona „Zlatý mamut“ v paláci Anthropos v Brně – 
3. místo získala MSL, z. s. za projekt Archeologický podzim na Litovelsku. 

21. 09.
Velitelem v boji proti pandemii koronaviru – novým ministrem zdravotnictví se stal epide-
miolog Roman Prymula a nahradil méně razantního Adama Vojtěcha (ANO).

21. 09.
V televizním projevu k návratu epidemie Covidu-19 premiér Andrej Babiš tvrdí: „Zvládne-
me to jako na jaře! Stejně jako vy to chceme zvládnout jen s opatřeními, která náš život 
omezí co možná nejméně!“

22. 09.
Nové koště dobře mete! Nový ministr zdravotnictví chystá zpřísnění opatření proti koro-
naviru – restaurace se musí zavřít do 22 hodin, počet diváků sportovních akcí bude vý-
razně omezen na 2 000 sedících diváků. Omezení vyhlašuje na 2 týdny. Nouzový stav 
zatím vyhlášen nebude.

22. 09.
Koncert KPH – Duo Du Reve a Markéta Janoušková – Jana Jarkovská (flétna), Bohumír 
Stehlík (klavír), Markéta Janoušková (housle). Zazněly skladby Pavola Šimae, Josefa Pá-
leníčka, Bohuslava Martinů, Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Jiřího Temla.

23. 09.
Tak je to tu – opatření se zpřísňují (viz 22. 09.) s upřesněním, že do hospod, restaurací 
a barů  může vstoupit  jen  tolik  lidí,  kolik  je  míst  k sezení,  venkovní  akce na stání  se 
mohou konat pouze do 50 osob, u vnitřních akcí na stání smí být maximálně 10 lidí. 
Ve všech vnitřních prostorách jsou nadále povinné roušky.  

24. 09.
Víme,  co  chceme?  Několik  stovek  odpůrců  vládního  opatření  proti  šíření  koronaviru 
se sešlo v Praze. Hnutí občanské nespokojenosti nesouhlasí hlavně s povinným nošením 
roušek!?
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24. 09.
Zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí „Přendite si splknót“ – na téma „Čeho mê 
se  eště  nedočkáme!“  s Hanáckó  mozêkó  v Koncertním  sále  MK.  Pořadatel  Hanácká 
ambasáda.

25. 09.
Studie Národního ústavu duševního zdraví o vlivu viru na psychiku – karanténa přináší  
násobek depresí a sebevražd. Až trojnásobně se zvýšilo riziko sebevraždy a podobný ná-
růst byl i u depresí, jeden a půl krát narostl počet lidí s úzkostnou poruchou. To je na po-
váženou. 

26. 09.
V kraji přibyl rekordní počet nakažených za poslední týden – 625 (nejvyšší přírůstek od 
začátku pandemie) a aktuálně je zde 870 nemocných. Nejvíce případů je na Olomoucku 
(360) a FNOL i Vojenská nemocnice zakázaly návštěvy.

27. 09.
Spoluzakladatelka  Seniorklubu  Litovel  paní  Alenka  Machačová  se  dožívá  85  let. 
Blahopřejeme!

29. 09.
Slavnostní ocenění nejlepších čtenářů Čtenář roku 2020 v Městské knihovně. Netradičně 
byly  vybrány  2  učitelky  –  Lenka  Davidová  ze  ZŠ  Jungmannova  a  Ivana  Navrátilová 
ze ZŠ Vítězná. Blahopřejeme! Proběhlo také pasování na čtenáře dětí z druhých tříd li-
tovelských ZŠ.

29. 09.
Exponenciální nárůst nakažených koronavirem se podle ministra zdravotnictví zpomalil, 
reprodukční číslo R se snížilo na 1,4. Nevyloučil  ale další  přísnější  omezení volnoča-
sových aktivit, nikoliv ekonomiky. V našem kraji ovšem stoupá počet nakažených zdravot-
níků.  Je  již  74  nakažených  –19  lékařů,  32  sester  a  23  pracovníků  ve  zdravotnictví.  
Nemocnice  žádají  veřejnost  o  přísné  dodržování  pravidel.  Nejpostiženější  je  FNOL 
s 21 nakaženými.

30. 09.
Duo Kamélie – koncert Hany Buštíkové a Dany Vlkové ve Velkém sále Záložny k Meziná-
rodnímu dni seniorů. Koncert je dárkem města Litovel k Mezinárodnímu dni seniorů. 

30. 09.
Vláda schválila po 4 měsících opět nouzový stav – omezeny budou opery, muzikály, kon-
certy, stadiony budou bez diváků, vnitřní aktivity jen pro 10, venkovní pro 30 lidí, středo-
školáci zůstanou doma – to vše od 5. 10. Jde o legislativní rámec, nezavírá se část eko-
nomiky jako na jaře. Opatření mají lidi chránit, ne omezovat. Jsou mírnější než v březnu – 
je potřeba, aby se všichni zapojili a řetěz nákazy se přerušil.
30. 09.
Do regionálních značek Haná – regionální produkt, byly z Litovle zapsány: Užitková kera-
mika – kamenina Miluše Hrachovinové a Škvarky a sádlo ZD Unčovice. Jako Certifi-
kované služby na Hané Litovelská kavárna, pekárna a čokoládovna, kterou provozuje 
Spolkovna s.r.o. Mlýnská 1252/1a sester Zuzany a Pavly Strakošových. 
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01. 10.
Vernisáž  výstavy  Rodokmeny  a  beseda  s genealožkou  Helenou  Voldánovou  z České 
genealogické  a  heraldické  společnosti  v Praze  a  Josefa  Řimnáče  z Vlastivědné 
společnosti  muzejní v Olomouci na téma „Rodopis – koníček na celý život“  se konala 
v Muzeu Litovel.

01. 10.
Kurz  řeckých tanců pod vedením Miroslavy  Stroupkové (náhrada za zrušené hodiny) 
v Koncertním sále MK.

02. 10.
Střední školy masově zavírají – v Praze a v 9 krajích podle rozhodnutí krajských hygi-
enických  stanic,  podle  mnohých  ředitelů  však  přineslo  zmatky  v organizování  výuky 
a přechodu na výuku distanční.

02. 10.
Nemocnice se chystají na nápor nakažených – přes 100 lůžek bude k dispozici pro pa-
cienty, u kterých si průběh onemocnění vyžádá hospitalizaci (nejvíce ve FNOL). K tomuto 
dni je v kraji  1 300 pozitivních případů nákazy a celkový počet zemřelých v souvislosti 
s tímto onemocněním je 34.

2. – 3. 10.
Nejdivnější volby – krajské a senátní volby se kvůli koronaviru konají za mimořádných 
podmínek. Výsledek ovlivní druhá vlna epidemie, vládní opatření a volební účast. Po-
drobně v kapitole Krajské a senátní volby.

03. 10.
Na plaveckém bazénu ZŠ Vítězná máme mořské panny? Vlastně Mořské panny! Jde 
o zážitkové kurzy v projektu „Splň si svůj sen“ na 6 bazénech v ČR. Následovat budou 
ještě další 4 lekce.

03. 10.
Výklad  archeologa Ph.Dr.  Martina  Olivy,  PhD,  DrSc.  –  specialisty  na  starší  dobu ka-
mennou v Mladečských jeskyních. Akce se koná ve spolupráci Vlastivědné společnosti 
muzejní v Olomouci a Muzejní společnosti Litovelska.

05. 10.
Nouzový  stav  vstoupil  v platnost  a  jsou zakázány  hromadné akce uvnitř  nad  10 lidí, 
venku nad 20 lidí. Výjimku mají domácnosti, práce v zaměstnání a zastupitelstva. V re-
stauracích  může  sedět  maximálně  6  lidí  u  jednoho  stolu.  Počet  lidí  na  církevních 
shromážděních je omezen maximálně na 100, při obřadech nesmějí zaznívat zpěvy.

05. 10.
Matematicky vyhrálo krajské i první kolo senátních voleb Babišovo hnutí ANO 2011, když 
celostátně získalo 21,83 % hlasů – obhajovalo 176 mandátů, nyní jich má 178. Ostatní 
se však snaží spojit proti němu. Hnutí ANO zvítězilo i v Litovli (25,8 % hlasů), následovali 
Piráti  a starostové (19,7 %),  Spojenci  pro Olomoucký kraj  (16,5 %),  ČSSD a Patrioti  
(13,5 %), ODS (8,5 %), SPD (5,8 %). Více v kapitole Volby 2020. 
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05. 10.
Návrh rozpočtu 2021: minus 320 miliard. Pro tento rok je plánovaný schodek 500 miliard. 
Deficit pro příští rok ale bude až 380 miliard, pokud projde slíbené snížení daní z příjmů. 

05. 10.
Med zdražuje – včelaři hlásí nejhorší snůšky za padesát let. Chladné a deštivé jaro i léto  
a roztoči mohou za to, že medu je málo a oproti jiným rokům má i horší kvalitu. 

05. 10.
V. Zábřežský sedmiboj – sportovní družstvo Seniorklubu Litovel získalo bronzový pohár 
za třetí místo. Kapitánem pětičlenného družstva byl pan Jaroslav Slaný.

05. 10.
Muzikálová  pohádka  Lotrando  a  Zubejda  –  muzikálová  pohádka  v podání  Divadelní 
společnosti Natálie Venturové pro MŠ a 1. stupeň ZŠ včetně veřejnosti ve Velkém sále 
Záložny. 

06. 10.
Vládní dluh stoupl meziročně o 446,9 miliardy korun na 2,2635 bilionu, což je nejvíce 
za posledních 20 let. Míra zadlužení oproti loňsku vzrostla z 32,60 % hrubého domácího 
produktu (HDP), který představuje výkon české ekonomiky, na 39,92 %. 

06. 10.
Vláda má za sebou rozpočtový schodek půl bilionu korun, ale schválila přípravy obřího 
kanálu Labe – Dunaj – Odra, jehož první etapa má stát zhruba 15 miliard korun. Tady zů-
stává rozum stát!  

07. 10.
Prymulův scénář nových opatření – zavření hrozí 2. stupni základek, kinům divadlům, 
hospod a obchodů se netýká. Protože dnes přibylo nově nakažených více než 5 300, dají 
se čekat tvrdá opatření nejméně na dva týdny.

08. 10.
Proběhlo jednání s Litovelskou cukrovarnou o projektu ČOV a o problémech se záso-
bováním řepou po zahájení kampaně v souvislosti s akcí „Průtah Litovlí Unčovice – Du-
kelská“. 

09. 10.
Nová karanténa – středoškoláci se budou učit doma, hospody zavřou ve 20 hodin, úřady 
omezí hodiny, zavřou se divadla, kina, bazény, sauny i posilovny. Fotbalová i hokejová 
liga se přeruší. 

09. 10.
Krizový  štáb  města  podle  sb.  zákonů 162  z 8.  10.  nařídil  mimořádná  opatření  podle 
§ 80 zákona č. 258/2020 Sb. jak jsou uvedena výše.

10. 10.
Den válečných veteránů v Litovli a místních částech – členové Výboru MSL, z. s. navští-
vili pamětní místa, položili vlčí máky a připomněli si tak hrdiny i padlé ve válkách.  Ten-
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tokrát se piety, byť jen v Litovli, zúčastnil i představitel města místostarosta pan Mgr. Lu-
bomír Broza.

12. 10.
Začíná distanční výuka na 2. stupni ZŠ, družiny, MŠ a 1. stupeň zůstávají v provozu. 
Podzimní prázdniny se prodlouží na celý týden. V restauracích mohou u stolu sedět jen 
4 hosté, v tzv. gastropartech obchodních center jen dva. Provoz úřadů je omezen jen na 
dva dny v týdnu. Uzavírají se kina, galerie, divadla a zoologické zahrady. Ve vnitřních 
prostorách mohou probíhat akce jen pro 10 lidí. Vše pro příští dva týdny. Pokud se situa-
ce nezlepší, hrozí totální karanténa. Všechny vysoké školy přecházejí na distanční výuku 
a na dva týdny jsou zakázány návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a zařízeních 
sociální péče. 

12. 10.
Pracovní  doba  MěÚ  Litovel  je  omezena  na  pondělí  a  středu  od  7–9  a  od  13.30 
do 16.30 hodin.  V ostatní  dny  je  umožněn  vstup  veřejnosti  jen  na základě využití  re-
zervačního systému, telefonicky nebo e-mailem.

12. 10.
Konec legrace – lockdown = situace kdy by vypnula kompletně ekonomika a lidé by ne-
směli vycházet z domu. Ta přijde v okamžiku, kdy dosavadní opatření nepomohou a po-
čty nemocných budou narůstat. Byl by smrtelný pro mnoho středních a menších firem 
nebo živnostníků.  Vrcholem byl pátek 10. 10. kdy počet nakažených dosáhl 8 618! Jen 
v Litovli jde o 95 případů!

12. 10.
Vláda rozhodla o dalších restrikcích – zavření všech škol (vyjma mateřských) a jejich pře-
chod na distanční výuku, uzavření restaurací, barů a klubů, na veřejnosti úplný zákaz pití 
alkoholu a setkání v počtu nejvíce 6 lidí. Povinné roušky i na zastávkách MHD. Ke znovu-
otevření škol by mělo dojít 2. listopadu. Vše začne platit od 14. 10.

13. 10.
Počet mrtvých stoupl na 1 045 lidí, reprodukční číslo R stouplo na 1,5. Pokračující prudký 
růst  nakažených nemusí  nemocnice  dál  zvládat,  protože počet  hospitalizací  je za po-
slední měsíc šestinásobný. Nyní je nakažených 978 lékařů a 1 800 zdravotních sester. 
Jejich počet se ještě zvýší při zavření škol, protože budou muset pečovat o děti doma.

14. 10.
Státe,  pomoz!,  prosí  firmy.  Hotely,  sportoviště  i  restaurace žádají  prodloužení  Antiviru 
a výpomoc s placením nájmů. Podnikatelé nejenže přicházejí o velkou část svých příjmů, 
ale  zároveň  musejí  nadále platit  sociální  a  zdravotní  pojištění  a  daně a  též většinou 
za nájem, energie či údržbu prostor. 

14. 10.
Je to tady – nová vládní nařízení pro boj s kovidem a potrvají až do začátku listopadu: 
nošení roušek ve všech vnitřních prostorách mimo domov – na zastávkách MHD, nástu-
pištích a v čekárnách; zavřeny jsou hospody, bary a kluby, výdejní okénka budou fungo-
vat jen do 20 hodin; jsou zakázány návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních; shro-
mažďovat se nesmí více než 6 lidí (týká se i bohoslužeb, slavností a všech sportovních 
akcí); nesmějí se konat koncerty, divadla, promítání kin, cirkusová představení, poutě, 
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kongresy či veletrhy; uzavřena musí být kasina, herny, tělocvičny, kurty, posilovny, bazé-
ny, sauny, solária i solné jeskyně; není dovoleno pití alkoholu na veřejnosti; u obchodů 
nadále platí nutnost zajištění desinfekce.

14. 10.
Všechny základní a střední školy, ZUŠ, jazykové školy, školní kluby, družiny, kroužky, 
školy v přírodě i internáty jsou uzavřeny do 1. 11.– studenti musí opustit koleje, na zkouš-
kách nesmí být více než 10 lidí. Lidé, kteří musí zůstat se školáky 1. stupně doma mají  
nárok na ošetřovné ve výši 60 % výdělku (minimální částka je 400 Kč denně).

14. 10.
Francouzský den v TIC Litovel v režii MEIS Litovel za zpřísněných hygienických opatření.

14. 10.
Po 4 deštivých dnech je nebezpečí rozlivu řek – krizový štáb města vyhlásil v 8 hodin 
první a ve 20 hodin druhý stupeň povodňové aktivity.  

15. 10.
Nemocnice svolávají na pomoc dobrovolníky – chybí jim personál, shání tak i brigádníky. 
Stát již povolal mediky. K dnešnímu dni jde totiž o 4 000 nakažených zdravotníků.

15. 10.
Stupeň povodňové aktivity je v 8:30 zvýšen na třetí – průtok v Moravičanech je při stavu 
317 cm 135 m3 za sekundu. Chodíme se dívat ke Svatojánu, kde se valí padesátiletá 
voda, a doufáme, že nebude zle, jako v roce 1996. 

16. 10.
Zdá  se,  že  nebezpečí  povodně  je  zažehnáno  –  starosta  oznamuje,  že  krizový  štáb 
v 10 hodin odvolal 3. stupeň povodňové aktivity pro razantní pokles hladiny Moravy. 
 
16. 10.
Zdá se, že návrat roušek část lidí otrávil či přímo politicky radikalizoval. Množí se demon-
strace „bezrouškových demonstrantů“, a i když je jasné, že roušky fungují, ukazuje se, 
že je nosíme špatně. Kolem 15 % Čechů podle Centra pro výzkum veřejného mínění 
mění svou roušku jednou týdně, 10 % denně. V rouškách se množí bakterie a plísně, ob-
jeven tam byl dokonce zlatý stafylokok, což je velmi nebezpečné.  Začíná závod s časem 
–  počet  nakažených  koronavirem  atakuje  desetitisícovou  hranici  (9 544)  a kolaps 
zdravotnictví  je  blíž  a  blíž.  Staví  se  záložní  nemocnice  a  navyšuje  se  kapacita  do-
savadních. I v našem kraji je kapacita lůžek vyčleněných pro pacienty s těžkým průbě-
hem nemoci na hraně a vyčleňují se další lůžka. V Litovli je k dnešnímu dni evidováno 
105 nakažených.

17. 10.
Nejvíce zasaženými jsou profesní skupiny: žáci, studenti, učni (7 635) a důchodci (7 149); 
věkové skupiny: mezi 45–54 lety 18,6 %, 35–44 let 18 %. Česko v porovnání s okolními 
zeměmi – 1 301 nakažených na 100 000 obyvatel, Rakousko 651, Slovensko 408, Ně-
mecko 375 na 100 000 obyvatel.
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17. 10.
Prezident  Zeman  vystoupil  s projevem  k národu  –  poděkoval  zdravotníkům,  podpořil 
opatření na důsledné nošení roušek jako zatím jediné zbrani proti nákaze. „Skončil čas 
domluv, ať policie pokutuje nenošení roušek tam, kde jsou povinné,“ říká.

17. 10.
Vláda zvažuje při zhoršení krizové situace rozšíření povinnosti nošení roušek i venku. 
Čísla jsou alarmující – jen za den 16. 10. přibylo 9 721 nakažených, nejvíce od začátku 
epidemie. V Litovli je jich ke dnešku 156!

18. 10.
Protest odpíračů roušek se změnil v bitvu – fotbaloví chuligáni po skončení demonstrace 
antirouškařů napadli policisty. Zraněno bylo 9 demonstrantů, 20 policistů, na 100 lidí za-
tčeno. Akci odsoudili politikové i prezident republiky.

19. 10.
Pro  pacienty s nemocí  Covid-19 mají  nemocnice  vyčlenit  kolem 10 000 lůžek.  V Olo-
mouckém kraji jde o 630 míst, z nichž polovinu musí zajistit FNOL. 

19. 10.
Svatby  a  pohřby  se  mohou  konat  jen  s omezeným počtem 30  účastníků  a  svatební 
oslavy a smuteční hostiny jen do 24 hodin a měly by se uskutečnit nejpozději následující 
den po obřadu.

20. 10.
Státní deficit za rok 2019 ČR stoupl za tři čtvrtletí o 431,7 miliardy Kč (informace MF ČR). 
Na každého Čecha tak připadá 194 000 Kč.

21. 10.
Vláda  zpřísňuje  stávající  epidemiologická  opatření  –  povinné  nošení  roušek  na  ulici 
i v autě. Mimo zastavěné území, třeba při procházkách do přírody nebo při sportu po-
vinné nejsou. 

21. 10.
Počty  nakažených  v kraji  jsou  alarmující:  Litovel  236,  Uničov  141,  Šternberk  230, 
Mohelnice 250, Olomouc 1 572 – kraj celkem 5 531! Zde je nutno podotknout, že počty 
nakažených se nemohou zveřejňovat a nezveřejňují za jednotlivá místa. Výše uvedená 
čísla se týkají tzv. malých okresů, tj. oblastí III. stupně státní správy – obcí s rozšířenou 
působností.

21. 10.
Vláda opět zpřísnila opatření proti koronaviru – v provozu zůstávají jen prodejny potravin, 
lékárny,  drogerie,  trafiky  s denním  tiskem,  benzinky,  autoservisy,  čistírny,  optiky,  za-
hradnictví či květinářství a prodejny loveckých potřeb. Zavřeny jsou maloobchody, obcho-
dy s textilem, hobby markety, elektroprodejny nebo kadeřnictví. V nákupních centrech je 
uzavřena drtivá většina obchodů. Je omezen pohyb a kontakt s dalšími lidmi. Výjimku 
mají cesty do práce, za rodinou, kvůli nutné pomoci blízkým, cesty k lékaři a nejnutnější 
nákupy. Pobyt v přírodě a parcích, stejně jako na chatách, je povolen. Na veřejně pří-
stupných místech se mohou pohybovat jen 2 osoby. Omezena je i  účast na svatbách 
a pohřbech na 10 lidí a právo shromažďovací na 100 osob ve skupinách po dvaceti. 
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22. 10.
Ministr zdravotnictví čeká vrchol druhé vlny pandemie okolo 11. listopadu a připravuje 
přísnější  opatření.  Tvrdí,  že  lidé  jsou  neukáznění  a  situace  je  velmi  vážná:  „Vidíme, 
že opatření nejsou dodržována, a tím je logické, že budeme muset zřejmě představit vlá-
dě přísnější opatření.“ 

23. 10.
Situace je velmi vážná – prezident Zeman ustoupil tlaku epidemiologů a odložil ceremoni-
ál 28. října na rok 2021. Pouze zveřejní vyznamenané, ale medaile dostanou později. 

23. 10.
Dokladem vážnosti situace je i to, že denní nárůst případů koronaviru se v Česku opět 
zrychlil.   Celosvětově se tak země zařadila na první příčku v počtu nakažených na počet 
obyvatel. V zemi je nyní na 124 000 nakažených, s Covidem-19 dosud zemřelo 1 739 lidí, 
v úmrtích  jsme  druzí  za  Argentinou.  Denní  přírůstek  nakažených  už  přesáhl  počet 
15 000 lidí.

23. 10.
Ne  Ikarův,  ale  Prymulův  pád!  Ministra  zdravotnictví  přistihli  při  porušování  vlastních 
pravidel – a končí. Jedna chyba prezentující všechny neduhy papalášství a absolutní pád 
na dno důvěry občanů! Roman Prymula, celebrita světové epidemiologie, už není minis-
trem. Premiér to komentoval stručně: „Jsem v šoku. Je to ohromná ostuda. Nemůžeme 
kázat vodu a pít víno! Je to absolutní katastrofa!“ 

28. 10.
Platí zákaz nočního vycházení mezi 21. hodinou večerní až 5. hodinou ranní. Výjimka 
platí pro cesty do a ze zaměstnání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a maje-
tku a také venčení psů do 500 metrů od bydliště.  V neděli  pak musí uzavřít  všechny 
prodejny vyjma čerpacích stanic a lékáren. Omezení bude platit až do konce nouzového 
stavu. Maloobchody se musí ve všední dny a v sobotu uzavřít ve 20 hodin. 

28. 10.
Vláda doporučuje, aby ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, měli lidé 
nařízenou práci z domova (home office). Zaměstnanci si musí tuto dojednat v pracovní 
smlouvě. 

28. 10.
U příležitosti státního svátku prezident vyznamenal 38 osobností, ceremoniál byl ovšem 
kvůli epidemii odložen a odehrál se pouze virtuálně. Medaile a ocenění si vyznamenaní 
převezmou až za rok. Tu nejvyšší poctu, Řád bílého lva, udělil 4 hrdinům 2. světové války 
a Karlu Gottovi in memoriam i končícímu ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi za mi-
mořádné zásluhy o stát v době jarní kovidové epidemie. 
 Až  letos  byl  oceněn  hrdina  1.  i  2.  světové  války  a  oběť  komunistické  zvůle 
pan generál Heliodor Píka – obdržel Řád bílého lva. Jak dlouho se ještě bude nazývat 
regulérní československá bojová jednotka „1. československý armádní sbor v Sovětském 
Svazu“ názvem „Svobodova armáda“, jako nějaká komunistická soldateska.

Rodina Jaroslava Kubery, který počátkem roku po jednání s panem presidentem 
Milošem Zemanem zemřel na infarkt, ocenění převzít odmítla.
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29. 10.
Virus škrtá učitele a distanční výuku – přibývá nemocných pedagogů a zasaženy 

jsou  desítky  škol.  Podle  údajů  Ústavu  pro  zdravotnické  informace  a  statistiky  je  jich 
k dnešnímu dni více než 6 600 a žáci a studenti představují 16 % všech nakažených.

29. 10.
Novým ministrem zdravotnictví je doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D Jeho oborem je dětská 
hematologie a svou odbornou reputaci si vydobyl péčí o děti s poruchou srážlivosti krve. 
Chce především bojovat  se strachem, který se podle něj  netýká jen obavy z nákazy, 
ale i o vlastní živobytí.

30. 10.
Dobrá zpráva – máme šanci  zlomit  epidemii  – reprodukční číslo poprvé v říjnu kleslo 
na hodnotu 1,13. Snad je to malý statistický důvod k optimismu. Cílem je ovšem dostat 
číslo  R  pod  hodnotu  jedna.  Bude  to  jakási  psychologická  hranice,  že  je  epidemie 
pod kontrolou. 

30. 10.
Nouzový stav se prodlužuje o 17 dní do 20. 11. Vláda neuspěla ve Sněmovně se snahou 
prodloužit jej o celý měsíc do 3. 12. Nouzový stav umožňuje vládě zavádět restriktivní  
opatření včetně zásahů do základních práv. 

30. 10.
Důchodci nakonec dostanou mimořádný příspěvek 5 000 korun. Peníze by senioři a také 
lidé s invalidní nebo pozůstalostní penzí měli dostat ještě letos. Opozice jednorázový pří-
spěvek kritizovala jako úlitbu voličům – nejhlasitěji to kritizovali Piráti a TOP 09. Nepo-
chodili. 
Je to další nesmyslné zadlužení budoucích generací a výsměch všem koronavirem eko-
nomicky postiženým.

02. 11.
Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček: „Nouzový stav může trvat až do Vánoc. Epide-
miologická  situace  bude  vyžadovat  i  po  20.  listopadu  platnost  restrikcí  vyhlášených 
na základě nouzového stavu.“

02. 11.
Nemocnice v kraji čelí rekordnímu nárůstu pacientů. Na víc než devět tisíc se podle údajů 
krajského úřadu vyšplhal počet aktuálně nakažených lidí v Olomouckém kraji. Největšímu 
náporu čelí FNOL a nemocnice ve Šternberku – množství pacientů, kteří jsou kvůli koro-
navirové pandemii hospitalizováni či dokonce potřebují intenzivní péči, totiž stále prudce 
stoupá.

04. 11.
Všechny  domovy  pro  seniory  a  další  sociální  zařízení  začínají  testovat  klienty  i pra-
covníky antigenními testy pro zjištění pozitivity Covidu-19. Testováni mají být nejpozději  
do 9. 11. a poté každý další týden. Zdá se, že jde o nejrizikovější skupinu, protože nej -
častější věk hospitalizovaných je mezi 65 až 75 lety – nejzranitelnější populaci.
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06. 11.
Aktuální světová jednička Barbora Dimovová vybojovala na MČR na Lipně „zlatý double“  
– zlato z dlouhého sjezdu a sprintu na divoké vodě a získala tak i celkové vítězství v Čes-
kém poháru.

10. 11.
Světlo na konci tunelu? Vakcína pro Čechy by měla být snad už v dubnu 2021? Očkování 
ve světě začne koncem roku, nejdřív u seniorů a lékařů. 

11. 11.
Uvolňování začíná – od 18. 11. se do škol po více než měsíci vrátí žáci 1. a 2. tříd a spe-
ciálních škol. Otevřou se také družiny a školní jídelny. Děti budou muset po celou dobu 
nosit roušky.

11. 11.
Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh státního rozpočtu na rok 2021, který kvůli koro-
navirové krizi počítá se schodkem 320 miliard korun. Navržený rozpočet čelí tvrdé kritice 
opozice. 

12. 11.
Šíření nákazy v Česku prudce zpomaluje – reprodukční číslo R kleslo na hodnotu 0,8. 
Jde o hranici, která umožní přísná opatření proti šíření nemoci postupně uvolňovat. Nyní 
denně přibývá méně než 10 000 potvrzených případů, ovšem je vysoký počet hospita-
lizovaných – přes 7 300, na jednotkách intenzivní péče leží přes 1 100 nakažených a po-
čet zdravotnických pracovníků s potvrzenou nákazou atakuje číslo 11 000.

13. 11.
Položením  kytice  k desce  se  jmény  padlých  během  světových  válek  a  k pomníku 
T. G. Masaryka uctilo vedení města vznik samostatného Československa. 

13. 11.
Po týdnech masivního nárůstu počtu nemocných dochází ke zlomu a jsou připravena 
nová pravidla pro rozvolňování restrikcí.  Budou fungovat  na principu rizikového skóre 
a konkrétně uvádí, jaká opatření platí v danou dobu v konkrétních oblastech života. Zatím 
jsme však stále ve stupni pátém (fialovém – mezi 76-100 body), kdy je povinné nošení 
roušek  ve  všech  vnitřních  prostorech,  zákaz  návštěv,  noční  zákaz  vycházení 
od 21 do 5 hodin, distanční výuka na všech stupních s výjimkou MŠ, profesionální soutě-
že jsou bez diváků, zákaz kulturních akcí, muzea a galerie uzavřeny, restaurace fungují 
jen přes výdejní okénko, umožněn jen prodej základních potřeb s omezením počtu osob 
– 1 na 15 m2 a rozestup 2 m mezi zákazníky, o nedělích zavřeno, omezení úředních 
hodin, v knihovnách jen bezkontaktní výdej a uzavření bazénů, saun a wellness center. 

13. 11.
Akce MC Rybička – Uspávání broučků a zvířátek – lampičkový průvod dětí z litovelských 
MŠ za paní Zimou k lesní chatě Doubrava ve spolupráci města Litovel,  Mysliveckého 
spolku Litovel a dalších.
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16. 11.
Vakcína proti kovidu bude patrně až v lednu, lidé jí však zatím nedůvěřují a dvě třetiny 
Čechů očkování odmítají. Pouze 36 % zvažuje, že se nechá očkovat (10,3 % určitě ano; 
25,8 % spíše ano; 34, 8 % spíše ne a 29 % určitě ne). Tak to nezní příliš optimisticky! 
  
17. 11. Tisíce lidí si připomnělo události, které před 31 lety provázely pád komunistického 
režimu spíše tichou vzpomínkou. Oslav se účastnila řada pamětníků i politiků, večer pak 
prošel centrem Prahy průvod odpůrců roušek (!). Výročí Listopadu se oslavilo především 
online na internetu.

18. 11.
Malí školáci prožili  „druhé 1. září“!  Návrat školáků do tříd začíná – dneškem se školy 
pootevřou, vracejí se prvňáci a druháci a žáci speciálních škol – všichni s rouškami. Další 
vývoj je nejasný, ale návrat asi proběhne ve dvou vlnách 25. a 30. listopadu – zůstane 
však mnoho omezení.

18. 11.
Kdo nemá košík, nenakoupí! Obchody počítají klienty, protože musí dodržovat pravidlo 
„jeden zákazník na 15 metrů čtverečních“. Většinou to řeší pravidlem – 1 košík = 1 zákaz-
ník (omezení počtu dle prodejní  plochy) a vyčleněním pracovníka, který aktivně hlídá 
a řídí počet zákazníků v prodejně.

18. 11.
Ve virtuálním finále celorepublikové soutěže Babička roku se na bronzové příčce umístila 
členka  Seniorklubu  Litovel  paní  Marie  Rozmanová,  vítězka krajského kola  a  Babičky 
sympatie.  

19. 11.
Stav nouze potrvá další 3 týdny, vláda prodloužení o měsíc neprosadila a nejspíš bude 
svou žádost zase opakovat.

19. 11.
Náměstí Přemysla Otakara zdobí nádherný vánoční strom, který tentokrát pochází z Nák-
la.  

20. 11.
Největší změna v daních – nečekaně nízké na 2 další roky. Sněmovna schválila balíček 
úprav:  zrušila  superhrubou  mzdu  a  razantně  zvedla  všem  daňovou  slevu.  Základní 
změnou je, že 15% sazba se bude vztahovat jen na hrubou mzdu a zvýší se daňové 
slevy na poplatníka. Přínos pro peněženky lidí však znamená více než stomiliardovou 
díru ve státní kase! 
Současně ale výrazně pomůže všem pracujícím a „dostane“ více peněz do ekonomiky.

21. 11.
Pokud skutečně dojde k výše uvedeným opatřením, čekají  obce, města a kraje těžké 
časy.  Při  výpadcích  z rozpočtů  půjde  o  stovky  milionů  a  bez  případných  státních 
kompenzací budou jen těžko hospodařit. Hejtmanství tvrdí, že přijde nejméně o půl miliar-
dy a zvažuje nejméně miliardový úvěr, protože tak může vypadat při černém scénáři vý-
padek příjmů v roce 2021.  
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21. 11.
Tisíce lidí se zapojilo do dobročinné sbírky potravin a drogistického zboží pro potřebné. 
Získané věci zamíří přes potravinové banky k samoživitelkám, osamělým seniorům nebo 
handicapovaným. Jednou z 603 prodejen je i  supermarket  TESCO na ulici  Dukelské.  
Celkem se vybralo 360 kg potravin a drogistických výrobků, které směřují do litovelské 
Charity. 
Je nutno podotknout, že o zboží věnované nakupujícími potřebným, se tomuto meziná-
rodnímu řetězci zvedl obrat.       
                               
23. 11.
Česko si zlepšuje bilanci na stupnici.  Aktuální skóre systému PES, který „hlídá“ republiku 
se dostalo na hodnotu 62, tedy do červeného pole a pravidla pro rozvolňování říkají, 
že se sice roušky nadále musí  nosit  ve všech vnitřních prostorech,  hromadných akcí 
se může zúčastnit již 6 osob. Návštěvy jsou i nadále zakázané a profesionální soutěže 
probíhají bez diváků (amatérské jsou zakázány) a sportovat lze pouze venku do 6 osob, 
zákaz diváků je i na kulturních akcích. Prodej zůstává omezen jako v 5. stupni a otevřeno 
v době  mimo  zákaz  vycházení,  v neděli  zavřeno.  Bazény,  sauny  a  wellness  centra 
uzavřeny, omezeny úřední hodiny a v knihovnách výpůjčky jen přes výdejní okénko. Platí 
noční zákaz vycházení v době od 23 do 5 hodin.

24. 11.
Knihovny  obnovily  půjčování,  čtenáři  je  okamžitě  zahltili.  Okny  v přízemí  či  třeba 
přes dveře vestibulu si po více než měsíční pauze začali čtenáři opět půjčovat knihy. Lidé 
si knihy vybírají  přes online katalog a v celém kraji  počty objednávek dosahují  někdy 
i stovek (není se co divit, když se prakticky nikam za kulturou nemůže a televize dokola 
opakuje tytéž pořady!). MK se připojila!

25. 11.
Deset dní před Vánocemi má stát umožnit všem lidem, aby dobrovolně a zcela zdarma 
podstoupili antigenní test na Covid-19. Cíl: zachytit včas infekční osoby. Oznámil premiér  
Babiš.

26. 11.
Zpátky  do  hospod  a  obchodů?  Zmírnění  restrikcí  proti  koronaviru  by  mělo  nastat 
od 30. 11.,  ale  jeho zavedení  je  komplikováno pomalejším postupem mírnění  nákazy, 
než vláda předpokládala.

27. 11.
Prodej vánoční hvězdy ve vestibulu MK od 8 do 16 hodin. Zakoupením pomůžeme dětem 
na Dětské klinice FNOL. Pořádá sdružení Šance.

27. 11.
Online rozsvícení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara v 16.45 hod., které 
je možno sledovat i na Facebooku. Uskuteční se houslový koncert Mgr. Miroslavy Barví-
řové a Mgr. Aleny Tiché a zdravice vedení města. Občané se mohou přidat a „rozsvítit Li-
tovel“ zapálením prskavky z okna nebo balkonu v 17.45 hod. 
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28. 11.
Hospodská ruleta – podnikatelé jsou zoufalí, protože vláda o zmírnění restrikcí a možném 
přechodu na 3. stupeň PES rozhodne až na zasedání v neděli 29.11. V podobné nejistotě 
jsou i obchody a služby. 

29. 11.
Vláda  rozhodla,  že  konec  velkých  zákazů  a  první  větší  rozvolňování  restrikcí  začne 
až 3. 12., protože epidemiologická situace v některých krajích nebyla ještě příznivá. 

29. 11.
Po žácích 1. a 2. tříd (kteří se vrátili do lavic už před 2 týdny), se přidávají zbylé třídy  
1. stupně a  deváťáci.  Šesťáci  a  osmáci  budou mít  rotační  režim a do středních škol  
se vracejí žáci posledních ročníků.

30. 11.
Kovid zasáhne i  do přijímacích zkoušek na střední  školy.  Na čtyřleté  maturitní  obory 
SŠ nebudou na jaře 2021 povinné jednotné přijímačky a ředitelé SŠ budou moci přijímat 
uchazeče jen na základě vlastních přijímacích zkoušek,  případně zcela bez zkoušek. 
Na víceletá gymnázia se ale budou státní přijímací zkoušky konat, a to ve dvou termí-
nech. 
01. 12. I nemocnice v kraji již rozvolňují, nejhorší nápor péče o pacienty s Covidem-19 
už mají za sebou a pomalu se vracejí do běžného režimu. Počet hospitalizovaných pa-
cientů ve FNOL klesl za 3 týdny o polovinu a operativa funguje na 75 %.

03. 12.
Začíná platit 3. stupeň PES, což znamená konec velkých zákazů. Roušky se ovšem musí 
nosit  nadále  ve  všech vnitřních  prostorech,  shromažďovat  se  může  100  osob  venku 
a 50 uvnitř. Dále platí zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb a omezení návštěv 
v zařízeních zdravotnických. Pohyb osob je bez omezení, ale profesionální i amatérské 
soutěže se musí odehrávat bez přítomnosti  diváků. Je zakázaná účast diváků na kul-
turních vystoupeních, muzea a galerie mohou používat jen 25 % kapacity. Restaurační 
provozy jsou uzavřeny mezi 22. a 6. hodinou, obsazenost maximálně 50 % kapacity hos-
tů. V nákupních centrech i maloobchodech je omezen počet osob (1 osoba na 15 m2). 
Omezeny jsou i úřední hodiny orgánů a v knihovnách je též omezen počet osob jako 
v obchodech. Pro bazény, sauny a wellness centra platí stejné podmínky jako pro shro-
mažďování. Počet lidí na bohoslužbách se bude řídit kapacitou kostela, ale svateb a po-
hřbů se může zúčastnit  nejvíce 30 lidí.   Uvedená pravidla o rouškách platí  i  pro pra-
coviště – je doporučena home office, pravidelná dezinfekce, omezení služebních cest, 
koncentrace zaměstnanců a pravidelné testování. Ve výrobních prostorech i nadále dvou-
metrové rozestupy a povinnost zakrytí dýchacích cest.

03. 12.
Zajímavá čísla o počtu nakažených v den velkého rozvolňování: Litovel 111, Uničov 92, 
Mohelnice 173, Olomouc 682. Opět se čísla týkají tzv. malých okresů.

03. 12.
Vánoční výstava ve Výstavní síni MK ve spolupráci s DDM Litovel. Představuje výrobky 
dětí z MŠ a ŠD i výrobky určené k prodeji (vánoční ozdoby, svíčky, obrazy, háčkované 
a šité zboží, dekorace, keramika). Potrvá do 15. 12.  
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03. 12.
Když je od dnešního dne opět otevřena většina obchodů, což umožnil nový pohotovostní  
systém psa ministra Blatného (samozřejmě systém PES – ale, nezlobte se, tomu infanti-
lnímu vtípku nějak nešlo odolat!), obchody hlásí obrovské tržby a zdá se, že lidé výpadek 
do svátků rychle vyrovnají!  

04. 12.
I  Olomoucký  kraj  zažil  včera  uvolnění  protiepidemických  opatření,  a  to  postavilo  lidi 
do front: zaplněné hospody, lidé v akvaparku, otevřené stánky na vánočních trzích a také 
fronty před obchody a dokonce i před knihovnami. 

04. 12.
Ačkoliv se uvolnila i pravidla pro bazény a sauny, v Litovli se otevření sauny snad dočká-
me příští týden, ale bazén přivítá plavce až v měsíci lednu 2021.

05. 12.
Prý  se  oproti  loňsku  kvůli  koronakrizi  čekají  hodně  chudé  Vánoce.  Podle  výzkumu 
společnosti Fair Credit utratí za ně až 60 % Čechů maximálně 5 000 korun (loni to bylo 
12 000 Kč), dalších 30 % si pak stanovilo „vánoční“ částku na 10 000 Kč a jen marginální 
část plánuje utrácení jako loni. Možná bude situace o něco lepší než v průzkumech – 
za ně teď může špatná nálada.

06. 12.
Premiér Babiš vyzývá k opatrnosti po rozvolnění. To ministr zdravotnictví Blatný je striktní, 
když říká: „Nezkazme si to, ať se nevrátí zákazy!“

06. 12.
Češi vyrazili po rozvolnění do restaurací, ty mnohdy nedodržují pravidla. V Praze ale pro-
testují stovky lidí proti omezením s hesly: Zavádění totality si nenecháme líbit! Pojďme žít 
bez vlády a jejích opatření! Pojďme žít volně a dýchat, jako jsme žili o loňských Vánocích!  
Komentáře netřeba – tak to proti kovidu těžko vyhrajeme!!! 

07. 12.
Další  rozvolnění ve školství – nastoupili  žáci SŠ, SOŠ, konzervatoří na rotační výuku 
po týdnech, pro VŠ nastala distanční výuka s výjimkami, pro 1. ročníky prezenční.

07. 12.
Není vyhráno se 3. stupněm PES – virus se nevzdává, počet nakažených roste, lidé pře-
stávají dodržovat nařízená omezení!  Česko má problém – sen o relativně normálních 
Vánocích a oslavách Nového roku se jim začíná rozplývat. Po 13 dnech, kdy epidemie 
stagnovala, nastal obrat. Index rizika stoupl na 64 bodů a je možná i okamžitá změna 
opatření zpět ke stupni PES 4!

08. 12.
„Tak takhle ne!“ – vláda jako odpověď na nedodržování zákazů chce zase přitvrdit novými  
omezeními a přísnými tresty. 

09. 12.
Ty jsou tu okamžitě – bary a restaurace musí zavírat již ve 20 hodin, včetně výdejových 
okének,  pití  alkoholu  na  veřejnosti  se  zakazuje,  lyžování  zatím  povoleno  není, 
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ve městech se má zvýšit frekvence hromadné dopravy. Zpřísněna má být i restrikce za 
nedodržení  protiepidemických  opatření  jako  novela  krizového  zákona,  kdy  je  možno 
pokutovat jak podnikatele, tak i fyzické osoby. 

09. 12.
Covid-19 otočil – nákaza, která celé týdny ustupovala, je zpět – a sílí! Z hlediska nákazy 
jsou nejnebezpečnějším místem pracoviště, kde se objevují ohniska. Koronavirus se za-
číná šířit i v mateřských a základních školách, sociálních zařízeních či ubytovnách za-
hraničních  dělníků.  Nemocných  rapidně  přibývá  i  mezi  zdravotníky,  především  mezi 
sestrami a sanitáři.

10. 12.
Dojdeme tam také? Češi, stop! Bavorsko pro ně zatáhlo za záchrannou brzdu a vyhlásilo 
stav katastrofy. Dramaticky je omezen přeshraniční pohyb – volný přejezd hranic bez ka-
rantény či negativního testu v rozsahu 24 hodin padá. 

10. 12.
Asi se zmírňováním dojedeme – noviny píšou o „velkých pařbách“, kdy lidé navzdory zá-
kazu popíjejí  policii  přímo „pod nosem“,  baví  se  v restauracích  a barech bez roušek 
i rozestupů i na veřejnosti a někde se z neukázněnosti stává otevřená rebelie proti nové-
mu nařízení o zavírací hodině restauračních zařízení ve 20 hodin. 

10. 12.
Nouzový stav kvůli kovidu bude jen do Vánoc – potrvá do 23. prosince – jak to schválila 
dolní komora. Vládní návrh na prodloužení o 30 dní do 11. ledna 2021 neprošel. Ministr 
zdravotnictví nicméně alespoň umožnil možnost odnášet si z restaurací točené pivo.

11. 12.
Počet nakažených posledních 5 dnů stoupá, rizikové skóre se drží na úrovni 4. stupně, 
vláda bude muset rozhodnout o zpřísnění zákazů. Pokud by ještě došlo k progresivnímu 
zhoršení a ohrožení kapacit zdravotnického systému, postup by byl velmi razantní.

13. 12.
Nákaza zrychlila a vánoční zázrak se letos jistě nekoná. Jen ten by totiž mohl zabránit  
pádu Česka do 4. (červeného stupně indexu PES), ještě před svátky. Rizikové skóre 
stouplo  až  na  71  bodů!  Za  výrazným  zhoršením  je  podle  ministerstva  nárůst  počtu 
nových případů u seniorů za poslední 2 týdny. Vláda rozhodne o nových omezeních. 
Sousední země, jako Německo či Slovensko, již zavádějí lockdown.

13. 12.
Podle průzkumu agentury Kantar CZ by se při volbách do Sněmovny dostalo 6 stran a ví-
tězství by opět patřilo hnutí ANO (25 %) před Piráty a koalicí ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. 
Na potřebnou 5% hranici by nedosáhla ČSSD (4,5 %) ani KSČM (3,5 %). 

13. 12.
Ani tristní předpověď však nebrání ČSSD k podřezání si  větve definitivně, protože jim 
vadí spor o tzv. daňový balíček, který počítá se zrušením superhrubé mzdy a změnou da-
ňových sazeb, a zvažují odchod z vlády. Prý v ní zůstane po dobu nouzového stavu, poté 
se poradí, jak dál postupovat směrem k předčasným volbám!? 
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14. 12.
Chvilkový rozvolňovací „mejdan“ končí – vláda znovu uzavřela Česko. Od 18. 12. nebu-
deme moci do hospody, do restaurace, neubytujeme se v hotelu či penzionu, nezacvičí-
me si ve fitness-centru. Od 23. do 5. hodiny platí zákaz vycházení. Obchody před Váno-
cemi však zůstanou otevřené, a to i v neděli. Můžeme si zajít na manikúru, pedikúru či ke 
kadeřníkovi a otevřou se i lyžařské areály, ovšem bez možnosti se na horách ubytovat. 
Zavřou muzea i galerie.

15. 12.
Po rozsáhlé rekonstrukci a kolaudaci je opět otevřena ulice Dukelská. Tak skončilo mar-
tyrium pro účastníky silničního provozu i občany – ale pouze do 15. 2. 2021, kdy začíná 
1. etapa dalších oprav mostem u elektrárny. 

16. 12.
Velké testování na kovid začíná – od dnešního dne se může otestovat každý na koronavi -
rus  zdarma  –  startuje  dobrovolné  antigenní  testování.  Testovací  kapacity  nemocnic 
se rychle plní, rezervační systém je značně komplikovaný. Výsledek testu je znám zhruba 
za 20 minut. Kromě nemocnic se mohou zapojit do testování i praktičtí lékaři a ambulant-
ní specialisté.

17. 12.
Obyvatelé města se mohou nechat otestovat na přítomnost nemoci Covid-19 bez nutnosti 
cesty do Olomouce. FNOL ve spolupráci s Olomouckým krajem a hasiči otevřela mobilní 
pracoviště  v přízemí  bývalé  spořitelny  na  náměstí  Přemysla  Otakara.  Rezervace 
je ovšem přes web FNOL, takže je otázkou, jak si ji zajistí třeba občané bez internetu?

18. 12.
V platnost vstupuje 4. stupeň PES s omezeními (jsou uvedena u data 14. 12.). Navíc jsou 
prodlouženy vánoční prázdniny, když dnes jdou děti naposledy do školy. Mateřské a vy-
soké školy budou fungovat dál podle zpřísněného 4. stupně PES.

18. 12.
Vakcíny proti kovidu se po zdravotnících a seniorech na jaře dočkají i ostatní. Pořadí oč-
kovaných vyberou praktici, kteří mají pracovat se skupinou 65+ a potom s rizikovými pa-
cienty z nižších věkových skupin. Vakcíny, podobně jako antigenní testování, jsou hraze-
ny ze zdravotního pojištění. 

19. 12.
Vše špatné – platí sice 4. stupeň PES, ale již od 17. 12. je Česko na čísle 76 bodů ze sta, 
což znamená již 5.  stupeň! Podle ministerstva zdravotnictví  by mělo následovat další 
zpřísnění a prodloužení nouzového stavu. Pátý stupeň by zavřel část obchodů a školy 
otevřené jen pro 1. a 2. ročníky a také zákaz vycházení již od 21 hodin.

20. 12.
PES 5: Česko míří k tvrdým zákazům, protože počty nakažených rostou. Vláda bude roz-
hodovat,  zda  znovu  „utáhne  šrouby“.  Rozhodne  o  tom,  jak  budou  vypadat  v Česku 
vánoční svátky a silvestr. Dá se ale očekávat, že dobré zprávy ze Strakovy akademie pro 
konec roku ale pravděpodobně nepřijdou. Bujaré pouliční oslavy nebudou – bude platit 
zákaz vycházení, ještě větší komplikaci pro slavící bude zákaz shromažďování. Nakonec 
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tím nejméně bolestivým budou města bez ohňostrojů kvůli vyhláškám o používání pyro-
techniky. 

21. 12.
Kraj schválil „bolavý“ rozpočet – příští rok bude hospodařit se schodkem ve výši 100 mi-
lionů korun a na podporu investic si zastupitelé navíc schválili čerpání miliardového ban-
kovního úvěru. Bylo nutno škrtat  ve výdajových položkách, protože kraj  se potýká se 
značným výpadkem příjmů kvůli kovidu ve výši zhruba půl miliardy.

22. 12.
Vláda požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů. Ten byl tak prodlou-
žen až do 22. ledna 2021. Jeho prodloužení bylo zdůvodněno zhoršující se situací vývoje 
pandemie, který nabral růstovou dynamiku odpovídající reprodukčnímu číslu 1,2 až 1,3 
a situace vykazuje velmi rizikové trendy s vysokým zásahem viru do zranitelných skupin. 

23. 12.
Do 5. stupně PES přejdeme asi až po Vánocích, nejspíš 27. 12., kdy by zůstala většina 
obchodů  uzavřená  s výjimkou  potravin,  lékáren  či  drogérií.  Restrikce  by  dopadly  ale 
i na služby a na zákaz vycházení od 21 hodin do páté hodiny ranní. Opatření by se tak 
dotkla i silvestrovských, obvykle bujarých, oslav.

26. 12.
Do Česka dorazilo prvních 9 750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech a vakcínu 
dostali první – ministr zdravotnictví Blatný a premiér Babiš. Podle harmonogramu Česko 
bude mít ke konci února 2021 k dispozici 360 000 vakcín.  Ty budou určeny pracovníkům 
v nemocnicích, domovech pro seniory, pro praktické lékaře a hospitalizované pacienty 
starší 65 let. Vzniká systém, kde se postupně budou moci objednat všichni ostatní. K oč-
kování vyzval občany ve svém vánočním poselství i prezident Zeman.

27. 12.
Začal platit 5. stupeň protiepidemického systému PES – tedy toho nejpřísnějšího. Nasta-
vená opatření v boji proti šíření koronaviru se opět přitvrzují: zavřeno musí mít většina 
obchodů a všechny provozovny služeb,  o  2 hodiny se  prodlužuje  zákaz nočního vy-
cházení.  V obchodech  je  možno  prodávat  pouze  základní  potřeby,  povolen  je  prodej 
benzínu, léků či brýlí. Otevřeny mohou být i zverimexy, prodejny novin a tabáku, prádelny, 
autoservisy,  železářství,  květinářství  nebo  galanterie.  Omezené  je  i  shromažďování 
ve vnitřních a venkovních prostorech z 6 na 2 lidi.

28. 12.
Paradoxní je, že právě začala platit přísná omezení, ale epidemie opět zpomaluje. Platí 
5. stupeň, reálné skóre však kleslo na 4. stupeň se 71 body a přibylo 3 024 případů koro-
naviru, což je nejméně od 12. 12. a reprodukční číslo kleslo na hodnotu 0,94. Ovšem 
výše uvedená opatření platí minimálně do 10. 1. 2021, kdy by je vláda měla vyhodnotit.

29. 12.
Nákaza prudce zrychluje a dnes překonala rekord – testy odhalily 16 329 nakažených ko-
ronavirem, což je nejvíce za celý rok! Podíl pozitivních testů je hrozivý – 48,5 %. Nejvyšší  
nárůsty v letošní pandemii tak přišly na samotném konci roku. 
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29. 12.
Ve věku 48 let zemřel předseda oddílu házené TJ Tatran Litovel Ing. David Číhal – srdcař 
a pracant. Funkci předsedy vykonával od roku 2012. Čest jeho památce! 

29. 12.
Prezident Miloš Zeman daňový balíček sice nepodepsal, ale ani nevetoval. Umožnil tak, 
aby  začal  platit  po  podpisu  premiéra  a  uveřejnění  ve  Sbírce  zákonů.  Jako  jednu 
z hlavních změn přináší zrušení „superhrubé“ mzdy.

29. 12.
Ve 20 „nej“ roku 2020 v Olomouckém kraji, byť zde dominovalo téma koronaviru, se jako 
„největší akce“ objevilo neprodyšné uzavření oblasti Litovelska a Uničovska s 24 000 lid-
mi v polovině března při první vlně koronavirové pandemie. Rozhodnutí hygieniků odstřih-
lo od světa celkem 21 měst a obcí kvůli prudce rostoucímu počtu nakažených. Na „svo-
bodu“ se místní znovu dostali až 30. března. 

30. 12.
Oslavy příchodu Nového roku budou jiné – smějí se sejít jen dva lidé, platí zákaz vy-
cházení po 21. hodině, požívání alkoholu na veřejnosti a používání pyrotechniky. Takže – 
zákaz oslav venku a policie v pohotovosti s posílením hlídek. Budou stačit domluvy nebo 
se sáhne k pokutám?

31. 12.
Jak jsme na tom na konci kovidového roku: okres Olomouc je v 5. stupni PES se 76 body 
a je zde 2 170 pozitivních osob = 921,6 na 100 000 obyvatel. Ve městě Litovel je pozi-
tivních osob 82, v Uničově 92, ve Šternberku 115 a v Olomouci 947.

31. 12.
Slovo  koronavirus  bylo  nejčetnějším  slovem r.  2020,  vysokou  frekvenci  mají  i  slova: 
Covid-19, epidemie, pandemie, virus, nakažení, pozitivní či očkování. Sbohem roku koro-
navirový – snad bude v 21. líp? 

31. 12.
Rok končí u nás v Litovli v poklidu – i pyrotechnika po 9. hodině zmlkla a po uvítání roku 
2021 zněla jen sporadicky. Žádný ohňostroj se nekonal a naši spoluobčané si spořádaně 
připili hlavně doma či s nejbližšími sousedy. Prožili jsme dobu bezčasí – vkročme do toho 
nového roku alespoň s nadějí a optimismem, že se zase brzy vrátíme k životu normální-
mu!? 
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DEMOGRAFIE 2020

Úvodem malá úvaha – Socioložka Jiřina Šiklová kdysi upozornila, že za posledních 
120 let se délka života lidí ve střední Evropě zdvojnásobila a náš náskok stále roste. Za-
tímco tehdy stačilo plánovat budoucnost v horizontu 36 let života, dnes nám plánování 
„komplikuje“ dlouhověkost. Mnozí se cítí, že jsou ještě ducha mladého, ovšem musí si při-
pustit, že při troše štěstí dostihne stáří i je. A protože živým organismům obecně pomáhá 
přežít především schopnost reagovat na měnící se specifické podmínky, začínáme rea-
govat poměrně včas. I všelikými sporty, otužováním a zdravou vyváženou stravou se nám 
budoucí  léta  malinko  prosvětlí.  Demografové  varují,  že  počet  starších  lidí  v naší 
společnosti stále roste, ale pro nás, současné i budoucí seniory, je to safra dobrá zpráva. 
Trh se začíná starším lidem přizpůsobovat, máme z čeho vybírat a žít aktivním životem. 
A slovo senior díky naší kondici snad konečně ztratí poněkud hanlivý nádech.  

Demografické vyhlídky jsou ale spíše chmurné v celém Česku a markantněji i v na-
šem regionu. Jako kdyby z mapy zmizela Olomouc společně se Šumperkem – tak bude 
z pohledu statistiků vypadat Olomoucký kraj v r. 2070. Přijde o více než 125 000 obyvatel, 
především o děti a lidi v produktivním věku a třetina regionu bude v důchodu. Kraj se bude 
podle  statistiků  v následujících  letech  a  desetiletích  vylidňovat  drastickým  způsobem. 
V roce 2070 jej na základě svých analýz vidí jako region, v němž bude oproti dnešku žít 
výrazně více seniorů na úkor ostatních věkových skupin. Vylidňuje se už celé roky, analyti-
ci se dlouhodobě shodují, že na vině je ve srovnání se zbytkem republiky mimo jiné nízká 
průměrná mzda a poměrně vysoká nezaměstnanost. 

V r. 2019 žilo v regionu necelých 633 000 obyvatel, což bylo o téměř 12 000 méně 
než  v r.  2001.  „Úbytek  obyvatel  bude  pokračovat  i  nadále,  ovšem výrazně  rychlejším 
tempem,“ tvrdí Jiří  Frelich z oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu. 
Tamní experti zpracovali velkou analýzu vývoje počtu obyvatel v kraji do r. 2070 a zjistili, 
že hranici šesti set tisíc obyvatel prolomí už v následujících 17 letech, kdy přijde zhruba 
o 35 000 obyvatel. Koncem r. 2070 by tady mělo žít už pouhých 507 000 obyvatel, což je 
o 126 000 méně než dnes. 

Kromě samotného počtu lidí se zásadně změní i věková struktura – kraj přijde jak 
o lidi produktivního věku v rozmezí 15 až 64 let, tak i o děti (1. 1. 2070 má klesnout počet 
dětí o 30 % – na 68 800). Podobné to bude také u lidí v produktivním věku – dnes je jich 
v regionu přes 406 000 (za 50 let to bude jen 285 000). Počet osob tohoto věku by měl 
klesat v celém následujícím půlstoletí – jediným obdobím, kdy klesat nemá, a půjde lehce 
nahoru, budou 60. léta 21. století.

Zcela  opačná  situace  nastane  u  lidí  nad  65  let.  Seniorů  bude  v kraji  přibývat, 
a to bezmála 40 let – pak začne jejich počet klesat. Uvádíme možný stav k 1. 1. 2075, kdy 
by měl dosáhnout maxima 178 000. Po čtrnáctiletém poklesu by se měl zastavit na čísle 
152 000, což je bezmála o 25 000 víc než v současnosti. Za 50 let tak bude podle analyti-
ků v kraji žít přes 30 % seniorů, de facto půjde o každého třetího člověka. A v porovnání 
s ČR to  bude podíl  nadprůměrný.  Přitom Olomoucký kraj  patří  již  nyní  z hlediska prů-
měrného  věku  obyvatel  mezi  tzv.  populačně  starší  kraje  a  celé  následující  půlstoletí 
se to nezmění. 

Na začátku r. 2019 byl průměrný věk v kraji 42,8 let, což je v tuzemsku čtvrtá nejvyš-
ší hodnota. Kolem r. 2070 to ale bude už třetí nejvyšší údaj, konkrétně 48,2 let. Průměrný  
věk mužů se tak zvýší o 5,6 roku na 46,9 let a průměrný věk žen o 5,2 roku na 49,5 let. 
Současně tak půjde nahoru i věk, jehož se v kraji lidé dožijí – u mužů to bylo v r. 2019 75,8 
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let (v r. 2070 to bude už 84,5 roku). Ženy se dokonce přiblíží k devadesátce (2019 82,2 – 
2070 rovných 89 let).

Trošku optimismu do předešlých úvah – obyvatel Česka loni přibylo. Počet obyvatel 
vzrostl o 44 000 na 10,694 milionu a jde o nejvyšší přírůstek za posledních 11 let.  O veš-
kerý přírůstek se ovšem postarala zahraniční migrace – přirozenou měrou populace nepa-
trně ztratila, když více obyvatel zemřelo, než se narodilo (počet zemřelých převýšil počet 
narozených dětí o 131). Loni se narodilo 112 000 dětí (o 1 800 méně než v r. 2018), nej-
více dětí porodily ženy ve věku kolem 30 let. Většinu rodiček představovaly ženy ve věku 
28 až 32 let.  Plodnost žen zůstala na stejné úrovni, na jednu ženu připadlo 1,72 dítěte. 
Většina  dětí  se  narodila  v manželství  a  počet  nemanželských  dětí  se  snížil.  Přesto 
se mimo manželský svazek u nás narodí prakticky každé druhé dítě (48,2 %). Během roku 
bylo evidováno 31 000 potratů, z nichž 40 % bylo samovolných. Vyvolané nejčastěji pod-
stoupily ženy se dvěma a více narozenými dětmi. 

 O  přírůstek  se  tak  nejvíce  zasloužila  zahraniční  migrace  v počtu  65 000  osob 
(o 7 000 více  než v r.  2018).  Zahraničním stěhováním vzrostl  počet  obyvatel  republiky 
o 44 000 a šlo o nejvyšší přírůstek za posledních 11 let. Více než 40 % příchozích tvoří 
Ukrajinci, kterých přibylo 18 000, na dalších místech jsou Slováci a Rusové. Nejvíce cizin-
ců se přistěhovalo do hlavního města (42 338), ovšem i přesto, že se z Prahy lidé hodně 
stěhovali  i  pryč,  zaznamenal  největší  přírůstek  Středočeský  kraj.   Celkem 
21 000 se naopak vystěhovalo, jde tedy o meziroční nárůst o 1 800 lidí. 

Podle statistik loni vzrostl i počet sňatků – obyvatelé Česka uzavřeli 54 870 manžel-
ství (o 400 více než v r. 2019). Počet sňatků roste již šestým rokem v řadě a dosáhl druhé-
ho nejvyššího počtu za posledních 20 let, když bohatší na sňatky byl jen rok 2007. Zájem 
o svatby přitom roste jak mezi svobodnými snoubenci, tak i mezi rozvedenými. Mezi ne-
věstami převažovaly ženy ve věku 25 až 29 let, zatímco u ženichů byli nejpočetnější muži 
v rozmezí 30 až 34 let. (Podle údajů ČSÚ z 20. 3. 2020.)  Zajímavé je, že své ,,ano‘‘ si 
snoubenci řekli nejčastěji 9. 9. 2019, kdy v Česku proběhlo 1 823 svatebních obřadů.  V r. 
2019 uzavřeli  obyvatelé České republiky 54 870 manželství (o 400 více než v r. 2018). 
Rozvodů ubylo – skončilo tak 24 100 manželství (o 200 méně než před rokem). Většina 
rozvodů (59 %) ukončila manželství, kde žily nezletilé děti, kterých bylo rozvodem zasa-
ženo 22 600.

Podle dlouhodobých statistik se Češi dnes dožívají 76,2 roku a Češky 82,1 roku. Po-
čet zemřelých dosáhl 112 400 osob (byl tak o 600 nižší než v roce 2018). Nejvyšší počet 
úmrtí byl v lednu, 10 400, nejméně se loni umíralo v září, kdy zemřelo 8 700 lidí (pramen 
ČSÚ).

Jak to vypadá v našem kraji? Po loňském poklesu nabrala porodnost opět pozitivní 
směr.  Za prvních 6 měsíců přišlo v 6 porodnicích v regionu na svět 3 220 dětí,  což je 
o 212 více než ve stejném období r.  2019. Jak vyplývá z dlouhodobých statistik – prů-
měrný věk maminek zůstává vysoký, dnes rodí běžně i ženy starší 45 let, a stále více 
se rodí  děti  nesezdaným  párům.  V nám  nejbližší  porodnici  ve  Šternberku,  která  patří 
do společnosti Středomoravská nemocniční a holdingu Agel, se letos narodilo už 538 dětí,  
o 48 více než ve stejném období loni. 

Nejčastějším důvodem pozdních mateřství bývá nový partner, se kterým chce mít 
žena ještě další dítě. Ženy v tomto věku ale musejí počítat s náročnějším těhotenstvím, 
navíc jen výjimečně může taková maminka rodit přirozeně. Jde převážně o početí z da-
rovaného vajíčka, kde se porod císařským řezem považuje za vhodnější. Odkládání rodi-
čovství do pozdějšího věku ženy zdůvodňují hlavně splácením hypoték a také snahou stu-
dovat a pracovat. Pořád ale platí, že čím vyšší věk, tím nižší šance na početí. Ale nejen to,  
ve vyšším věku hrozí i komplikovanější těhotenství. Na tom se nic nemění. Stále více dětí 
se rodí mimo manželství. Zatímco v r. 2010 bylo takových dětí v Olomouckém kraji 2 764, 
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z celkových 6 936 novorozenců, loni jich bylo 3 139 z celkem 6 381 narozených. Vdané 
byly v roce 2010 maminky 4 172 dětí, loni již jen 3 242.  

Ačkoliv to může vypadat nadějně, horší je, že Češi vymírají. Křivka plodnosti dosáhla 
vrcholu  v r.  1974,  kdy  se  průměrné  české  ženě  narodilo  2,46  „Husákova“  dítěte. 
Od té doby to  jde  jen  dolů  a počet  zemřelých několik  desetiletí  převyšuje  počet  naro-
zených. V r. 2016 byla plodnost jen 1,53 dítěte na jednu ženu. Pro udržení stávajícího po-
čtu obyvatel by se muselo rodit alespoň 2,1 dítěte na ženu. A kolik znáte rodin se 3 a více 
potomky? K vymírání našeho národa je třeba připočíst i další nepříznivý trend – stárnutí 
populace. V r. 1990 bylo průměrnému Čechovi 36 let, dnes je mu 42 a v r. 2050 mu bude 
49 let.

Proč jsme se přestali množit? S otevřením hranic po Listopadu 1989 nám svobodný 
svět nabídl spoustu lákadel, která jsou svůdnější než starost o děti. Vydělávání peněz, uží-
vání  si  života,  cestování  … A zatímco bohatší  část  společnosti  na plození  nemá čas, 
chudší část na děti nemá peníze. Když žena zůstane na mateřské, rodina na jednom níz-
kém  platu  se  ekonomicky  propadne.  Třetím  důvodem  vymírání  Čechů  je  nejistá  bu-
doucnost. Kdo by chtěl děti, když se na nás valí globální oteplování, čínský virus, mus-
limští imigranti a „Putinovi žoldáci“? Nebo si to pod vlivem médií aspoň myslíme!?

Dobrá zpráva na konci roku: Na přídavky na děti by mělo v příštím roce dosáhnout 
více rodin. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSDD) prosadila na vládě 
razantní změny v příspěvcích. Dosud měly na příspěvky nárok rodiny s dětmi, které žily 
pod hranicí 2,7násobku životního minima, nyní to bude 3,4násobek. Tím na příspěvky do-
sáhnou i rodiny s nižšími příjmy. Podle ministerstva takto podpoří stát prostřednictvím této 
dávky jednou tolik dětí, jako je tomu dnes – jde o 490 000 dětí, to znamená každé páté 
dítě. Přídavky na děti příští rok k tomu vzrostou o 26 %, základní sazba na dítě tedy bude 
630 Kč (dnes 500 Kč). Výše se odvíjí od věku dítěte a také od toho, zda má rodina nějaké 
další příjmy. 

Přídavky na děti se od r. 2008 nezvyšovaly, a tak fakticky jde o dorovnání jejich re-
álné hodnoty, která za 12 let o čtvrtinu klesla. Novelu zákona musí ještě projednat poslan-
ci, senátoři a podepsat prezident. Změny by pak začaly platit od 1. 4. 2021. Peníze na zvy-
šování přídavků nebude vláda hledat lehko, když Sněmovna schválila státní rozpočet s ob-
rovským schodkem 320 miliard korun. 

Mezi další opatření, které má rodiny podpořit,  je zákon o zálohovaném výživném. 
Má pomoci  dětem samoživitelek  a  samoživitelů,  na  které  druhý rodič  neplatí  alimenty. 
Za neplatiče bude výživné dětem platit stát a poté je bude po dlužnících vymáhat. Na ne-
zaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3000 korun měsíčně. Zákon se 
týká přibližně 24 000 nezaopatřených dětí a účinný má být od 1. 7. 2021.  

Statistika k 31. 12. 2020: 
Březové – celkový počet obyvatel 188–85 žen (50,44 %), 73 mužů (49,11 %), 

               15 dívek (7,93 %) a 15 chlapců (4,53 %), celkový věkový průměr 42,8 roků 
Chudobín – 219, 93 (51,74 %), 94 (47,79 %), 12 (8,33 %), 20 (7,65 %) – 43,6 
Chořelice – 326, 182 žen (včetně dívek) a 144 mužů (včetně chlapců)
Litovel – 7 024, 3 065 (51,68 %), 2 911 (48,55 %), 520 (7,24 %), 528 (7,08 %) – 43,7 
Myslechovice – 385, 158 (47,73 %), 146 (48,06 %), 36 (7,53 %), 45 (6,73 %) – 39,3 
Nasobůrky – 450, 202 (50,57 %), 188 (48,93 %), 25 (7,20 %), 35 (7,11 %) – 44,1 
Nová Ves – 202, 88 (53,05 %), 84 (46,76 %), 17 (6,18 %), 13 (9,77 %) – 43,7 
Rozvadovice – 253, 101 (45,19 %), 89 (46,48 %), 37 (6,38 %), 26 (5,19 %) – 35,8 
Savín – 130, 56 (49,73 %), 60 (49,13 %), 9 (4,0 %), 5 (7,80 %) – 44,6 
Tři Dvory – 259, 105 (50,20 %), 118 (47,82 %), 19 (5,47 %), 17 (6,06 %) – 42,9 
Unčovice – 391, 176 (49,73 %), 164 (47,16 %), 26 (6,35 %), 25 (6,44 %) – 43,0 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                            67 / 311

Víska – 87, 39 (54,03 %), 38 (51,55 %), 6 (7,53 %), 4 (6,50 %) – 47,5. 
Celkem – 9 588 obyvatel, 4 168 žen (51,20 %), 3 965 mužů (48,41 %),

                        722 dívek (7,09 %), 733 chlapců (6,95 %) – 43,34 roků.

Ve  vlastní  Litovli  tedy  žije  6698  obyvatel,  to  znamená,  že  zde  žije  necelých 
70 % obyvatel a více než 30 % žije v přidružených obcích.

Během roku 2020 zemřelo 101 obyvatel, narodilo se jich 117, přistěhovaných bylo 
168 a odstěhovaných 235. 

Pro zajímavost – kde máme nejmladší a kde nejstarší populaci: nejnižší celkový vě-
kový průměr má obec Rozvadovice – 35,8 roku, nejstarší pak Víska – 47,7; nejmladší 
ženy žijí opět v Rozvadovicích – 45,19 roku, nejstarší také ve Vísce – 54,03; muži – opět 
Rozvadovice  –  46,48  roku,  Víska –  51,55;  nejmladší  dívky  v Savíně –  4,00,  nejstarší 
v Chudobíně – 8,33,  chlapci  jsou nejmladší  v Březovém – 4,53 a nejstarší  v Nové Vsi 
– 9,77 roku. Asi se přestěhujeme všichni do Rozvadovic? Tam musejí mít buď nějaký zá-
zračný pramen mládí, nebo nejlepší životní prostředí!

Nejčastější jména novorozenců jsou již klasická: u chlapců to byla – Tobiáš, Ondřej, 
Jakub, Petr, Matěj, Lukáš, Jan, Dominik či Vojtěch; u dívek pak Eliška, Rozálie, Anna, Kris-
týna, Ema, Sára nebo Natálie.  Kronikář si ale dal práci a poohlédl se i po těch neobvyk-
lých. U chlapců zaujala jména Mateo, Mechas Aykol či Tobias, u dívek byl výběr bohatší: 
Mia, Abigail Rosemary, Emma, Liliana, Jasmína, Isabella, Sarah, Stella či Bibiana. 

Na tomto místě byli až do roku 2017 uváděni jubilanti ve věku od 90 do 100 let, 90, 
85, 80 a 75 roků. Dle nařízení GDPR nesmějí být jejich jména uváděna bez jejich souhla -
su. Není v silách matriky u tak velkého počtu občanů souhlas získat, proto je od uvádění 
jubilantů upuštěno v souladu se zněním zákona 132/2006 Sb., že osobní jména mají být 
v kronice uváděna jen výjimečně.
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O ČEM SE PÍŠE

SOUD POSLAL STROJÍRENSKÝ PODNIK PAPCEL DO KONKURZU

Soudkyně Kateřina Hajná 13. 1. 2020 rozhodla o prohlášení konkurzu na zadlužený 
podnik Papcel. Závěry soudu korespondují s hlasováním věřitelského výboru, v něm věři-
telé zamítli případnou reorganizaci firmy a navrhli konkurz. Další kroky teď budou již na in-
solvenční  správkyni,  kterou  je  společnost  1.  správcovská  a  konkurzní.  „Prohlášením 
konkurzu přechází na insolvenční správkyni oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, 
jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužnici (spol. Papcel), pokud souvisí  
s majetkovou podstatou,“ uvádí soudkyně v rozhodnutí. 

Věřitelé celkově přihlásili za Papcelem pohledávky ve výši téměř 1,7 miliardy korun. 
Mezi největší věřitele patří státem vlastněná Exportní garanční a pojišťovací společnost 
(pohledávka  266,7  milionu)  a  Commerzbank  (268,5  milionu).  „Zásadní  hodnotu 
pro uspokojení  věřitelů  představují  nemovitosti  v Litovli  a  strojní  vybavení  nacházející 
se zde  a  v Itálii,  ve  městech  Pinerolo  a  Cuneo,“  uvedla  výše  uvedená  konkurzní 
společnost.

Nemovitosti, které patří Papcelu v Litovli, si pronajala německá společnost Bellmer, 
která převzala a dokončuje některé zakázky s 80 dřívějšími zaměstnanci. Někdejší majitel 
Papcelu David Dostál nyní figuruje v uvedené společnosti jako výkonný ředitel a součástí 
nájmu  je  i  používání  značky  Papcel.  Podle  Dostála  je  nyní  na  řadě  prodej  majetku. 
Problémy nastaly po rok trvajících akcionářských sporech a arbitráži s běloruským zákaz-
níkem. Tímto sporem se zahraničním partnerem se zabývá i policie kvůli možnému pode-
zření z podvodu.

Článek redaktora Jakuba Mikela v MF DNES ze 14. 1. 2020 v části Olomoucký kraj, 
str. 13 (kráceno). 

ZÁVOD, KTERÝ SE NEVZDÁVÁ

Extrémní závod Bobr  Cup máchá závodníky  v řece Moravě už čtvrtstoletí.  Jeden 
z jeho zakladatelů Ing. Petr Čamek vzpomíná – „Zrodil se v hlavách čtveřice kluků na stře-
še loděnice.“ Patří už k podzimním koloritům na Hané vyrazit do Litovle na extrémní klání 
štafet Bobr Cup. Stovky závodníků, a ještě více diváků míří do loděnice za výjimečnými 
sportovními zážitky spojenými s vydatným broděním chladných vod řeky Moravy. 

Závod, který se nevzdává či Blbě Organizované Běsnění Raplů; to jsou nejznámější 
přízviska, která Bobr Cup za čtvrtstoletí existence získal. Navzdory tomu, že se od prvního 
ročníku rozrostl na největší závod svého druhu v Evropě, pořád ho připravují stejní lidé. 

Čtyři osmnáctiletí kluci, kteří měli čerstvě po maturitě, coby vrcholoví sportovci, hltali 
v televizi legendu extrémních sportů Dolomitenmann. Když tak jednou seděli – Petr Ča-
mek,  Lukáš  Novosad,  Martin  Blažek  a  Tomáš  Kutý  na  střeše  loděnice,  napadlo  je,  
že by bylo fajn něco takového udělat v Litovli. A tak na střeše vymysleli parodii na Dolomi-
tenmanna.

Prý to byla hrozná partyzánština – v roce 1996 nebyla grafická studia, nikdo neměl 
počítač a nevěděl, jak se dělají propozice a pravidla závodu. Příprava prvního ročníku byla 
divočina, ale byl i hodně vtipný a zakladatelé si ho plně užili. K jejich překvapení se přihlá-
silo 40 týmů! V propozicích bylo 15 kilometrů běh, 25 na kole a 6 v kajaku, k tomu spousta 
brodů přes řeku Moravu. Zakladatelé chtěli extrém, a proto přitvrdili na tratích zavedením 
brodů – odtud je i název odkazující na bobra coby vodního tvora. Na kole se podařilo vy-
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tvořit docela technickou trať i s kopečky kolem Třesína. Distance se ustálily až ve třetím 
čtvrtém ročníku a podzimní termín vyplynul jako jediný možný kvůli termínům závodů vo-
dáků, běžců i bajkerů. 

Zpočátku si sice všichni dělali legraci, co je to za divný závod, ale ohlasy byly dobré,  
a tak se rozhodlo o pokračování. Přidal se i zbytek týmu z loděnice, přidal se i Keno Di-
mov, nadšenec, který svými zkušenostmi pomohl zásadně zvýšit úroveň závodu a pod-
statnou měrou přispěl k tomu, že se Bobr Cup stal tím, čím je. 

V poslední dekádě roste popularita extrémních závodů v Česku a vznikají  i  různé 
kopie. Závodů je nyní víc, ale Bobr Cup je největší. Stabilně na něm startuje kolem dvou 
set týmů, jezdí sem i závodníci z ciziny (Slovensko, Polsko, Rakousko). Nikdy z toho ale 
nebude závod pro tisíc týmů – i s těmi dvěma sty je to největší štafetový extrémní závod 
v Evropě (a ani  ten Dolomitenmann jich nemá tolik).  Navíc na něj  kromě amatérských 
sportovců přijíždějí i ti vrcholoví, například zlatý a stříbrný olympionik Jarda Kulhavý. Vždy 
jsou obavy z počasí, ale za léta existence bylo zjištěno, že na tom vlastně vůbec nezáleží 
– když je hezky, je to fajn, protože přijde spousta diváků, a když je škaredě, je pro účast-
níka závod nezapomenutelný. 

Před třemi lety byla otevřena i kategorie jednotlivců, i když jen pro 10 a později pro 
15 startujících, což bylo předmětem vášnivých diskuzí, protože závod chce především za-
chovat týmového ducha. Protože i závody stejného formátu tuto možnost dávají, bylo zby-
tečné  se  tomu  bránit.  Snahou  je  udržet  kvalitu  a  standard  závodu,  aby  byl  zajištěný 
na úrovni se sprchou, využitím pro děti i kvalitním občerstvením.

Rozpočet závodu je kolem milionu – ze startovného se dají pokrýt asi jeho dvě třeti-
ny, zbytek je nutno sehnat od sponzorů a z dotací. Přispívá město, kraj a silný sponzor 
Pivovar Litovel. Celá akce je zároveň kvůli podpoře veřejnosti nezisková. Pro všechny je 
vždy úžasným zážitkem, tak ať se dožije nejmíň padesátky!

Článek redaktora Miloslava Jančíka v MF DNES z 20. 12. 2019, části  Olomoucký 
kraj, str. 17 (kráceno).

PŘES 230 HARMONIK ZÍSKÁ MĚSTO LITOVEL

Sbírku více  než dvou set  harmonik,  kterou vlastní  pan Jiří  Sedláček,  bude v bu-
doucnu spravovat litovelská radnice. Zástupci města podepsali smlouvu o budoucí darova-
cí smlouvě. Tak se pohledem na krásně zdobené heligonky a harmoniky budou moci ko-
chat i další generace. 

Sběratel Jiří Sedláček svůj život zasvětil akordeonům, heligonkám i atypickým har-
monikám a díky své sběratelské vášni nyní vlastní jednu z největších sbírek těchto hu-
debních nástrojů v Evropě. Unikátní sbírku, jež skutečně nemá ve střední Evropě obdoby, 
dával dohromady 50 let a nyní mu zabírá již téměř celý dům. Přáním pana Sedláčka je, 
aby tato jedinečná sbírka byla zachována ve své celistvosti pro další generace. Proto se 
rozhodl ji darovat městu Litovel s tím, že sbírku uchová v celistvosti a umožní veřejnosti 
stálou přístupnost,  stojí  v oznámení radnice. Bylo nutno každý kousek vyfotit,  popsat i 
ocenit a také vytvořit katalog. Zastupitelstvo již schválilo rekonstrukci prvního patra budovy 
Záložny a vybudování reprezentativních prostor, kam bude sbírka letos přemístěna. Město 
opraví zde nevyužívané prostory a vybuduje díky Sedláčkovu daru za téměř 3 miliony ko-
run muzeum harmonik. 

Zatím ve dvou pokojích a na chodbě rodinného domku (Muzea harmonik) na Javoříč-
ské ulici má pan Sedláček vystaveno více než 230 harmonik z tuzemska, Německa a Itá-
lie. „Nejstarší harmonika se poprvé rozezněla před 150 lety,“ říká sběratel, který v r. 2019 
oslavil  80.  narozeniny.  V r.  2011  se  rozhodl  zřídit  si  doma menší  muzeum zaměřené 
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na tento hudební nástroj, aby sbírku zpřístupnil veřejnosti. Zahrnuje harmoniky od sedmi  
desítek tuzemských výrobců a speciální sekci tvoří harmoniky vyrobené v Itálii a Německu. 
Všechny jsou ve stoprocentním stavu, stačí je nasadit a hrát.

Sedláčkovým cílem také je, aby sbírka dál připomínala někdejší výrobce akordeonů 
a heligonek, které tvrdě zasáhlo komunistické znárodnění po únoru 1948. Vždyť výroba 
harmonik měla na území bývalého Československa dlouholetou tradici.  Například firma 
Hlaváček v době největší slávy zaměstnávala zhruba 30 lidí a ročně vyrobila 500 krásně 
zdobených heligonek. Nyní je u nás jen několik firem, které vyrábí repliky tradičních har-
monik a heligonek, přičemž jedna stojí kolem 150 000 Kč. Sedláček má každý nástroj dů-
kladně zdokumentovaný. „Všechny nástroje jsou evidovány ve fondu ministerstva kultury a 
jsou neprodejné,“ podotýká.

Články redaktora Michala Poláčka v MF DNES z 27. 12. 2019 (str. 18) a 13. 1. 2020 
(str. 12), v části Olomoucký kraj (kráceno). 

HISTORIE NA PRODEJ

Hlavní  boom  nákupu  památek  soukromníky  panoval  v 90.  letech,  ale  stále  jsou 
na trhu k dostání specifické historické nemovitosti. Boom již výrazně ochladl, přesto jen 
v Olomouckém kraji v posledních letech stále k nákupu památek dochází. Realitka DACHI 
například kromě radíkovského fortu nově nabízí k prodej i areál zámku v Chudobíně.

Empírový zámek stojí na místě bývalé tvrze ze 13. století. Během přestavby v 70. le-
tech 20. století zde vznikl hotel a školicí středisko, historický objekt tehdy patřil známému 
výrobci pump a čerpadel, lutínské Sigmě. Před 11 lety koupila zámek společnost Tech idea 
podnikatele  Davida  Smrčka  z Olomouce.  Ambiciózní  plány  na vybudování  wellness, 
kongresového centra a lunaparku utnula krize v roce 2008. Od té doby zámecký areál 
chátral,  dokud  ho  před  časem v insolvenci  nezískala  firma  S4Investment  blízká  velké 
stavební firmě IPSystém.

„V případě Chudobína není zámek z ekonomického pohledu primární, jde o celý are-
ál pozemků a budov. Proběhla zde už poměrně rozsáhlá rekonstrukce přilehlých staveb, 
která má být zázemím pro wellness a kongresovou turistiku,“ říká majitel realitky DACHI 
Marek Novotný a dodává: „Pokud se podíváme pouze na zámek, ten je komerčně složitě 
využitelný. Je de facto zakonzervován a má smysl pouze v kontextu celého toho areálu. 
Hlavní problém je s energetickou náročností budovy.“ Co bude dál?

Článek redaktora Jakuba Mikela Historie na prodej  v MF DNES z 6. 2.,  část Olo-
moucký kraj, str. 15 (vybráno z textu).

CHUDÝ BOHATÝ KRAJ

 Olomoucký kraj přes snahu zůstává pozadu
Oblasti Hané s úrodnými lány i průmyslem, ale i velmi chudý, byť přírodními krásami 

oplývající sever, dostal při svém vzniku do vínku Olomoucký kraj. Zařadil se mezi regiony 
s dlouhodobě nejnižšími mzdami, a hlavně na severu i s vyšší nezaměstnaností.

Když  kraj  vznikl,  nebyly  jeho  ekonomické  ukazatele  v řadě  ohledů  povzbudivé. 
Ke konci r. 1999 zde bylo více než 40 000 nezaměstnaných, průměrná mzda činila jen 
něco  málo  přes  11 000  Kč  a  hrubý  domácí  produkt  na  jednoho  obyvatele  se  blížil 
173 000 korun. 

Situace se od té doby podstatně změnila. Bez práce je dnes necelých 14 000 lidí, 
průměrná  mzda  překročila  30 000  korun,  a  víc, než  dvojnásobně  vzrostl  i  HDP 
na 393 000 Kč  na  jednoho  obyvatele  (údaje  z r.  2019,  kdy  jsou  dostupné  poslední 
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kompletní údaje ČSÚ). Pozitivní jsou i další ekonomické údaje – tržby z prodeje výrobků 
a služeb průmyslové povahy vzrostly z 54 na 141 miliard a počet obchodních společností 
se více než zdvojnásobil – na 16 000. O zlepšení poměrů vypovídá také vysoký nárůst po-
čtu evidovaných osobních a nákladních automobilů – na přelomu tisíciletí jich bylo celkem 
189 000, loni již 335 000. 

Některé podniky či  výzkumné instituce se navíc dokázaly prosadit  mezi  světovou 
špičku – přerovská Meopta – optika, výrobce ložisek Koyo Bearings z Olomouce či ještě 
donedávna litovelský Papcel. Na poli vědy pak Regionální centrum pokročilých technologií  
a  materiálů  nebo  Centrum regionu  Haná  pro  biotechnologický  a  zemědělský  výzkum. 
A i zázemí  pro  turisty  už  leckde  snese  měřítka  západního  standardu.  „Region  získal 
vznikem kraje mnohem větší prostor pro rozvoj, než měl v systému okresů,“ hodnotil první 
hejtman Ing. Jan Březina, který byl předtím rovněž posledním přednostou Olomouckého 
okresu.  

Postupná změna orientace dlouho silně zemědělsky zaměřeného regionu směrem 
k průmyslu  je  vidět  i  na  statistikách  –  osevní  plochy  se  zmenšily  téměř  o  pětinu 
na 174 915 hektarů, když jasně nejvýrazněji pokleslo pěstování brambor. Obilovin ubylo 
zhruba  na  10 000  hektarech,  naopak  přibylo  řepky,  jejíž  plocha  se  zvýšila  z 24  000 
na 27 000 hektarů. Snížily se rovněž stavy hospodářských zvířat, hlavně drůbeže, skotu, 
prasat, naopak ovcí je nyní třikrát více, téměř 10 000.

Region ovšem v rámci Česka i nadále zůstává v ekonomické síle mezi těmi slabšími. 
Projevuje se to mimo jiné stěhováním lidí pryč, především těch mladých a z menších obcí. 
Celkový počet obyvatel regionu klesl tak, jako by zmizel třeba celý Jeseník – k 1. 1. 2000 
zde žilo 642 000, nyní  necelých 632 000. Číslo navíc navyšují  cizinci,  jejichž počet se 
v průběhu let zvýšil ze šesti na dvanáct tisíc. Kromě toho navíc obyvatelstvo nadále stárne 
– průměrný věk se zvýšil  z 38,1 na 42,8 let  a lidí  ve věku 65 a více let přibylo téměř 
o polovinu na 128 000. Jinými slovy, každý pátý člověk z regionu je v důchodovém věku, 
zatímco v době vzniku kraje to byl každý sedmý. 

Ještě statistické údaje: rozloha kraje 5 272 km2 (6,7 % z celkové rozlohy ČR); počet 
obyvatel 631 971 lidí; počet obcí 402 (z toho 30 měst – nejlidnatějších deset v pořadí: Olo-
mouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Hranice, Zábřeh, Šternberk, Uničov, Jeseník, Litovel); 
střední délka života (naděje na dožití)  – ženy 81,8 let,  muži 75,5 let.  Aktuální údaje – 
248 miliard Kč činil HDP kraje v roce 2019, 3,2 % je nezaměstnanost v kraji a 42,8 je prů-
měrný věk obyvatel. 

Článek redaktora Stanislava Kamenského „20 let krajů“ v MF DNES z 27. 2. v části 
Olomoucký kraj, str. 13.  

MĚSTO LITOVEL CHCE VYSADIT VE SVÉM OKOLÍ VINICE

Z Odboru životního prostředí vzešel z iniciativy pana Paličky z Odrlic nápad – město 
Litovel by mělo udělat nějaké protierozní opatření v Myslechovicích na Rampachu. Z důvo-
du masivní těžby dřeva způsobené kůrovcovou kalamitou je zde vykácený lesní porost 
a hrozí splavování zeminy. Vhodným protierozním opatřením je výsadba vinic, na kterou 
by  bylo  možné  získat  dotaci  z Ministerstva  životního  prostředí,  pokud  by  se  jednalo 
o obnovu tzv. viniční tratě, která ale musí být schválena.

Vedoucí OŽP Ing. Pavel Kurfürst jednal s tehdejším starostou města Ing. Potužákem, 
kterého záměr nadchl, ale vzhledem ke končícímu volebnímu období nebyly podniknuty 
žádné kroky k realizaci. Současný starosta pan Viktor Kohout se myšlenky ujal. „Společně 
s panem Paličkou a Ing. Kurfürstem jsme začali  podnikat další kroky. V lednu se usku-
tečnila  schůzka s poslancem za KDU-ČSL Marianem Jurečkou,  kde jsme jej  seznámili 
se zamýšleným projektem.  Myšlenka  se  mu  zamlouvala,  ale  upozornil,  že má dojít  ke 
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změně viničního zákona a po jeho přijetí se situace změní,“ říká starosta. Je nutné si ale 
uvědomit, že okolí města Litovel, z pohledu vinařského zákona, nepatří do žádné vinařské 
oblasti – proto bude získání povolení značně problematické.  

V únoru 2019 byla podána žádost o obnovu viniční tratě na Ústřední kontrolní a zku-
šební ústav zemědělský s odůvodněním, že výsadbou vinice chce Litovel přispět k roz-
manitosti krajiny, k rozvoji vinohradnictví v našem regionu Haná a v neposlední řadě pod-
pořit stále rostoucí zájem o pěstování a zpracování vinné révy, zejména u „malovinařů“. 
Žádost nebyla podpořena, a tak další  žádost byla podána letos a v současné době se 
čeká na vyjádření. 

Záměrem města je obnovit  historickou viniční trať „Na vinici“  v k.  ú. Myslechovice 
o rozloze cca 4,5 ha vinic. Jsou zde příznivé klimatické podmínky, k dispozici jsou vhodné 
rezistentní odrůdy a dostatek odborné literatury. Dovednosti zemědělců Hané jsou tradičně 
na  vysoké  úrovni,  když  se  historicky  pěstovala  vinná  réva  od  Litovle  po  Přerov,  
což dokazují dodnes dochované názvy honů v katastrálních mapách (např. „Vinice“ nebo 
„Na vinici“).  V regionu již vznikají  nově založené vinice v Přerově, Droždíně, Příkazích, 
Střeni či Seničce, tak snad bude štěstí přát i nám!?

Článek redakce v LN 3/2020, str. 3 (upraveno). 

HANÁ, KTEROU JINDE NEUVIDÍTE

Lidový skanzen v Příkazích je pro návštěvníka jedinečným okénkem do minulosti. 
Muzeum tvoří útulný skanzen, připomínající, jak je nutné chránit regionální rázovitost, udr-
žovat lokální tradice i pamatovat na odkaz předků, včetně lidového jazyka. 

Muzeum  vzniklo  v areálu  statku,  a  těžiště  skanzenu  se  věnuje  životu  na  gruntě 
se všemi jeho radostmi i starostmi. Kolem kuchyně a přípravy jídel se točí spousta vysta-
vených předmětů. Nahoře pod střechou se ukrývá expozice staré školy a vlastivědná vý-
stava. Maximum pozornosti vzbuzují různé dobové vychytávky, třeba předchůdce nynější-
ho mandlu, žehlicí prkno, které se dá proměnit v sedátko či dokonce masivní přenosný zá-
chod. 

Na obytnou část gruntu navazují hospodářské prostory: chlévy pro dobytek, dílny, 
hnojiště.  Dvůr  poskytuje  zázemí pro kulturní  a tematické akce s workshopy.  Proměnily 
se také na dílny venkovských řemeslníků. Za dvorem se táhne ovocný sad s ohništěm pro 
posezení i starými včelíny. Venkovnímu traktu vévodí čtveřice stodol s parkem historických 
zemědělských strojů i parní lokomotivou. 

Poklady lidové kultury nejsou striktně omezeny zdmi muzea. Ještě v první čtvrtině 
19. století obec krášlilo 33 statků se žudrem, tedy klenutým přístavkem čelního traktu, 
typických prvkem vesnic hanáckého venkova. Dneška se dožily jen dva. Najdeme tu i další 
zajímavé budovy – proto byly Příkazy prohlášeny za vesnickou památkovou rezervaci, kte-
rá pomáhá udržet autenticitu. Části gruntů jejich majitelé pozvolna vracejí některé původní 
detaily. Ačkoliv grunt, kde sídlí Hanácké muzeum v přírodě, je postaven ze standardních 
pálených cihel, tak obnažené zdivo mnoha domů v obci ukazuje, že jako hlavní stavební 
materiál se uplatnily kotovice. Ovšem nejstarší dochovanou hliněnou budovou je původní 
sušárna chmele v Odrlicích.

Článek spolupracovníka iDnes.cz Jakuba Hlouška v MF DNES z 8. 8. 2020 v části 
Olomoucký kraj, str. 14 (kráceno).  



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                            73 / 311

„NIC PODOBNÉHO PIVOVAR NEZAŽIL ZA CELÝCH 126 LET“

Zavřené  hospody,  zrušené  kulturní  akce  –  koronavirová  omezení  zasáhla 
pivovarnický průmysl silněji než jiná odvětví. Pro litovelský pivovar to ale zároveň byla šan-
ce, jak dostat k lidem pivo novými cestami.  

Pivovarnický trh skutečně zasáhla krize jako málokterou další oblast – tedy i  náš 
pivovar, jeden ze tří největších v kraji. Navíc město muselo do povinné karantény. To vy-
ústilo v dočasné přerušení výroby a distribuce piva, což trvalo více než 14 dní. Pivovar 
přešel  do nouzového režimu, kdy zůstalo  jen 5 pracovníků,  kteří  se starali  o nezbytný 
provoz. Gastronomická zařízení se uzavřela uprostřed března, to znamená mimo hlavní 
sezónu,  a  proto  byly  zásoby  piva  v provozovnách  naštěstí  relativně  nízké  a k velkým 
ztrátám nedošlo. Pivovar začal stáčet pivo do malých pětilitrových soudků, a ty se rychle 
prodaly. V řadě míst zafungoval i prodej prostřednictvím okének, takže z provozoven bylo 
nutno stáhnout pouze zanedbatelné množství nespotřebovaného piva. 

Na začátku září funguje provoz pivovaru normálně. Pokračuje se v dodržování bez-
pečnostních  a  hygienických  pravidel,  zavedených  s příchodem karantény  a  s  žádným 
omezením běžného režimu se podnik nepotýká. Situace na trhu se tak i po výpadku kvůli  
zrušeným velkým kulturním akcím během léta vrací do normálu. Pivovar dostal příležitost 
na rozšiřování distribuční sítě do dalších míst, takže jak lahvová, tak i plechovková piva 
jsou  dostupnější  v nových  lokalitách  v Česku.  V prvních  týdnech  krize  pivovar  využil 
program Antivirus, který pomohl ochránit pracovní místa, a již od června jsou všichni za-
městnanci na svých pracovištích ve standardním režimu.

Rozhovor  ředitele  Pivovaru  Litovel  Ing.  Lumíra  Hynečka s redaktorem MF DNES 
Rostislavem Hányšem v MF DNES v části Olomoucký kraj 31. 8. na str. 14 (kráceno). 

120 LET HUDEBNÍHO ŠKOLSTVÍ V LITOVLI

V tomto roce si Základní umělecká škola v Litovli připomíná 120 let hudebního škol-
ství. V průběhu svého působení prošla mnohými změnami, od změn v názvu, přes změnu 
ve skladbě oborů, (když dnes má vedle hudebního i odbor výtvarný), až po změnu týkající 
se budovy, ve které škola sídlí. 

Výrazné změny nastaly v průběhu posledních dvou let, kdy se budova školy rekon-
struovala. Z půdních prostor bylo vytvořeno 5 hudebních tříd, výtvarný ateliér, sklad hu-
debních nástrojů a sociální zázemí. V přízemí byly zrekonstruovány 3 hudební třídy, soci-
ální zázemí a byl vybudován koncertní sál, který škole dosud chyběl. Třídy jsou moderně 
vybaveny novým nábytkem, splňují akusticky náročné parametry, mají dobré technické vy-
bavení. Tato rozsáhlá rekonstrukce probíhala ve dvou etapách a škola za ni vděčí svému 
zřizovateli Olomouckému kraji, který přišla na více než 16 milionů korun. 

V úterý 18. února byly výše zmíněné nové a zrekonstruované prostory za přítomnosti  
hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, slavnostně otevřeny. Slavnostní akce 
se dále zúčastnili náměstci hejtmana Mgr. Dalibor Horák a Ladislav Hynek, zástupci města 
starosta Viktor Kohout a místostarosta Mgr. Lubomír Broza, sponzoři a další hosté. Sou-
částí oslav byl minikoncert v koncertním sále školy, kde je umístěno nové klavírní křídlo 
značky Petrof. To bylo pořízeno za finanční podpory Olomouckého kraje, města Litovel,  
místních firem, rodičů a přátel školy. 

Článek redakce v LN 3/2020, str. 11.
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MUZEUM HARMONIK SE BUDE LETOS STĚHOVAT

V prosinci 2019 byla podepsána smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi městem 
a panem Jiřím Sedláčkem, majitelem unikátní sbírky harmonik. Tomu se podařilo, jako uči-
teli  hry  na  akordeon  a  zároveň  opraváři  těchto  nástrojů,  díky  sběratelskému  nadšení 
shromáždit přes 300 harmonik starých až 150 let. Jde o klávesové a knoflíkové akordeony,  
heligonky od 55 českých výrobců i atypické harmoniky. Jeho pílí tak vzniklo „První muze-
um  harmonik  v ČR“,  jehož  hudební  nástroje  jsou  evidovány  ve  fondu  Ministerstva 
kultury ČR. 

Přáním majitele muzea pana Jiřího Sedláčka je, aby tato jedinečná sbírka byla za-
chována ve své celistvosti pro další generace. Proto se rozhodl ji darovat městu Litovel 
s tím, že se město zaváže sbírku uchovat a dále umožnit veřejnosti stálou přístupnost. 
ZML schválilo záměr zrekonstruovat 1. patro budovy Záložny a vybudovat zde reprezenta-
tivní  prostory,  do  nichž  bude  sbírka  po  dokončení  stavebních  prací  v tomto  roce 
přemístěna. 

Muzeum harmonik  bylo  poprvé  otevřeno  1.  7.  2011.  V r.  2012  obdrželo  zvláštní 
ocenění MK ČR a AMG ČR v soutěži o cenu Gloria muzealis v kategorii Muzejní počin 
roku 2011. Agentura Dobrý den, Pelhřimov, udělila v r. 2012 majiteli muzea certifikát o vy-
tvoření českého rekordu za největší sbírku harmonik a zapsala muzeum do Knihy rekordů.  
Městský úřad Litovel  vyslovil  v r.  2012 majiteli  muzea poděkování  za propagaci  města 
v oblasti kultury a turismu. 

Článek redakce v LN 3/2020, str. 5. 
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GALERIE ÚSPĚŠNÝCH 2020

KAJAKÁŘKA BARBORA DIMOVOVÁ

Závodnice TJ Vodní sporty Litovel Barbora Dimovová je v čele aktuálního světového 
žebříčku Mezinárodní kanoistické federace ICF ve sjezdu na divoké vodě v kategorii kajak 
ženy.  Do žebříčku se započítávají  nejlepší  výsledky individuálních závodů za poslední 
dva roky. 

Přehled jejích TOP výsledků od r. 2017: Světový pohár dospělých Muota, Švýcarsko 
– K1 ženy 3. místo (duben 2017); Mistrovství světa juniorů Murau, Rakousko – K1 klasik –  
2. místo a K1 sprint 1. místo (červenec); Mistrovství světa sprint Pau, Francie – 4. místo 
(září); WORLD PADDLE AWARDS, vítězka kategorie Sport junior (únor 2018); Mistrovství 
světa dospělých Muota – K1 ženy team sprint 1. místo a K1 ženy team klasik 1. místo 
(květen); Světový pohár Banja Luka, Bosna – K1 ženy sprint 1. místo (červen); Mistrovství 
Evropy juniorů Skopje, Makedonie – K1 juniorky sprint 1. místo, Mistrovství světa juniorů – 
K1 juniorky – klasik 1. místo a K1 juniorky – team sprint 1. místo (červenec); Mistrovství  
Evropy dospělých Bovec, Slovinsko – K1 ženy team – 1. místo (květen 2019); Mistrovství  
světa sprint La Seu de Urgell, Španělsko – K1 ženy team 1. místo a K1 ženy 3. místo  
(září); Aktuální světový ranking IFC – K1 ženy – 1. místo (prosinec).

Tedy nejvíce bodů získala Barbora Dimovová za skvělá umístění na mistrovstvích 
světa a světových pohárech. Vidět na prvním místě světového rankingu IFC litovelskou 
kajakářku jenom potvrzuje fakt, že dokázala navázat na své juniorské úspěchy i v kategorii 
dospělých a zařadila se tak k absolutní světové špičce. K úspěchu Barboře gratulujeme!

Zdroj IFC planet canoe, článek LN 3/2020, str. 18.

CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN MĚSTA

Litovel získala 2. místo v anketě Ceny Olomouckého kraje Cena za významný počin 
v roce 2019 v oblasti životního prostředí. Cena připadla městu Litovel v kategorii „Voda“ 
za druhou etapu projektu Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce 
a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, 
v níž mohli hlasovat občané celého Olomouckého kraje, se konalo ve čtvrtek 10. září 2020 
v Hranicích na Moravě. 

Radniční  Morava (Nečíz)  dostala  v  této  části  města  novou podobu.  Došlo k opě-
tovnému otevření části toku v Husově ulici, a i k opravě mostu šikmo vedoucímu vůči ulici.

ZLATÝ MAMUT 

Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie

Muzejní společnost Litovelska, z. s. získala v soutěži „Zlatý mamut – Cena Karla Ab-
solona za popularizaci archeologie“ třetí místo v kategorii „Muzejní cena“. Bylo to ocenění 
za projekt „Litovelský archeologický podzim“ realizovaný v letech 2019–2020, kdy Muzejní 
společnost Litovelska organizovala za pomoci pracovníků archeologické sekce Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého celý soubor akcí na propagaci archeologie. Hlavním činem 
bylo  vydání  publikace  „Výpravy  za  litovelskou  archeologií“,  mezi  jejímiž  autory  byli 
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i členové MSL. Vydání této publikace doplnila v Muzeu Litovel stejnojmenná výstava. Tyto 
dva počiny doprovodily práce se školními skupinami a laickou veřejností formou tvůrčích 
dílen, přednášek, vycházek i oslavy Mezinárodního dne archeologie. Celý projekt pokra-
čoval v roce 2020 a v důsledku koronaviru pokračuje stále. 

Diplom zástupci MSL obdrželi 21. září 2020 v brněnském Pavilonu Anthropos. Cena 
Zlatý mamut je společný projekt Archeologického ústavu Akademie věd České republiky 
Brno, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brně. Klade si za úkol motivovat archeology ze všech institucí 
k propagaci, prezentaci a popularizaci archeologické práce v očích laické veřejnosti. Ka-
tegorie,  ve  kterých  jsou  ceny  udělovány,  zařadily  projekt  ,,Litovelský  archeologický 
podzim“ mezi projekty muzejní i  když Muzeum Litovel jen poskytlo pro část aktivit  své 
prostory. Projekty na druhém a třetím místě byly mohutně financovány státem a jejich fi-
nanční rozpočty řádově překračovaly ten litovelský. 

LITOVELSKÉ NADĚJE

Pro  protiepidemická  opatření  se  letos  nevyhlašovala  anketa  „Litovelské  naděje“ 
a neuskutečnilo se ocenění „Osobnost města Litovle 2020“. 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                            77 / 311

O KOM SE PÍŠE
Bc. Jaroslav Erlec je od 1. 1. 2020 novým ředitelem Technických služeb – příspěv-

kové organizace města Litovel. Po 11 letech vystřídal Ing. Karla Zmunda, který požádal 
zřizovatele o ukončení pracovního poměru z důvodu důchodového věku.

Jmenovaný pochází  z Litovle-Chořelic,  kde jeho rodina žije od začátku 18.  století 
(r. 1716).  Základní  školu  navštěvoval  v Litovli,  Střední  zemědělskou  školu  v Olomouci 
(obor agropodnikání), poté Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Lednici (obor 
zahradnictví). Po 20 let pracoval ve Vlastivědném muzeu Olomouc jako správce památ-
kových objektů – Arboreta Bílá Lhota a Zámeckého parku Čechy pod Kosířem. Od dubna 
2018 byl zaměstnán jako vedoucí technické správy a majetku města Loštice. Práce zde 
byla přínosná z hlediska zkušeností se správou všech částí městského majetku a probíha-
la ve skvělém týmu. 

Jako „Litovelák“ má rád své město i okolní obce, protože tady žije od dětství a chce 
zde také pracovat ve smysluplné práci. Tu technické služby splňují dokonale, protože prá-
ce není monotematická a neustále se řeší nové podněty. Je zastáncem potřebné komu-
nikace a vzájemné tolerance, což bude ve styku s občany města jistě potřebovat.

Jeho životním posláním je péče o zeleň, a proto by chtěl ve spolupráci s  městem 
zlepšovat tu městskou i veřejné plochy a vše průběžně doplňovat. Ovšem, také ostatní 
předměty činnosti technických služeb jsou pro něj důležité – na údržbě městského majetku 
je třeba pozornost věnovat chodníkům, veřejnému osvětlení, komunikacím či dopravnímu 
značení aj. Chtěl by pokračovat v obnově mechanizace pomáhající lepší údržbě a zefek-
tivnění práce. Důležité jsou pro něj v neposlední řadě i lidské zdroje, kdy třeba školení 
a kurzy mohou napomoci lepší kvalitě práce. Rozvoj TS Litovel, p. o. by měl podle něj od-
povídat moderní organizaci 21. století. Během měsíce ledna se nový ředitel seznamoval 
s novými lidmi a prací, nyní se řeší opravy chodníků, příprava koupaliště i sečení trávy.

Něco osobního – největší zálibou je pro něj (podle tvrzení manželky) práce, výroba 
dřevěných  výrobků,  četba  knih  a  rád  se  podívá  na  film,  nutící  k zamyšlení.  Těší  se, 
že na dovolené s rodinou navštíví v Česku či okolních zemích zahrady zámeckých parků 
a města, jako inspiraci. Volný čas rád tráví na zahradě nebo v přírodě.

Článek  „Představujeme  nového  ředitele  Technických  služeb  Litovel“,  č.  2/2020, 
str. 5 je  použit  s laskavým  svolením  redaktorky  LN  Mgr.  Evy  Kratochvílové  (upraveno 
a kráceno). 

Mgr. Martina Faltusová je od 1. 9. novou ředitelkou MŠ Gemerská, když ta dosavadní 
– paní Irena Blektová, odešla do důchodu. Martina bydlí celý život v Litovli, řada z nás 
ji zná ještě pod dívčím jménem Popelková. Po základní škole vystudovala Střední pedago-
gickou školu v Přerově a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku na univerzitě 
v Hradci Králové. Již během studia pracovala v jedné litovelské školce, a když se přihlásila 
do konkurzu na místo ředitelky, který vyhrála, v ní také zůstala. 

Toto místo brala jako šanci, která přišla ve správnou dobu a těší se na nové zku-
šenosti. Láká ji spolupráce a vytváření optimálních podmínek ve školce s tvořivým kolek-
tivem. Chce využívat programy pro MŠ (Recyklohraní, Svět nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky aj.),  vytvořit  interaktivní třídu a ve spolupráci s rodiči  dětí  „bosé“ chodníčky. 
V přijímacím řízení nebylo letos nutno žádné dítě odmítnout, takže zde bude 7 tříd po 20 
dětech.  Je  ráda,  že  povinnost  přijímání  dvouletých dětí  byla  zrušena.  Je přesvědčena 
o tom, že dítě do tří let potřebuje být s milujícími rodiči, kteří utváří hodnoty, řád a pravidla. 
Chce děti ve školce připravit na „bezproblémový“ vstup do základní školy, nemá ráda čas-
té odklady školní docházky. Přejeme jí hodně štěstí v nové pozici!

Článek redaktorky Mgr. Evy Kratochvílové v LN 8/2020, str. 5 (kráceno). 
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Bc. Petra S a j i č o v á je novou ředitelkou MŠ Frištenského. Pochází z Loštic a vy-
studovala SPgŠ v Přerově, SJŠ v Olomouci (anglický jazyk) a PdF UP Olomouc v oboru 
speciální pedagogika předškolního věku. Je jí 41 let, bydlí v rodinném domku na Červen-
ce, je vdaná a má dospělého syna Filipa. Od dětství jsou její velkou láskou koně, ráda 
sportuje a věnuje se turistice. Ráda čte autobiografie.       

Nejprve vedla kroužky anglického jazyka na MŠ v Medlově a Července. Od září 2004 
zde nastoupila místo učitelky a na pozici vedoucí učitelky prožila 12 let. U konkurzu byla 
úspěšná a nyní se těší, že pozná spoustu nových lidí, nové kolegyně, děti a jejich rodiče.  
Ví, že ji čeká odpovědná a náročná práce. Pracovat začne na vytvoření webových stránek 
školy, hodlá zakoupit lehátka a lůžkoviny, instalovat ke vstupům do tříd kamery se zvonky 
pro zajištění maximální bezpečnosti dětí i personálu. Chce využít dotaci z EU tzv. Šablony 
III,  zapojit  jednotlivá pracoviště  do projektů jako Celé Česko čte dětem,  Recyklohraní, 
Mrkvička nebo Svět  nekončí  za vrátky,  cvičíme se zvířátky.  Do Školního vzdělávacího 
programu zařadí nová témata a pro všechna 3 pracoviště školy vytvoří nové logo. Je třeba 
postupně dovybavit zahrady novými herními prvky, pokračovat v pořizování nového ná-
bytku pro příjemné a podnětné prostředí. 

V rámci výchovně-vzdělávací činnosti se škola zaměří na environmentální vzdělávání 
využitím  přírodovědeckých  projektů  v Pevnosti  poznání  v Olomouci,  DDM  Litovel 
a ve Sluňákově.  Pokusí  se  vybudovat  dětem na zahrádkách záhony s bylinkami,  bude 
navázáno na plavecký výcvik a zaměří se na  aktuální trendy předškolního vzdělávání – 
polytechniku, ICT, čtenářskou a matematickou dovednost. Návaznost čeká i společné akce 
s rodiči  – „dílničky“,  loučení s předškoláky či  vánoční posezení.  Úkoly čekají i  v údržbě 
a na opravách budov i okolí. Pro školní rok 2020/2021 má být přijato 32 dětí (10 MŠ Friš-
tenského, 14 MŠ Čihadlo, 8 MŠ Unčovice), nepřijato ovšem zůstalo 13 dětí. 

Rozhovor redaktorky LN Mgr. Evy Kratochvílové s novou ředitelkou MŠ Frištenského 
Bc. Petrou Sajičovou v LN 9/2020, str. 4–5 (kráceno).
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PUBLIKACE

VÝPRAVY ZA LITOVELSKOU ARCHEOLOGIÍ

Slavnostní  křest  knihy  proběhl  již  15.  10.  2019,  ale  Litovelské  noviny  průběžně 
až do března  2020  uváděly  jednotlivé  části,  proto  uvádíme  informace  až  letos.  Kniha 
má rozsah 220 stran a je rozčleněna do 6 kapitol, jež jsou koncipovány jako výpravy za 
poznáním. Na jejím vzniku se podílelo 8 autorů: Martin Golec, Miloš Hlava, Pavlína Kaláb-
ková, Zuzana Mírová a Radovan Urválek z Univerzity Palackého v Olomouci, Karel Fa-
ltýnek a Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Olomouci a Lukáš Hlubek z Vlastivědného muzea Olomouc. Grafická podoba je dílem 
Pavla Ševčíka z nakladatelství Veduta ve Štítech a autorkou fotografií Markéta Lehečková. 
Cena knihy je 298 Kč.

Jeden z autorů knihy Mgr. Miloš Hlava Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouc uve-
dl v Litovelských novinách 7 článků (od září 2019 po březen 2020), kde prezentoval infor-
mace o významu archeologické práce na Litovelsku. Ty postupně uvádíme: 

1. část: Za zlatými germánskými šperky do Nasobůrek.
Na jejich katastru došlo 20. 1. 1818 k nálezu zlatých šperků – zlatého náhrdelníku 

a deseti zlatých závěsků. Ty přešly do Uměleckohistorického muzea ve Vídni (Kunsthisto-
rische Museum). Dochované exempláře představují exkluzivní výrobky šperkařství Ger-
mánů z 1. poloviny 5. století. Pravděpodobně patřily ženě z elity tehdejší doby, snad mladé 
germánské kněžně?

2. část: Za pokladem bronzových nádob do Nákla. 
V roce 1883 vznikl v Olomouci Vlastenecký spolek muzejní a do něj vstoupila i řada 

členů z Litovle, včetně starosty Vácslava Sochy. V létě 1883 při zakládání rybníka v Nákle 
bylo nalezeno velké množství zvířecích kostí,  lastur a keramických střepů. Kromě toho 
i dřevěné kůly, které stály v řadách, byly dlouhé 2 metry – čtverhranné i kulaté, mnohé 
upravené do špice.  Snad šlo o pozůstatky dřevěných konstrukcí  pravěké osady? Bylo 
nalezeno i bronzové vědro (cista) s 8 bronzovými šálky – vše předáno olomouckému mu-
zeu. Nález pravděpodobně pochází z 6. století př. n. l., z éry největšího rozkvětu tzv. doby 
halštatské. S největší pravděpodobností šlo o dar podzemnímu či vodnímu božstvu.

3. část: Za prvními objevy do Mladečských jeskyní.
 Žádné jiné naleziště z Litovelska nedosáhlo v archeologickém světě jejich věhlasu. 

Platí, že díky početným nálezům lidských kostí ze starší doby kamenné patří k nejvýznam-
nějším lokalitám v celé střední Evropě. Lidské lebky zde nalezené spojují rysy Homo sapi-
ens a neandertálců zhruba z 32. – 27. století  př.  n.  l.  Šťastným nálezcem byl  v letech 
1881–1882 badatel Josef Szombathy.

4. část: Ještě jednou do Mladečských jeskyní. 
V roce 1904 byly nalezeny v hromadě kamenné suti lidské kosti.  Do Mladče přijel 

MUDr. Jan Smyčka, litovelský lékař, který se zabýval i prehistorií. Ve spolupráci s Karlem 
Jaroslavem Maškou důkladně prostudoval nálezy diluviálních kostí a lebky ze starší doby 
kamenné. Socha spolu s badatelem Josefem Szombathym uložil nové mladečské nálezy 
na Nových Zámcích.
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5. část: Za Karlem Fišarou do Nákla.
 Na přelomu 19. a 20. století pomáhali rozvoji archeologie i nadšenci z řad starou-

sedlíků. K nim patřil i pan Karel Fišara, statkář z Nákla, který vytvořil první větší archeolo-
gickou sbírku, která se z podstatné části dochovala do dnešních dnů. Z jeho objevů šlo 
o minci římského císaře Alexandra Severa z 3. století u Mezic, hroby z přelomu pozdní 
doby  kamenné  a  starší  doby  bronzové  (kolem  roku  2 300  př.  Kr.)  na  pomezí  Nákla 
a Příkaz, pravěkého sídliště z mladší doby kamenné (6. a 5. tisíciletí př. Kr.), minci císaře 
Commoda (2. století)  nalezené v Nákle a Fišara popsal  nález 2 žárových hrobů Keltů 
(4. a 3. století př. Kr.) u Mezic. Jeho archeologická sbírka obsahovala nálezy především 
z této lokality, ale také třeba asi 600 keramických nádob z pravěkého pohřebiště v Horce 
nad Moravou. 

6. část: Za hroby Slovanů na mladečské Plavatisko. 
V jihovýchodní části kopce Třesína byly v roce 1926 objeveny kostrové hroby z do-

sud neznámé nekropole – 8, možná až 15 hrobů. Někteří z nebožtíků byli ozdobení jedno-
duchou kruhovou záušnicí s esovitou smyčkou na konci – nejtypičtějším šperkem Slovanů 
z 9. – 12. století. Mladečské pohřebiště je jedním ze 7 dosud známých slovanských kost-
rových pohřebišť na Litovelsku, ne největším (nekropole u Myslechovic má na 40 hrobů), 
ale nejzajímavějším svojí polohou blízko Mladečských jeskyní.

7. část: Němečtí archeologové na Litovelsku. 
Od konce 20. let 20. století litovelští muzejníci v čele s Karlem Sedlákem udržovali 

velmi korektní a přátelské vztahy s německými sousedy z Uničova a spolu prováděli te-
rénní  výzkumy.  Ty  nejužší  byly  s kustodem uničovského muzea Vinzenzem Reimerem 
a brněnským prehistorikem Karlem Schirmeisenem. Spolu odborně vyhodnocovali nálezy, 
ovšem ve 30. letech 20. století jejich vztahy ochladly.

Články  byly  uveřejněny  v Litovelských  novinách  číslo  9/2019,  str.  7;  10/2019,  str.  21; 
11/2019, str. 11; 12/2019, str. 11; 1/2020, str. 6; 2/2020, str. 7 a 3/2020, str. 7 (upraveny 
a kráceny).       

Vydání  knihy  bylo  součástí  projektu  „Litovelský  archeologický  podzim“.  Byl 
to komplex přednášek, vycházek a workshopů věnovaných archeologii  našeho regionu. 
Součástí projektu byla i výstava v Muzeu Litovel, které ale plně nevyužilo možností, které 
mu nabídly všechny spolupracující organizace. Kniha, která byla určena pro laickou, pou-
čenou i odbornou veřejnost, doplnila informace z knihy Litovel – velké dějiny města. Na fi-
nančním zajištění nejen knihy ale i celého projektu se podílela Muzejní společnost Litovel-
ska, Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci a město Litovel. 
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DOPRAVA 2020

DÁLNICE D35 ZA PRIVÁTNÍ PENÍZE

Na „naší“ D35 se konečně prolomily ledy a začíná něco dít. Na první úsek testující  
spolupráci státu se soukromým sektorem na výstavbu dálnic ještě bagry nevyjely, ale mi-
nisterstvo dopravy už má nový projekt PPP (Public Private Partnership). Privátnímu in-
vestorovi hodlá zadat vybudování téměř 80 kilometrů dálnice D35 z Mohelnice do Ostrova 
na Chrudimsku. PPP projekty fungují tak, že soukromý investor zajistí a zaplatí výstavbu 
dálnice, kterou následně bude po předem stanovenou dobu spravovat, a za to dostane od 
státu  zaplaceno.  Pro  stát  je  tento  způsob  vhodný  ve  chvíli,  kdy  nemá  dost  vlastních 
prostředků na výstavbu, což je aktuální případ Česka. 

Vybraná část  dálnice D35,  jež má v budoucnu sloužit  jako alternativa k přetížené 
dálnici D1, je momentálně rozdělena na sedm samostatných stavebních úseků o délce 
77,7  kilometru.  Ty  navazují  na  dvanáctikilometrový  úsek  mezi  Opatovicemi  a  Časy, 
kde má být dálnice dokončena během roku 2022. V tomto roce by měly být zahájeny prá-
ce na prvním úseku, pokud by se stavěly konvenčním způsobem. Tedy že by pro ně zho-
tovitele vybíralo v samostatných výběrových řízeních státní Ředitelství silnic a dálnic. To 
ale vedením stavby pověřené nebude. Dálnice by měla být zprovozněna do roku 2028. 
Ale, ať se do toho dá Petr nebo Pavel, důležité je, že se na pro nás maximálně důležitém 
spojení regionu s Prahou vůbec něco děje! 

Článek v MF DNES z 8. 1. 2020, část Ekonomika, str. 7 (kráceno).

SUCHO NA TRASE VODNÍ CESTY

Také se ozývají hlasy ohledně megalomanského možného spojení regionu s kaná-
lem Dunaj-Odra-Labe v souvislosti se suchem na trase zamýšlené vodní cesty. Na zhruba 
150 kilometrech dlouhé labské větvi uvedeného kanálu, vedoucí z Olomouckého do Par-
dubického kraje, už dnes totiž voda chybí. Člen Akademie věd ČR Martin Vágner celou 
trasu prošel a uvedl: „Když ponechám stranou ohromné finanční náklady na vybudování, 
naprosto zničenou krajinu, kterou za sebou projekt nechá, i to, že kanál rozdělí krajinu jak 
pro lidi, tak pro faunu, nejvíc šokující pro mě bylo zjištění, jak málo je v tomto území vody!“  
Zkoumal trasu z Červenky v našem Litovelském Pomoraví až do Kunětic, obce na pravém 
břehu Labe asi 6 kilometrů od Pardubic. Podle něj by „DOL“ poznamenal přírodu kolem 
Moravské Sázavy  s nízkým stavem toku,  i s Třebůvkou,  kde  voda citelně  chybí,  a  jak 
to bude vypadat po klimatických změnách třeba za 10-20 let, si nikdo nedokáže představit.  
Hydrobiologové z UPOL dlouhodobě upozorňují  na minimální průtoky v moravských ře-
kách a varují, že výstavba DOL může negativně ovlivnit i zásoby podzemních vod. Přitom 
právě Litovelské Pomoraví je suchem ohroženo nejvíce. 

Studie  proveditelnosti  zveřejněná  ministerstvem  dopravy  upozorňuje  především 
na ekonomickou únosnost. Celková délka kanálu se odhaduje na 417 až 475 km a našeho 
kraje by se kanál dotkl nejvíc – u Rokytnice na Přerovsku má vzniknout křižovatka všech 
tří větví. Pokud dostane DOL zelenou, má stavba začít kolem roku 2030 a studie provedi-
telnosti navrhuje novou trasu, která se vyhýbá ekologicky cenným územím.

Článek v MF DNES ze 4. 1. 2020, v části Olomoucký kraj, str. 17 (kráceno).
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VLÁDA POSTRČILA KANÁL DOL KRITIKŮM NAVZDORY

Kontroverzní plán na výstavbu kanálu propojujícího řeky Dunaj, Odra a Labe nabyl 
prvních  konkrétních  rozměrů.  Vláda  i  přes  silný  odpor  ekologů  a  některých  politiků 
5. 10. zaúkolovala ministerstvo dopravy, aby začalo připravovat splavnění koridoru z Ost-
ravy do polského Kožle. Přístav v Ostravě-Svinově s vodní cestou do Polska chce česká 
vláda postavit do roku 2031. Připojení oderské části s dunajskou a labskou větví, které se 
budou křížit nedaleko Přerova, se bude dál posuzovat.

Česká investice bude stát asi 15 miliard korun. Proti stavbě se loni postavilo 60 sta-
rostů, z nichž velká část je ze střední Moravy, společným memorandem. V něm nesouhla-
sí s tím, že koridor vede napříč některými obcemi, které boří a rozděluje. Obávají se také, 
že  průplav  nepříznivě  ovlivní  přirozené  povrchové  toky,  že  stavba  změní  krajinu  
a zabere tisíce hektarů kvalitní zemědělské půdy.

Přípravy ale budou pokračovat. Zajímavé je trefné vyjádření starosty ze Štěpánova 
Jiřího Šindlera: „Zaráží mě, že vláda hází stamiliardovými částkami v době, kdy má za se-
bou zvýšení rozpočtového schodku na půl bilionu korun. Ale především – stavba takového 
rozměru by měla mít aspoň 70% podporu odborné veřejnosti, a to tato nemá,“ naráží sta-
rosta na fakt, že kanál má nejen na straně ekologů, ale i ekonomů a dalších odborníků víc 
odpůrců než zastánců. Zlatá slova!

Podobně se vyjadřuje senátorka Jitka Seitlová, odbornice na životní prostředí: „Vláda 
podlehla velkým stavebním a cementářským lobbistům. Záměr průplavu je ekonomicky ne-
efektivní a ani první plánovaná část nebyla řádně ekonomicky vyhodnocena. Potřebujeme 
stavět silnice, dokončit dálnice a železniční koridory. To vše má mnohem větší význam než 
velice riskantní projekt průplavu.“ Jinak se na to ale dívá ministr průmyslu Karel Havlíček:  
„Je možné, že se kanál nakonec stavět nebude, ale naší povinností je tento projekt při -
pravit, ať o dalším rozhodnou následující vlády.“ Podle části opozice se kabinet snaží za-
vděčit prezidentu Zemanovi, který projekt dlouhodobě podporuje.

Z článku  redaktorky  Petry  Klimkové  v MF  DNES z 6.  10.  v části  Olomoucký  kraj 
na str. 13 (kráceno).

NOVÉ VEDENÍ KRAJE PROTI STAVBĚ KANÁLU DOL

Zatímco dřívější vedení se skepticky stavělo jen k labské větvi plánů na vodní kanál 
Dunaj-Odra-Labe, to současné už ho odmítá celý, a to jako stavbu škodlivou pro krajinu 
a životní prostředí, ale i funkčně a ekonomicky neopodstatněnou. Krajská rada se tak při-
dala na stranu šesti desítek obcí, které již loni společným memorandem vyzvaly vládu, aby 
zastavila přípravy projektu. Faktem však zůstává, že se nic nezmění, dokud o tom neroz-
hodne vláda.  

Kanál je součástí takzvané Politiky územního rozvoje ČR, celostátně platného doku-
mentu, jímž se kraje i obce musí řídit. Dokud tedy bude se stavbou počítat stát, musí obce 
ve  svých  územních  plánech  vyčleněnou  oblast  respektovat.  O kanálu  se  ale  uvažuje 
už stovky let, součástí zákonů je stavba od roku 1901. Celková délka díla se odhaduje 
na 417 až 475 kilometrů a náklady na 586 miliard korun. 

Článek  redaktorky  Petry  Klimkové  v MF  DNES  ze  dne 7.  12.  2020,  v části  Olo-
moucký kraj, str. 11 (podstatně kráceno). 

Po krajských radních odmítli 11. 12. také zastupitelé podporovat ochranu území a ná-
slednou stavbu vodního koridoru DOL. Ovšem územní rezerva, která desítky let blokuje 
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rozšiřování mnoha obcí v regionu, však z územních plánů nezmizí, dokud o tom neroz-
hodne vláda. Ta zatím s kanálem, který by Česko propojil s evropskými vodními cestami 
ke třem mořím, počítá. Odmítají koridor jako záležitost škodlivou pro životní prostředí, ale 
i finančně a ekonomicky neopodstatněnou. 

Z článku  redaktora  Pavla  Kamenského  „Stavbu  kanálu  DOL odmítli  i  zastupitelé“ 
v MF DNES z 22. 12. v části Olomoucký kraj, str. 13. 

OPRAVA PRŮTAHU MĚSTEM

Dne 15. 6. začaly rozsáhlé opravy komunikace silnice druhé třídy II|/449 na ulici Du-
kelské. První etapa u ulice Příčné; u STK se staví nový most, jehož investorem je Olo-
moucký kraj, protože se jedná o krajskou komunikaci. Ten má investovat do rekonstrukce 
částku  100  milionů  korun,  protože se  počítá  s rekonstrukcí  silnice  a 3 mostů,  úpravou 
kanalizace pro lepší odvodnění i s novými chodníky. Úsek má délku 1,2 kilometru. Podle 
plánu je uzavřen úsek od Billy po konec autobusového nádraží. To je po dobu rekonstruk-
ce přesunuto na parkoviště na ulici  Příčné. V souvislosti  s tím dochází k omezení par-
kování i na objízdné trase zejména na ulici Palackého v úseku od restaurace U Zeleného 
stromu po penzion Relax. Dopravní omezení jsou značná – zejména ulice Příčná a Havlíč-
kova jsou slepé. Tranzitní doprava je odkloněna objízdnou trasou přes Náklo, Lhotu u Nák-
la, Střeň  a Pňovice. Dopravní obsluze je vjezd do centra k podnikům povolen. 

K 15. 6. došlo také k přesunu současného autobusového nádraží na ulici Dukelské 
do náhradní lokality ulice Příčné,  kde bude správcem ČSAD Ostrava.  Provoz se před-
pokládá do 30. listopadu v závislosti na harmonogramu stavby. Městské parkoviště je pro-
to přesunuto do lokality současného autobusového nádraží na ulici Dukelské. V prostoru 
nového AS je k dispozici 9 stanovišť, z nichž 2 jsou pouze výstupní. 

Do rekonstrukce ještě vstoupila kompletní výměna plynového potrubí firmou PLYNO-
MONT, takže doprava ve městě je jeden velký zádrhel. Nejprve byla uzavřena ulice Vítěz-
ná  až  po  křižovatku  s ulicí  Sušilovou,  ulice  Hrnčířská  a  Rybníček.  Provoz  je  veden 
po volné  části  vozovky.  Následovala  ulice  Kysucká,  kde  ovšem  byly  postaveny  jen  
zábrany.

 A aby toho nebylo málo, staví se současně cyklostezka do Střelic podél uvedené 
silnice II/449, která bude spojovat obce Litovel, Červenku a uničovskou místní část Střeli-
ce. Realizace stavby na jednotlivých katastrálních územích i její financování jsou v režii 
dané obce. Náš úsek se začal stavět v polovině května a dokončen by měl být v září 2020. 
Trasa nové cyklostezky začíná u kruhového objezdu u Modré hvězdy, kde je využit stávají-
cí chodník až po sídliště Karla Sedláka. Dále pokračuje cyklostezka jako dělená pro chod-
ce a cyklisty až k benzince Shell na výjezdu z města, kde se napojuje na červenskou a ná-
sledně na uničovskou část. Stavbu provádí stavební firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za 
5 milionů Kč, z toho cca 85 % činí dotace IROP. Objízdná trasa není stanovena, obou-
směrný provoz je veden po volné polovině silnice, ovšem pohyb chodců je mírně zkompli-
kován. Tato stavba by měla být první ze souboru staveb v severní části města, které by 
na sebe měly navázat – vybudování okružní křižovatky při výjezdu ze sídliště Karla Sed-
láka, oprava silnice na ulici Loštické, rekonstrukce silnice Olomouckého kraje po severní 
okraj  města  a  dokončení  velkého  parkoviště  jako  součásti  revitalizace  Uničovského 
sídliště!?  

Informace převzaty z LN 6/2020, str. 3 a LN 7/2020, str. 2 a 3.
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Že doprava ve městě kolabuje, muselo uznat i vedení města, které má obavy z ko-
lapsu v první školní den. Na svém webu prosí rodiče žáků základních škol, aby 1. září 
ráno raději dovedli děti do školy pěšky anebo je alespoň nevozili přímo ke školám, ale  vy-
sadili na jiném vhodném místě, jako je například náměstí Přemysla Otakara či parkoviště 
u supermarketu Albert na ulici Vítězné. Důvodem obav radnice je fakt, že probíhá oprava 
silnice II/449, kvůli níž je doprava svedena do centra města. Navíc se ještě stále rekon-
struuje lávka pro pěší u ZŠ Vítězná (která měla být kolaudována již 24. 8.), takže ani na ni 
se nikdo v první den školy nedostane.
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POČASÍ

Začínáme další rok inverzí – zatímco se nížiny topí v mlze, vyšší části  kraje díky 
ní zalévají sluneční paprsky a hlásí dobré podmínky pro zimní sporty. V nejvyšších partiích 
Jeseníků leží zhruba 35 cm přemrzlého sněhu. Podmínky jsou již ideální i pro běžecké ly-
žování,  stopu najdou jeho vyznavači  upravenou z Ovčárny na Praděd i  Švýcárnu,  ale 
i z Červenohorského sedla. V nejvyšších partiích se teploty přes den pohybují kolem nuly 
až do dvou nad ni. U nás jsou noci mrazivé, až kolem minus pěti, přes den je kolem čtyř 
a sem tam vysvitne i slunce. 

Na konci prvního týdne nás zasáhl silný vítr s hrozbou poškození stromů a lesních 
porostů. Je oblačno až zataženo, přechodně se mírně otepluje. Zdá se, že se bílé zimy 
u nás nedočkáme, alespoň ne v první polovině ledna. Ten má být nadprůměrně teplý, sníh 
lze očekávat pouze na horách – navíc má přibývat jen zvolna. Skutečně – přes den se tep-
loty drží mírně nad nulou, výrazně nemrzne ani v noci. 

Předpověď bohužel vyšla naplno a v druhém lednovém týdnu se začíná oteplovat 
a nepříliš dobré sněhové podmínky v kraji  jsou faktem. Denní teploty stoupají až k pěti 
stupňům, v noci teploměry ukazují čísla kolem nuly, na většině území kraje spíše v plu-
sových hodnotách. Kromě toho se místy objeví déšť nebo alespoň přeháňka. Problém 
se sněhem začínají mít i velká výše položená střediska Jeseníků, kde je nedostatek pří-
rodního sněhu a děla zatím nestihla vyrobit dostatek umělého.

Průšvih je nejen se sněhem, ale i jinde. Hraboši v mírné zimě se dál množí a likvidují 
obrovské plochy polí s ozimy. Od letošní zimy si nejen zemědělci v našem kraji slibovali, 
že pomůže zmírnit  kalamitu způsobenou přemnoženým hrabošem polním. Jenže místo 
toho, aby počasí jejich populaci decimovalo, škůdcům naopak svědčí. Podle zemědělců 
v Olomouckém kraji jich stále přibývá a problémy se zhoršují napříč celým regionem. Ško-
dy na ozimech a pícninách prý budou velké. Teploty klesají pod nulu převážně jen v noci, 
a to ještě nijak výrazně. Jen samotný mráz nestačí, protože hraboši dokážou nízké teploty 
přečkat hluboko pod zemí, bylo by zapotřebí i  vydatného deště, který by se dostal  do 
jejich děr. 

Jsme v polovině ledna, jsou zde jarní teploty, které se drží nad měsíčním průměrem 
a místy stoupají až na 7–8 °C; na čerstvý sníh čekají netrpělivě lyžaři. O třetím víkendu se 
vše splnilo. I Litovel po řadě let byla pořádně zasněžená cca 5 centimetry, ale bohužel, 
„jednodenního sněhu“. V sobotu večer začaly poletovat vločky, během noci napadlo uvá-
děných 5 čísel a do večera z toho zbyly jen ubohé ostrůvky vodové břečky. A sen mnoha 
Litoveláků,  že  zase vytáhnou běžky  a  zamíří  přes  Vísku  do Vrapače  nebo k obelisku 
a na Templ, se o další léta odkládá asi na neurčito. Škoda, ráno 19. 1. to vypadalo nejen 
kouzelně, ale i nadějně! A máme se sněhem „po ptákách“ – prý až do poloviny února čeka-
jí meteorologové přes den teploty nad nulou do tří stupňů a v noci také do tří, jenže minus. 
Období bude srážkově podprůměrné, a pokud někde zasněží, tak jen na horách.

Jeden by nevěřil – samá inverze, ale v novinách čteme – Česko má nejlepší vzduch 
v historii. Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2019 přináší pozitivní zprávy, že téměř všechny 
hodnoty znečištění ovzduší poslední tři roky klesají, výjimkou je jen přízemní ozon.

Oxid siřičitý a oxid uhličitý nepřekročily úroveň místních limitů, mírné zlepšení platí 
i pro  polétavý  prach  a  oxid  dusičný,  dlouhodobě  stagnují  i  hodnoty  karcinogenního 
benzopyrenu. Proč tomu tak je? Nějakou roli mohou hrát kotlíkové dotace, pomalu se vy-
měňuje i vozový park. Nejvíce ale asi pomohla sama příroda, respektive dobré meteorolo-
gické podmínky. Zjednodušeně řečeno, v zimě se nedělá inverze, více fouká, vzduch se 
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promíchává  a  nefouká  z Polska,  což  je  častou  příčinou  znečištění  na  severu  Moravy 
a ve Slezsku. 

 Poslední  lednový týden v našem kraji  znamená vysoko v horách teploty  stabilně 
nad nulou a tající  sníh,  v nížinách naopak mráz.  Počasí  přineslo v posledních týdnech 
regionu nadprůměrný počet inverzních dní, ovlivněných jižním prouděním, kdy se nížiny 
skrývaly v bílé „kaši“.  S tím byly spojené výrazné teplotní anomálie,  když chladněji  než 
na Šeráku,  kde  měli  až  +10  °C,  bylo  v jižní  části  Hané  i  kolem  Olomouce  (kolem 
-5 stupňů). 

Zima stále  nepřichází,  v nejbližších  dnech  se  má spíše  oteplovat  a  mrznout  má 
hlavně v noci. S posledním lednovým týdnem dorazilo jarní počasí, teploty až 12 °C a kvůli 
inverzi je ve vyšších polohách teplé proudění. Znovu se častěji objevují nízká oblačnost 
a mlhy i mrznoucí. Počasí na houpačce. Jde o poměrně časté změny, kdy se v posledních 
týdnech střídá mráz s teplotami nad nulou. To zmátlo přírodu, když se v kraji objevily sně-
ženky  a  petrklíče,  ale  na  jiném  místě  mrazivé  ráno  dokázalo  obalit  jinovatkou  keře 
i stromy.  Nižší  teploty  v kraji  dále  dominují,  ale  žádné  sněžení  nepřinášejí.  Zato  řidiči 
si musejí dávat od středních poloh pozor na mrznoucí mlhy. Přestože nyní v Jeseníkách 
leží  mnohem méně sněhu,  než je  v tuto  dobu obvyklé,  bylo  kvůli  větru  nutno vyhlásit 
2. stupeň  lavinového nebezpečí  v  katastrech Velký  kotel,  Červená hora  nebo Králický 
Sněžník. 

Počasí je nevyzpytatelné, nic není ještě ztraceno. Ale pokud sníh nenapadne a jarní 
tání vodu do studní nedoplní, čeká nás ještě sušší scénář než loni. V obcích vyschnou 
studny,  přijdou  zákazy  zalévání  hadicí,  napouštění  bazénů.  Na  suchu  budou  vodáci, 
projeví se i na úrodě na polích nebo i v lesích, kde už suché stromy napadené kůrovcem 
představují riziko. Snad se počasí ještě umoudří, vždyť zima by tu měla vládnout ještě dva 
měsíce? Bohužel, výhled na únor moc nadějí nepřináší. Podle meteorologických modelů 
bude Evropa výrazně tepelně nadprůměrná, březen pak alespoň průměrný. 

Rarita! První měsíc letošního roku byl nejteplejším a nejsušším lednem v historii mě-
ření od roku 1981 v Evropě i ve světě! Zima vypadá jinak – jako v pohádce o 12 měsíč-
kách předal leden své žezlo některému z jarních měsíců – ale posledního ledna byla od-
chylka  od normálu  +9 stupňů.  Na 61  meteorologických stanicích  naměřena průměrná 
denní teplota nad deset, maximum v Kopistech bylo 15,5 °C! Leden byl mimořádný i v dél-
ce slunečního svitu, který byl 60 hodin, což je 109 procent normálu. Nesněžilo, spíš pršelo 
a jen tři stanice naměřily více jak půl metru sněhu – bylo ho jen 0,126 miliard m3, což 
představuje pouze a jen 1,6 litru na metr čtverečný – voda bude chybět.

  Ještě  jednou  k  „suché  zimě“,  tentokrát  v našem  kraji.  Zásob  vody  ve  sněhu 
je zoufale málo. Zima měla pomoci vysušené krajině i poloprázdným tokům, jenže z hle-
diska  hydrologů  i  vodohospodářů  je  velkým zklamáním.  Místo  zasněžených  Jeseníků 
pokrytých vysokou vrstvou sněhu, je i v nejvyšších polohách jen pár desítek centimetrů. 
Důležité  zásoby  vody  ve  sněhu  jsou  tak  v Olomouckém  kraji  minimální.  Podle  údajů 
ČMHÚ  je  na  konci  ledna  necelých  48  milionů  kubíků  vody  ve  sněhu,  v polohách 
do 400 metrů není zásoba prakticky žádná. Velmi nízké jsou také průtoky a stavy řek, kte-
ré jsou podprůměrné – aktuálně v rozmezí 30 až 60 % dlouhodobého měsíčního průtoku 
v povodí Moravy, kdy u nás pod Svatojánem protéká pouhých 40 % normálu. To pro léto 
nevypadá vůbec dobře!

Někdy označujeme vývoj počasí jako na houpačce, ale to, co předvedlo o prvním 
únorovém víkendu, byl snad veletoč. Teploty jako na konci března a rekordy 1. 2. vyhlásilo 
87 % všech meteorologických stanic. I u nás to nepochybně byl rekord +14,7 °C! Násle-
doval propršený týden a o druhém víkendu víc pršelo, než sněžilo. Na horách se lyžuje 
snad již jen na umělém sněhu, teploty opět atakují hranici 15 stupňů a vítr tam zesiluje 
na rychlost  přes  100  km/hod.  Zajímavé  srovnání  –  „a  to  celýho  měsíce  velký  mrazy 
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a sněhy pamětníka není. A měsíc před tím tepla znamenitá byly,“ cituje pan Lubomír Šik 
v událostech před 400 lety o počasí v roce 1619. 

Po deštích se naplnilo koryto Moravy, voda stoupla asi o 2 metry, nebezpečí ale ne-
hrozí. Letošní únorové počasí připomíná spíše to aprílové. Po prvním i  ten druhý jeho 
víkend přál venkovním aktivitám se slunečným počasím a teplotami kolem desítky. Začá-
tek týdne pak byl opět ve stejném stylu – srážky na celém území, dešťové i sněhové, 
vichřice s nárazy až 90 km/hod. a sněžení se přesouvá i do nižších poloh. Celkově má být 
celý měsíc z hlediska dlouhodobého srovnání teplotně nadprůměrný.

 Kvůli  orkánu  Sabine  vyhlašují  meteorologové  extrémní  výstrahu  pro  celé  území 
republiky. Je tu vichr – zkáza a smrt. Síla větru spojeného s tlakovou níží přicházejícího 
do Česka z Německa v pondělí 10. 2. přesáhla sílu orkánu a na horách dosahovala v ná-
razech rychlosti až 184 km/hod., v nížinách kolem 100 km/hod.  Příchod Sabine provázelo 
nadprůměrně teplé počasí přes plus deset, padla i řada letitých rekordů. Hasiči vyjížděli  
k tisícům událostí, v 8 krajích větrná smršť odřízla od elektřiny tisíce odběratelů a byla tam 
vyhlášena energetická kalamita. Obrovské škody jsou i v lesích, podle odhadu vítr poničil 
asi milion kubíků dřeva. V Evropě si bouře vyžádala 5 lidských životů, u nás smrtelnou ne-
hodu způsobil pád stromu na Karlovarsku. 

Jednu nepřímou oběť a velmi náročnou směnu hasičům a energetikům přineslo řádě-
ní Sabine v našem kraji.  Na desítkách míst způsobily padající stromy a větve dopravní 
komplikace či výpadky dodávek elektřiny. U Pňovic se dobrovolní hasiči jedoucí odstra-
ňovat následky řádění větru srazili s autem a jeho 45letá řidička na místě zemřela. Silně 
foukalo brzy ráno, odpoledne přišla druhá, ničivější vlna větru i na Olomoucko a postihla 
také Litovel. Bylo to sice náročné, ale mimo houkajících sirén hasičů a spadaných větví 
jsme z toho opět celkem šťastně vyvázli. Neříkej ovšem hop… 

Silný vítr nás pronásleduje i třetí den, výstraha dál platí pro všechny kraje. Pokračuje 
odstraňování škod po vichřici, ale přibývají i další. Pojišťovny již evidují škody za stovky 
milionů korun, případy se týkají hlavně střech. Prý to bude méně než škody, které před ča-
sem způsobily vichřice Eberhard či orkány Herwart a Kyrill (ty si v letech 2007 a 2017 vy-
žádaly po 4 mrtvých). Podle meteorologů bude ale podobných bouří kvůli globálním klima-
tickým změnám přibývat!?  

A už je jedna další tady – týden po bouři Sabine udeřila bouře Dennis doprovázená 
silným  větrem  o  síle  až  120  km/hod.  Záplavami  ničila  Británii  a  Irsko,  přesunula 
se do Francie, ale nám se téměř vyhnula. Ovšem je tady tlaková níže Julie, a ta zasáhla 
poslední  únorový  víkend  celé  Česko.   Výstraha  s nízkým  stupněm  nebezpečí  plati-
la i u nás.  Na západě a jihu Čech dosahovala v nárazech až 90 km/hod.,  poškozovala 
stromy a způsobovala škody na budovách. Zaměstnávala hasiče v celé republice a ne-
přízeň počasí způsobila i rozsáhlé výpadky elektřiny, kvůli popadaným stromům musela 
být zastavena doprava na některých železničních tratích, na jiných jezdily vlaky sníženou 
rychlostí. Česko se tak potýká se silným větrem už zhruba dva poslední týdny – tentokrát  
ale nebyly škody tak obrovské jako při vichřici Sabine. Sto dvacet výjezdů museli kvůli si -
lnému větru zvládnout profesionální i dobrovolní hasiči v našem kraji. Vichr strhával stře-
chy,  padaly  kvůli  němu  stromy,  poničil  elektrické  vedení  a  bez  proudu  bylo 
3 600 domácností.   

 Mimořádně teplá zima se do jara překlopila o měsíc dřív. Astronomické jaro sice za-
číná až 20. března, ale přírodu spíše zajímají venkovní teploty. Ty jsou letos neobvykle vy-
soké a rostliny se tak probudily dříve. Oproti  dvacetiletému průměru tak skončila zima 
v Česku opravdu velmi brzo. Na nejteplejších místech už v polovině února, pak přišly další 
regiony a nyní v první dekádě března se jaro vyhýbá v podstatě pouze horám. Sněženky 
a první kvetoucí stromy patří k tomu příjemnějšímu, ale vysoké teploty probudily i klíšťata.
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Únor byl opravdu rekordní – mimořádně teplý, deštivý, větrný. Obsadil první místo 
ze všech 246 měřených únorů v pražském Klementinu, to znamená, od roku 1775! Prů-
měrná únorová teplota byla 6,9 °C. Patří také mezi nejdeštivější měsíce, ale i to se letos 
změnilo. Srážkově totiž byl silně nadnormální, průměrně spadlo 77 mm srážek, což je 203 
% normálu, a jde o druhý srážkově nejbohatší únor od roku 1961. Byl také poměrně vě-
trný.

I když by se mohlo zdát, že z brzkého nástupu jara budou mít radost hlavně země-
dělci, opak je pravdou. Nervózní jsou nyní hlavně ovocnáři – dřívější příchod jara může mít 
velmi negativní vliv na vývoj vegetace v době květů ovocných stromů a vinné révy. Velké 
nebezpečí představují ranní mrazíky. Prodloužené vegetační období navíc může prohlou-
bit problémy se suchem, kdy se s vyššími teplotami z půdy odpařuje více vody.  A už teď je 
jisté, že vodní deficit v půdě, který mohla zvrátit na sníh bohatá zima, se doplnit nepodaří.

Na konci prvního celého březnového týdne po závanu jara přichází opět ochlazení. 
Teploty v kraji šplhaly při slunečném počasí až k desítce a počasí skutečně připomínalo 
jaro, včetně bledulí a sněženek v Litovelském Pomoraví. Pak ale přišla oblast nízkého tla-
ku postupující přes střední Evropu a po její zadní straně k nám pronikl chladný vzduch; 
teploty klesly do rozmezí čtyř až osmi stupňů. Světla pak začalo přibývat na jasno až polo-
jasno.  Zahrádkáři  do  pozoru!  Už  nastoupíme nejen  do  skleníků,  ale  čeká  nás  poklek 
na záhonech! 

Druhý týden je z jiného soudku – padají  teplotní  rekordy – je až 21°C. Pokořeny 
na 55 ze 154 stanic, které měří teplotu více než 30 let. Zvláště konec týdne je jako vy-
malovaný, dokonce se dá i opalovat. Změna přišla nečekaně ze soboty na neděli 14. 3. – 
všude bílo a teplota na -5 °C. A tak to pokračuje i nadále. Slunečné, ale studené dny vr-
cholí na první jarní den překvapením – v Litovli sněží. Sice jenom mírně, ale čekal by to 
někdo? Noční teploty klesají hluboko pod nulu.  Je jasno a proudí sem studený vzduch od 
severovýchodu, je až k minus šesti stupňům a zahrádkářům vstávají vlasy na hlavě. Co 
z toho bude!? Poslední březnový týden se nakonec teploty blíží jen k nule, příliv studené-
ho vzduchu slábne a začíná se oteplovat. Poslední víkend je již jarní – sice oblačno až za-
taženo, místy polojasno, ale nejvyšší denní teploty šplhají na 11 až 15 stupňů – to by šlo!

Jsou tu ale mrazy, a to by nešlo. Zřejmě poslední silný záchvěv zimy, hlavně pak 
v noci, dorazil do regionu. Na zlomu března a dubna se noční teploty točí kolem -5 °C, 
a i v televizi ukazovali,  jak v Litovli  sněží. Zahrádkáři jsou smutní, ale ovocnáři si přímo 
zoufají.  Meruňky  začínají  kvést,  květy  magnolie  jsou  spálené,  bez  přitopení  by  ani 
ve skleníku nic nepřežilo. Musíme doufat, že studená vlna bude jen několikadenní a jaro  
se už konečně chopí své vlády!  

Česko se chystá na suchý rok – teplá, suchá zima a brzké jaro – na obzoru je další  
vyprahlé  léto.  Jaro  letos  přišlo  do  Česka mnohem dříve  než obvykle,  s dvoutýdenním 
předstihem oproti normálu. Už na konci února začaly kvést lísky, pak olše, teď kvetou jarní  
květiny, na stromech se objevují první listy. Odborníci vyhlížejí následné dubnové týdny 
s obavami,  rychlý  nástup jarního klimatu  totiž  zhorší  nedostatek  vody v krajině  a opět 
se začíná mluvit o suchu. Se stoupající teplotou a předpokládaným mírným prouděním 
vzduchu stoupá riziko vysušování zejména na povrchu a v mělkých vrstvách půdy. 

  S prvním  dubnovým  týdnem,  zdá  se,  skončily  protivné  ranní  mrazíky  a  hlásí 
se oteplení; meteorologové očekávají o velikonočních svátcích výrazné teploty až 23 °C. 
Nadprůměrné teploty mají být podle ČHMÚ až do konce měsíce a budou se pohybovat 
blízko dlouhodobým průměrům. Srážkově půjde o průměrné období, až na začátku května 
se čeká nadprůměrně více.   

Superúplněk na obloze ukázal obří Měsíc. V noci 8. 4. ve 4 hodiny 34 minut se Měsíc 
přiblížil k Zemi na nejmenší vzdálenost za poslední rok – 356 909 kilometrů (střední vzdá-
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lenost je 384 403 km). Obraz Měsíce byl přibližně o 13 % větší, a protože byl blíž, tak také 
více svítil. To si vlci užili!?

Řeky bez vody, vyprahlá pole! Varování před fatálním suchem nabývá na intenzitě! 
Ke konci dubna sníh z hor téměř zmizel, krajina v regionu ale žízní dál. V březnu málo, 
v dubnu nic – déšť chybí a region zažívá nejsušší jaro za mnoho let. Vodohospodáři i  ze-
mědělci varují, že důsledky mohou být katastrofální. Deficit vody v půdě i vody v řekách se 
stále prohlubuje. Průtoky jsou už hodně pod normálem, pohybují se kolem 15 až 40 % 
dlouhodobých měsíčních průměrů a situace je podobná ve všech koutech kraje. Drama-
ticky sestupnou tendenci mají hladiny toků i v povodí Moravy, kde se nedostatek sněhu a 
dešťových srážek projevuje mnohem výrazněji než v minulých letech. Průtoky se pohybují 
jen mezi 10 a 40 % průměrných dubnových hodnot. U nás pod Svatojánem protéká jen 
třetina dlouhodobého průměru! 

Problém ve stínu koronaviru: rekordní sucho! Podle vědců je na 99 % Česka na kon-
ci dubna výrazné až extrémní sucho, 80 % studní a mělkých vrtů ve stavu silného nebo 
mimořádného sucha a celorepublikově chybí v průměru 60 % ročních srážek. Ministr život-
ního prostředí Richard Brabec tvrdí: „Česko čelí mnohem větší výzvě, než je koronavirus, 
a tou je dopad klimatické změny. Situace se suchem je nejhorší od doby Jagellonců či ob-
jevení Ameriky, tedy za posledních 500 let. Jde o bezprecedentní sucho jak svou délkou, 
tak svými dopady.“

Prohlubující se sucho trápí lesníky v kraji. Sucho nahrává kůrovci a brzdí i obnovu 
lesů. Stromky nově vysazené na holinách po kůrovcové kalamitě, protože půda velmi rych-
le vyschla, jim hynou před očima. Mezi nejpostiženější oblasti patří i Litovelské Pomoraví.  
Větší šanci mají mladé listnáče a jehličnany ve vyšších polohách, kde stromky ještě ne-
raší, ale v LP už začínají mít listy. Když takový stromek nemá vodu, tak zaschne, a není 
jisté, že to přežije. Lužní lesy v LP patří podle projektu Intersucho v kraji k těm, které jsou 
nedostatkem vláhy postiženy nejvíce pro extrémní sucho. To znamená velmi nízkou půdní 
vlhkost, která se v daném období v průměru opakuje méně než jednou za 100 let, a zá-
roveň i fakt, že nasycení půdy je nižší než 50 % po dobu více než měsíc. 

 Poplach! Na začátku května je už sucho jako v létě a v dubnu napršelo nejméně 
vody za 13 let.  Dnes už je v Česku 25 platných omezení odběru vody na 49 místech 
(jedno omezení je platné i pro několik obcí) – loni touto dobou nebylo žádné. Mají násle-
dovat další omezení odběrů, například pro napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Silné 
nebo mimořádné sucho naměřili v dubnu v 80 % zdrojů podzemních vod. 

Koronavirus  přinesl  i  něco  dobrého?  Pokud  se  o  tom  mluví,  často  se  zmiňuje 
zlepšení životního prostředí. Zlepšení ovzduší je přičítáno poklesu emisí v důsledku útlu-
mu ekonomiky a omezení pohybu obyvatelstva – průměrná koncentrace oxidu dusičitého 
byla nejnižší za posledních šest let. Nejvýraznější rozdíl v koncentracích byl u stanic sle-
dujících dopravu, která je vždy největším znečišťovatelem. Ovšem u prachových částic ne-
bylo zlepšení, naměřené hodnoty byly v tomto období třetí nejvyšší za posledních 6 let. 

Selanka teplých slunečních – prvních letních dní (9. a 10. 5.) rázně končí. Meteoro-
logové varují,  že přicházejí  „tři  zmrzlí“  – Pankrác, Servác a Bonifác,  k nimž pranostiky 
vztahují  poslední  jarní  mrazy  a  ochlazení.  Letos  přinesou  velké  ochlazení  
a možná i sníh – tak krátké kalhoty do skříně a opět vytáhnout kabáty. Do Česka se bude 
valit arktický vzduch, teplé jarní dny vystřídá zima a přívaly deště, na horách sníh, naštěstí 
jen krátkodobě. 

Na začátku třetího květnového týdne Česko přešlo z jara skoro do zimy. Signalizuje 
to již silný vítr, déšť i první jarní bouřka v Litovli. Z víkendového slunečného počasí spadly 
teploty na 13 °C přes den a v noci až k bodu mrazu. Zahrádkáři jsou v pohotovosti a za-
krývají, co se dá, hlavně už vysazená rajčata, papriky a zvláště choulostivé okurky salá-
tovky. Takže navzdory jaru v pondělí 11. 5. přišel prudce během několika hodin chlad od 
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západu a teplota klesla až o dvacet stupňů Celsia. Přesně podle pranostiky začalo období 
ledových mužů.  Hřebeny jesenických hor  opět  pokryl  sníh kolem 7 cm, ale  objevil  se 
i v nižších polohách. Teploty v kraji poklesly za 24 hodin o 16 stupňů a ranní teploty brouz-
daly v Litovli těsně kolem nuly.

Situace se normalizovala, slunečné dny kolem dvacítky a studená rána – tak vypadá 
závěr května. A naštěstí i hodně prší, takže máme od zalévání volno. Poněkud se vyrovnal 
vodní deficit, ale debata o suchu neutichá, ale zesiluje. Ministerstvo zemědělství upřesňu-
je, kde mají vyrůst přehrady proti suchu. Kolem nás se toho mnoho nechystá, na Moravě 
připadají v úvahu jen Hanušovice, na Sitce Šternberk a na Huntavě Dlouhá Loučka.

 Česko vysychá, vodní blahobyt končí. Blížíme se k další metě, omezení odběru po-
vrchových vod. Hladina přehrad klesá, odtok je mnohde větší než přítok. Omezení sice ob-
vykle přicházejí až v parném létě, o měsíc až dva později než letos; je jasné, že počasí 
nám nepomůže, spíš naopak.  Dotklo by se hlavně zahrádkářů nebo menších podniků. 
Případné zákazy napouštění bazénů nebo zalévání zahrádek jsou sice nepříjemné, ale jde 
o věci zbytné. Bazén si lze naplnit vodou dovezenou cisternou z oblasti, kde je jí dostatek, 
vodu na zalévání zahrádky je možno zajistit pořízením nádrže z programu Dešťovka. Měli 
bychom se chovat odpovědně, ale znáte Čechy! Není divu – letošní květen byl celosvě-
tově nejteplejší od zahájení měření v roce 1979 (podle Světové meteorologické organiza-
ce).  Podle  dat  evropské  služby  Copernicus  byla  průměrná  teplota  celosvětově 
o 0,63 stupně vyšší, než byl průměr v letech 1981 až 2010.

V prvním červnovém týdnu leckterý obyvatel Česka zažil malý zázrak – zmokl. Sucho 
už je tady tak dlouho, že přeháňky přestáváme brát jako samozřejmost. Srážky sice po-
mohly, ale na konec sucha to stačit nebude. I když se zdá, že celý květen propršel, vý-
sledky měření spíše poukazují na naši slabou klimatickou paměť, protože šlo jen o množ-
ství průměrné. Déšť dokázal nasytit povrchovou část půdy zhruba do hloubky metru, do 
podzemních vod ale příliš neprosákl. Pomohl však nasycení půdy a tím i vegetaci – roz-
bujela se tráva  v lepší kondici jsou i stromy. 

S koncem května začíná meteorologické léto  a  teplota  začala  příznačně stoupat. 
Zprvu se přes den pohybovala jen lehce nad dvacítkou, ale na konci prvního červnového 
týdne už atakovala šestadvacítku. Druhý týden byl nejteplejší v měsíci, od 22. června bylo 
naopak nejchladněji.  Měsíc jako celek byl  srážkově průměrný s úhrnem kolem 13 mm 
za týden, poslední pak až slabě nadprůměrný kolem 21 mm na metr čtvereční. 

Tak nevíme, jestli  s tím suchem nejde o humbuk, protože je všechno jinak. První 
červnový víkend propršel, honily se bouřky, padaly kroupy a rozvodnily se blízké řeky. Ná-
hodou jsme tentokrát měli štěstí! Přišla blesková zkáza a příval vody drtil vše a taky zabí-
jel. Oskava řádila a byly zatopeny obce Oskava, Šumvald a Dlouhá Loučka, hasiči měli jen 
v neděli na 140 výjezdů. V noci na 8. června se částí Šumperska a Uničovska následkem 
silných  bouřek  prohnala  ničivá  povodňová  vlna.  Nejprve  se  vylila  říčka  Dražůvka  a 
zpustošila Břevenec, místní část Šumvaldu. Proud strhl do koryta spoustu klád z lesa a ni-
čil vše. Voda si udělala své koryto na cestě – asfalt z ní zvedala jako koberec a strhávala 
auta.  Po jejím běsnění zůstaly v okolí jen tuny bahna a poničené domy. Škody se sčítají 
v Uničově, Dolní Sukolomi, Dlouhé Loučce a v Oskavě – zdá se, že půjdou do miliard ko-
run. Právě v Břevenci přišla o život 48letá žena. Pátrání po 74leté ženě z Oskavy bylo za-
tím bezúspěšné. 

Ještě večer, den před katastrofou, protékalo říčkou Oskavou v Uničově 1 000 litrů 
vody za vteřinu, ale o 12 hodin později už to bylo 57 000 litrů vody za vteřinu a hladina 
byla o dva metry výše než předchozí odpoledne.  Snad nejzasaženější obcí byl Šumvald,  
kde se prvotní škody odhadují na 250 až 500 milionů korun – vodou smetená auta, vypla-
vené domy – až 250 budov silně zasažených. Podemleté jsou silnice a chodníky, poničená 
kanalizace, plynovod i rozestavěný vodovod. Vrstva bahna měla místy až 15 centimetrů. 
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Situace pro lidi je nyní velmi náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Vždyť ani starousedlíci 
něco takového nepamatují!

Živelná katastrofa nicméně připomněla i to, že si lidé v krizi stále pomáhají. Rozjelo 
se mohutné organizování pomoci a vlna solidarity. Materiální i nemateriální pomoc nabídla 
šternberská charita, která také vypsala veřejnou finanční sbírku. Tu vyhlásila i humanitární 
organizace ADRA, pomáhá také Olomoucký kraj poskytnutím techniky a vyhlášením sbírky 
na pomoc postiženým povodní.

Lidé ve vyplavených obcích odklízí nánosy bahna, ale jsou plni obav. Klidu jim nepři-
dává varování meteorologů, že nemusí být vyhráno. ČHMÚ vydal varování před silnými 
bouřkami a přívalovými dešti. Nevyzpytatelné počasí nevylučuje, že v regionu může dojít 
k lokálním záplavám. V oblasti pomáhá 38 jednotek hasičů v počtu přes 200 lidí, sací bagr 
i  čerpací kontejnery. Čistí se studny, protože většina je znečištěných, vodojemy, je dis-
tribuována balená voda. Další pomoc přichází od humanitárních organizací Člověk v tísni 
či Maltézské pomoci, rozbíhají se peněžní sbírky pro postižené.  Vyplavený Šumvald láká 
zvědavce, snad cyniky. Krizový štáb musel omezit vjezd do obce, protože zvědavci kompli-
kovali  odstraňování  následků  pohromy,  zkrátka  zavazeli.  Vjezd  byl  proto  povolen  jen 
obyvatelům obce a záchranným složkám. Maně si vzpomínám na povodeň roku 1997, kdy 
nám také očumování zvědavců šlo pěkně na nervy!

 Také do východních Čech dorazily velmi silné bouřky, průtrže mračen a krupobití. 
Medardova kápě pořádně kape! Ani druhý červnový týden nenastala změna – bylo zata-
ženo, případně oblačno a přeháňky. Denní teploty se nedostaly nad dvacítku, noční byly 
kolem deseti – vzduch byl dusný. A v závěru týdne velká oblačnost. Pak ale přišel kata-
strofální víkend. Bleskové povodně zasáhly desítky míst a ničivá záplava zdivočelé vody 
se  valila  z polí  a  lesů.  Velká  voda  udeřila  překvapivě  i  nečekaně  s ohromující  silou 
a na své cestě zničila, co mohla. 

 Ani třetí týden června se neobešel bez deště. Prší vydatně, téměř denně, znovu 
je vydána výstraha meteorologů před vydatnými dešti i v Olomouckém kraji. Řeky se vylé-
valy na severu i jihu Čech (my jsme byli znovu naštěstí mimo ohrožení). Ale opět – vypla-
vené sklepy, vylitá koryta řek a škody za miliony po další vlně vydatných dešťů na severní 
Moravě a východě Čech. 

 Postupně je líp a líp a optimistická vyhlídka pro třetí dekádu se naplnila – polojasno 
až skoro jasno, teploty vyšplhaly k letním 25 až 29 °C. Sucho už je minulostí – půda je za-
vlažená i do hloubky. Z mapy Česka v podstatě vymizely tři nejhorší stupně sucha půdy do 
jednoho metru hloubky (podle portálu Intersucho). Mohou za to intenzivní srážky uplynu-
lých týdnů, které v některých částech Česka zvedaly hladiny řek i  menších toků. Ač je 
situace nyní velmi dobrá, stále se v hlubší půdě najdou lokálně suchá místa. Právě v této 
hlubší vrstvě je viditelná problémová oblast na Olomoucku a Opavsku. Podle portálu by se 
situace do 6. srpna měla zlepšit i v těchto místech, kde sucho přetrvává.

Ani závěr června nebyl bez problémů; vydatný déšť zvedal hladiny toků – Třebůvky, 
Oskavy a Oslavy, povodňový stupeň překročila i Morava. U nás byl vyhlášen 3. povodňový 
stupeň, o den později byl o jeden snížen. Hasiči v kraji zasahovali u sedmi desítek událostí 
– laguny v průmyslovém areálu v Července a v Nasobůrkách předběžně stavěli hráz z pyt-
lů s pískem. V Nasobůrkách u kolejí začala ze staré kanalizace vytékat voda, která do ní 
natekla  netěsnostmi  na  zaplavených  polích.  Morava  hrozila,  ale  naštěstí  se  nevylila. 
Nejen deštivý, ale také chladný byl letošní červen. A to nejchladnější za posledních 5 let.  

Pátek 10. 7. se stal zatím nejteplejším dnem roku, kdy bylo přes tropických 30 stupňů 
(u nás 30,7 °C). Ovšem následovaly silné bouře i silný nárazový vítr a o víkendu s sebou 
studená fronta přinesla oblačnost, přeháňky i vytrvalý déšť. Teploty klesly nejméně o deset 
stupňů a v dalších dnech proudil do Česka studenější vzduch. Bylo oblačno až zataženo, 
na většině území opět déšť nebo přeháňky – u nás srážky vydatné. Následující čtyři týdny 
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prázdnin budou podle meteorologů teplotně slabě podprůměrné při střídání chladnějších 
a teplejších dní typických pro středoevropské klima.

Po řadě let čelíme na Litovelsku velké komáří kalamitě. Mohou za ni nynější časté 
deště a také nedávné záplavy. Voda se kvůli nim dostala do míst, kde byly ukryté komáří  
larvy. Až 100 komářích bodnutí hrozí lidem v okolí CHKO Litovelské Pomoraví a toto je již 
považováno za kalamitu. Litovel a další obce se snaží proti hmyzu bojovat postřiky, jak 
říká starosta pan Viktor Kohout: „Kdybychom postřiky nedělali, došlo by k úplné tragédii. 
Vyhráno  ale  nemáme!“  Častějšímu  využívání  brání  jejich  vysoká  cena.  Upozorňuje, 
že kvůli počasí se voda dostala i tam, kde už dlouho nebyla. „Larvy komárů přitom doká-
žou na suchu v hibernaci přežít i několik let. A když deště zatopily některé laguny, jež byly 
dlouho bez vody, je možné, že se tam komáři vylíhnou“, dodal Kohout.

V polovině července je typické letní počasí, na které už se zapomnělo kvůli teplotním 
rekordům minulých let. Ale Češi jsou s ním z většiny spokojeni, i když s chladným létem 
přicházejí přívalové deště a lokální záplavy. Něco podobného přišlo 20. 7., kdy během půl -
hodinové bouřky,  která se stále  točila  nad městem,  napršelo 24 mm srážek.  Deštivé  
a chladné počasí dopadá na naše koupaliště, které téměř zeje prázdnotou. Lidé si rychle 
zvykli v posledních horkých a suchých letech na více slunečných a tropických dní – teď 
jsou zklamaní. Snad to naše TS nepoloží?

Vše  je  na  konci  měsíce  jinak,  kdy  prožíváme  žhavý  týden  s nejteplejšími  dny 
chladného léta. Postupující studená fronta k nám natlačila příliv teplého vzduchu, ale do-
provázený silným větrem, krupobitím a přívalovým deštěm. U nás se teplota dostala až na 
32  °C,  UV  index  je  vysoký  –  lékaři  doporučují  dodržování  pitného  režimu  zejména 
v poledních a odpoledních hodinách a omezení tělesné zátěže. Meteorologové i hasiči va-
rují před vznikem požárů! 

Je  tu  srpen  a  po  prvním  tropickém  víkendu  přišly  na  řadu  deštníky.  Výstrahu 
před požáry vystřídala ta před bouřkami, které přinesla studená fronta. Naštěstí deště brzy 
ustaly a na konci týdne se vrátilo horké letní počasí s teplotami nad třicítkou. Je tu opět 
klasické letní počasí a prý má být celý srpen teplotně průměrný, až nadprůměrný – kolem 
17,5 °C. Mají převládat srážky lokálního charakteru. V žádném případě letní sezóna ještě 
nekončí!  Druhý srpnový týden se pak na nás valí tropy – jsou tu třicítky a jeden se už ani  
nediví, že někde praktikují  siestu a jinde nevylezou ven až navečer. Koupaliště praská 
ve švech a plno je i v bazénu na Vítězné. 

Na konci druhého srpnového týdne překvapily silné bouřky. Ta nejsilnější 14. 8. při-
nesla bohaté srážky i v Litovli – 48 mm! Horké letní dny pokračují a znovu a znovu zaznívá 
varování lékařů, aby se především starší a nemocní lidé nepřetěžovali, nepobývali dlouho 
na slunci a dostatečně pili. 

I meteorologové se mohou mýlit, bylo nutné provést změnu: původně předpokládali  
ve 3. srpnovém týdnu horké počasí, ale museli vydat výstrahu před bouřkami, po nichž 
se ochladí.  Hřmění  má utichnout,  vyjasňovat  se  a  ubývat  srážek  –  tropy  se  odkládají 
až na konec  tohoto  týdne.  A je  to  tady –  extrémní  tropy střídá  přívalový  déšť;  počasí 
je plné extrémů a zvratů až do konce prázdnin! 

Skutečně je tu počasí s letními teplotami, ale s občasnými bouřkami. Před zvlněnou 
studenou frontou k nám proudí teplý vzduch a teploty vystupují až nad tropickou třicítku, 
ale zesiluje vítr,  který způsobuje bouře jménem Francis. Ta zasáhla velké oblasti  Irska 
a Velké Británie a přesunula se na východ. Silný vítr s nárazy zasáhl i Česko. Přicházejí 
bouřky  
a prázdniny se tak loučí deštěm s dvacítkami a podobný scénář se odvíjí i na začátku září.  
Průměrná teplota o letošních prázdninách dosáhla 18,7 °C.

Druhý zářijový týden – balada! Teploty 29, 30, 29 °C – do Čech dorazilo s plnou silou 
babí léto. Jeho příchod měl až tropický nádech přinášející s sebou teploty, typické spíše 
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pro letní  měsíce.  Sice po třech dnech se  ochladilo  a  teploty  spadly  takřka  o desítku, 
na konci  týdne  se  příjemně  zvedly  na  typické  babí  léto  –  suché,  slunečné  a  málo 
větrné dny.   

Září bylo nadprůměrně teplé – průměry kolem 20 °C. Srážek postupně ubývalo a udr-
žovaly se kolem dlouhodobého normálu.  V závěru prvního týdne se dostaly teploty  až 
k tropické třicítce, v dalších pak ve dne kolem 22 °C, v noci jen kolem deseti, pokračování 
pak podobné a v závěru měsíce denní  maxima lehce pod dvaceti  stupni,  noční  klesly 
na 9 °C. Průměrná teplota byla historicky věrná 13,3 °C. 

První dva říjnové týdny jsme si lebedili v dozvucích babího léta, i když rána byla již 
chladná. Zlom nastal v týdnu třetím, kdy se citelně ochladilo a 12. 10. Jeseníky zasypal 
sníh. Komplikace to způsobilo na hlavním tahu na Červenohorském sedle, kde ho napadlo 
hned 15 cm. V nižších polohách se objevily vydatné deště a byly hned dvě kalamity naráz 
–  velká  voda  a  sníh.  Vytrvalé  čtyřdenní  deště  na  severu  a  východě  Česka  zvedly 
až na 3. povodňový stupeň řeky na 20 místech, na mnoha dalších byl vyhlášen stupeň 
druhý. Nejvíce práce měli hasiči v kraji Moravskoslezském, Pardubickém, Zlínském a taky 
v našem Olomouckém. Čerpali vodu, odklízeli spadlé stromy, stavěli hráze. 

Pro  kronikáře  je  těžké  splnit  požadavek  zminimalizovat  kapitolu  o  počasí,  když 
tu máme samé kalamity! Deště naplnily řeky, ty místy zaplavily i ulice. Třetí povodňový stu-
peň byl 14. 10. vyhlášen nejprve na Třebůvce v Lošticích, u nás byl v 8 ráno vyhlášen 
1. SPA, večer ve 20 hod. již druhý a následující den v 8.30 hod. dokonce třetí. V Moravi-
čanech byl stav Moravy na 317 cm a protékalo 135 m3 za sekundu. Pod Svatojánem se 
valila padesátiletá voda a vyvolávala reminiscence na rok 1997. Početní Litovelané stáli 
opět s fotoaparáty kolem vody a doufali, že přestane pršet a nebezpečí zatopení města 
pomine.  Představa zatopených domovů před zimou byla děsivá.  Přetékající  koryta řek 
také komplikovala dopravu, linkové autobusy nabíraly zpoždění. Byly totiž vedeny po ob-
jízdných trasách, například u tradičně zatopené komunikace u Lukavice. Pršet má až do 
konce týdne,  proto i  nadále  platí  vysoký stupeň nebezpečí  vzniku  povodní.   Po třech 
dnech je nejprve snížen SPA na druhý a ve 21 hodin na první povodňový stupeň. Tak jsme 
zase prošli, chválabohu, bez ztráty květinky! 

Ve třetí dekádě měsíce máme vystaráno – v příštích dvou týdnech jsou denní teploty 
kolem 12 °C, postupně se má ochlazovat k sedmi stupňům do půlky listopadu a noční 
mrazíky máme očekávat již po Dušičkách. Srážkově má být následující období průměrné. 
Závěr třetí dekády října – pochmurné šedivo, přeháňky, ale i dočasný záchvěv babího léta 
se sluníčkem. Dobré!  

Je tady listopad, svatý Martin přiveze víno, ale sníh letos ne. Počasí je typicky inverz-
ní – na horách slunečno, jinde naopak zataženo s nízkou oblačností a teplotami kolem pěti 
stupňů. Pokud se vůbec nějaké srážky objevily, tak pouze v podobě mrholení. I ve zbytku 
měsíce čekání na slunce pokračovalo, protože dál panovalo nevlídné podzimní sychravo a 
mlhy. Oblačné inverzní počasí vedlo i k překračování limitu prachu v ovzduší. Podzim tedy 
dorazil naplno, i když dny ke konci měsíce byly teplotně mírně nadprůměrné kolem sedmi 
stupňů Celsia a v noci se ochlazovalo až k nule. 

Výrazně se ochladilo až v prvním prosincovém týdnu a o prvním víkendu celé Česko 
ohrozil silný vítr, který na horách dosahoval rychlosti až 125 km/hod., tedy síly orkánu. 
Zase lámal stromy, které přerušovaly elektrické vedení,  ztěžoval  lidem chůzi  a působil 
komplikace v dopravě. Dále šlo jen o dny podmračené a sychravé, teploty klesly pouze 
v noci pod nulu, ale skutečně se ochladilo až o vánočních svátcích. 

Teplé  dny  před  nimi  byly  minulostí  a  na  Štěpána  došlo  k prudkému  ochlazení, 
ale bylo pouze dočasné. Na konci roku se teploty opět dostaly na hodnoty obvyklé pro toto 
roční období a po vlhkém týdnu na přelomu roku následovalo sušší období na počátku 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              94 / 311

r. 2021. Znovu ale tady byl silný vítr – lámal stromy a větve, zastavil lanovky a komplikoval  
dopravu – hasiči museli vyjíždět k desítkám případů i v našem kraji.

Dostáváme se k hodnocení  celého roku a  můžeme zavolat:  Konečně mokrý  rok! 
Spadlo nejvíce srážek za posledních deset let – 755 milimetrů. Po šesti letech také polevi-
lo katastrofální sucho a hladina podzemních vod je nyní nad normálem. K celkovému ví-
tězství má však země zatím daleko. Snad máme příznivější startovní „kondici“ v oblasti na-
sycení půdy. Došlo k trvalému sycení půdních vrstev až k proniknutí vody pro uložení jako 
zásoby spodních vod. Dobře jsou na tom zejména severní a naše střední Morava, což se 
projevilo i v Litovli. Říkávalo se, že v Litovli je voda na dvoje kopnutí motykou; šteláře ve 
sklepích  stávaly  na  cihlách  a  na  schodech  v pohotovosti  gumáky.  Postupem času  se 
podnebí přece jen trochu změnilo a upozorňování na nebezpečí spodní vody nebral nikdo 
moc vážně. Až zase letos. Objevila se v mnoha domech včetně Olomoucké ulice, podle 
hloubky sklepů 10–30 cm. Zdržela se zhruba měsíc, opět podle hloubky. Postižení byli ka-
marády utěšováni, že přece byla čistá, přefiltrovaná přes naše písky!

Na nedostatek vody ovšem nejsme připraveni o moc lépe než třeba před výjimečně 
suchým  rokem  2018.  Hlavním  problémem  je  především  stav  krajiny,  která  nedokáže 
s vodou intenzivně pracovat. Jedinou cestou je zavedení krajinného plánování a transfor-
mace zemědělství. To konvenční musí skončit a do krajiny by se měly vrátit miliony stro-
mů, meze a menší pole, louky a pastviny. Ministerstvo životního prostředí aktuálně při -
pravuje nový operační program Životní prostředí pro roky 2021 až 2027, na který by mělo 
jít  přes  10 miliard  korun z evropských prostředků a jehož první  předběžné výzvy jsou 
plánovány na konec roku 2021. Peníze mají jít na nové vodní plochy v krajině a na podpo-
ru preventivních opatření zaměřených přímo proti povodním a proti suchu.

Na  první  pohled  by  se  mohlo  zdát,  že  letošní  počasí  bylo  po  několika  letech 
v pořádku. Po dlouhé době nadprůměrně pršelo a srážky si pochvalovali zemědělci i  vodá-
ci. Tropických dnů, kdy teplota překročila třicítku, ubylo. Chladné a vlhké počasí zpomalilo 
v lesích  kůrovcovou  kalamitu.  Zdání  ale  klame,  protože  trend  postupného  oteplování 
pokračoval. Rok 2020 se s průměrnou teplotou 12,3 °C umístil na 5. místě z dosavadních 
246 roků měření v pražském Klementinu. 

Rok 2020 byl prý nejteplejším v historii za dobu záznamů (informovala o tom v Lon-
dýně unijní služba Copernicus). Skončilo i nejteplejší dosud zaznamenané desetiletí. V Ev-
ropě byl rok 2020 v průměru o 1,6 °C teplejší oproti třicetiletému průměru z let 1981 až 
2010. Tento rok vyčnívá především kvůli mimořádnému vedru v Arktidě a velkému počtu 
tropických bouří v severním Atlantiku. Naštěstí daleko!  

Musíme, chvála bohu konstatovat, že i letos se nám vyhnuly různé pohromy i kalami-
ty a opět jsme ve štěstí přežili bez ztráty květinky!    

   
  
 

  

 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              95 / 311

VÝROČÍ UDÁLOSTÍ 2020 

Události z historie vlastního města Litovel vybral Lubomír Šik.

Po mnoho předchozích let se kroniky v této kapitole věnovaly v naprosté převaze jen 
a pouze událostem spojeným s vlastní Litovlí, přidružené obce kronika téměř ignorovala. 
Pokusil jsem se tedy tuto kapitolu doplnit i o informace z přidružených obcí. Těch je ale 
velmi málo. Zpracované dějiny má jen Chudobín, Myslechovice, zčásti Nasobůrky. Velké 
dějiny  Litovle,  za  které  město  zaplatilo  velmi  vysokou  částku,  se  přidruženým obcím, 
ve kterých žije 30 % obyvatel, věnují velmi omezeně a s chybami. 

820 let
V listině datované 1. září 1200 je první zmínka o Chudobínu. Je to sice falzum (jedno 

z tzv. Hradišťských falz), ale jednoznačně popisuje skutečnou událost.

760 let
12. 7. 1260 porazil v bitvě u Kressenbrunnu Přemysl Otakar II. uherského krále Bélu 

IV. V té době dostal od krále olomoucký purkrabí Jiljí ze Švábenic Úsovský újezd a postavil 
zde hrad, který se brzo stal mohutnou středověkou pevností. Ve 14. stol. jej drželi v  zá-
stavě Šternberkové a r. 1375 se vrátil do markraběcího majetku. Války koncem 14. století, 
a pak zejména bratrovražedné boje mezi Joštem a Prokopem vedly k zániku mnoha ze-
manských  tvrzí  i  hradů  a  současně  k  vytváření  velkých  panských  statků.  Už za vlády 
Šternberků se úsovské panství rozrostlo ze 13 na 29 vsí, a městečko Úsov. Roku 1416 po-
tvrdil král Václav IV. zástavu úsovského hradu i panství bohatému českému šlechtici Janu 
z Vlašimi, vyhradil si pouze, že mu hrad zůstane stále otevřen. Roku 1432 potvrdil i císař  
Zikmund v držení Janovy syny Karla a Václava. Karel byl pak zemským sněmem pověřen 
ochranou Litovle, a ta se tak na půl tisíciletí stala součástí úsovského panství.

670 let
Přibližně souběžně se založením města povolal král Přemysl Otakar II. také řeholníky 

řádu svatého  Ducha,  aby postavili  mezi  starým osídlením a  nově  založeným městem 
(extra muros) klášter, kostel P. Marie a špitál pro choré a chudé. Roku 1350 získal klášter 
papežskou bulou významné výsady.

640 let
Z roku 1380 je doložen nejstarší litovelský cech, pekařský. Další, soukenický, známe 

z roku 1429. Zachované cechovní artykule rybářů jsou z roku 1535. Roku 1564 Albrecht 
z Boskovic potvrdil v Litovli 15 cechů, které obsáhly prakticky veškerou činnost měšťanů.

580 let
Po smrti krále Albrechta byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji  od-

mítl. Vznikly šlechtické spolky – landfrýdy. Spolupráci landfrýdů zajišťovaly zemské sněmy. 
V Brně se sešel roku 1440 první ryze zemský landfrýd bez panovníka, je to výraz posílení 
stavovské moci. Již během husitských válek se města stávají samostatnou silou a krá-
lovská města tentokrát  poprvé podepisují  landfrýd společně se šlechtou.  Landfrýdu se 
účastnila Litovel a je to poslední vystoupení Litovle jako královského města. Pečetila spolu 
s Olomoucí, Brnem, Znojmem, Jihlavou, Hradištěm, Uničovem a Ivančicemi. Současně ale 
požádala sněm o určení ochránce (hejtmana), 12. 9. byl ustanoven Karel z Vlašimi. Město 
Litovel měl v zástavě a zprostředkoval za ně všechna jednání místo královského rychtáře. 
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Politický význam Litovle jako královského města tak výrazně poklesl, městská rada se sta-
la plně závislá na úsovském pánu.

570 let
Klášter sv. Ducha byl za husitských válek vydrancován. Známe jediné významnější 

věnování z r.  1429, kdy Margareta Schinpendlová odkázala špitálu svůj dvůr ve Vísce 
se vším příslušenstvím. Po uklidnění poměrů se klášter stal v sousedství utrakvistické Li-
tovle  střediskem pravověrných  katolíků.  Řád  se  proto  ucházel  o  papežskou  podporu, 
a Mikuláš II. mu listinou z 11. 12. 1450 potvrdil všechny dosavadní výsady, zejména vy-
bírání almužen a pohřbívání. 

560 let
Karel z Vlašimi byl s novým králem Jiřím z Poděbrad v dobrých vztazích. Stal se mo-

ravským zemským hejtmanem a r. 1460 dostal město Litovel do zástavy. Od r. 1465 se Ka-
rel píše ,,seděním na Litovli“ (bratr Václav byl seděním na Úsově), městská rada jej na-
zývala  ,,náš  nejmilostivější  pán“.  Na  druhé  straně  se  však  v  listinách  objevu-
je i požadavek  ,,vyplatí-li  král  od  pana  Karla  opět  města“.  Litovelskou  rezidencí  Karla 
z Vlašimi byl nejprve neidentifikovaný městský dům, teprve později původní rychta (dnešní 
radnice).

550 let
 Roku 1470 zemřel Václav z Vlašimi a odkázal statky synům Karlovi ml. a Jiřímu. 

Ti byli ještě nedospělí, a tak strýc Karel st. předal listiny vdově po Václavovi Barboře z  Bo-
skovic. Pokud by synovci zemřeli nedospělí, odkázal Karel své statky Boskovicům.

540 let
Pod vlivem českého pána Karla z Vlašimi vzrostl v Litovli vliv Čechů. Roku 1472 po-

čet  českých měšťanů zřejmě vzrostl  natolik,  že  byl  výslovně ustanoven český kazatel 
podobojí.  R. 1480 vdova Kateřina Čendlová založila nadaci na vydržování českého kapla-
na. Český vliv na Moravě však stoupal obecně, roku 1480 se moravský sněm usnesl, že 
zápisy do zemských desek musí být prováděny česky, pouze cizojazyčné písemnosti moh-
ly být přepisovány v původním jazyku.

530 let
Z roku 1490 se zachovala vzácná památka „Registrum Domus st. Spiritus Lutoviae“, 

kde jsou zaznamenány peněžní nároky (činže, dávky, odvody z úrody) a přehled majetku 
špitálu. Záznamy vedl bratr Valentin, převor kláštera sv. Ducha do roku 1498.

500 let
OTEPLENÍ
Roku 1520 nebyla žádná zima, nebyl žádný sníh ani mráz. Počasí bylo celou zimu 

jak  na  sv.  Václava  a  bylo  sucho,  až  se  po  cestách  prášilo.  (Letopisy).  V  16.  století 
(byť ještě nejezdila auta) přišlo nejteplejší období od roku 1000. V letech 1520–1580 byly 
letní teploty asi o 2 °C vyšší než dnes! A protože nejen v Čechách panovalo příjemné 
podnebí, došlo v 16. století k velkému rozvoji zemědělství (především vinařství), řemesel 
i umění. 

Litovelský pán Jiří z Vlašimi zemřel r. 1520 bez mužských potomků a rod tak vymřel 
po meči. Na panství zůstaly z jeho pěti dcer tři: Barbora, Johanka a Kateřina. Úsovské 
panství se rozrostlo za vlády Vlašimů o město Litovel a panství šumvaldské, a stalo se tak 
jedním z nejbohatších na Moravě vůbec. Z úsovského hradu vytvořili  Vlašimové repre-
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zentační sídlo hodné bohatství i moci rodu. Také jejich jediné větší město, Litovel, prošlo 
ve  druhé půlce  15.  století  obdobím úspěšného  rozvoje,  byť  v  podstatě  ztratilo  samo-
statnost královského města.

490 let
Protože král Vladislav Jagellonský sídlil převážně v Uhrách, byly v dalších zemích 

svrchovanými  vládci  stavovské  sněmy.  Šlechta  toho  využívala  ke  svému obohacování 
a markrabský majetek na Moravě se za století rozplynul takřka beze zbytku. Také Kryštof 
z Boskovic si klidně přivlastnil  královský les Doubrava a nechal si jej spolu s úsovským 
panstvím a městem Litovlí zapsat r. 1530 do zemských desek, přestože v Úsově stále žily 
vlašimské dědičky. Boskovický znak je na desce v přízemí radnice.

450 let
Rok  1570 je  vytesaný  na  portále  v prvním patře  soukenického domu (knihovna), 

avšak lze se právem domnívat, že to není rok výstavby, ale přestavby domu. Rozbor archi-
tektonických prvků ukazuje, že dům musel být vystavěn již ve 30. letech 16. století.

.
420 let 
Roku  1600  se  po  svatbě  s  Annou  z  Boskoviců  stává  pánem  Litovle  Karel  

z Lichtenštejna. Litovel zůstala potom v majetku Lichtenštejnů až do roku 1848.

390 let
Kolem roku 1630 byla zřízena první knížecí pošta z Nisy a Šumperka přes Litovel  

na Prostějov. Městská rada musela mít pro dostavníky vždy připraveny dva koně a vozku.

380 let
Roku 1640 v Litovli probíhal spor mezi soukeníky a tkalci o to, kdo smí vyrábět vlně-

nou látku mezulán (mesolan). Kníže rozhodl pro tkalce a městská rada jim pak povolila 
užívat pečetidlo se znakem města, kterým označovali pravost svých výrobků na trhu.

330 let
Letopočet 1690 najdeme na hrobní míře na západních vratech kostela sv. Marka. Ur-

čuje povinnou hloubku hrobů na zdejším hřbitově.

320 let
Roku 1700 zemřel ve Španělsku Habsburk Karel II. a na španělský trůn si dělali ná-

roky  Francouzi  (Filip  V.)  i  rakouští  Habsburkové.  Začala  „válka  o  španělské  dědictví“. 
Po smrti Leopolda I. roku 1705 ji vedl na habsburské straně císař Josef I. (1705-1711). 
Válka už mimo celou Evropu zasáhla i kolonie v Americe a skončila r. 1714 vyřazením 
Španělska  
z kruhu světových velmocí, oslabením Francie a Švédska, posílením Anglie a Ruska. Ra-
kousko získalo španělská území v Itálii a Nizozemí. 

310 let
19. 1. 1710 zemřel malíř Jan Jiří Roth, autor ,,zázračného“ obrazu sv. Pavlíny (pod-

le pověsti slzela při mši za moru r. 1714 u ,,Pavlínky“).
Městská  rada,  která  mívala  kdysi  neotřesitelnou  autoritu,  ztrácela  prestiž  a  stala 

se terčem  kritiky.  Z  mladších  radních  se  vytvářela  opozice.  Dne  10.  8.  1710  podali  
na městskou radu stížnost a žádali, aby žádný radní nezastával více než jeden úřad, aby 
nebyli vzájemně spříznění, aby měšťané měli vliv na složení rady atd. Až 2. května 1714 
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jim  kníže  Josef  Jan  Adam  částečně  vyhověl,  jmenoval  novou  radu  a  26.  6.  1714 
na Nových Zámcích vydal  listinu s instrukcemi  pro  chování  rady a měšťanů.  Limitoval 
nejen výsady radních, ale i pravovárečníků.  

270 let
Po měnové reformě r. 1750 se v Rakousku podařilo uzákonit jednotný mincovní zá-

klad. Stala se jím kolínská hřivna (233,8 g stříbra). Z ní se razilo 20 zlatých po 60 krejca-
rech. Tato měna se nazývala „konvenční“ proto, že se pro ni na základě konvence po-
stupně rozhodla řada německých států. Konvenční měna platila až do druhé půlky 19. 
století. Polovina 18. století je spojena ještě se dvěma změnami, které zasáhly do života 
občanů. Na Moravě se začaly pěstovat brambory a olejová stolní lampa s knotem nahradi-
la svíčky

.
250 let
Až do doby Marie Terezie byly domy označovány pouze domovními znameními a vý-

věsními štíty – podle řemesel. Císařovna nařídila soupis domů a jejich očíslování, to se 
však neprovádělo jednotně. Až její syn, Josef II., zavedl pořádek. Patentem z roku 1770 
bylo nařízeno, že číslování domů začíná prvním domem po pravé straně ulice, kterou vjíž-
děla vrchnost do města.  Čísla pak pokračovala stále po pravé straně až na konec města, 
odtud se opět po levé straně vracela. V Litovli byly domy očíslovány roku 1776, číslo 1 
měla Olomoucká brána, další čísla z tohoto prvního číslování jsou na některých domech v 
ulici1. máje ještě patrná.

240 let
Po smrti Marie Terezie se r. 1780 stal absolutním vládcem Habsburské monarchie 

Josef II. Zavedl řadu reforem, k méně známým patří používání druhého jména – příjmení. 
Bylo dosud jen praktickou rozlišovací pomůckou, mohlo se během života měnit a nebylo 
dědičné. Až roku 1780 bylo v Habsburské monarchii povinně zavedeno dědičné příjmení.

220 let
Dne 1. 3. 1800 se narodil v Langově domě na náměstí jako syn kupce Františka Ulri-

cha a Františky, rozené Pelikánové z Uničova kronikář Donat Ulrich. Jeho manželka Eleo-
nora byla dcerou zámožného obchodníka a purkmistra Antonína Schneidera. Ulrich byl 
dobrým malířem, duší divadelních ochotníků. V letech 1860–1873 napsal první dějiny Li-
tovle,  Geschichte der  Stadt  Littau,  s  mnoha vlastními  ilustracemi  a dějiny Střeleckého 
spolku. Zemřel jako poslední městský purkrabí 3. 6. 1874 v domě č. 626, v ulici 1. máje.

210 let
Dne 9. února 1810 zemřel purkmistr Josef Weiner. Na jeho místo nastoupil Jan Pfef-

ferkorn, brněnský magistrátní auskultant, který také sloužil u vojska a byl strážmistrem u 
dragounů. Byl to energický, spravedlivý a dobrý muž. Byl přítelem měšťanů a jako takový 
všude oblíben a ctěn. Byl velmi společenský a za něho se povznesl společenský život v Li-
tovli.  Také divadlo, které bylo po dobu napoleonských válek v klidu, se vzkřísilo,  kulisy 
opraveny, přemalovány, jeviště rozšířeno. Roku 1816 odešel jako magistrátní rada do Olo-
mouce.

200 let
R.  1820  byly  do  současné  podoby  přestavěny  Nové  Zámky.  Původní  záme-

ček z r. 1733 vyhořel, r. 1805, kníže Jan Josef z Lichtenštejna nechal opravit a přestavět 
v empírovém slohu podle plánů vídeňského architekta Josepha Hardmutha. Okolí zámku 
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nechal upravit jako přírodní park s romantickými stavbičkami Templ, Rytířský sál či obelisk 
Komín.

180 let
Dne 21. 1. 1840 postihla město jedna z největších povodní, podle věžní listiny sahala 

voda v Předním mlýně až do prvního patra. Podle lidového podání předčila i dosud tra-
dovanou největší povodeň roku 17751.

170 let
Až do roku 1849 byly Čechy, Morava a Slezsko složeny z jednotlivých panství, těžiště 

správy spočívalo na vrchnostenských úřadech. V roce 1850 byla provedena reforma státní 
správy.  Jejím výsledkem bylo  rozdělení  zemí  na kraje  a okresy.  Také v  Litovli  vzniklo 
okresní hejtmanství, prvním okresním hejtmanem se stal Jahn von Vonau. Starý krajský 
byrokrat, který si potrpěl na vystupování, nechal sloužit slavné bohoslužby, občané jej uví-
tali bouřlivým vivat a lampiónovým průvodem. Na druhé straně byl Vonau milovník umění 
i divadla, v jeho kanceláři ochotníci zkoušeli, sám hrál i dělal dramaturga.

Dne 6. 6.  1850 vydal  hejtman Vonau instrukce k prvním obecním volbám. Litovel 
měla tehdy 2 646 obyvatel, volit však mohla jen tzv. honorace a dále ti, kdo v předchozím 
roce zaplatili nejméně 1 zlatý daní. Zvoleno bylo 18 členů obecního výboru, ti pak ze své-
ho středu zvolili  prvním starostou Josefa Tonserna.  Prvním radním byl  zvolen Antonín 
Klein, perníkář a majitel domů (Masarykova 763 a Náměstí 792), druhým radním se stal 
Karel  Linhart,  syn městského purkrabího,  třetím byl  zvolen Jan Ulrich,  barvíř  a majitel  
domů (Palackého 845 a 846). Z dalších členů výboru: František Hübl, obchodník; Martin  
Berger, kloboučník; Karel Schrack, lékárník; Josef Doležel, krejčí a městský ubytovatel.  
Tato první správa obce se zaměřila na všeobecnou šetrnost, v tomto období první správy 
města v letech 1850–1860 bylo mnoho stavěno a zřizováno (kronika Donata Ulricha).

160 let 
Kolem roku 1860 se probořila klenba Nečízu v dnešní Husově ulici. Stávala zde pat-

rová jatka, na jejich pavláčce praporek oznamoval zahájení trhu. Objekt měl širokou bránu, 
za ní bylo po obou stranách po deseti jatkách řeznických mistrů. Jatka pak byla zbořena, 
zůstala jen řada nízkých krámků, i ta zmizela při přestavbě knihkupectví r. 1965.

Císařský diplom z října 1860 a ústava z února 1861 uvolnily dosud spoutaný veřejný 
a politický život: obnovily parlamentarismus, svobodu slova a činnost spolků. Roku 1860 
uvádí D. Ulrich, že založil mužský pěvecký sbor (Männergesangverein), jeho sbormistrem 
byl učitel Dominik Kuntscher. Účinkoval s ním i amatérský hudební soubor, byť někteří hrá-
či  na dechové nástroje byli  sjednáváni  z okolí  za plat.  Pokračovalo ochotnické divadlo 
v čele  
s Donatem Ulrichem. Jedním z nejstarších spolků byl spolek válečných veteránů, nezbytný 
při všech slavnostech. 

1 Ve zmiňované listině je uveden chybně rok 1665. Dle porovnání s informacemi o povodni, která v roce 
1775 postihla  východní a severní Čechy, Moravu, Pováří a následně krajinu kolem Dunaje. se v tomto 
roce jednalo o povodeň řádově srovnatelnou s povodní z r. 1997. Povodeň v r. 1840 takového rozsahu 
nebyla. Informace poskytl  Ing. Libor Elleder, Ph.D. z ČHMÚ Praha.
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150 let 
Roku 1870 byl založen Rolnický akciový cukrovar. Jeho úředníci, kteří nebyli závislí 

na německé městské a státní byrokracii, posílili ve městě českou inteligenci a společenský 
život. Přinesli čilejšího národně-obrozeneckého ducha.

V tomto roce byla do základů zbořena kasárna vedle radnice a podle návrhu olo-
mouckého stavitele Johanna Aulegka do r. 1872 postaven nový objekt okresního hejtman-
ství, jeho průčelí sjednoceno se sousední radnicí přibližně do dnešní podoby. Při přestav-
bě byl původní boskovický radniční portál prodán a použit jako vrata v Ziegrových domech 
v Sokolské ulici. Dnes portál tvoří vchod do Sochovy vily. Materiál z bouračky byl použit na 
vyrovnání náměstí, které se dosud stále svažovalo z obou stran k Nečízu, byť ten už byl 
zaklenut. 

Roku  1870  byl  v  Litovli  založen  první  tělovýchovný  spolek,  německý  Turnverein, 
v čele stál Johann Snaschel. Roku 1875 si postavili tělocvičnu Turnhalle na místě bývalé 
Prašné věže a dnes policie v Havlíčkově ulici. Založen byl také nejpočetnější německý po-
hřební spolek Allgemeiner Leichenverein Nikodemus, který míval až 1 800 členů. Svoji 
činnost skončil až r. 1930.

140 let 
Dne 26. 6. 1880 bylo založeno první živnostenské společenství v Litovli, obchodníků

 a hostinských. O rok později se z podnětu krupaře Špičky a solicitátora Mnohoslava Krále 
sdružili i řemeslníci a vznikla Slovanská řemeslnická jednota Neklan. Živnostenská spole-
čenství převzala některé funkce cechů, starala se o členy v nouzi i o společenský život.

Po roce 1880, kdy se stal ředitelem cukrovaru Karel Hulla a účetním Vácslav Socha, 
docházelo  k  proměně  Měšťanské  besedy  ve  středisko  české  inteligence.  Socha  jako 
jednatel dával Besedě vyhraněně národní ráz, Hulla začal organizovat hudbu a pěvecký 
sbor, kde byli Čechové v převaze. Německá strana se pak začala scházet na Střelnici, 
českým střediskem se stala Záložna, která postavila v 1. patře nový sál.

Byl založen Spolek divadelních ochotníků v Myslechovicích.

135 let 
Roku  1885  majitel  mlýna  a  pily  František  Knapp  nechal  postavit  veřejné  parní 

a vanové lázně (ul. Čihadlo). Roku 1898 je od něj koupil a udržoval takřka dvacet let lékař 
Tužil. Ke konci první světové války je byl nucen pro nedostatek uhlí zavřít. Tužilovu ordina-
ci r. 1925 převzal MUDr. František Šamšula.

Nový secesní sál Záložny, postavený stavitelem Vincencem Vodičkou z Uničova, byl 
slavnostně otevřen 1. února 1885, byla to první velká slavnost české společnosti. Původní 
hostinec U Černého medvěda koupila r. 1870 Rolnická záložna a hostinec s názvem Zá-
ložna se stal  střediskem Měšťanské besedy.  V 1. patře byly  zřízeny sály,  v  levé části 
prostory banky. Předsedou Měšťanské besedy byl od r. 1884 Karel Hulla, dr. Janda jedna-
telem.

Výraznou posilou české společnosti byl od r. 1885 příchod mladého lékaře dr. Jana 
Smyčky, který se vzápětí stal jednatelem Měšťanské besedy. Jeho snahou bylo odstranit 
spory mezi Čechy, což se mu dařilo, nebyl poznamenán spojenectvím se žádnou soupeří-
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cí stranou. Roku 1887 se stal na další dlouhá léta v Měšťanské besedě předsedou. Jeho 
zásluhou se stala střediskem nejen městské inteligence, ale i českého venkova.

130 let 
Koncem  osmdesátých  let  19.  století  se  česká  a  německá  strana  litovelské 

společnosti vyhranila proti sobě a připravovala se k politickému boji o ovládnutí města. 
Toto rozdělení se přenášelo do všech sfér. Např. r. 1890 byl založen i samostatný český 
pohřební spolek Cyrilometodějský jako protiváha německého spolku Nikodemus. Při sčí-
tání  lidu  v  prosinci  1890  bylo  v  Litovli  461  domů,  4  355  obyvatel,  1  761  Čechů 
a 2 589 Němců, 5 Poláků. Učitel Pecháček však uvádí ve školní kronice, že Němců bylo 
ve skutečnosti jen asi 700, z toho polovina Židů.

120 let 
Na počátku 20. století měla Litovel 4 639 obyvatel, během uplynulých sta let vzrostla 

zejména vlivem zrušení poddanství  více než dvojnásobně. Roku 1790 se uvádí 2 162 
a roku 1850 pak 2 880 obyvatel. Přírůstek z českého venkova změnil německý ráz města 
a vyústil ve volební vítězství české strany. Na funkci starosty si činila nárok trojice protago-
nistů české strany, dr. Alois Janda, Vácslav Socha a dr. Jan Smyčka, ale zájemců bylo 
více. Dne 1. 1. 1900 byl zvolen prvním českým starostou Vácslav Socha, radními se stali 
MUDr. Jan Smyčka, Richard Schönhöffer, JUDr. František Nevěřil a František Schenk.

Jednou z prvních starostí českého zastupitelstva bylo povznesení školství. Od počát-
ku usilovalo o zřízení střední školy a zvolilo typ reálky. Městská rada se pokoušela o školu 
státní, pak zemskou, a když to nevedlo k cíli, požádala Ústřední matici školskou. Ta sou-
hlasila za podmínky, že náklady ponese město. Dne 12. června 1900 bylo rozhodnuto o 
zahájení vyučování již v příštím roce.

Dne 1. srpna 1900 byla otevřena U Bílého koníčka městská hudební škola Otakara 
Bradáče,  absolventa  pražské  konzervatoře  a  hudebního  skladatele.  Jeho  působením 
se zvýšila úroveň orchestru a pěveckého sboru Měšťanské besedy i nově založené české 
dechovky. Bradáč měl stálý kontakt s pražským hudebním životem, roku 1901 uvedl Karel  
Kovařovic v Národním divadle jeho operu Kostnice sedlecká, Měšťanská beseda uváděla 
koncerty z jeho komorních skladeb.

Dne 7. 10. 1900 byla otevřena také učňovská (průmyslová) škola, zapsáno bylo 88 
učňů, mnozí přešli ze školy německé. Učilo se v budově chlapecké obecné školy, správ-
cem školy byl Ferdinand Filip, vyučovalo se v neděli 9–12, v pondělí a úterý 19–21 hod. 
Teprve později se večerní vyučování přeneslo na odpoledne 13–16 hod.

Do roku 1900 spadá i založení Rolnického lihovaru s drožďárnou (pozdější Libo, Tes-
la a dnes Head). Valná hromada akciové společnosti 18. 3. konstatovala, že byl zakoupen 
pozemek u silnice, stavba zadána staviteli Doušovi a dodávka strojů firmě Novák a Jahn v 
Praze za 94.074 K. V květnu se však už stavělo a v červenci instalovalo strojní zařízení.  
Slavnostní zahájení bylo 15. 11. a v prosinci zahájen provoz.

Pod vedením dr. Smyčky byla zřízena ,,místopisná komise“, jejím úkolem bylo shro-
mažďovat místní památky. Viktor Pinkava, kaplan v Jablonném u Liberce, začal pracovat 
na historii mj. Litovle a dnes přidružených obcí pro Vlastivědu moravskou.

Aktivní bylo i ochotnické divadlo. Získalo výborného herce i režiséra v novém ad-
vokátovi  dr.  Fr.  Jünglingovi,  který  roku  1899  zahájil  v  Litovli  advokátní  praxi  po  smrti 
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dr. Panovského.  Divadlo sehrálo hru ,,Vodní družstvo“ a připravovalo drama ,,Na dušičky“. 
Hrálo se na jevišti v sokolovně, ale Sokol 7. 5. zrušil vlastní dramatický odbor a od kaž-
dého spolku požadoval za postavení jeviště 8 zl., za půjčení sálu 3 zl. a rozhodl, že  zdar-
ma sál nepůjčí ani k dobročinným účelům.

Dne 4. 6. 1900 uspořádal Sokol veřejné cvičení, poprvé v městském lese na hřišti  
německého Turnvereinu. V září potom Sokolové uspořádali velký sokolský slet za účasti 
delegací z celé Moravy, Slezska i Vídně. Na náměstí byl velký jarmark, při okrskovém cvi-
čení vystoupilo na 1 400 Sokolů, předváděly se ukázky cvičení i  lidových zvyků, přijeli  
vzácní hosté dr. Scheiner a dr. Podlipný. Oba byli při té příležitosti jmenováni čestnými ob-
čany Litovle.

100 let
Po loňských obecních volbách se 18. 4. 1920 konaly první volby do poslanecké sně-

movny a 25. 4. do senátu. Volební právo měli občané od 26 let. V levicové poválečné at-
mosféře zvítězila v ČSR i v Litovli strana sociální demokracie před lidovou, živnostníky, ná-
rodními demokraty a Němci, dalších osm stran získalo menší počet hlasů.

V zimních měsících 1919/20 byly sbírky muzea přemístěny ze Sochovy vily do sálu 
v 1. patře Střelnice, kde bylo 16. května 1920 otevřeno nové litovelské muzeum. Jeho duší 
byl stále MUDr. Jan Smyčka.

   Dokončena byla silnice okolo půl města, od Střelnice kolem pily, přes Čihadlo  
k papírně. Byla lemována třešněmi.

Z iniciativy profesora Urbana a studentů gymnázia bylo založeno skautské středisko. 
První přednášku o skautingu se světelnými obrazy měl v Litovli už 16. 6. 1918 sám zakla-
datel Junáka, profesor A. B. Svojsík. Skauti z Olomouce pak 2. května 1920 uspořádali na 
lukách propagační tábor, po prázdninách vedl nově založené středisko učitel bratr Kabelík.  
V listopadu se píše v Selské stráži, že se skauti mají čile k životu, v dalších letech se však 
informace o skautech v Litovli ztrácejí.

Největší rozruch ve městě způsobil vznik nové církve československé. Katolíci, pod-
porující habsburský dvůr, neměli v českých zemích dobrou pověst. Po válce mnoho inte-
ligence  vystoupilo  z  církve,  r.  1920  profesor  Stoklas  založil  pobočku  Volné  myšlenky 
pro občany bez vyznání.

   Opozice rostla i v řadách samotných kněží, reformní snahy neměly ve Vatikánu 
odezvu,  což vedlo počátkem roku 1920 k založení  nové církve.  K průkopníkům těchto 
myšlenek patřil zejména chudobínský farář Josef Žídek. Bezprostředním podnětem pro Li-
toveláky byl protest proti taneční zábavě, kterou lidová strana provokativně uspořádala v 
předvečer vzpomínky na Mistra Jana Husa. Dne 6. 7. 1920 vyzval Fr. Nedoluha k vystou-
pení z katolické církve a 18. 7. se pak konaly na náměstí první bohoslužby vedené praž-
ským knězem Emilem Dlouhým.

   Přihlásilo se na 600 věřících, církev si od města půjčila bývalou sokolovnu a kaž-
dou neděli se konaly bohoslužby. Když počet věřících přesáhl tisícovku, sokolovna nesta-
čila a začaly spory o používání kostela, které v září vyvrcholily násilnostmi, kterým ne-
zabránil ani kordon policistů. V říjnu se stal prvním duchovním církve československé Ka-
rel Koudelka, církev na čas ustoupila a bohoslužby se vrátily do staré sokolovny. Spor se 
pak znovu rozhořel v roce 1921.

Dne 3. června 1920 navštívil Chudobín ThDr.  Karel Farský, kde sloužil mši již dle ritu 
CČS, tedy česky. Po mši velká část občanů opustila katolickou církev a přidala se k této 
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nové církvi.  Dle sčítání v r.  1921 bylo v Chudobíně 59 katolíků a 191 příslušník nové 
církve.

V r. 1920 se začaly sloužit bohoslužby československé církve v kapli  sv.  Michala
 v Myslechovicích.

90 let 
Dne 24. 10. 1930 nečekaně přišly deště, roztál i první sníh na horách a Morava za-

topila celé okolí  Litovle.  Pod vodou byla cesta lukami k Července,  silnice u cukrovaru 
i pivovaru, alej ke staroměstskému hřbitovu, zejména velké škody byly v ulici Kollárově. 
Při povodni byl pobořen jez u obelisku.

Koncem r.  1930  se  konalo  sčítání  lidu.  Litovel  měla  4  320  obyvatel,  627  domů 
se 1 219 byty. Čechů bylo 3 948, k Němcům se zde hlásilo pouze 349 občanů. Bylo zde 
5 lékařů,
 2 zvěrolékaři, zubní technik, notář, 3 advokáti, 395 živnostníků, z toho 23 koncesovaných 
hostinců; 720 zemědělců vlastnilo 79 koní a 135 krav. Drobné živnosti se rozvíjely, průmysl 
však ustrnul na úrovni konce 19. století.

Byla otevřena nová budova Masarykovy obecné školy v Myslechovicích.

80 let 
Rok 1940 měl ukončit období české správy Litovle a vrátit město do německých ru-

kou. Posledním výsledkem české iniciativy byla živnostenská pokračovací škola v Havlíč-
kově ulici (dnes policie), postavená nákladem přes půl miliónu Kč, vnitřní vybavení 70 tis.  
Kč. Slavnostně byla otevřena na Velký pátek 22. března projevem radního dr. Jünglinga.

Němci zavřeli jako rukojmí starostu Horáka i oba jeho náměstky, 22. 6. potom zem-
ský úřad v Brně celé volené zastupitelstvo rozpustil a vládním komisařem byl jmenován 
Fritz  Mekiska.  Ten  se  snažil  dát  Litovli  znovu  německý ráz.  Byly  přejmenovány ulice, 
všechny firmy musely mít od 15. 9. německé označení. Do podniků byli dosazeni němečtí  
správci, Treuhändři.

Ve  dnech  21.  až  23.  7.  1940  byla  zatčena  ilegální  skupina  komunistů.  Profesor 
Otakar Vašek, Rudolf Holčák a Karel Šneberk založili již koncem roku 1939 ilegální komu-
nistickou organizaci, zaměřili se především na šíření stranických letáků, které se snažily 
vysvětlit sovětský útok na Polsko, Finsko a Pobaltí. ,,Rudá armáda tak bude mít k nám 
blíž“ - argumentoval profesor Vašek. Do půl roku byla celá skupina zlikvidována, K. Šne-
berk ve vězení zemřel, Vašek a Holčák se po válce z vězení vrátili.

Protifašistický odboj se soustředil kolem učitelů a důstojníků v armádě – Karel Kvapil, 
Linhart Fajt, Lad. Hrabal a Josef Plánička na Západě. Odbojovou skupinu „Obrana náro-
da"  vedli  učitelé  – Josef  Vymětal  a  Jan Linhart.  Organizovali  sbírky na podporu rodin 
emigrantů a vězňů. 

70 let 
Od  počátku  roku  1950  byly  zavedeny  občanské  průkazy  pro  zpřísnění  evidence 

obyvatel. Také vedení matrik bylo přeneseno z církevních far na národní výbory a nařízeny 
povinné občanské sňatky.

Pro dohled nad ideologickou spolehlivostí národních výborů byla zákonem zřízena 
funkce politických tajemníků.  Do Litovle  přidělili  bývalého železničáře Josefa Šmakala. 
Městští radní dokonce protestovali a v zápise si postěžovali, že byl nad nimi ustanoven do-
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hlížitel, což snižuje jejich autoritu. Nicméně 10. 3. soudruha Šmakala v radě slavnostně 
uvítali, obdobně jako na ONV ve stejné funkci soudruha Miloše Kalu. Občané nebyli  s na-
dekretovaným ,,národním výborem“ spokojeni a často si na něj chodili stěžovat. Rada pak 
pro jistotu nařídila, že bez svolení předsedy ONV nesmějí být vysílány žádné deputace 
k nadřízeným orgánům. 

Po znárodnění větších živností bezprostředně po Únoru 1948 začala postupná likvi-
dace drobných podniků.  Majitelé  živností  je  pod velkým tlakem sami  uváděli  do klidu, 
ale ONV jim po půl roce rušil živnostenské listy se zdůvodněním: ,,Jelikož bylo zjištěno, 
že živnost není provozována déle než 6 po sobě následujících měsíců, prohlašuje se vaše 
živnostenské oprávnění za zaniklé“. Pokud však někdo svoji živnost sám nezavřel, dostal 
jinou standardní odpověď: ,,Ježto s přihlédnutím k pětiletému plánu jeví se potřeba vaší 
živnosti  nadbytečnou, jsou tudíž proti  ní námitky z hospodářských důvodů a veřejného 
zájmu“. Přísně se hlídalo, jestli někdo neprovozuje živnost na černo.

Bývalá Mekiskova továrna byla  po znárodnění  předána jako závod 3 do Moravie
v Mariánském Údolí. Moravia jej předala v září 1949 jako opravářský závod pod Lukavické 
papírny a od 8. 2. 1950 byl zřízen národní podnik Papcel s výrobním programem údržby
a výroby papírenských strojů. K základnímu závodu v Litovli byly přičleněny provozovny
v Praze-Maninách, Hostinném a Opavě, celý podnik měl tehdy 145 zaměstnanců.

Reorganizace průmyslu byla provázena intenzivním zvyšováním zaměstnanosti žen. 
Aby mohly chodit do práce, usnesl se 20. 11. 1950 MNV na zřízení družin na školách.
V Husově ul.  bylo v září otevřeno středisko pro nábor žen do pracovního poměru. Za-
městnání žen významně ovlivnilo život rodin.

V Chudobíně byl zrušen sál u Gargelů, kde od roku 1909 sídlil místní Sokol. Stalo se 
tak pod tlakem komunistů a z obavy před zabavením majetku. Tím skončila více než čtyři-
cetiletá činnost Sokola v Chudobíně. Část jeho aktivit se přenesla do Haňovic, odkud byla 
i část členů.

Obtížnějším procesem byla socializace zemědělství. Také v Litovli byl ustaven pří-
pravný výbor pro založení JZD, mimo funkcionářů KSČ se k jeho budování zavázali učite-
lé! Na druhé straně, když zemědělci Jemelka a Zdražil chtěli sami založit družstvo, usnes-
la se 6. 12. 1950 rada MNV, že je tomu nutno zamezit, neboť k socializaci zemědělství je  
oprávněn jen příslušný přípravný výbor.

60 let 
Reorganizace státní správy zrušila od 1. 1. 1960 v Litovli po 110 letech okres, město 

přešlo pod okresní správu v Olomouci a Severomoravský kraj v Ostravě. Z Litovle se od-
stěhovala nebo byla zrušena řada veřejných úřadů, okresních i podnikových organizací.

Současně  byla  zrušena  samostatnost  mnoha  obcí.  Chudobín,  Myslechovice,  Na-
sobůrky, Víska a Nová Ves byly vřazeny pod Haňovice, Savín pod Slavětín, Rozvadovice 
a dnes opět samostatná Červenka pod Litovel. Minimálně v případě Chudobína a Mysle-
chovic šlo o cílené potlačení aktivit občanů těchto obcí a jejich „podřízení“ obci s napros-
tým minimem občanských aktivit.

Ve vlastní Litovli se uvolnila řada kanceláří, jejich rozdělování bylo bouřlivé, město 
dokonce poslalo stížnost předsednictvu vlády, protest byl zbytečný, rozhodovalo se na se-
kretariátech KSČ. Do budovy okresu na náměstí se nastěhovalo Zemědělské učiliště, na 
místo velitelství SNB v Kollárově ulici (dnes poliklinika) přišlo ředitelství družstva Jednota, 
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do kanceláří OV KSČ v Sochově vile v Husově ulici se přestěhovala Veřejná bezpečnost 
a Městský výbor KSČ.

Se zrušením okresu byl zrušen i Okresní dům osvěty. Po dlouhém jednání vznikl 
sloučením kulturních institucí ve městě (Závodního klubu Gramozávodů, Rudých koutků
 a bývalého Okresního domu osvěty) dnem 1. října 1960 Spojený závodní klub. Spravoval 
nyní Dům osvěty i sály na Záložně, v Malém sále byla zřízena loutková scéna Radost. Ma-
teřskou  organizací  byla  Tesla,  předsedou  výboru  Milan  Kašparovský,  ředitelem  Otto 
Urbášek.

Při základní škole Opletalova vznikl pod vedením Boženy Halvové dětský pěvecký 
sbor Mládí, který pak oživoval hudební programy Litovle desítky let a dosáhl řady uznání. 

V jarních měsících roku 1960 postihla Litovel epidemie paratyfu, zavřeny byly restau-
race Záložna i  Bílý  koníček a také prodejna Pramene na náměstí.  Samoobsluha byla 
provizorně přestěhována do uvolněných prostor po Okresní bance na Záložně (v patře 
prodejna, v přízemí bufet) a původní budovu firmy Smékal s celým blokem historických 
domů na jižní straně náměstí bylo rozhodnuto zbourat. V Praze 23. 6. začala II. celostátní 
Spartakiáda, zdejší cvičenci se však pro epidemii nesměli zúčastnit.

Dne 12. 6. 1960 byly volby do Národního shromáždění a národních výborů. Předse-
dou MěNV dále zůstal  Václav Müller,  náměstkem Josef  Zatloukal  a  tajemníkem Josef 
Šmakal. Národní shromáždění schválilo 11. 7. novou ústavu, státní znak a název státu 
Československá socialistická republika – ČSSR.

Na Nábřeží (dnes ulice G. Frištenského 917) byla otevřena třetí mateřská školka v Li-
tovli. Stavěla se v akci „Z“ již od roku 1957 pod patronátem podniku Gramozávody. Ředi-
telkou byla Ludmila Hanková, přešly sem děti ze školky ve zvláštní škole v ulici Palackého. 

Přes  varování  ekonomů  byla  na  celostátní  konferenci  KSČ prosazena  koncepce
3. pětiletky, později nazývaná plán ekonomické katastrofy. Byl naplánován neúnosný růst 
investic do chemie, hutnictví a těžkého strojírenství, současně se mělo industrializovat ze-
mědělství,  přezbrojovat  armáda,  zvyšovat  export.  Důsledky  této  nereálné  koncepce 
se brzo projevily snížením už tak špatné životní úrovně a zejména nárůstem disproporcí 
mezi jednotlivými obory a podniky. Již po dvou letech se plán zhroutil a v dubnu 1962 byla 
pětiletka zrušena.

50 let 
Rok 1970 byl především ve znamení kádrových změn a upevňování moci norma-

lizační  garnitury  KSČ.  Vyměněni  byli  ředitelé  škol,  podniků,  vedoucí  spolků. 
Za centrum ,,kontrarevoluce“ byl označen zejména závodní klub s O. Urbáškem, KSČ pro-
sadila nejen změny vedení, ale i zájmových souborů, tyto zásahy zcela ochromily zejména 
největší  kolektiv  s  tradicí  desítek  let,  divadelní  ochotníky.  Ochotnické  divadlo  v Litovli 
na mnoho let zaniklo.

Noví lidé přicházeli do vedení podniků a organizací. V Tesle vystřídal Ing. Černína 
Rudolf Myslivec, v Papcelu Ing. Rafaje Zdeněk Dobeš, na Vysílači Ing. France Jiří Kareš, 
v pivovaru  Františka  Mrtku  Vladimír  Vlach,  v  OSP nastoupil  František  Dohnálek  místo 
Josefa Šišmy. V závěru roku probíhaly prověrky na nižších úrovních a po nich muselo 
změnit  zaměstnání  množství  pracovníků  podniků,  od  vedoucích  útvarů  až  po  mistry, 
straníků  
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i nestraníků. Hlavním kritériem bylo schvalování vstupu okupačních armád do Českoslo-
venska, ale jako obvykle se připojilo mnoho osobních averzí. 

Nezůstalo jen při postizích v zaměstnání. Už v únoru začalo vyšetřování organizátorů 
rozhlasového  vysílání  studia  Ječmínek  v  srpnových  dnech  1968.  Proces  byl 
po roce, v březnu 1971, uzavřen podmíněnými tresty od 4 do 12 měsíců.

Zato uvědomělí soudruzi byli vyznamenáni. Městská rada udělila 18. března pamětní 
medaile  k  25.  výročí  osvobození  ČSSR sovětskou armádou Josefu  Veisovi,  náměstku 
Josefu  Kratochvílovi,  Oldřichu  Němcovi,  Květě  Fendrychové,  důchodcům Leovi  Paulů, 
Janu Hublíkovi,  Josefu Pavlátovi.  Také předseda KSČ Jiří  Němec dostal  státní  vyzna-
menání ,,Za vynikající práci“.

Končila stavba prvního velkokapacitního sila, nové 52 m vysoké dominanty města 
na olomoucké straně, s kapacitou 21 tis. tun zrnin.

Dne 15. září 1970 schválili komunisté infiltrovaní do Ústřední rady Junáka zrušení 
této organizace Tento rok byl na dlouhou dobu posledním, kdy skauti z Litovle a Chudobí-
na zorganizovali tábor. Skauti z těchto míst ukončili svou veřejnou činnost v září na prvo-
republikovém skautském campu na Hučivé Desné.

40 let 
V roce 1980 pokračovala centralizace obcí do větších celků. S Litovlí byly od nového 

roku sloučeny Haňovice, Pňovice a Unčovice, včetně k nim dříve připojených obcí. Sou-
částí  Litovle tak už byly obce Březové, Červenka, Haňovice, Chudobín, Kluzov, Mysle-
chovice, Nasobůrky, Nová Ves, Pňovice, Rozvadovice, Tři Dvory, Unčovice a Víska.

V této souvislosti se MěNV rozšířil na pět odborů s 23 pracovníky a Městská rada 
měla 14 členů, včetně tří uvolněných pracovníků: předseda Zdeněk Janků, místopředseda 
Lubomír  Vymětal  a  tajemník  Karel  Soukeník.  Na  kanceláře  byly  adaptovány  prostory 
v domě vedle radnice, kde byla dříve Družina mládeže.

30 let 
Pomník T. G. Masaryka
Pomník TGM, dílo sochaře Karla Lenharta, byl odhalen 9. května 1948. Krátce nato 

ovšem začaly útoky KSČ na osobnost prezidenta Masaryka. Komunisté v Litovli se pokusi-
li získat pro likvidaci pomníku podporu dělníků v závodech. Neuspěli, a tak byl odstraněn 
teprve v normalizační době, v časných ranních hodinách 6. července 1978. Snad si tehdy 
ani  neuvědomili  symbolické  datum –  památka  Mistra  Jana  Husa.  Socha  se  uchovala 
ve sklepě archivu, k celé akci se později nikdo nechtěl hlásit.

Hned na prvních shromážděních Občanského fóra bylo požadováno obnovení po-
mníku na původním místě. Po očistění sochy od koroze a zhotovení nového podstavce byl 
pomník znovu odhalen při 140. výročí prezidentova narození, 7. 3. 1990. Důstojný průběh 
oslav doplnil vzpomínkový večer a výstava.

Litovelské noviny
Regionální časopis Litovelské noviny vycházel od roku 1891, byl zastaven po nástu-

pu komunizmu v roce 1949. Úkolu obnovit místní tisk se ujalo Občanské fórum. Byla vy-
tvořena redakční  rada v čele s  Lubomírem Šikem, jejími  členy byli  Mirko Spurník,  Jiří  
Bednář a Ladislava Doleželová. Pro název bylo zvoleno pojmenování prvního historického 
časopisu ve městě. Technické podmínky se podařilo zajistit  díky pochopení n. p. Tesla. 
Redaktor Šik psal noviny na počítači v podniku a rovněž tisk zajistila podniková tiskárna. 
První číslo vyšlo bezprostředně před oslavami 1. máje 1990, v ceně 2 Kčs, nákladu 1000 
kusů a rozsahu 8 stran formátu A4. Pravidelné měsíční vydávání Litovelských novin pak 
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redakční rada udržela až do konce roku. Po komunálních volbách r. 1990 převzala funkci 
vydavatele Městská rada, která pak pověřila Městský klub. L. Šik vedl redakci do r. 1995,  
kdy tuto funkci převzal Petr Šrůtek. Roku 2002 Městská rada převzala vydávání Litovel-
ských novin a rozhodla, že budou řízeny profesionálním pracovníkem. Tím se stala Jana 
Motlová. Po ní od r. 2011 Helena Kaštilová a r. 2017 Eva Kratochvílová.

Dne 15. 2. 1990 odešel do Prahy archivář Jan Škoda a správou litovelského archivu 
byl pověřen PhDr. Miroslav Koudela.

Prima gymnázia Jana Opletala
Školská reforma roku 1990 obnovila  tradiční  střední  školství  a  také v Litovli  byla 

otevřena prima gymnázia. K tomu bylo nutno uvolnit učebny v historické budově, které stá-
le používala i základní škola. Současně se sice rušila povinná desetiletá školní docházka, 
ale vyučování na základních školách se rozšířilo z osmi na devět let. Také pro tyto třídy 
bylo nutno zajistit místnosti. Ve všech litovelských školách trval nedostatek místa, chyběly 
učebny, vše bylo uspokojivě vyřešeno až stavbou nové školy Vítězná.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví
Odborníci hlavně z Univerzity Palackého pod vedením prof. RNDr. Otakara Štěrby, 

CSc.  a mnozí členové Svazu ochránců přírody usilovali už v posledních letech komunis-
tické éry,  aby lužní  lesy a nivy v  povodí  řeky od Moravičan k Olomouci  byly  aktivněji 
chráněny. Tento požadavek byl zařazen i do volebního programu Strany zelených, a ještě 
před volbami, 15. 11. 1990, vláda vyhlásila Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomo-
raví o rozloze cca 90 km2. Sídlo CHKO bylo tehdy ještě v Olomouci a správcem jmenován 
Ing. Ivo Machar. Vyhlášení CHKO od té doby v mnoha směrech ovlivnilo nejen okolní pří -
rodu, ale i život občanů a rozvoj města rozhodně více, než předpokládali zakladatelé. 

První volby
První svobodné volby se konaly ve dnech 8. – 9. června 1990. Celkem kandidovalo 

v Severomoravském kraji 16 stran, a protože se volilo do Sněmovny lidu, Sněmovny náro-
dů a České národní rady, dostal každý volič 42 hlasovacích lístků. Účast voličů byla vy-
soká, přímo ve městě volilo 98,65 %, na vesnicích ještě o něco více – 98,85 % občanů. Ví-
tězství v Litovli získalo tak jako v celé republice Občanské fórum. Ve Sněmovně lidu zís-
kalo 3 960 hlasů, Moravané 1 582, KSČ 1 310, lidovci 786, Zelení 253, ČSSD 185, čs. so-
cialisté 120, ostatní dohromady 139. Výsledky byly ve všech sněmovnách srovnatelné, jen 
Moravané byli ve Sněmovně národů a České národní radě silnější na úkor Občanského 
fóra. Nový parlament, zvolený na dva roky, ustavil vládu v čele s premiérem Mariánem 
Čalfou a potvrdil ve funkci také prezidenta Václava Havla.

Od počátku roku 1990 probíhala jednání o reorganizaci městské správy; 20. 3. byla 
ustanovena  městská  rada.  Zůstali  předseda  MěNV  Vymětal,  místopředseda  Březina, 
tajemnice JUDr. Grézlová a další dva členové (Rudolf Rosketl a Jan Dvořák), deset členů 
bylo  nových: Jar.  Damovský,  František Klosa,  Hynek Kocvrlich,  Jiří  Lang,  Karel  Molík, 
Rostislav Papajk,  Ing. Zdeněk Potužák, Lubomír Šik,  MUDr.  Petr  Vojanec, Jarmila Za-
pletalová. V tomto složení pak rada zasedala až do voleb v závěru roku.

Komunální volby
Ve dnech 24. – 25. listopadu 1990 se uskutečnily komunální volby, které dovršily ra-

dikální změny společnosti v roce 1990. Ještě před volbami se rozhodly obce Červenka, 
Haňovice a Pňovice pro samostatnost a oddělily se od Litovle. Systémem poměrného za-
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stoupení se volilo 27 členů městského zastupitelstva, do městské rady bylo zvoleno devět 
členů. Do obnovené funkce starosty byl zvolen kandidát Občanského fóra, pan Mgr. Fran-
tišek Geschwinder, dosud profesor gymnázia ve Šternberku a před normalizací v Litovli. 
Místostarostkou se stala Mgr. Marie Mazánková, do čela Městského úřadu byl ustanoven 
Ing. Radovan Vašíček.

25 let 
     Litovelská  papírna  vznikla  v  době  rozmachu  města  za  boskovické  vlády 

v 16. století, byla to druhá městská papírna na Moravě po Olomouci. Vynález papírenské-
ho  stroje  odsoudil  ruční  výrobu  k  zániku.  Dosavadní  surovina,  hadry,  byla  nahrazena 
dřevovinou a pak buničinou.  Roku 1885 se  stal  majitelem papírny  židovský podnikatel 
Salomon  Grätzer.  Před  německou  okupací  se  Grätzerové  pokoušeli  papírnu  prodat 
a emigrovat, to se však nepodařilo a patřili k prvním obětem nacismu v Litovli, v  Anglii se 
zachránily jen tři dcery. Papírna byla arizována a po válce znárodněna, spadla pod Lu-
kavické papírny, dcery se marně pokoušely o návrat majetku. V polovině sedmdesátých let 
bylo rozhodnuto o ukončení výroby papíru, začaly se vyrábět netkané textilie a dámské 
hygienické vložky. Začala výstavba nových objektů a 2. 12. 1985 byly definitivně uzavřeny 
papírenské provozy. Roku 1992 byl závod podle privatizačního projektu nabídnut k přímé-
mu prodeji, získala jej firma INOVA, ta jej roku 1995 prodala americké společnosti Kim-
berly-Clark.  Výroba  hygienických  vložek  Lidie  zůstala  zachována,  sortiment  se  rozšířil  
o další hygienické potřeby. 

POŠTA
Dne 18. 9. 1995 byl zahájen provoz v nové litovelské poště ve Vítězné ulici. Stálá 

poštovní služba byla v Litovli zřízena v době Marie Terezie, byl tím pověřen řezník Martin 
Böse,  neboť  držel  při  své  hospodě  U  Žlutého  lva  (dnes  matrika)  dostatek  tažných 
koní. Pošta byla soukromá a dopravovala především lidi. Roku 1891 byla dědičná pošta 
zestátněna, její sídlo zde ale zůstalo až do r. 1913. V letech 1913–1939 byl poštovní úřad 
na rohu vedle lékárny, pak se přestěhoval do ulice Poděbradovy, do domu U Černého orla.  
Byla zde zřízena i veřejná telefonní ústředna. 

V roce 1995 byla otevřena nová čerpací benzínová stanice Pento na Uničovské ulici 
při výjezdu k Července. 

BOBR CUP
Dne 21. 10. 1995 TJ Vodní sporty uspořádala první ročník štafetového extrémního 

závodu Bobr cup.

20 let 
         Novým ředitelem Městského klubu byl 2. února 2000 jmenován Mgr.  Jaroslav 
Krestýn, bývalý vedoucí Domu dětí a mládeže v Litovli, vystřídal dosavadní ředitelku Janu 
Konečnou. Vystudoval výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě PU, r. 1979 přišel do Li-
tovle jako ředitel nově založeného Domu dětí a mládeže. Zasloužil se o rozvoj činnosti zá-
jmových klubů (výtvarníci,  mažoretky,  Hanácká mozêka apod.),  otevřel  stálou Výstavní 
síň. V r. 2006 převzala funkci Bc. Hana Vogelová, provdaná Neumanová.

TURISTICKÉ CENTRUM
Dne 8. 9. 2000 bylo slavnostně otevřeno Turistické informační centrum na náměstí 

vedle knihkupectví. Dostala je do správy Agentura Bavi pana Viktora Kohouta, která   již 
tehdy působila v Litovli sedm let a věnovala se hlavně pořádání kulturních akcí. Současně 
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se přestěhovala z Vítězné ulice na náměstí vedle knihkupectví. Když se pak Komerční 
banka odstěhovala ze Záložny, bylo v uvolněných místnostech v přízemi zřízeno moderně 
vybavené TIC, které dostal do správy Městský klub. Slavnostně bylo otevřeno 1. 4. 2014.

V pondělí 11. září 2000 se Litovel rozloučila s dominantami, které již od roku 1952 
zdaleka upozorňovaly na blízkost města. Nejprve po poledni ve 13.30 hodin byly odstřele-
ny dva vzdálenější stožáry, poslední až v šest večer.

Dne 14. 9. 2000 se konalo slavnostní otevření Domu s pečovatelskou službou na ná-
městí Svobody. Stavba začala v pololetí roku 1999, na financování se významně podílel 
Český červený kříž. Za DPS a knihovnou vzniklo zákoutí, kde se otevřel zajímavý pohled 
na dosud málo známou část litovelských hradeb.

Dne 19. 9. 2000 byl slavnostně otevřen supermarket Albert na ulici Vítězná. Roze-
stavěné torzo na okraji sídliště Vítězná, zvané ,,Sloupová síň“, strašilo Litovel celých deset  
let. Konečně r. 1999 se našel investor, který ve spolupráci s městem začal stavět. Super-
market s moderním řešením, bohatým sortimentem potravinářského a drogistického zboží, 
ale i otvírací dobou, znamenal výrazný průlom do litovelské obchodní sítě.
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JUBILEA
To samé, co jsem uvedl v úvodu předcházející kapitoly, platí i zde. Mnohé z osobnos-

tí z dnes přidružených obcí byly po dlouhá léta zcela opomíjeny.

170 let

RŮŽIČKOVÁ-STROZZI Marie
Marie  markýza  Růžičková-Strozzi  se  narodila  v Litovli  3.  8.  1850.  Její  otec  měl 

v Palackého ulici (naproti hostince U Zeleného stromu) krupařský krám, ale příliš se mu 
nedařilo. Využil proto svého muzikantského nadání a odstěhoval se s rodinou do Záhřebu, 
kde dostal místo v orchestru zemského divadla. Dcera Marie se dala na divadelní dráhu a 
dosáhla světového věhlasu. R. 1928 jí prezident Masaryk udělil řád Bílého lva za šíření 
slávy české vlasti. Dne 15. září 1927 odhalilo město při příležitosti 85 narozenin velké he-
rečky a čestné občanky města pamětní desku na jejím rodném domku. Markýza zemřela 
28. 9. 1937, pamětní desku Němci za protektorátu odstranili.

HULLA Karel 
Narodil se 21. 1. 1850 v Dolních Kounicích u Brna, vystudoval v Brně techniku, pra-

coval pak jako chemik v cukrovarech v Modřicích u Brna a Drahanovicích, r. 1879 se stal  
technickým ředitelem cukrovaru v Litovli. Přivedl závod k rozkvětu, byl houževnatým prů-
kopníkem moderních postupů, autor několika patentů, jako žádaný odborník byl i  tech-
nickým poradcem okolních  cukrovarů.  Pokusil  se  zvelebit  i  dřevařský  průmysl,  rozšířil  
bývalou Knappovu parketárnu o jedno patro, ale plán se nezdařil. V Litovli působil řadu let 
jako  odborný  znalec,  sociální  pracovník  (založil  soukromou  nemocenskou  tovární 
pokladnu, která byla r. 1880 schválena úředně), jako národní a kulturní pracovník přispěl 
k vítězství české strany v obecních volbách r. 1899 a stal se pak členem českého zastupi-
telstva města. Aktivně se účastnil společenského života, pečoval zvláště o české školství, 
byl předsedou odboru Matice školské. Jako výborný hudebník byl činný ve spolku Měš-
ťanská beseda, dirigoval pěvecký sbor spolku na produkcích i v kostele na kruchtě. Na dů-
chod odešel do Prahy, zemřel 5. 12. 1932 v Královských Vinohradech. Převezen byl do Li -
tovle a pochován na nový hřbitov za velké účasti občanstva.

150 let 

TYMEL Josef
Katecheta,  arcibiskupský  rada  a  inspektor  náboženství  se  narodil  3.  8.  1870  ve 

Studénce. Nejprve byl kooperátorem v Jevíčku, pak ve Starém Městě, do Litovle přišel 14. 
3.  1902 jako katecheta na německých školách. V letech 1918–1930 byl  katechetou na 
české dívčí měšťance. Působil v Sirotčím spolku, v Krajinské muzejní společnosti, mnoho 
let byl jednatelem Klubu českých turistů. R. 1930 odešel do kláštera františkánů v Opavě. 
Odtud pak jako ordinariátní komisař kongregace Milosrdných sester řádu sv. Františka do 
Olomouce. Zde zemřel 20. 6. 1947.

140 let 

URBAN Klement 
Profesor  gymnázia  se  narodil  22.  11.  1880  ve  Všemině  u  Vizovic,  na  Karlově 

univerzitě vystudoval zeměpis, dějepis, učit začal v Prostějově, v letech 1909–1922 v Li-
tovli. Aktivně pracoval v mnoha organizacích, měl bohaté jazykové znalosti. V r. 1910 byl  
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v Litovli z jeho podnětu založen tenisový klub, byl iniciátorem moderních sportů a skau-
tingu, loutkář, osvětový pracovník. V r. 1910 začal psát stati o evropských zemích do Ilu-
strovaného zeměpisu všech dílů světa Františka Macháta. Procestoval řadu evropských 
zemí, r. 1924 byl povolán ministerstvem školství do Prahy, kde působil 48 let. Na Moravu 
se vracel o prázdninách. Od r. 1945 byl lektorem metodiky zeměpisu na přírodovědecké 
fakultě univerzity v Brně, 1947–1949 na KU Praha, zemřel 1. 3. 1973 v Praze.

DOKOUPIL František
Dlouholetý starosta v Chudobíně a vlastenec, který se narodil v roce 1860. Pocházel 

z rodu, který přes 200 let žil na jednom statku. Neohroženě bojoval za práva obyvatel obce 
proti rodině Fries – Tersch sídlící na zámku. 

135 let 

BÍLEK Jaroslav, PhDr. 
Narodil se 27. 12. 1885 v Bobrové, okr. Žďár nad Sázavou, v letech 1913–1931 byl  

profesorem na gymnáziu v Litovli. Učil matematiku, fyziku a filozofii, je autorem mnoha od-
borných článků, publikací, recenzí a přednášek z filozofie, psychologie, pedagogiky, or-
ganizace školství, metodiky výuky matematiky, geometrie a fyziky, byl řadu let členem Mu-
zejní rady. Měl ale i mnoho dalších zájmů, byl režisérem řady divadelních představení, di-
rigentem orchestru i sbormistrem, organizátorem kulturních aktivit školy. Zemřel v Praze 4. 
března 1964.

DANĚK Rudolf
Narodil  se  7.  listopadu  1885  v  Napajedlech,  pracoval  jako  bednář  litovelského 

pivovaru. Od r. 1919 byl za sociální demokracii trvale členem obecní rady, ale působil i  v ji-
ných organizacích, jako knihovní rada aj. Po volbách r. 1938 se stal náměstkem starosty. 
Již 1. září 1939 byl zatčen jako rukojmí, vězněn ve Štěpánově, Brně a posléze v Dachau 
do 16. října 1940. Zemřel v Litovli 5. května 1945, nedočkav se již našeho osvobození.

HELSNER Jan
Narodil se 11. dubna 1885 v Holešově, v Litovli  byl okresním správcem silnic. Ve 

městě byl oblíbený jako obětavý veřejný pracovník a nadšený divadelní ochotník, patřil  
také k zakladatelům církve československé v Litovli, ale především se věnoval sokolské 
práci. Stal se správcem nově postavené sokolovny, starostou litovelské sokolské jednoty 
a místostarostou Severomoravské župy. Dne 8. října 1941 byl zatčen s větší skupinou ob-
čanů v rámci tzv. sokolské akce, vězněn v Olomouci a pak odvlečen do Osvětimi, kde byl 
20. března 1942 umučen.

LEŠENAR Josef 
Narodil se v Litovli 9. 1. 1885, od r. 1909 byl profesorem zdejší reálky, později ředite-

lem gymnázia v Uherském Brodě. Mimo svých učitelských povinností byl mnohostranně 
veřejně činný v obecním zastupitelstvu i městské radě. V Sokole byl po r. 1918 místosta-
rostou a po odchodu R. Volka starostou jednoty v době, kdy se stavěla sokolovna. Stál při  
zakládání církve československé r. 1920, působil ve spolku Smetana, spolupracoval s ča-
sopisem Litovelský kraj. Po nástupu komunistické moci byl persekvován a násilně vystě-
hován z města do Řimic. Zemřel roku 1967.



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              112 / 311

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,  provo-
zování kina či prodej prvních gramofonů. Měl také v Litovli první motocykl značky Puch na 
petrolej,  s  proutěným  přívěsným vozíkem.  Především  byl  ale  divadelní  ochotník  a or-
ganizátor  divadla,  člen Litovelského pěveckého kvarteta.  V roce 1912 spolu s malířem 
Karlem Eckartem zahájil  v budově Střelnice provoz kina, vlastně ,,Stálého elektrického 
divadla‘‘ a 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 tvarůžků, v r. 1951 byla 
zrušena. Zemřel 14. 8. 1949. 

130 let 

HLAVÁČEK Petr
Továrník Petr Hlaváček se narodil 10. 3. 1890, byl z 9 dětí (jeho bratr byl hospodský 

U Zeleného stromu). Kolem r. 1916 koupil v Nasobůrkách Rolnickou mlékárnu, začal zde 
sušit zeleninu, pražit sladovou kávu, vyrábět cikorku a různé marmelády. Dne 1. 5. 1917 
oznámil sňatek s Máničkou Navrátilovou a v polovině roku přestavěl mlékárnu na továrnu 
na poživatiny značky Alibona. Firma byla i po válce úspěšná, když začala exportovat su-
šenou zeleninu do Anglie a Švýcarska. Hlaváček nešťastně zahynul 8. 5. 1945, když byl 
zachycen ruským vojenským autem cestou na kole z Alibony domů. 

WOZAK Johann 
Jeden z prvních litovelských historiků se narodil v Litovli  22. 10. 1853 na Záložně 

jako nemanželský syn strážmistra Jana Wozaka a Terezie Fuhrmanové. Zemřel jako admi-
nistrátor c. k. poštovního a telegrafního úřadu 26. ledna 1890 v Litovli v ulici Revoluční  
č. 671 v mladém věku 36 let na zápal plic. Věnoval se dějinám města, mimo řady článků 
uveřejnil r. 1882 ve Sternberger Volksblatt Litovelské dějiny – Geschichte der Stadt Littau.

HOPLÍČEK František 
Narodil se ve Zvoli u Zábřeha 24. 4. 1890, absolvoval 5 tříd na gymnáziu v Litovli  

a již  zde,  pod vedením profesora Otakara Lachmana, se rozvinul  jeho výtvarný talent. 
V r. 1907 odešel na pražskou AVU, kde se pod vedením prof. Vlaha Bukovace připravil  
na profesionální dráhu. Studia si doplnil pobytem ve Vídni a Antverpách. Věnoval se pře-
devším malbě a grafice, stal se malířem Hané, ctitelem jejího svérázu a folklóru. Hoplíč-
kovo dílo je zastoupeno v řadě galerií i soukromých sbírkách. Roku 1914 se stal členem 
SVUM Hodonín a účastnil se jeho výstav. V Olomouci se podílel na založení Klubu přátel 
umění a redigoval Umělecký list, orgán SVU Mánes. V Olomouci založil vlastní malířskou 
školu. Soubornou výstavu měl již r. 1910 v Litovli, 1919 v Trnavě na Slovensku a 1945 
ve Vsetíně. Maloval portréty, krajiny a žánrové výjevy se smyslem pro hanácký folklór. In-
spiroval se také sportem, od r. 1909 sportoval v SK Slavia jako všestranný vrhač. Stal se  
v letech 1917, 1919 a 1920 mistrem zemí Koruny české a ČSR v hodu diskem. Na OH 
1920 jel jako diskař, na OH 1932 se účastnil umělecké soutěže obrazem ,,Finish‘‘ (běžec 
v cílové pásce). Závodil do 49 let, zemřel v Olomouci 13. 4. 1946.
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120 let 

ČIKL Václav Alois 
Narodil se 13. 1. 1900 ve Slavětíně, absolvoval litovelské gymnázium a poté se při-

hlásil u biskupa Gorazda jako kandidát kněžství, po vyškolení v církevním ústředí byl vy-
svěcen pro působení v pravoslavné obci v Přerově. V r. 1938 odešel na pokyn biskupa 
Gorazda do Prahy, kde přijal místo faráře v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, 
v jehož kryptě poskytl útočiště partyzánům po atentátu na Heydricha. Po prozrazení byl 
zatčen  gestapem  a  4.  9.  1942  v  Praze  popraven.  Pomstě  nacistů  neunikla  ani  jeho 
manželka Marie (rozená Klysová), popravená 24. 10. 1942 v Mauthausenu spolu s velkou 
skupinou  příbuznýcha  dalších  osob  z  kruhu  pravoslavné  církve.  Měl  dvě  dcery  Olgu 
a Taťánu. 

RYŠAVÝ Vojtěch
Narodil  se  26.  1.  1900  v  Chudobíně,  absolvoval  litovelské  gymnázium.  Dne 

13. 6. 1940 byl zatčen pro svou politickou činnost a následně vězněn v Olomouci, na Suši-
lově koleji v Brně, ve Vratislavi a v Kounicových kolejích v Brně. Zemřel 28. 9. 1941 po pěti  
a půl měsících pobytu v  Osvětimi.  

SKLÁDAL Vladimír, Ing.
Narodil se 30. 10. 1900 v Myslechovicích. Po završení studia na Vysoké škole země-

dělské v Brně v r. 1925 pracoval jako asistent na Zemském výzkumném ústavu zeměděl-
ském, spravoval Šlechtitelskou stanici ve Velkých Pavlovicích, učil na vyšších zeměděl-
ských  školách  v  Mělníce  a  Poděbradech  a  pracoval  na  ministerstvu  zemědělství  
a školství. Vyvrcholením jeho pedagogické a vědecké činnosti bylo působení na Vysoké 
škole zemědělské v Praze (1953–1961). Současně pracoval v Akademii věd a několika vý-
zkumných ústavech. Byl autorem středoškolských i vysokoškolských učebnic, spolupodílel 
se na tvorbě Naučného slovníku zemědělského. Zemřel roku 1977.

110 let 

FAJT Linhart
Narodil se 26. listopadu 1910 v Jablonném, roku 1934 byl přijat jako městský strážník 

v Litovli.  Dne 18. ledna 1940 emigroval a v březnu přišel do Francie, kde byl zařazen 
do náhradního vojenského tělesa. Po pádu Francie odjel do Anglie a byl přijat k letectvu.  
Po krátkém čase byl odeslán jako mechanik k čsl. bombardovací peruti. V roce 1943 si za-
žádal  o  letecký výcvik.  Jako rotný byl  přecvičen a zařazen do operační  posádky jako 
palubní mechanik. Svými odbornými znalostmi a svědomitostí přispěl nemálo k dobrému 
jménu našich letců. Vykonal několik hlídkových protiponorkových letů nad Atlantikem. Dne 
19.  listopadu  1943  se  nevrátil  z  operačního  letu  nad  Biskajským zálivem.  Letoun  asi  
dvě hodiny před přistáním vyslal zprávu, že asi nedoletí domů pro poruchu motoru. To byla 
poslední zpráva, letoun zmizel beze stopy. Z 9členné posádky bylo na pobřeží Normandie 
vyplaveno jediné tělo – Linharta Fajta. Je pochován ve Francii v Bayeux. Posmrtně mu 
bylo uděleno vyznamenání Čsl. válečného kříže a byl povýšen do hodnosti podplukovníka.

VAŠEK Otakar, PhDr. 
Narodil  se 27.  7.  1910 v Janově (okr.  Bruntál),  po maturitě  na filosofické fakultě 

v Brně přišel r. 1937 jako profesor češtiny a němčiny na gymnázium v Litovli. Od student -
ských let byl členem KSČ, za války organizoval ilegální stranické hnutí. Tato stranická sku-
pina byla prozrazena, profesor Vašek 23. 7. 1940 zatčen a do konce války vězněn v Ně-
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mecku. Po válce zvolen předsedou OV KSČ a předsedou MNV, tuto funkci zastával od 12.  
6. 1945 do 27. 2. 1946. Na své funkce v Litovli rezignoval, když byl jmenován správcem 
reálného  gymnázia  v  Rýmařově.  Také  zde  dále  zastával  řadu  stranických  funkcí,  byl 
členem KV KSČ, 1955–57 vyslancem v Rakousku,  pak ředitelem knihovny Národního 
shromáždění, v roce 1974 odešel do důchodu.

100 let 

DVOŘÁK František, prof. PhDr. 
Narodil  se  17.  4.  1920  v  Července,  kde  byl  jeho  otec  zaměstnán  u  ČSD  jako 

strojvůdce. Vystudoval litovelské RG (maturoval 1943), poté šel na roční doškolení na uči -
telský ústav do Kroměříže, učil na měšťance v Lošticích a užil si i válečného nasazení  
na výrobě tanků. Po válce odešel do Prahy, kde studoval dějiny umění u prof. Antonína 
Matějčka. V r. 1949 absolvoval FFUK, obor dějiny umění, estetika. Poté pracoval půl roku 
v NG, v oddělení, které vedla dr. Anna Masaryková, na doporučení prof. Matějčka stal v le-
tech 1950–58 asistentem prof. V. V. Štecha na AVU. Pro svůj nekompromisní postoj musel 
však AVU opustit a vrátil se do Národní galerie (1958–63) a pak se stal profesorem Střední 
umělecko-průmyslové školy na Žižkově, kde působil do r. 1969. Tehdy vyhrál v konkurzu 
na docenta umění PU v Olomouci, kde přednášel celých 16 let. Současně dále přednášel  
již od r. 1950 v Praze na FAMU, kde mu byl konečně po 40 letech udělen titul profesora. 
Pedagogickou aktivitu neustále provázela bohatá činnost publikační,  řady katalogových 
statí, monografií (o Františku Tichém, Jánu Kupeckém, Janu Zrzavém a mj.). Významná je 
organizátorská práce dr. F. Dvořáka jako dlouholetého předsedy Spolku českých bibliofilů  
a zejména v předsednictvu KPVU. Od r. 1989 místopředseda SČUG Hollar. 

VESELSKÁ Vlasta, MUDr. 
Narodila se 8. 12. 1920 v rodině policisty. Litovelští občané ji znali jako dětskou lé-

kařku, ředitelku polikliniky, ale i po mnoho let členku rady MNV. Zemřela 24. 9. 1999.

80 let 

KRBEC Přemysl 
Narodil se 28. ledna 1940 v Litovli, kde byl jeho otec zaměstnancem cukrovaru. Po 

otci zdědil lásku k tělocviku, v litovelské sokolovně získal základy k pozdějším úspěchům. 
Z Litovle se rodiče přestěhovali do Uničova, kde pod vedením otce pokračoval ve cvičení,  
později trénoval v Olomouci. V letech 1957–1958 se stal přeborníkem republiky staršího 
dorostu, v r. 1960 mistrem republiky za přeskok. V r. 1959 zvítězil v mezistátních závodech 
juniorů v Budapešti a toto vítězství uhájil i v odvetném utkání. Téhož roku byl v Kyjevě jako 
junior  nejlepší  z  Čechoslováků.  Při  mistrovství  světa ve sportovní  gymnastice v Praze 
v červenci 1962 získal zlatou medaili za přeskok koně nadél a stal se tak mistrem světa. 
Za tento výkon byl mu udělen titul ,,Zasloužilý mistr sportu‘‘. 

NEUHÖFROVÁ-BOROVCOVÁ Štěpánka
Štěpánka Neuhöfrová, provdaná Borovcová, učila na klavír v patře Langova domu. 

Když na počátku světové války r. 1914 musel ředitel hudební školy Šenkýř narukovat, ujala 
se zde klavírního vyučování. Ve škole zůstala i po vzniku ČSR, kdy se novým ředitelem 
stal Alois Holoubek. Finanční problémy školy tehdy pomohla vyřešit prostřednictvím svého 
bratra,  rady na ministerstvu školství,  když získala státní  subvenci.  Vyučovala na klavír 
až do roku 1935, kdy odešla do penze. Byla duší i tělem hudebnicí, ovládala i koncertně 
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klavír a během své dlouholeté činnosti vychovala v Litovli řadu dobrých klavíristů. Po ne-
příliš radostném životě zemřela v olomoucké nemocnici ve věku 59 let 2. 2. 1940. 

HLAVINKA Jaromír  
Osmdesáti  let  se  dožívá  známá  osobnost  Litovle  Jarda  Hlavinka.  Narodil  se 

4. 1. 1940, po absolvování průmyslovky pracoval až do vážného úrazu v Papcelu. V letech 
1998–2003 byl vedoucím bytového odboru Městského úřadu. Ochotnický divadelník, ab-
solvoval dramaturgii a režii na Lidové konzervatoři v Olomouci, na litovelském jevišti sehrál 
řadu rolí.  Jako lidový vypravěč spolupracuje mnoho let s tanečním folklorním souborem 
Hanačka, je stálým účastníkem Hanácké ambasády. Jeho dalším zájmem je amatérský 
film, po r. 1975 byl předsedou litovelského Kinemaklubu. Když r. 1994 převzal Kinemaklub 
výrobu zpravodajských pořadů na INFOkanálu kabelové televize, stal se Jaromír Hlavinka 
autorem mnoha reportážních pořadů. Roku 2014 dostal cenu města Litovle jako osobnost 
roku.

BEDNÁŘ Jiří, Mgr.
Osmdesáti let se dožívá Mgr. Jirka Bednář. Narodil se v Litovli 29. 12. 1940, vyučil se  

v Uničovských strojírnách, absolvoval večerní průmyslovku. Již tehdy se zajímal o divadlo, 
absolvoval divadelní konzervatoř a působil v litovelském divadélku Ulita. Jeho existenci 
bohužel uzavřela doba normalizace. V r. 1967 začal působit jako mistr učňovského učiliště  
a doplnil si vzdělání na pedagogické fakultě v Ostravě a v Brně. Koncem osmdesátých let 
začal učit na Středním odborném učilišti v Litovli, kde byl v letech 1991–2003 až do důcho-
du ředitelem. Počátkem devadesátých let se zapojil do veřejné činnosti v rámci Občanské-
ho fóra, v letech 1990–1994 byl členem Městského zastupitelstva a redakce Litovelských 
novin.

70 let
MAZÁNEK Ferdinand

V roce 1950 zemřel v 76 letech bývalý starosta obce Chudobín (1921–1924), předseda 
tamních hasičů a divadelník. V sále jeho hospody hrál jeden z chudobínských divadelních 
souborů. Ve třicátých letech daroval část svých pozemků na stavbu pravoslavného kostela 
v Chudobíně.

60 let 

DĚDKOVÁ Marta, JUDr. 
 JUDr. Marta Dědková se narodila 7. 1. 1960, od r. 1985 vedoucí právního oddělení 

městského úřadu, 1998–2002 zastupitelka. Zemřela tragicky 16. 10. 2015.

HORÁK Vincenc, Msgre.
Dne 23. 12. 1960 zemřel bývalý starosta, čestný občan Litovle a dlouholetý před-

stavitel lidové strany. Narodil se v Brušperku 25. ledna 1876, po studiích na gymnáziu 
v Kroměříži  a na bohoslovecké fakultě v Olomouci působil v Grumperku, v Charvátech, 
pak na teologické fakultě v Olomouci. Od r. 1907 působil na gymnáziu v Litovli jako profe-
sor náboženství. Po dosažení 60. roku odešel do penze. Zasahoval účinně do veřejného 
života, po celou dobu první republiky byl náměstkem starosty, 9. 7. 1938 byl zvolen sta-
rostou a úřad zastával do 25. 6. 1940. Krátce po německé okupaci, 29. 5. 1939, byl za-
tčen, po propuštění v červnu se na radnici už nevrátil, 1. 9. 1939 byli představitelé města 
znovu zatčeni. V. Horák byl vězněn v Prostějově, Olomouci, Dachau a Buchenwaldě, z vě-



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              116 / 311

zení se vrátil až 10. 6. 1940. Po osvobození vlasti znovu převzal funkci starosty, aby ho 
vzápětí  vystřídal  komunista  Vladimír  Vašek.  Po jeho odstoupení  ještě  jednou zastával 
funkci předsedy MNV 1. 3. – 29. 6. 1946. Za své zásluhy o město byl jmenován čestným 
občanem města Litovle. Konec života trávil v ústraní, pronásledován komunistickým reži-
mem. Pochován na litovelském hřbitově.

50 let 

URBÁŠEK Vincenc 
Dne 23. 6. 1970 zemřel v Litovli holič, činovník Dělnické tělocvičné jednoty, osvětový 

pracovník,  divadelní ochotník, herec i  režisér. Za sociální demokracii  (po roce 1945 již 
za KSČ)  byl  několikrát  zvolen  do  obecního  zastupitelstva,  od  roku  1945  byl  radním. 
V prosinci 1947 na funkci rezignoval, když odešel na učňovskou školu v Šumperku.  V pa-
desátých letech spolupracoval  on i  jeho manželka jako režisér  s divadelním souborem 
Gramozávodů. 

40 let 

DAVID František
Dne 19. října 1980 zemřel profesor gymnázia a přední osobnost litovelského spor-

tovního dění. Narodil se v Křemačově, okr. Šumperk 9. května 1906. Po studiu na pří-
rodovědecké fakultě univerzity v Brně nastoupil  ve školním roce 1930/31 jako profesor 
na reálném gymnáziu v Litovli, učil tělocvik, fyziku, zeměpis a němčinu. Za protektorátu byl  
dvakrát vězněn, ihned po osvobození se do gymnázia vrátil jako profesor, od r. 1964 jako 
zástupce ředitele SVVŠ a setrval zde až do svého odchodu do důchodu v r. 1969.   Mimo 
školu  se  věnoval  především tělovýchově.  Již  r.  1939  byl  zvolen  náčelníkem sokolské 
jednoty, po osvobození se jako župní náčelník snažil o sjednocení celé tělovýchovy pod 
hlavičkou Sokola,  od  vzniku TJ Tatran byl  stále  v  jeho vedení.  Za  svou práci  obdržel 
mnoho tělovýchovných vyznamenání a také tituly ,,Vzorný cvičitel‘‘ a ,,Zasloužilý cvičitel‘‘. 
Mimo to se angažoval  i  v lidové správě, v ROH a v různých složkách Národní  fronty,  
v r. 1977 psal městskou kroniku. Stal se zejména nepostradatelným a zkušeným organizá-
torem Spartakiád, ale i prvomájových průvodů a slavností.

 
KAŠPAROVSKÝ Milan
 Litovel se 8. 12. 1980 rozloučila se známou osobností veřejného života, Milanem 

Kašparovským. Narodil se 5. 5. 1925 v Sirůvkách u Brna, do Litovle přišel r. 1948 se skupi-
nou brněnských pracovníků nového závodu Křižík.  Od počátku se zapojil  do řady ve-
řejných aktivit; ve sportu se stal propagátorem cyklistiky, ale především předsedou nově 
vzniklé  závodní  tělovýchovné  jednoty.  V  kulturní  oblasti  se  zařadil  mezi  protagonisty 
ochotnického divadla a r. 1952, po vzniku Závodního klubu Gramozávodů, se stal jeho 
předsedou. Tato funkce mu zůstala i po roce 1960, kdy vznikla v Litovli jednotná kulturní  
organizace, Sdružený závodní klub. Dále se věnoval i organizátorské činnosti ve sportu, 
po řadu let byl členem výboru TJ Tatran. Náhlá smrt přímo v práci ukončila jeho mnoho-
strannou aktivitu.

NAJMAN Robert, Mgr.
Čtyřicítky se dožívá zástupce ředitelky litovelského muzea Robert Najman. Narodil 

se 17. listopadu 1980 v Dačicích, okres Jindřichův Hradec, ale již od dětství žije v Litovli, 
kde chodil do školky i základní školy. Bydlel více než 25 let v areálu litovelského pivovaru. 
V letech 1992–1999 absolvoval Gymnázium Jana Opletala v Litovli, 1999–2005  Slezskou 
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univerzitu v Opavě, filozoficko-přírodovědeckou fakultu, obor historie – muzeologie. Obhá-
jil  ročníkovou  práci  s názvem  „Litovelsko  a  národopisný  ruch  v 90.  letech  19.  století“ 
(2002),  magisterskou  diplomovou  práci  „Kapitoly  z dějin  pivovaru  v  Litovli  1945–2004“ 
(2005).  Během studia zpíval  v Komorním pěveckém sboru Slezské univerzity  v Opavě. 
O prázdninách absolvoval brigády v litovelských potravinářských závodech a praxi v mu-
zeích a skanzenech: Muzeum Vysočiny pobočka Telč, Valašské muzeum v přírodě Rožnov 
pod Radhoštěm, Soubor lidových staveb Vysočina Veselý Kopec. Od 1. listopadu 2005 na-
stoupil jako pracovník muzea v Litovli. Absolvoval hru na klarinet na litovelské Základní 
umělecké škole a v letech 2000–2013 působil jako vedoucí muziky Folklorního souboru 
Hanačka, potom jako místopředseda Hanácké mozêke Litovel. Je i zakládajícím členem li-
tovelských sborů Hany Kaštanové, kde od počátku zpívá tenor. Je zakládajícím členem 
Muzejní společnosti Litovelska a od ledna 2008 jejím předsedou. Zajímá se o regionální 
historii, sbírá předměty vztahující se k historii místa i regionu (např. fotografie, pohlednice, 
pivovarské  suvenýry  aj.).  Je  členem Letopisecké  komise  rady  města  Litovel  a členem 
městského zastupitelstva. Od r. 2008 je redaktorem Ročenek Muzejní společnosti Litovel-
ska – Zajímavostí z Litovelska. 

25 let 

URBÁŠEK Otto
Po dlouhé nemoci zemřel 19. 8. 1995 Otto Urbášek, významný litovelský kulturní pra-

covník a divadelník.  Narodil se 13. 1. 1919 v rodině litovelského holiče a veřejného pra-
covníka  Vincence  Urbáška.  Odmalička  se  věnoval  divadlu,  nejprve  v  souboru  DTJ  
v hostinci U Zeleného stromu, ale pak zejména v souboru KPDU založeném v roce 1929.  
Hrál,  režíroval,  organizoval  zájezdy profesionálních scén.  Roku 1954 se stal  ředitelem 
nově založeného Okresního domu osvěty. S touto organizací byl pak na mnoho let spojen,  
i když se v roce 1960 Dům osvěty změnil na Spojený závodní klub ROH Tesla. Tuto práci 
zastavila až normalizace v r. 1970, kdy byl z veřejného života vyřazen. 

20 let 

KRESTÝN Jaroslav, Mgr.
Dne 2. února 2000 byl jmenován novým ředitelem Městského klubu Mgr. Jaroslav 

Krestýn, bývalý vedoucí Domu dětí a mládeže v Litovli, vystřídal dosavadní ředitelku Janu 
Konečnou. Vystudoval výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě PU, r. 1979 přišel do Li-
tovle jako ředitel nově založeného Domu dětí a mládeže. Zasloužil se o rozvoj činnosti zá-
jmových klubů (výtvarníci,  mažoretky,  Hanácká mozêka apod.),  otevřel  stálou Výstavní 
síň. Od r. 2006 převzala funkci Bc. Hana Vogelová, provdaná Neumanová.

10 let 

SONNTAG Kuneš, JUDr. 
Litovel se 4. 2. 2010 rozloučila s JUDr. Kunešem Sonntagem. V jeho životních osu-

dech se plně odrazila tragika doby. Po absolvování litovelského gymnázia nastoupil  na 
právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Po protinacistické studentské manifestaci 
r. 1939 byl zatčen mezi prvními jako syn prvorepublikového ministra a vedoucí osobnost 
studentského hnutí. Jen shodou náhod (které náhodami nejspíše nebyly) nepatřil mezi po-
pravené, ale nevyhnul se koncentračnímu táboru Sachsenhausen. Roku 1942 byl po třech 
letech propuštěn a oženil se s Věrou Chrudinovou, dcerou litovelského obchodníka. Naro-
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dily se jim dvě dcery, Ivana a Věra. Po válce byl Kuneš Sonntag jedním ze studentů, kteří  
se osobně zúčastnili  obžaloby K. H. Franka. Krátce po nástupu komunistické moci  byl 
7. 3. 1950 znovu zatčen v souvislosti  s vyšetřováním skupiny „Petr“ (viz Ing. Josef Ne-
pustil). Po 18 měsících vyšetřovací vazby v Uherském Hradišti byl odsouzen Státním sou-
dem Brno pro zločin velezrady a vyzvědačství ke 12 rokům odnětí svobody, pokutě 30.000 
Kčs  a konfiskaci majetku. Trest absolvoval při těžbě uranové rudy na Sokolovsku. Dne 
28. 7. 1956 byl podmínečně propuštěn na zkušební dobu 7 roků a r. 1990 v plném rozsahu 
rehabilitován  Krajským  soudem  v  Brně.  Přes  tyto  trpké  zážitky  patřil  vždy  v  Litovli 
k osobnostem kulturního života, jako recitátor, herec ochotnického divadla, ale zejména 
jako  oblíbený  právník.  V devadesátých  letech  byl  vůdčím  činitelem  Svazu  bojovníků 
za svobodu. 

Zdeněk JANKŮ
Dne 14. 7. 2010 zemřel v Brodku u Přerova Zdeněk Janků, narodil se 29. 10. 1927

v Litovli.  Vychodil  zde základní  školu a vyučil  se v obchodě.  Po vojně byl  zaměstnán
u Uhelných skladů Olomouc jako účetní. Roku 1958 vstoupil do KSČ a doplnil si vzdělání  
maturitou na ekonomické škole. Od 1. 4. 1976 krátce přijal zaměstnání v n. p. Tesla Litovel 
jako  vedoucí  finančního  odboru,  aby  byl  vzápětí  uvolněn  do  funkce  předsedy  MěNV. 
Již od r. 1973 byl poslancem MěNV, členem pléna a finanční komise, od 1. 12. 1976 byl  
zvolen předsedou MěNV. Tuto funkci vykonával do října 1988, kdy jej vystřídal RSDr. Lu-
bomír Vymětal. 

VYMĚTAL Lubomír, RSDr.
Dne 30. 7. 2010 neočekávaně zesnul bývalý předseda Městského národního výboru, 

dlouholetý  zastupitel  města  a  člen  Finanční  komise  RSDr.  Lubomír  Vymětal  ve  věku 
pouhých 65 let. Narodil se v Litovli 29. 5. 1945, pracoval v Papcelu, Tesle a konečně jako 
vedoucí litovelské cihelny. V osmdesátých letech nastoupil politickou dráhu, r. 1979 zvolen 
poslancem, od 1. 1. 1980 uvolněným místopředsedou MNV. Stranou vyslán na Vysokou 
školu politickou v Praze, kterou absolvoval roku 1988 s titulem RSDr. Za odstupujícího
Zd. Janků zvolen 25. 10. 1988 předsedou MNV. Věnoval se zejména výstavbě města. 
Předsedou MNV zůstal do voleb roku 1990, ale i v dalších volebních obdobích až do smrti  
zůstal členem zastupitelstva. Z KSČ sice formálně vystoupil, ale stále za tuto stranu kandi-
doval.  Po  r.  1990  založil  stavební  firmu  Lavis  společně  s Ing.  Karlem  Hrózem,  pak 
se osamostatnil  a  1.  1.  1998  vznikla  Stavební  firma  Vymětal  s.r.o.,  která  se  podílela 
na stavbě a opravách mnoha objektů. 
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD A OBCE

SPRÁVA MĚSTA 2020
Po komunálních volbách v r. 2018 a v r. 2020 nadále je starostou města pan Viktor  

Kohout  (SNK)  a  místostarostou  Mgr.  Lubomír  Broza.  Členy  Rady  města  Litovel  jsou:
Bc. Zdeněk Jančí (ODS), Jiří Kohout (SNK – Občané a sportovci Litovelska), Ing. Zdeněk 
Potužák (SNK) a Ing. Ludmila Zavadilová (KDU-ČSL), Mgr. Mirko Spurník (SNK – Občané 
a  sportovci  Litovelska).  RML  se  během  roku  sešla  ke svému  jednání  23x  a  přijala 
758 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 ODS, 2 SNK – ED, 2 KDU-ČSL, 
2 KSČM a 1 ČSSD: Viktor Kohout, Mgr. Eva Hrachovcová, Ing. Zdeněk Potužák, Ing. Ka-
rel 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);  Bc. Zdeněk Jančí Lenka Zabloudilová (ODS), 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 2020 sešlo k jednání na 8 zasedáních (23. ledna, 5. března,  
23. dubna, 21. května, 25. června, 7. září, 17. září a 5. listopadu) a přijalo 139 usnesení. 

VÝBORY A KOMISE 2020

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 Ská-
cel (ČSSD) a Ing. Ladislav Sléha (SNK – Občané a sportovci Litovelska) – členové. Zapi -
sovatelka Mgr. Eva Kratochvílová. V roce 2020 výbor uskutečnil 6 zasedání. 

KONTROLNÍ VÝBOR

Předsedou je Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM); Mgr. Kamila Baláková (ANO), Mgr. To-
máš 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 8x.

VÝBOR ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Mgr. Eva Hrachovcová – předsedkyně; Mgr. Alena Hemerková Bittnerová, Miroslav 
Čunderle  (oba  za  obec  Nasobůrky),  Aleš  Hubáček  (Myslechovice),  Martin  Klus  (Nová 
Ves), Nina Schlauchová (Chudobín), Robert Dostál (Savín), Ing. Jan Čunderle (Rozvadovi-
ce), Ing. Vítězslav Špunda (Unčovice), Jan Hříbek (Tři Dvory), Ing. Radomír Havlíček (Vís-



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              120 / 311

ka) a Ing. Vladimír Vaněk (Chořelice). Výbor byl ustaven 21. 11. 2019.  Zapisovatelem byl 
Bc. David Elgner, na konci roku jej nahradila Ing. Petra Lacinová. 

K jednání se výbor sešel 6x.

KOMISE PRO INVESTICE A VÝSTAVBU

Ing. arch. Dušan Osina – předseda; Mgr. Alice Bittnerová Hemerková, Petr Grofek, 
Ing. Jiří Procházka, Ing. Martin Pavlík, Ing. Karel Zmund. Zapisovatel Bc. David Elgner. 
V roce 2020 proběhlo 6 zasedání.

BYTOVÁ KOMISE

Mgr. Lubomír Broza – předseda; Mgr. Lenka Fišrová, Hana Hrbčeková, Martin Pekař, 
Pavel Pěruška, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Jana Wagnerová – členové. Zapisova-
telka Alena Pekařová. 

Během roku komise zasedala 7x.

KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

Mgr. Lubomír Broza – předseda; Ing. Jaromír Kolář, JUDr. Marie Mazánková, Mi-
roslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček – členové. Zapisovatelka Bc. Dita Bednářová.

Komise se scházela dle potřeby k projednání žádostí a v roce 2020 se sešla 3x.

KOMISE 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 – 
členové. Zapisovatelku Mgr. Ivetu Kopkovou nahradila Mgr. Anna Lasovská. 

Komise uskutečnila 6 schůzek. 

KOMISE PRO DOPRAVU

Jaroslav Skála – předseda; Michal Blažek, Mgr. Lubomír Broza, Filip Červinka, Milo-
slav  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 SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (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 7x.

KOMISE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Mgr. Mirko Spurník – předseda; Mgr. Milena Jindrová, Hana Šubertová, Ing. Helena 
Najmanová Ph.D., MUDr. Alena Šromová – členky.               
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Zapisovatelka Bc. Marcela Spurníková. 
K jednání se komise sešla 6x.

KOMISE SOCIÁLNÍ 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 Roze-
hnalová. 

Jednání uskutečnila 2x. 

LETOPISECKÁ KOMISE

PhDr. Josef Hubáček – předseda; Lubomír Šik, Marie Hrubá, Karel Polášek, Miroslav 
Pinkava, Mgr. Robert Najman, Mgr. Ivana Kubíčková, Mgr. Hana Jemelková, Ing. Radovan 
Urválek, MUDr. Dajána Dvorská – členové. Zapisovatelka Hana Dohnalová. 

Komise se k jednání sešla 6x.

KOMISE PRO SENIORKLUB 

Lubomír Faltus – předseda Samosprávy, PhDr. Josef Hubáček – čestný předseda, 
Jaroslava  Köhlerová  –  místopředsedkyně,  Milada  Faltusová  –  kronikářka,  Miroslav 
Fendrych, Jiřina Jedličková, Věra Hojgrová, Zdenka Čamková – členové. 

Uskutečnilo se 7 zasedání Samosprávy Seniorklubu Litovel.

PŘESTUPKOVÁ KOMISE – ZVLÁŠTNÍ ORGÁN MĚSTA

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.

Ke svému jednání se sešla 16x.  Podrobněji v kapitole Odbory MěÚ Litovel. 
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ROZPOČET MĚSTA
Rozpočet města Litovel na rok 2020 byl schválen usnesením číslo ZM/5/9/2019 na 

9. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se konalo dne 19. 09. 2019, jako přebyt-
kový. Hodnoty příjmů i výdajů schváleného rozpočtu byly během hodnoceného období, tj. 
roku 2020, průběžně upravovány prostřednictvím rozpočtových opatření schválených Za-
stupitelstvem města Litovel nebo Radou města Litovel. Plnění rozpočtu města Litovel za 
rok 2020 zobrazuje tabulka č. 1. 

Tab. č. 1: Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2020 (v Kč, po konsolidaci) 

Položka Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost Skutečn.
RU v %

Daňové příjmy 191 067 000 Kč 169 259 318 Kč 183 393 001 Kč 108,35

Nedaňové příjmy 51 000 000 Kč 63 505 689 Kč 61 089 735 Kč 96,19

Kapitálové příjmy 5 000 000 Kč 16 562 838 Kč 16 690 436 Kč 100,77

Transfery 23 158 100 Kč 53 365 118 Kč 53 365 118 Kč 100

PŘÍJMY CELKEM 
PO KONSOLIDACI 270 225 100 Kč 302 692 960 Kč 314 538 292 Kč 103,91

Běžné výdaje 203 492 542 Kč 226 087 232 Kč 201 933 397 Kč 89,31

Kapitálové výdaje 22 888 000 Kč 111 205 698 Kč 79 733 396 Kč 71,69

VÝDAJE CELKEM 
PO KONSOLIDACI 226 380 542 Kč 337 292 930 Kč 281 666 793 Kč 83,5

SALDO ROZPOČTU 43 844 558 Kč -34 599 746 Kč 32 871 499 Kč 95

FINANCOVÁNÍ -43 844 558 Kč 34 599 745 Kč -32 871 499 Kč 95

z 
toho:

Krátkodobé  přijaté  půjčené 
prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč x

Změna stavu fin. prostředků 
na bank. účtech -28 051 707 Kč 50 392 821 Kč -18 672 288 Kč 37,05

Operace  z  peněžních  účtů 
organizace  nemající  cha-
rakter  příjmů  a  výdajů 
vládního sektoru 0 Kč 0 Kč 1 593 684 Kč x

Uhrazené  splátky  kr.  přija-
tých půjč. prostř. 0 Kč 0 Kč 0 Kč x

Uhrazené  splátky  dl.  přija-
tých půjč. prostř. -15 792 851 Kč -15 792 851 Kč -15 792 895 Kč 100

 Hospodaření za rok 2020 skončilo saldem příjmů a výdajů ve výši 32 871 499 Kč. 
Celkové příjmy města Litovel byly původně rozpočtovány ve výši 270 225 100 Kč, poz-
dějšími úpravami byly zvýšeny na 302 692 960 Kč. K 31. 12. 2020 dosáhly skutečné pří-
jmy výše 314 538 292 Kč, byly tak plněny k upravenému rozpočtu na 103,91 %. Celkové 
výdaje  byly  z  původního  objemu  226 380 542  Kč  během  roku  upraveny 
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na 337 292 930 Kč.  K  31.  12.  2020 dosáhly  výdaje  hodnoty  281 666 793 Kč,  byly  tak 
čerpány na 83,50 %k upravenému rozpočtu.

Zajímavou skutečností je, že v 1. „covidovém“ roce nedošlo vůči posledním čtyřem 
rokům k  většímu rozdílu  v  příjmech.  Očekával  se  mnohem výraznější  pokles  hlavně  
v příjmech daňových. 
 Celkové  příjmy  města  v  roce  2020  činily  1 096 341 607 Kč,  bez  tzv.  převodů  
z rozpočtových účtů činí tato částka 314 538 292 Kč.

Graf č. 1: Vývoj příjmů města Litovel v letech 2010–2020 (v Kč) 

 

 Celkové daňové příjmy vůči roku 2019 poklesly o 9,93 mil. tj. o 5,66 %. Je ovšem 
třeba  poznamenat,  že  tento  pokles  byl  kompenzován  nevratným příspěvkem od  státu 
ve výši 12,17 mil. Kč.
  Naopak nedaňové příjmy, z nichž většinu tvořily uhrazené nájmy, z nich největší byl 
od VHS Čerlinka, se navýšily o 8,17 mil. (13,38 %). Kapitálové příjmy stouply vůči před-
cházejícímu roku o 1,99 mil.  (13,53 %),  byl  to především prodej  městských pozemků, 
o tuto částku ale poklesl majetek města. 

Další příjmy města tvořily přijaté transfery, jsou to de facto dotace. Tvoří je nein-
vestiční transfery – za výkon státní správy (pokles o 5,35 mil. Kč resp. 13,03 % vůči roku 
2019) a výše uvedený příspěvek kompenzující výpadek daní (12,17 mil. Kč). Mezi další 
největší  patřily,  když nezmíníme ty  pro výkon státní  správy,  transfery  na  parlamentní  
a krajské volby, na obnovu lesů a zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, revitalizaci histo-
rické aleje k Novým Zámkům či likvidaci komárů.
 Další  skupinou  jsou  transfery  investiční,  které  poklesly  o  17,79  mil  (-76,43  %). 
Ty byly určeny především na požární nádrž v Myslechovicích, revitalizaci šaten sportovní-
ho areálu Sokolovny, výstavbu tenisového areálu v Litovli – Komárově, tvorbu lesního hos-
podářského plánu či modernizaci kamerového systému. 

 Celkové výdaje města v r. 2020 činily 1 063 470 108 Kč. Po konsolidaci tato částka 
činí 281 666 793 Kč, tj. vůči roku 2019 pokles o 23,57 mil. Kč (o 7,7 %), Výdaje tvoří dvě  
skupiny, běžné a kapitálové.
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Graf č. 2: Vývoj výdajů města Litovel v letech 2010–2020 (v Kč) 

 Běžné výdaje tvoří výdaje, které se každoročně opakují a slouží tedy k běžné spo-
třebě, užitek z těchto výdajů je realizován v daném roce. Patří sem například energie, pla-
cené úroky, nákup materiálu, opravy a údržba majetku. Běžné výdaje města Litovel dosáh-
ly  hodnoty  201  933  397  Kč,  což  je  hodnota  téměř  shodná  s  hodnotou  roku  2019 
(199 926 263 Kč, tj. nárůst jen o 1,27 mil. Kč – 0,63 %). 

Největší položky tvořily platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva (3, 48 mil. 
Kč) a příslušné odvody v přibližné celkové výši 61,62 mil. Kč, teplo, plyn, elektrická ener-
gie a voda (9,7 mil. Kč), nákup nijak nespecifikovaných služeb (22,6 mil. Kč). Spolkům, 
církvím a obecně prospěšným společnostem město poskytlo 5,24 mil. Kč, zřízeným pří-
spěvkovým organizacím 51,62 mil. Kč.
 Z jiného úhlu pohledu – největšími běžnými výdajovými položkami byly „Vzdělávání 
a školské služby“ v souhrnné výši 33,26 mil. Kč, blíže nespecifikované „Ostatní záležitosti  
pozemních  komunikací“  22,48  mil.  Kč,  „Bydlení,  komunální  služby  a  územní  rozvoj“ 
celkem  58,8 mil. Kč, „Ochrana životního prostředí“ celkem 20,73 mil. Kč, Činnost místní 
správy  67,81 mil. Kč či „Ostatní finanční operace“ 19,85 mil. Kč.

Kapitálové  výdaje  činily  celkem 79 733 396 Kč,  vůči  roku  předchozímu  poklesly 
o 24,29 %. Největší položkou je částka 96,11 mil. Kč označená jako „Budovy, haly a stav-
by“,  za ní následuje položka „Stroje, přístroje a zařízení“ s částkou 3,96 mil. Kč, vše bez 
bližšího určení. Dále sem patří transfery hlavně příspěvkovým organizacím.

Největšími  kapitálovými  výdaji  byly  „Cyklostezka Litovel  –  Uničov“  10,0 mil.  Kč  
a „Elektroinstalace a klimatizace budovy radnice“ 9,67 mil. Kč.

Největšími příjemci příspěvků, dotací či darů z rozpočtu města Litovel v roce 2020 
byly tyto organizace:  Technické služby Litovel  p. o. (v součtu 31 594 tis. Kč), Městský 
klub  Litovel,  p.  o.  (5 827 tis.  Kč),   TJ  TATRAN  Litovel,  z.  s.  (3 045  tis.  Kč),  Charita 
Šternberk (580 tis. Kč.), Spolek TJ VS Litovel, z. s. (274 tis. Kč), Mikroregion Litovelska 
(247 tis. Kč), Římskokatolická farnost Litovel (220 tis. Kč), Tělocvičná jednota Sokol Litovel 
(150 tis. Kč), Akselit z .s. (135 tis. Kč), DHK Litovel z. s. (120 tis. Kč) či Rychlostní kanois-
tika Litovel, z. s.  (100 tis. Kč). Mateřské školy, základní školy, gymnázium, školní jídelna 
obdržely příspěvky v celkové výši 14 322 tis. Kč. Na vybudování mostů v ul. Dukelské po-
skytlo město Olomouckému kraji 3 630 tis. Kč.

Město Litovel pracovalo nejen se svými penězi, ale i s úvěry, půjčkami a návratnými  
finančními výpomocemi. Na počátku roku 2020 dosahoval objem nesplacených úvěrů, půj-
ček a návratných finančních výpomocí hodnoty 66 369 481 Kč. Během roku město uhradi-
lo 15 792 894 Kč, na konci roku činily tyto částky souhrnnou hodnotu 50 576 581 Kč. Do-
šlo tak několikátý rok za sebou k výraznému poklesu. 
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Město má cizí peníze od Státního fondu životního prostředí a Komerční banky, kte-
rými v  r.  2020 financovalo tyto  akce:  Kanalizace Tři  Dvory,  Kanalizace Litovel  a ČOV, 
Kanalizace v místních částech,  Realizace nápravných opatření  v  lokalitě Litovel  – Na-
sobůrky, Úvěr na stavební akce a Úvěr na stavební akce 2. 

Dluhová  služba  stála  město  1 260 637 Kč,  snadným  výpočtem  dojdeme  k  prů-
měrnému úroku 2,15 %.

Graf č. 3: Vývoj objemu zůstatků nesplacených přijatých úvěrů, půjček a návratných finančních výpo-
mocí v letech 2004–2020 (v Kč) 
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

FINANČNÍ ODBOR

Vedoucím odboru byl stále Ing. Jaromír Kolář. Dále zde pracovaly Ing. Veronika Be-
ranová (hlavní účetní), Ing. Veronika Haplová (rozpočet), Vladimíra Martinková (majetek), 
Alena Kučerová (účetní) a Vladimíra Čunderlová (účetní příjmy města, fakturace) a Helena 
Martinková (dodavatelské faktury).

Během roku připravoval FO materiály 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. Rozpočet města 
je zpracován v samostatné kapitole.

Zprávu podal Ing. Jaromír Kolář, vedoucí odboru. 

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ

Personální  obsazení  nedoznalo  žádných  změn.  Vedoucím  odboru  je  Miroslav 
Havran, Marie Erlecová a Lucie Hubáčková – podatelna; Petra Robenková a Mgr. Simona 
Čapáková – matrika. Mimo běžné svěřené agendy zajišťovalo OVV průběh voleb do Za-
stupitelstva Olomouckého kraje a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. 10. a 
druhého kola senátních voleb ve dnech 9. a 10. 10.

Investiční akce – 31. 7. byla dokončena celková rekonstrukce silnoproudých a sla-
boproudých rozvodů elektroinstalace a zhotovení klimatizace ve vybraných místnostech 
v objektech 778 a 779 na náměstí  Přemysla Otakara. Akce byla zahájena v září  2019 
a bylo proinvestováno 8 milionů Kč a v roce 2020 9 700 000 Kč z prostředků města.

Přestupková komise obdržela 175 podnětů k projednání přestupků. Převážně to byly 
přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Komise za-
sedla 18x a bylo uděleno 42 pokut v celkové výši 227 000 Kč. Personální obsazení komise 
nedoznalo v průběhu roku žádných změn.

Zpracoval Mgr. Miroslav Havran, vedoucí odboru vnitřních věcí.

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC (MHaSI)

V roce 2020 odbor MHaSI pracoval nadále pod vedením Miroslava Skácela. Na od-
boru pracovali  Petr  Navrátil  a Martin Kopečný (stavební investice a ochrana památek), 
David Elgner (investiční technik). Dotační akce měly na starosti Mgr. Iveta Kopková a Ing. 
Petra Lacinová, která sledovala i financování odboru a místních částí. Hana Dohnalová 
byla  zodpovědná  za  poplatky  za  užívání  veřejného  prostranství,  pronájmy  pozemků 
města, zábory pro stánky, správu městských hřišť a další agendu. 

Nejvýznamnější akce, které zajišťoval odbor MHaSI v roce 2020:
Výstavba  nového  sběrného  dvora  byla  zahájena  v červenci  a  bude  pokračovat 

do května 2021. V roce 2020 bylo prostavěno 4,4 mil. Kč. Předpokládané celkové náklady 
akce  činí  25  mil.  Kč,  z toho  cca  20,2  mil.  Kč  poskytne  městu  formou  dotace  SFŽP. 
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Od května do srpna probíhala výstavba cyklistické stezky podél II/449, na kterou navazuje 
cyklistická stezka přes Červenku až do Střelic. Na tuto akci město získalo dotaci ve výši 
5,4 mil. Kč z IROP. Celkové náklady na realizaci včetně přeložek inženýrských sítí činily 
9,9 mil.  Kč.  V srpnu  byla  zahájena  rekonstrukce  lesní  cesty  za  lesní  školkou  v Litovli. 
Na tuto akci město získalo dotaci ve výši 3,3 mil. Kč ze SZIF. Celkové náklady akce jsou 
5,4 mil. Kč. Na konci roku byly zahájeny práce na Cyklistické stezce Tři Dvory – Litovel,  
práce budou pokračovat do října roku 2021. Předpokládané náklady akce činí 19,8 mil. Kč, 
z toho cca 12 mil. Kč bude pokryto dotací ze SFDI.

V ulicích Litovle a místních částech Nasobůrky a Chořelice proběhla výměna svítidel 
za účelem snížení světelného znečištění. Celkové náklady akce činily 3,8 mil. Kč, z čehož 
1,8 mil. Kč poskytl formou dotace SFŽP. V ulicích Vítězná a Hrnčířská došlo k vybudování 
kanalizace, náklady akce činily 7,3 mil. Kč. V místní části Unčovice byla dokončena rekon-
strukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Náklady činily 5,6 mil. Kč. V červnu byly 
zahájeny práce na fasádě Sokolovny Unčovice. Dokončení proběhne v roce 2021. Nákla-
dy v roce 2020 činily 2,3 mil. Kč.

V místní části Rozvadovice byla v červnu zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení 
a místního  rozhlasu.  Akce  bude  dokončena  v roce  2021.  Náklady  v roce  2020  činily 
1,2 mil. Kč.

V létě roku 2020 byla provedena rekonstrukce další části značně zchátralé hradební 
zdi v ulici Havlíčkově. Na obnovu hradeb město obdrželo příspěvek od Ministerstva kultury 
ČR. Celkové náklady obnovy činily cca 1,3 mil. Kč. V místní části Nasobůrky bylo opra-
veno stavidlo na vodním toku Loučka. Náklady akce byly ve výši 1 mil. Kč.

Na  dětských  hřištích  došlo  ke  komplexním  rekonstrukcím  včetně  dodání  nových 
herních  prvků (víceúčelové  sestavy  se  dvěma  skluzavkami,  závěsné  dvou  houpačky, 
požárního auta) a také nového přístupového mlatového chodníku ke vstupu na dětské hři-
ště Tři Dvory. Akátová herní sestava Strážnice mini byla z dětského hřiště z Unčovic pře-
místěna na sportovní hřiště TJ Tatran jako dar města. Do parku Míru byl pořízen nový 
herní prvek vláček s vagonem, další 2 vagony budou pořízeny v r. 2021.

Dále byla zajištěna oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná (přeložka kanalizace, VO, 
sanace mostu, otryskání povrchu mostu, vyspravení sanační maltou) – náklady cca 2 mil. 
100 tis. Kč. Kanalizační přípojka pro KD Myslechovice. Zadláždění pískového chodníku 
žulovou dlažbou – mozaika u kostela sv. Marka v Litovli. Předláždění chodníku sídliště Ví-
tězná (u Moravy) v Litovli. Poškozený a nevyhovující litý asfalt byl nahrazen zámkovou 
dlažbou.  Lokální  oprava  mostu  a  zábradlí mezi  ulicemi  Lidická  a  Boženy  Němcové. 
Oprava dešťových vpustí na ul. Palackého 845, včetně umístění nových kulatých mříží.

Informace podala Ing. Petra Lacinová, pracovnice odboru MHaSI

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Odbor kultury o své činnosti žádnou zprávu nepodal. Vedoucí Ing. Vlastimil Haber-
mann poskytl pouze níže uvedenou tabulku a informaci o tom, že nastala změna  ředitelek 
ve  dvou  mateřských  školách.  Do  důchodu  odešly  paní  Irena  Blektová  a  Zdenka 
Zmundová. Na jejich místa nastoupily Mgr. Martina Faltusová a Bc. Petra Sajičová (MŠ 
Gemerská a MŠ Frištenského). 

Tabulka  č.  1  by  měla  zobrazovat,  jaké  investiční  akce  proběhly  mj.  na  školách. 
Ovšem informace v ní jsou velmi zavádějící, protože některé akce a některé školy si své 
investiční akce organizovaly a ze svých rozpočtů financovaly samy.
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Tab.  1 Informace o investičních akcích OŠKaS poskytnuté Ing. Vlastimilem Habermannem.
Uvedené hodnoty jsou (nejspíš) v korunách.

ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ

Vedoucím  odboru  byl  Mgr.  Pavel  Procházka,  sociálně-právní  ochranu  dětí  měly 
na starosti Bc. Monika Krylová a Bc. Marcela Spurníková, náhradní rodinnou péči řešili  
Bc.  Radim  Sléha,  DiS.  a  Mgr.  Hana  Smrčková,  kurátorkou  pro  děti  a  mládež  byla  
Mgr. Kateřina Vystavělová a sociální pracovnicí Bc. Eva Vyroubalová. Funkci veřejné opat-
rovnice zastávala Zuzana Rozehnalová, která měla na starosti i komunitní plánování soci-
álních služeb Litovelska.

Celkový počet osob ve výkonu trestu byl 23, se 6 z nich se ve výkonu pracovalo. Dvě 
osoby byly z výkonu propuštěny.  Odbor evidoval 8 lidí bez domova, kteří žijí na ulici. Soci-
ální odbor pracoval s 248 osobami. 

Odbor vydal  64 parkovacích průkazů,  rozhodl  o 3 zvláštních příjemcích důchodu,
25  osobám  byl  vydán  průkaz  pro  seniortaxi.  Bylo  uskutečněno  700  přeprav  seniorů, 
za které odbor vyplatil 57 792 Kč. Odbor zajistil 2 sociální pohřby. 

Ve veřejném opatrovnictví  bylo 34 opatrovanců a město na ně od státu obdrželo 
986 000 Kč.

Sociálně-právní ochrana dětí měla 175 spisů, přičemž nových bylo 97; 115 případů 
řešil soud, 7 dětí bylo umístěných v Dětských domovech.

Podklady dodal Mgr. Pavel Procházka, vedoucí odboru.

ODBOR DOPRAVY

Na odboru dopravy pracuje v současné době 9 úředníků a odbor dopravy řeší ve své 
přenesené působnosti dopravně správní agendy. Vedoucím odboru dopravy je Ing. Pavel 
Filípek,  Alena  Polanská  vykonává  agendu  registru  motorových  vozidel  s  Ilonou 
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Skřivánkovou. Ta zároveň zastává funkci technika motorových vozidel. Evidenci řidičů – ři-
dičské  průkazy,  vydávání  digitálních  karet  do  tachografů,  profesní  způsobilost  řidičů
a státní odborný dozor ve věcech stanic měření emisí řeší Ing. Radka Polívková.  Pře-
stupky v dopravě řeší 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  paní  Dita  Foretová.  Agendu silničního 
správního úřadu řeší Miloslav Sekanina.

Zprávu podal Ing. Pavel Filípek, vedoucí odboru.

ODBOR VÝSTAVBY

Vedoucí odboru byla nadále Ing. Ludmila Šmakalová. Dále zde pracovali: Jiří Bartoš, 
Ing. Ivana Čamková, Věra Krňávková. Martina Lažová, Pavla Šléglová (agenda územně-
správní a stavebně-správní), Bc. Miroslava Králová (územní plánování).

Odbor výstavby projednával v roce 2020 územní plány (případně jejich změny) obcí 
Bílsko, Cholina, Červenka, Loučka, Luká, Mladeč, Pňovice, Senice na Hané a Senička. 
Obce  Haňovice,  Náklo,  Měrotín  a  Střeň  si  pořízení  územního  plánu  řeší  samostatně 
přes létajícího pořizovatele. I nadále se připravoval na rekodifikace stavebního práva, ale 
bližší informace nebyly odboru dostupné.

Podklady připravila Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru.

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2020 pracovali tito úřední-
ci: Bc. Ing. Jaromír Hlavinka (vedoucí odboru), Vladimír Neset (zástupce vedoucího odbo-
ru mající na starosti kontrolní činnost a evidenci zemědělských podnikatelů), Mgr. Zuzana 
Kráčmarová a Lenka Šmídová (obě jsou pracovnice registrace, které mají na starosti část 
kontrolní činnosti a část evidence zemědělských podnikatelů).

 Živnostenský odbor  vykonával  státní  správu na úseku živnostenského podnikání
v  rozsahu  stanoveném  zákonem  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání 
(živnostenský zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Týká 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. Sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stano-
vené živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími 
se na živnostenské podnikání. Dále vykonával 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  využívala  živnostenský  odbor  jako  tzv.  Centrální  registrační 
místo, tzn. využívají učiněná podání pro splnění další registrační povinnosti vůči orgánům 
veřejné  správy.  Společným  podáním  jsou  elektronicky  odesílané  příslušné  údaje
o podnikatelích dalším orgánům veřejné správy (Finanční úřad, Správa sociálního zabez-
pečení,  Zdravotní  pojišťovna).  Pracovníci  úřadu  poskytovali  bezplatnou  poradenskou 
činnost  a  přijímali  podněty  v  souvislosti  s  živnostenským  podnikáním  a  podnikáním
v zemědělské výrobě. 
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Během roku 2020 v našem správním obvodu bylo poskytování služeb podnikatelům 
v důsledku pandemie náročnější. Pracovníci museli pro zajištění bezpečí úředníků i klientů 
přijmout  vyšší  hygienická  opatření  a  posílit  možnost  elektronické  komunikace,  aby 
se omezila nutnost fyzického styku s klienty. 

V roce 2020 proběhly běžné drobné přímé a nepřímé novely živnostenského zákona. 
Za zmínku stojí zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o někte-
rých podmínkách podnikání  a o výkonu některých činností  v oblasti  cestovního ruchu, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákon uložil online zprostředkovatelům služeb cestovního 
ruchu  sdělit  obecnímu  živnostenskému  úřadu  do  30  dnů  od  doručení  výzvy  počet 
uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, celkovou cenu 
za poskytnuté služby, adresu místa, na které jsou tyto služby poskytovány a označení po-
skytovatele  služeb,  se  kterým zákazníkovi  zprostředkoval  uzavření  smlouvy související 
s poskytováním služeb cestovního ruchu. Zákon nabyl účinnosti od 24. 4. 2020. Zákon 
č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony – k žádosti o koncesi k provozování tzv. malé 
dopravy – „Silniční motorová doprava nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o nej-
větší  povolené hmotnosti  nepřesahující  3,5 tuny,  jsou-li  určeny k přepravě zvířat  nebo 
věcí“, a k žádosti o koncesi k provozování „Silniční motorové dopravy osobními vozidly ur-
čenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ se již nevyžaduje stanovisko dopravní-
ho úřadu, čímž se podstatně zkrátí rozhodovací proces o udělení koncese. Zákon nabyl 
účinnosti od 1. 7. 2020. Za zmínku ještě stojí zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostřed-
kování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Novou právní 
úpravou se zařadila činnost realitního zprostředkovatele do vázané činnosti „Realitní zpro-
středkování“,  pro  niž  se  stanovuje  odborná  způsobilost  spočívající  ve  vzdělání,  nebo 
v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci. V roce 2020 nedošlo v oblasti ze-
mědělského podnikání k žádným legislativním změnám. 

 Živnostenský odbor v roce 2020 provedl 26 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly 
byly  zaměřeny  na  dodržování  povinností  vyplývajících  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 živnostensko-právních a dalších zákonů souvi-
sejících s podnikáním bylo uloženo v roce 2020 9 pokut.  

Vzhledem k situaci, která v roce 2020 nastala v souvislosti s pandemií Covid-19, lze 
konstatovat, že tento rok nebyl pro podnikatele pohybující se v oblasti obchodu a služeb 
nijak příznivý. I přes vytvoření různých COVID dotačních balíčků a programů na podporu 
podnikání nedošlo v našem městě k výraznému otevření nových provozoven. Za zmínku 
stojí  provozovna  s  dětským  zbožím  na  Šafaříkově  ul.,  kterou  otevřela  slečna  Lucie 
Křesalová a textil na Nám. Př. Otakara 793, který od 1. 8. 2020 provozuje paní Pavlína 
Lošťáková.  Po  dobu  platnosti  mimořádných  opatření  vlády  byla  většina  provozoven 
po velkou část roku uzavřena nebo jejich poskytování služeb bylo značně omezeno, ale 
po skončení opatření se všichni snažili obnovit svoji činnost a v našem regionu nedošlo 
k razantnímu rušení provozoven obchodu a služeb. 

Ve správním obvodu ORP Litovel byly k datu 31. 12. 2020 níže uvedené počty podni-
katelů s platným živnostenským oprávněním a se zdejším sídlem: 
Celkem4 232
z toho: • fyzické osoby: 3677 
            • fyzické osoby zahraniční:       66                                      
            • právnické osoby 489 
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Zemědělských podnikatelů zapsaných v evidenci zemědělského podnikatele 
k 31.12.2020 bylo: 
Celkem 187 
z toho:  • fyzické osoby: 158 
             • právnické osoby: 29

Podklady poskytli Vladimír Neset a Bc. Ing. Jaromír Hlavinka

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vedoucím odboru  je  i  nadále  Ing.  Pavel  Kurfürst.  Dále  zde  pracují:  Ing.  Martina 
Valentová,  Bc.  Alena  Ambrožová,  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.

Vodní  hospodářství  – realizace projektu Úprava požární  nádrže v Myslechovicích. 
Město Litovel obdrželo na tuto akci od MZe dotaci ve výši 2 mil. Kč.   Celkové náklady čini-
ly necelé 3 mil.  Kč. Zhotovitelem akce byla společnost Swietelsky stavební s.r.o. Cena 
za  významný  počin  v  roce  2019  v  oblasti  životního  prostředí  připadla  městu  Litovel  
za druhou etapu projektu Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce 
a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, 
v níž mohli hlasovat občané celého Olomouckého kraje, se konalo ve čtvrtek 10. září 2020 
v Hranicích na Moravě. Výsledkem hlasování je, že se náš projekt umístil  na krásném 
druhém místěv kategorii VODA (významný počin v roce 2019).

Odpadové hospodářství  – v roce 2020 město Litovel započalo výstavbu sběrného 
dvora v místní části Nasobůrky.  Zhotovitelem stavby je společnost První KEY-STAV a.s. 
Náklady činí 2,2 mil. Kč. Dotaci město získalo již v roce 2019. Město Litovel obdrželo dota-
ci na projekt: Litovel-komplexní předcházení vzniku odpadu.  Jedná se o pořízení 500 ks 
kompostérů  a  vybudování  systému  RE-USE  na  sběrném  dvoře.  Náklady  činí 
2,591 mil. Kč.  Z Operačního  programu  ŽP  město  obdrželo  2,202  mil. Kč.   Realizace 
projektu proběhne v roce 2021.

 Zeleň – v dubnu byla ukončena akce: revitalizace historické aleje Litovel – Nové 
Zámky.  Náklady činily 1,479 mil. Kč. Koncem roku byla realizována akce: Ozelenění prů-
myslové zóny. Jednalo se o výsadbu stromů v průmyslové zóně v místní části Nasobůrky 
a  Víska.  Náklady  činily  necelých  316 000  Kč.  Město  Litovel  obdrželo  dotaci  ve  výši 
28 000 Kč z Programu Péče o krajinu na obnovu třešňové aleje mezi Chudobínem a Na-
sobůrkami a v březnu roku 2020 získalo souhlas od ÚKZUZ na založení  vinice poblíž 
Myslechovic.

Zprávu podal Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru.

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OBH)

Oddělení pracuje pod vedením paní Ireny Hrubé ve složení paní Alice Novosadová, 
která má na starosti nájemné, pokladnu a v Chořelicích hřbitov; paní Alena Pekařová, kte-
rá má na starosti  nebytové prostory a polikliniku a paní účetní Eva Petrová,  která má 
na starosti fakturaci a hřbitovy v Chudobíně, Rozvadovicích a Třech Dvorech. 
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OBH mělo  k  1.  1.  2020 ve  správě 51 domů,  289 bytů  a  105 prostor  sloužících 
podnikání (PLK – ordinace, garážová stání, prodejny, pohostinství a ostatní prostory slou-
žící podnikání).  

Ke dni 31. 12. 2020 bylo na OBH evidováno 102 žádostí o byt města Litovel a 45 žá-
dostí o umístění v DPS, nám. Svobody 674/9 v Litovli. V r. 2020 bylo uvolněno a předáno 
novým nájemcům – 10 bytů, v domě č. p. 674/9 nám. Svobody (DPS) – 2 byty a na uby-
tovně U Stadionu č. p. 1087 – 2 obytné místnosti. 

V  roce 2020 bylo  vystaveno 440 smluv na hrobová místa.  Smlouvy se  uzavírají 
na dobu určitou – 5 let, v případě pohřbívání do země se uzavírají nájemní smlouvy dle 
délky  tlecí  doby  daného  hřbitova.   Na  hřbitovních  poplatcích  bylo  v r.  2020  vybráno 
283 219 Kč. 

Oddělení zajišťuje opravy, údržbu a investiční akce v objektech města Litovel, které 
má OBH ve správě. OBH evidovalo cca 260 požadavků na drobné opravy v bytech nájem-
ců a domech města Litovel a 94 požadavků na drobné opravy v prostorách sloužících 
podnikání. 

V  domech  a  bytech  zajistilo  provedení  pravidelných  revizí  a  kontrol  dle  ČSN, 
ve společných prostorách bytového domu č. p. 965/3, ul. U Stadionu výměnu oken a dveří, 
obnovu povrchové úpravy fasády (nátěr 2 zbývajících stěn), výměnu titanzinkových okapo-
vých žlabů a svodů vč. okapových háků a výměnu vchodových dveří v objektech č. p. 667, 
668, 669, 670, 671, 672, 673 na ul. Revoluční, výměnu oken v objektu č. p. 770, nám. Pře-
mysla Otakara a výmalbu hospody a společných prostor v Rozvadovicích č. p. 57. 

Oddělení nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na opravu Sochovy hrobky 
na veřejném pohřebišti v Chořelicích a zajistilo opravu společného hrobu tamtéž.

V budově Polikliniky v Litovli, ul. Kollárova 664 nechalo zrekonstruovat WC pro pa-
cienty dětských lékařek v přízemí. V rámci investiční akce a na základě smlouvy o dílo pak 
oddělení  celkově zrekonstruovalo v  budově hygienické prostory.  Jednalo se o výměnu 
všech  dlažeb,  keramických  obkladů,  dveří  se  zárubněmi,  provedení  nových  omítek 
a osazení nových zařizovacích předmětů. Rekonstrukce rovněž zahrnovala kompletní vý-
měnu všech zdravotně technických instalací, rozvodů vytápění a také všech elektroinstala-
cí.  Stavební  práce  prováděla  firma  JAMASTAV  MORAVIA  a.s.,  Vojtěchov  11, 
798 55 Hvozd, hodnota díla činila 2.953.450 Kč. 

Podklady připravila Irena Hrubá, vedoucí OBH.

ODDĚLENÍ IT

Toto oddělení neposkytlo kronikáři žádné informace s tím, že se na tomto od-
boru nic neudálo. Vedoucím odboru byl Pavel Ženožička, DiS.

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY MĚSTA 

MUZEUM LITOVEL

Muzea v celé České republice se na základě nařízení vlády ČR z důvodů šíření pan-
demie Covid-19 v průběhu roku několikrát uzavřela. 

Od 13. března do 13. května bylo muzeum uzavřeno pro veřejnost. Následuje zhruba 
5 měsíců,  kdy bylo  otevřeno. Muzeum se opět  uzavírá 12.  října 2020,  od 6.  prosince  
otevřeno a 18. prosince bylo opět uzavřeno. Návštěvnost – volný vstup 1 277, studenti, 
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senioři 715, dospělí 363 – celkem 2 355. 
 
Tři  stálé  muzejní  výstavy:  Litovelská  řemesla  první  poloviny  20.  stol.,  Od me-

chanického hracího strojku k modernímu gramofonu a Gustav Frištenský byly přístupny 
v otevírací  době.  Plánované  krátkodobé  výstavy:  Betlémy  (ručně  vyřezávaný  betlém  
pana Břetislava Vávry z Klopiny – do 21. 1. 2021), Červenka – historie a současnost obce 
(5. 2. – 7. 6.), Modely ze špejlí (volnočasová aktivita pana Josefa Mazánka z Červenky –
15. 6. – 21. 9.), Rodokmeny (ukázka rodokmenů včetně rad a návodů k jejich sestavení – 
1. 10. 2020 – 10. 1. 2021).

V roce 2020 pracovali v litovelském muzeu 3 pracovníci na hlavní pracovní poměr: 
Mgr.  Zdenka  Frištenská  –  vedoucí  muzea,  Mgr.  Robert  Najman  –  pracovník  muzea 
a Mgr. Hana Jemelková – pracovník muzea (nastoupila 26. 10. mateřskou a rodičovskou 
dovolenou, od 16. 10. 2020 ji zastupuje Mgr. Iveta Vaňáková z Olešnice).  Občas vypomá-
hal Mgr. Václav Novák – výtvarník, propagace, programy pro školy, konzervátor a restau-
rátor. Muzeum bylo část roku zavřeno pro veřejnost, pracovníci se věnovali především pří-
pravě dalších výstav, doprovodných programů, vyřizování badatelských dotazů, restaurá-
torské
a konzervátorské činnosti, pokračovali ve sběratelské a archivační činnosti.

Za  r.  2020 litovelské muzeum získalo  celkem 478 sbírkových předmětů.  Muzejní 
knihovna byla obohacena o 81 svazků. Z větších přírůstkových celků – paní Petra So-
balová z Dubicka předala část pozůstalosti po panu Lamrovi – 30 krabic s různou kera-
mikou. Závěrem roku muzeum obdrželo v rámci pozůstalosti věci po litovelském hodináři 
Miroslavu Navarovi. Na své důkladné muzejní zpracování teprve čeká zařízení po řezní-
kovi (plnička na jitrnice, jelita, otáčecí kompletační deska a elektrický mlýnek na maso 
s příslušenstvím), které darovala paní Jana Crháková z Nasobůrek.

V únoru 2020 se uskutečnila vernisáž výstavy „Červenka – obec Mikroregionu Li-
tovelsko“. V rámci doprovodného programu k výstavě zorganizovala MSL prohlídku obce 
Červenka v červnu 2020. Účastníci si prohlédli zajímavosti obce, kostel, na obecním úřadě 
vystavené ručně malované kulisy od Františka Flasara, kapličku apod. Průvodcem byla 
paní  Mgr. Jana Motlová, kronikářka obce. 

Další  vernisáž nové výstavy „Rodokmeny“ se uskutečnila na začátku října, násle-
dovala  beseda  s autorkou  výstavy,  profesní  genealožkou  paní  Helenou  Voldánovou 
na téma: Rodopis – koníček na celý život.

Dne 4. 9. proběhla beseda s promítáním fotografií a filmových záběrů v prostorách 
muzea na téma „Město v karanténě“. Besedu vedl starosta Viktor Kohout a místostarosta 
Mgr. Lubomír Broza. Účastníci se dozvěděli zajímavosti, slyšeli komentáře i osobní pří-
běhy a postřehy z doby,  kdy  Litovel,  jako  první  město  v naší  republice,  bylo  hygienou 
uzavřeno, tedy dáno do karantény. V rámci besedy byl i prostor na četné dotazy. Muzejníci 
také připravili prezentaci fotografií a dokumentů z této doby. 

V rámci Litovelských slavností (5. 9.) a Dnů evropského dědictví (EHD) probíhaly tvo-
řivé dílny na téma právě probíhající  krátkodobé výstavy „Modely ze špejlí“.  O výstavu 
projevila zájem i média, např. Český rozhlas Olomouc, Olomoucký deník apod. Muzeum 
tento den navštívilo 177 osob.

Muzejníci plánovali na r. 2020 uspořádat speciální akci k 100. výročí existence sou-
časného muzea v budově Střelnice. K této příležitosti  muzeum vydalo pamětní medaili 
podle návrhu a výrobce p. Petra Budiny z Jablonce nad Nisou. Vydalo se 90 kusů staro-
mosazných, 90 kusů staroměděných a 10 kusů stříbrných medailí s certifikátem.
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Muzeum Litovel se spolupodílelo na vydání obrazového katalogu gramofonových vý-
robků závodu Tesla Litovel 1949–1988 (autor Mgr. Jan Mergl, spolupracovali: Lubomír Šik, 
Miroslav Pinkava, PhDr. Vojtěch Vyroubal, Mgr. Robert Najman).

Informace podala Mgr. Zdenka Frištenská, vedoucí Muzea Litovel.

Zde je nutno dodat, že mi ve správě chybí, kolik má ke konci roku 2020 muzeum 
sbírkových  předmětů,  kolik  jich  má  zapsaných  v  přírůstkové  knize,  kolik  v  analytické 
evidenci a kolik v Centrální evidenci sbírek. Pracovníci muzea tyto informace kronikáři od-
mítli poskytnout.

Muzeum stále nemá sbírkotvornou komisi, která by usměrňovala pořizování sbírek 
a zabraňovala tak neúměrnému hromadění pro sbírky nepotřebných předmětů, a tím sni-
žovala náklady. 

Muzeum ani v roce 2020, jako dosud nikdy, neuspořádalo výstavu, která by se vě-
novala některé z přidružených obcí.

Muzeum mělo v době, kdy bylo v provozu, otevřeno ve dnech středa až neděle. Pra-
covníci muzea ale v těchto dnech pracovali i v době, kdy muzeum muselo být z důvodu 
pandemie zavřené. Vzhledem k tomu, že za soboty a neděle pracovníci pobírali ze zákona 
zvýšenou mzdu, je otázkou, o kolik byl takto zbytečně zatížen rozpočet města.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITOVEL

             
Činnost  městské knihovny,  stejně  jako mnoha dalších  institucí,  organizací,  stejně 

jako běžný život obyvatel a potažmo uživatelů knihoven, vše bylo v r. 2020 značně pozna-
menáno koronavirovou pandemií.

Výpůjční činnost. V r. 2020 pracovala Městská knihovna v Litovli včetně 11 poboček – 
místních knihoven – v obcích: Chořelice, Rozvadovice, Unčovice, Březové, Tři Dvory, Na-
sobůrky,  Víska,  Chudobín,  Myslechovice,  Nová  Ves  a  Savín  s omezeními,  plynoucími 
z vládních  nařízení  na  zamezení  šíření  koronavirové  infekce.  Počet  výpůjček  celkem 
33 934.  Registrovaní čtenáři: 1 406 z toho 489 dětí do 15 let, fyzické návštěvy – celkem 
11 675 návštěvníků (11 087 návštěvníci půjčoven + 364 uživatelů internetu + 224 účastní-
ků kulturních a vzdělávacích pořadů). Počet virtuálních návštěvníků činil 4 318 (uživatelé, 
kteří  si  prohlíželi  webovou  stránku  knihovny,  hledali  v on-line  katalozích  či  vzdáleně 
spravovali své uživatelské konto). Pro čtenáře bylo zajištěno prostřednictvím meziknihovní 
výpůjční služby 77 požadovaných knih z jiných knihoven. 

Výsledky roku byly výrazně nižší ve všech parametrech. Příčina je nasnadě. V břez-
nu 2020 byla Litovel od 13. 3. součástí úplné karantény v našem regionu. Po skončení 
tohoto opatření navazovala úplná uzávěra činnosti knihoven až do 28. dubna. Od tohoto 
data do prázdnin byl provoz umožněn za režimových opatření, vypůjčené knihy byly vrace-
ny mimo půjčovní pulty tak, aby mohly být ponechány v karanténě, uživatelé i pracovníci 
knihovny dodržovali základní pravidla tří R – tedy roušky přes obličej, vzájemné rozestupy 
a dezinfekci rukou. Služby byly omezeny pouze na půjčování a vracení knih, internet a 
další služby nebyly zpřístupněny. Akce se školami, např. tradiční pasování prvňáčků na 
čtenáře, se nekonaly, protože v té době děti zůstávaly na distanční výuce doma. Na letní 
měsíce už byl povolen běžný provoz, kdy jsme pracovali v prázdninovém režimu. Od 10. 
září byla opět zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřních veřejných prostorách. 
Od 22. října došlo znovu k úplnému uzavření knihoven na základě dalšího usnesení vlády.

Nová změna nastala od 30. 11., po zavedení protiepidemického systému (PES), kdy 
mohly být předem objednané knihy vydávány u tzv. výdajového okénka, v našem případě 
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u výdajových vrat. Od 3. prosince byl hygienický režim natolik uvolněn, že knihovny oteví-
rají  půjčovny  pro  vracení  a  půjčování,  ostatní  služby  ale  povoleny  nejsou.  Stále  platí  
pravidlo 3R a navíc je počet uživatelů přítomných v půjčovně omezen na jednu osobu na 
15 m2. Nicméně další úprava provozu nastala brzy, od 18. 12. se vrátilo k nazkoušenému 
režimu výdajového okénka, a po Vánocích – od 28. 12. se uzavřela knihovna úplně.

Pandemie koronaviru přinesla zcela nové situace, zkušenosti, postupy. V knihovnách 
i v jiných oblastech života nabyly významu elektronické služby, ale na straně druhé byla 
částečně nebo zcela omezena možnost přímé vzájemné komunikace s uživateli, setkávání 
se, které je v knihovnické praxi nenahraditelné.

Knihovní fond (KF) MěK + MK v místních částech: nákup a dary – 962 svazků. Ná-
klady na nákup knih celkem dosáhly 221 394 Kč, z toho 9 596 na knihy pro pobočky 
v místních částech; rabat 99 030 Kč, tj. průměrná sleva 34 %. Z celkové částky na nákup 
KF bylo vynaloženo na nákup periodik 26 952 Kč, z toho místním knihovnám za 5 731 Kč. 
Pokračovalo se v nákupu žádaných audioknih, knihovna nyní vlastní 227 kusů, audioknihy 
byly půjčeny 266x. Úbytek KF celkem 2 494 svazků. Knihovní fond MěK s pobočkami tvoří 
k 31. 12. 2020 celkem 34 750 knih, v místních knihovnách je čtenářům k dispozici ještě 
navíc 4 813 svazků z výměnných souborů, dodávaných v rámci tzv. regionálních funkcí. 
Knihovní  fond aktualizujeme dle standardu pro dobrý fond,  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 – činnost v oblasti pořádání kulturních a vzdě-
lávacích akcí byla také značně poznamenaná opatřeními na zamezení šíření koronavirové 
epidemie. V březnu se neuskutečnilo vyhlášení „Nejlepších čtenářů – učitelů“, akci se ale 
podařilo přesunout na konec září. Pasování prvňáčků, nových začínajících čtenářů, které 
děti  tradičně  potěší  v závěru  první  třídy,  muselo  být  odsunuto  až  do  poloviny  října. 
V r. 2020 tak vlastně byli pasováni na čtenáře až čerství druháci v počtu 87. Celkem se 
mohlo uskutečnit pouze 12 akcí, z toho 6 úvodních knihovnických lekcí a seznámení s kni-
hovnou pro děti základních škol a žáky střední odborné školy.  Tradiční návštěvy školních 
tříd, kdy si děti v rámci literární výchovy chodily do knihovny půjčovat knihy, byly místo 
pravidelných spíše nahodilé, podle toho, v jakém epidemickém režimu se knihovna či ško-
la zrovna nacházela.  

Podruhé  byl  vybírán  Čtenář  roku  v akci,  kterou  pořádá  Svaz  knihovníků  a  infor-
mačních pracovníků. V r. 2020 byl vybírán nejlepší čtenář z řad učitelů, kritériem nebylo 
jen to, že je učitel registrovaným uživatelem knihovny, ale také jeho vlastní aktivní přístup 
ke spolupráci s knihovnou, vykonávaný v rámci práce pedagoga. Nejlepšími čtenářkami se 
staly paní učitelky Lenka Davidová a Ivana Navrátilová, které s knihovnou spolupracují 
dlouhá léta a se svými třídami pravidelně navštěvují půjčovnu pro děti. Žáky k četbě mo-
tivují a pomáhají jim při výběru vhodných knížek. Vítězky soutěže se v litovelské knihovně 
setkaly na malé neformální slavnosti s vedením města.

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. Zajímavou perličkou v životě knihovny bylo konání svatby. V době oprav obřadní síně 
městského  úřadu  si  renesanční  vestibul  knihovny  vybrali  svatebčané  jako  místo,  kde 
si řekli své ano.

Katalogizace knihovního fondu: za rok 2020 bylo do systému Clavius vloženo 418 
svazků  (kromě  přírůstků  MěK  Litovel  s pobočkami),  tj.  KF  pro  místní  knihovny  ob-
sluhované v rámci RF – dary a nákupy obcí knihovnám na Litovelsku, Uničovsku a Bou-
zovsku. Za vykonané odborné činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích (824 
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hodin)  uhradila  Knihovna  města  Olomouce  dle  objednávky  Městské  knihovně  v Litovli 
částku 164 800 Kč. 

Automatizace: MěK Litovel nadále používá automatizovaný knihovní systém Clavius. 
Pro  uživatele  slouží  6  počítačů  (2x  on-line  katalog,  4x  internet).  Ve  všech  místních 
knihovnách – pobočkách MěK, je k dispozici dalších 11 PC s přístupem na internet. Výpo-
četní technika, jejíž SW nebo HW zastarává, je průběžně obnovována. Pro naše uživatele 
jsou poskytovány i služby kopírovací a skenovací.

On-line  služby  zůstávají  na  stejné  úrovni  jako  v minulých  letech.  Na  adrese 
www.knih-litovel.cz jsou dostupné dva katalogy – klasický on-line katalog a katalog Car-
men, majitelé chytrých telefonů mohou používat aplikaci Smartkatalog. K dispozici je také 
možnost  výpůjček  elektronických  knih  pro  přihlášené  čtenáře.  Uživatelé  knihovny  jsou 
o rezervacích žádaných titulů informováni elektronickou poštou. Stejným způsobem zasílá-
me  tzv.  připomínky  těm  uživatelům,  kterým  dobíhá  výpůjční  lhůta.  V on-line  katalogu 
knihovny je kromě dalších informací přístupný rovněž základní fond knihoven v místních 
částech a také je  aktualizována informativní  databáze svazků z cirkulačních fondů ak-
tuálně zapůjčených v našich 11 pobočkách. Webové stránky a oba katalogy pracují v reži-
mu zabezpečených stránek (protokol https). V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře 
funguje přístup na internet pomocí WI-FI, který využívají uživatelé k práci na svých za-
řízeních. 

Propagace knihovny – informace o činnosti, výpůjční době a službách byly prezen-
továny formou plakátů  ve  vestibulu  knihovny,  hlášením městského  rozhlasu,  na  webu 
knihovny,  facebookových  stránkách  knihovny  a  v  článcích  v Litovelských  novinách. 
V r. 2020 bohužel byla knihovna nucena nejčastěji informovat o změnách v půjčovním reži-
mu a půjčovní době. Každý měsíc byly pro čtenáře Litovelských novin připravovány knižní 
tipy – upozornění na knižní novinky v knihovním fondu.

Oprava a údržba knihovny – v r. 2020 se realizovaly pouze nejnutnější opravy; byla 
přetmelena skleněná střecha přístavby z důvodu zatékání do výtahu. Ostatní plánované 
opravy musely  být  odloženy.  Vzhledem k výpadkům daňových příjmů zřizovatele  v dů-
sledku koronavirové krize byl rozpočet knihovny krácen o 90 000 Kč.

Personálie – v r. 2020 nedošlo k žádné změně personálního obsazení. V knihovně 
jsou i nadále obsazeny 4 pracovní úvazky.

Informace podala Mgr. Lenka Fišrová, ředitelka MěK

SENIORKLUB 2020

K 31. 12. má Seniorklub 432 členů. Systém PES, pozastavení činnosti a nouzový 
stav podstatně narušily plány činnosti, ale i tak se vydařila řada akcí. Nejčastěji šlo o bese-
dy či povídání u čaje a kávy (16. 1.); beseda s MUDr. Olgou Vojancovou o lázních Bökfür-
dö,  s Petrem Hojgrem o Moskvě a Černobylu;  Lukášem Navarou nad snímky „Svatba 
doma či venku“ nebo vzpomínka na člena, kamaráda a kameramana Jiřího Hrozka nad řa-
dou jeho snímků. 

Velmi  oblíbené  byly  wellness  pobyty  v Sezimově  Ústí  v březnu  (60  seniorů) 
a v Piešťanech  v červenci  (27  seniorů)  a  autobusové  zájezdy  do  termálních  lázní  ve 
Velkých Losinách, kde si opakovaně užívalo služeb 49 a 50 seniorů. O prázdninách využí-
vali členové akcí z nabídky Litovelského kulturního léta připravených TIC Litovel při MK.

U sportovních aktivit se bohužel podařilo uskutečnit jediný pěší výšlap s paní Věrou 
Spurnou Litovelským Pomoravím, ale sportovní hry seniorů na hřišti ZŠ Jungmannova při-
lákaly 78 členů klubu, z nichž 34 soutěžilo v pěti disciplínách. Reprezentační družstvo pod 
vedením kapitánů Miroslava Fendrycha a Jaroslava Slaného získalo na krajských hrách 
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4. místo z 34 družstev a ze Zábřežského sedmiboje přivezlo bronzový pohár. Členka klubu 
Jana Kellnerová v družstvu Olomouckého kraje získala na soutěži v Bardějově 3 zlaté me-
daile. Podobně velkým úspěchem byla soutěž Babička roku, kde si členka Seniorklubu 
Marie  Rozmanová  vybojovala  tituly  Babička  roku  a  Babička  sympatie  v krajském kole 
v Olomouci a na republikové akci pak třetí místo. 

Bohužel se nedařilo v kulturní oblasti. Členové se mohli zúčastnit jen dvou předsta-
vení operet v Moravském divadle v Olomouci a koncertu skupiny Kamélie ve Velkém sále 
Záložny, který jako dárek města k Mezinárodnímu dni  seniorů připravil  MK. Účast byla 
značná – 170 návštěvníků.

Dovětek 

Pořád se hovoří o potřebě důchodové reformy, až vláda sestavila důchodovou komi-
si. Ta v polovině ledna projednává její návrh, kde podle tzv. výchozí varianty by si polepšili 
všichni, nejvíce však pětina lidí s nejnižšími příjmy. Ovšem návrh ministryně práce Malá-
čové  nijak  neřeší,  jak  budou  rostoucí  náklady  na  důchody  financovány,  což  je stále 
hlavním problémem českého systému penzí. 

Varianta ČSSD navrhuje zavést základní důchod ve výši 30 % průměrné mzdy, což 
aktuálně představuje 10 500 Kč – zajistilo by se tak zvýšení nedůstojně nízkých starobních 
důchodů, které pobírá na 10 % seniorů. Na důchod by měl nárok stejně jako dnes ten, kdo  
dosáhne  důchodového  věku  a  zároveň  splní  potřebný  minimální  počet  let  pojištění  – 
35. K základní penzi by se přičítala zásluhová část, která by se dále odvíjela od předcho-
zích výdělků. 

Další podstatnou navrhovanou změnou, která má zvýšit spravedlnost důchodového 
systému,  je  štědřejší  započítávání  nevýdělečných období  u  lidí  s nižší  než průměrnou 
mzdou. Ta by se započítávala jako období s průměrnou mzdou (péče o děti, o těžce posti-
ženou  osobu,  nemoc).  V menší  míře  by  se  výpočet  vylepšil  za  období  studia  či ne-
zaměstnanosti a za každé vychované dítě by dostal pečující rodič k důchodu pětistovku 
navíc. Jako bonus by pak bylo navýšení za odpracovaných více než 41 let. 

Poslední  zásadní  navrhovanou změnou je  rychlejší  valorizace –  základní  důchod 
by rostl  stejnou rychlostí jako mzdy v ekonomice a zásluhová část podle inflace. To by 
pro velkou většinu starodůchodců zajistilo vyšší důchod ve vysokém věku. Náklady na re-
formu ministerstvo práce vyčísluje v prvním roce na 26 miliard korun, v dalších letech by 
však vzrostly až na 100 miliard oproti současnému nastavení! Neodlučitelnou součástí je i 
reforma daňová, která by mu měla zajistit příjmy nejen z pojistného, ale i z obecných daní. 
Zmírněme však optimismus – současná důchodová komise je už pátá v pořadí posledních 
15 let. S výjimkou zavedení a následného zrušení spořicího důchodového pilíře zatím re-
formu neprosadily!  

Trochu jiný úhel pohledu na seniorský věk: sedmdesátiletí teď mají na starosti deva-
desátileté – jsou v penzi, ale místo toho, aby odpočívali, musejí pečovat o své staré pří-
buzné. Přitom jim ubývají síly a dostávají se do věku, kdy by sami potřebovali pomoc. 
Je to důsledek toho, že se dožíváme vysokého věku – nikdy nebylo tolik devadesátiletých 
jako dnes. Prodlužuje se také doba, kdy jsou lidé nemocní a závislí na pomoci druhých – 
muži žijí v takové fázi průměrně 15, ženy 20 let. 

Často se píše o dnešních seniorech – o tom, jak jsou veselí, jak cestují, studují, roz-
vádějí  se  a  hledají  nové  lásky,  zkrátka,  jak  vypadají  skvěle.  Radují  se  z toho,  že  žijí 
v době, kdy je sedmdesátka něco jako kdysi padesátka. Ovšem jsou i ti, kteří si tak vesele 
nežijí. Ne, že by nechtěli. Představovali si, co všechno budou dělat v penzi, jejich plány vy-
padaly krásně. Jenže jejich rodiče, jimž je přes osmdesát, onemocněli a ztratili síly. Upadli,  
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zranili se nebo se jejich zdravotní stav zhoršil tak, že opakovaně končí v nemocnici. Tam je 
lékaři vzpamatují natolik, že je možné poslat je domů. A to se mnohdy často opakuje. 

Jejich děti v důchodovém věku pak mají starosti, protože mají rodiče, kteří zestárli 
a potřebují pomoc. Sehnat mámě nebo tátovi místo v domově seniorů či podobném za-
řízení je nereálné a trvá léta. Ze všech sil o ně pečovat v jejich domácím prostředí nebo je 
nastěhovat k sobě? Jak, když třeba bydlíme v domě bez výtahu a byt není bezbariérový? 
Rozsáhle se o tom diskutuje třeba na portálu i60 nebo na Lince seniorů společnosti Elpida. 
Jeden z názorů: „Naše generace, tedy 55 až 75 let, je na tom nejhůř. Naši rodiče odešli do  
důchodu kolem šedesátky v celkem dobrém zdravotním stavu a teď se klidně dožívají 
stovky, zatímco my pracujeme mnohem déle a ve větším stresu. Při práci, kdy navíc zdraví 
není nic moc, se ještě starat o rodiče, to je zátěž, kterou v našem věku málokdo zvládne 
bez následků na zdraví,“ (Elena).

Je čas na několik čísel. Jde o údaje, které se v poslední době prezentují jako čísla 
optimistická, která by měla vzbuzovat pocit, v jak skvělé době žijeme, protože se dožívá-
me čím dál vyššího věku. Na konci 19. století žilo na území dnešní České republiky 2 000 
lidí nad 90 let, na konci 20. století jich bylo 27 000 a v roce 2050 jich má být podle propoč-
tu demografů téměř 230 000. Ne, opravdu se nedá předpokládat,  že všichni tito deva-
desátníci budou jezdit na elektrokolech, navštěvovat univerzity třetího věku a nechávat si 
zvedat  víčka.  Mnohem  pravděpodobnější  je,  že  většina  bude  odkázána  na pomoc 
druhých. Žijeme v době, kdy jsou k domácí péči o seniory mizerné podmínky, a nedostatek 
zařízení pro seniory je skandální. 

Devadesátníků, kteří potřebují pomoc, je mnoho a bude jich přibývat. Řešení je jedi-
ně v posilování terénních pečovatelských služeb, aby senioři mohli co nejdéle zůstávat ve 
svém domácím prostředí. Každý přece chce být doma! Podle průzkumu organizace Mal-
tézská pomoc je jasné, že by lidé chtěli dožít do smrti ve svém domácím prostředí, ale 
mnozí uvádí, že nechtějí být závislí na dětech a vnucích. Z průzkumu také vyplynulo, že 
každý čtvrtý člověk počítá s tím, že se postará o svého nemohoucího starého rodiče, ale 
zároveň lidé často uváděli, že pomoc od dětí nepovažují za automatickou a ve stáří na ní  
nebudou trvat.  Zatímco pro někoho je představa domova pro seniory naprosto nepřija-
telná, mnozí by do něho šli rádi, pokud by měli samostatný pokoj – čili soukromí a klid.  
Jenže takových možností je málo a vzhledem k propočtům, jak bude devadesátiletých při-
bývat, je jasné, že závislých na pomoci druhých bude hodně. Navíc nezapomínejme, že 
zestárne generace, která nemá příliš mnoho potomků, nanejvýš jednoho či dva. Pryč je 
doba, kdy za babičkou mohlo kdykoliv zaběhnout kterékoli z dvanácti vnoučat.

Opravdu to nebylo radostné čtení. Tak se z té deprese můžeme dostat třeba tím, 
že si vyjedeme na nějakou cyklostezku nebo skočíme do akvaparku. Těch máme na rozdíl 
od penzionů pro bezmocné lidi dostatek!

Úvaha kronikáře v době řádění koronaviru: Tento svět není pro starý?! Omlouvám 
se za vypůjčení části názvu známého filmu, ale nemáte poslední dobou podobný pocit? 
Jako by mladší  ročníky vinily za všechny strasti  světa dříve narozené.  Na Facebooku 
a Twitteru se objevily otřesné komentáře o tom, že pandemie koronaviru si prý konečně 
našla správný cíl – staré lidi. Chtěl bych věřit, že převážná většina těchto příspěvků je úle-
tem, nejapným pokusem o vtip, trapnou ironií. Bohužel, část komentářů je míněna smr-
telně vážně. 

Zdá se, že stáří je celosvětově stále více stigmatizované. Dnešní doba totiž uctívá 
kult mládí a senioři jsou prezentováni jako neproduktivní a neaktivní lidé, finanční zátěž. 
Navíc roste tlak na výkonnost a rychlost, a tak solidarita se seniory klesá. Klasikou dnešní 
doby je: „Jsem úspěšný, relativně mladý, zdravý, vydělávám hodně peněz, tak si chci užít,  
svět se točí kolem mě. Co na tom, že svým chováním ohrožuji druhé? Ono se to nějak vy-
řeší.  Svět  patří  nám,  staří  už  nadělali  škody  dost!“  Nenadělala  podobně  sobecká 
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a bezohledná generace dost problémů po druhé světové válce? Nejsou to náhodou stejní  
nadšenci, novodobí budovatelé? Žijí sice v jiné době, ale ani pro ně není „svět pro staré“. 
Úspěch slaví jen zdraví a silní.

Senioři nepotřebují pomoc za každou cenu, potřebují důstojnost. A té se jim nedo-
stává. Čelí společenskému i ekonomickému tlaku, kterému špatně odolávají. Jsou křehcí, 
důvěřiví,  snadno ovladatelní, často bezbranní. Nejsou tak rychlí,  všechno jim trvá déle. 
Mají však to, co mladší generace postrádá: nadhled, soucit, životní zkušenosti. Zažili tur-
bulentní svět 20. století a dobře vědí, že nic netrvá věčně – svoboda, totalita, prosperita 
ani  krize.  A  právě  kontext  dravému  mládí,  často  i  střednímu  věku,  chybí.  Seniorů 
by si všichni měli spíše vážit a na svou aroganci produktivní generace si raději dávat po-
zor. Nezlobte se, podle mě tento svět totiž i pro starý je!  

Co Čech, to investor? Vznikne účet na penzi a lidé si budou moci více vybírat, jak 
si chtějí spořit na důchod. Už léta odborníci varují, že mladé Čechy čeká hubený důchod.  
Kvůli  stárnutí  populace a  klesajícímu počtu  lidí  v produktivním věku jim nemusí  státní 
peníze vystačit. Přestože stát na dobrovolné penzijní pojištění přispívá a také ho daňově 
zvýhodňuje,  lidé si  na stáří  odkládají  stále  málo.  Proto teď chce stát  vedle penzijního 
a životního pojištění rozšířit daňové úlevy také na další formy spoření i investic a slibuje 
si od toho, že se lidé začnou na penzi připravovat o něco zodpovědněji. 

Měl  by vzniknout  účet  dlouhodobých investic,  který poskytne větší  flexibilitu.  Díky 
ní by si lidé mohli snížit daně při investici do jiných produktů – třeba do podílových fondů 
či přímo do jednotlivých akcií nebo dluhopisů. Lidé budou ovšem stát před otázkou, zda 
je pro ně výhodnější získat od státu úlevu na daních, nebo si ponechat možnost výběru in-
vestovaných peněz prakticky kdykoliv. Musí počítat s omezením, které neumožňuje před-
časný výběr. Tak uvidíme, jak odpovědní či odvážní budou ti, kdo myslí i na zadní kolečka. 
Základní řešení penzijního systému to ale není ani zdaleka! 

Hitem první poloviny roku byl koronavirus s řadou rituálů, až se vytvořil jakýsi hyste-
rický  strašák  a  tvrzení,  že  senioři  se  cítí  dlouhou  izolací  silně  stigmatizováni.  Lidé 
v domovech seniorů zůstávají i po rozvolňování zákazů izolovaní a osamělí jako předtím.
 A nerýsuje se vyhlídka, že se to brzy změní. Staří lidé jsou nejohroženější skupinou probí-
hající koronavirové krize, protože jejich organizmus se s nákazou těžce vypořádává. Větši-
nou jde o zařízení zdravotnická, která na nákazu nebyla připravena. Dokud není na světě 
vakcína, budou asi kontakty se seniory omezeny – mladí lidé si prostě užijí nově obnovené 
svobody dříve než senioři či lidé se zdravotními komplikacemi. 

Situace je o to těžší, že fyzické zdraví s psychickým úzce souvisí. Pokud tedy zů-
stanou senioři celé dlouhé měsíce bez sociálních kontaktů, může uvadat i jejich fyzická 
stránka – osamění má nesmírné dopady na zdraví stejně jako koronavirus sám. Lidem 
chybějí návštěvy blízkých, možnost popovídat si.  Pokoj pár metrů čtverečních a lidé často 
upoutaní na lůžko. Přesto jsou to stále myslící bytosti, které mají své představy, sny a tuž-
by. Ty se v naprosté většině týkají možnosti kontaktu s blízkými. Často v této době plošné-
ho zákazu leží den co den, hodinu po hodině na lůžku a bez přehánění– čekají na smrt. 
Nemají se na co těšit, a tak to mnozí ,,zabalili‘‘.

Odborníkům na stárnutí vadí, že se během koronavirové pandemie prezentují všichni  
senioři jako nemohoucí starci a stařenky, které je třeba přednostně chránit, a proto zfor-
mulovali výzvu k zastavení ageismu a věkové diskriminace. Není přece senior jako senior. 
Léta  je  tady  snaha  o  budování  barvitého  obrázku  seniorské  populace,  a  teď  to  bylo 
šmahem  vymazáno.  Opatření  vzešla  z logického  předpokladu,  že  starší  lidé  bývají 
nemocnější, ale postupovalo se cestou nejmenšího odporu bez ohledu na důsledky.

Senioři přece nejsou žádná jednolitá masa lidí. Teď je ale každý senior automaticky 
brán jako rizikový a potřebný ochrany. Rizikové však nejsou skupiny, jen chování nebo 
prostředí!  V této ideologii  jde o to,  nevnímat člověka přes jeho věk, ale v jeho dalších 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              140 / 311

rolích,  třeba  jako  klienta,  zákazníka.  Zdůrazňování  jejich  ochrany  v době  pandemie 
se mnohých dotklo. Věková diskriminace se ale často neděje ve zlém úmyslu, ale škodí 
už jen rétorika.

Senior neznamená křehký stařec a mnozí zvýšenou ochranu potřebují. Ale od počát-
ku tady panuje až hyperochranitelský přístup a na skutečně křehké lidi se vlastně zapo-
mnělo. Ti ještě v domovech pro seniory byli hermeticky uzavřeni, odříznuti od světa a bez 
možnosti potěšit se s blízkými. To nechává velké šrámy na duši. Podle různých průzkumů 
je  věková  diskriminace  v české  společnosti  skutečně  nadprůměrně  zakořeněná. 
Mezigenerační tření lidstvo provázelo vždycky, a nejen u nás. Dnes mladším lidem na se-
niorech vadí, že jsou pomalí,  neumějí to s počítačem, neznají jazyky, dřív to bylo zase 
něco jiného. A tenhle pohled umocňuje ještě skutečnost, že se umírá ve vysokém stáří, 
takže lidé si ztotožňují stáří s blízkostí smrti. Část ageismu čili diskriminace zpravidla kvůli 
vysokému věku, se mimo jiné připisuje strachu z konce. Strach ze smrti tu byl vždycky, ale 
dříve ho lidé uměli zpracovat i díky křesťanství nabízejícímu naději, od které jsme se od-
řízli. Ztratili jsme návody, žijeme ve věkově homogenních skupinkách.

Na  podzim je  všechno špatně  –  v lůžkových  zařízeních  sociálních  služeb  se  jen 
za měsíc říjen nakazilo kolem 3 000 klientů a zaměstnanců. Vláda opět zavedla plošný zá-
kaz návštěv. Izolace, úzkost, stres a nejistota – to vše zvyšuje úmrtnost seniorů. Tím nej-
důležitějším pro seniory v domovech je kontakt s rodinou, a pokud ho nemají, mohou se 
jim zhoršit chronické nemoci a celkově zdravotní stav. Všem rodinám, jejichž rodiče či pra-
rodiče v domovech žijí sami, se doporučuje je telefonicky kontaktovat nebo využít online 
technologie a vidět se alespoň přes obrazovku počítače – dát jim najevo svůj zájem a na-
směrovat je, aby dělali normální věci, které se kovidu netýkají. Víme, že pocit osamělosti 
a sociální izolace má obrovský vliv na délku života a zhoršují psychiku klientů. Tak ukaž-
me, že mají pozorné a obětavé děti, které si vychovali.

 Může změnit současné vnímání věku budoucnost, kdy se počet seniorů v populaci 
znásobí? Zdá se, že fenomén demografické paniky je takové morální strašidlo. V té sou-
vislosti se mluví o nákladnosti na zdravotní péči, nárocích na důchodové dávky, ale nikdo 
neví, co se vlastně stane. Prognóza zní, že v r. 2060 tu bude 30 % seniorů, ale tento podíl 
mělo Japonsko dávno a pořád nějak funguje. Takže připravovat se musíme, ale k panice 
důvod není. 

Cestou k dobrému stáří při současné úrovni poznání je předem si jej neošklivit. Podle 
zahraničních výzkumů žijí lidé s pozitivním pohledem na vyšší věk o sedm a půl roku déle. 
Je to tedy o vůli k životu – dokud lidé mají pro co žít, tak žít budou. Když je ale zavřete 
do karantény, odříznete je od všech kontaktů, budou mít tendenci to vzdát! Asi bychom 
měli  současné  krizové  situace  využít  k méně  konzervativnímu  pohledu  na  stáří  a  ke 
zvýšení respektu k různorodosti!?

Jeden z velkých problémů – nedostatek míst v domovech důchodců je tragický. Nyní 
je  v Česku  zhruba  půl  milionu  takzvaných  neformálních  pečovatelů  –  lidí,  kteří  pečují 
o nemohoucí příbuzné či o rodiče, mnozí na plný úvazek. Jiní k tomu ještě chodí do práce. 
Podle průzkumu organizace Diakonie bude jich do několika let potřeba dvakrát tolik. Právě 
blízcí mnohdy suplují domovy pro seniory či terénní pracovníky, kterých je značný nedo-
statek. 

Pečují většinou ženy, které se mnohdy zároveň starají o děti. Za domácí péči na plný 
úvazek berou měsíčně od státu jen nízkou dávku (od 13 do 19 000 korun) podle toho, na-
kolik je na nich příbuzný závislý. Jsou vysloveně podhodnocenou pracovní silou a vlastně 
pilířem celého systému pečovatelských služeb. Kdyby se oni nepostarali, tak se už systém 
dávno zhroutil. Často přicházejí o práci, přátele i volný čas.  

Je smutnou skutečností, že na jedno místo v domově důchodců dnes čekají tři zá-
jemci. Na tisícovku lidí nad 65 let, tedy statisticky označovaných seniorů, připadá u nás asi 
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41  lůžek  (v Belgii  70,  ve  Švédsku  69,  Francii  57,  Německu  54  a  na  Slovensku  55). 
Domovy mají kapacitu 37 000 postelí a na místo čekají lidé klidně i přes 2 roky. V cel-
kovém pořadníku čeká zhruba 80 000 žadatelů. Kapacita domovů se zvláštním režimem 
(Alzheimer centra) vzrostla mezi léty 2009 až 2017 o deset tisíc na 18 853 – naopak počet 
míst v domovech pro seniory se od r. 2009 prakticky nemění, stále je jich jen kolem uvádě-
ných 37 000.  Každý rok zaostáváme víc a víc, protože ostatní státy, na rozdíl od nás, na  
rostoucí poptávku o péči reagují. Jen pro zachování nynější dostupnosti péče by bylo kvůli  
stárnutí populace potřeba počet míst v domovech důchodců do r. 2050 zdvojnásobit! Mi-
nistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) tvrdí, že je to nereálné a místo 
staveb navrhuje podpořit právě neformální a ambulantní pečovatele!?

Populace opravdu rychle stárne a lidé se dožívají vyššího věku. Logicky tedy bude 
muset víc lidí pečovat o své blízké. Podle Světové zdravotnické organizace se celosvětově 
za posledních 50 let život prodloužil o let 20. Tato optimistická čísla však zároveň děsí so-
ciální systém. Podle odhadů populace u nás zestárne ještě víc, a to i kvůli tomu, že do dů-
chodu půjdou silné ročníky neboli Husákovy děti. 

Podle některých politiků a odborníků by pomohla sdílená domácnost – tedy gene-
rační bydlení. O nemohoucí staré rodiče by se postaraly děti!? Chystaná novela zákona 
definuje pojem ,,pečující osoba‘‘ a zavádí novou základní činnost sociálních služeb, něco 
jako kurz, jak pečovat o nemohoucí seniory (vše v r. 2022). Má také v plánu navýšit dětem, 
které pečují o své rodiče, příspěvek až o 800 Kč měsíčně. Jeho heslem je, aby pokud to 
z hlediska zdravotního stavu lze, člověk zůstal co nejdéle doma. Tak je tato země pro sta-
rý, nebo ne (zatím to tak moc nevypadá)!? 

Dobrá zpráva pro seniory – dostanou navíc 5 000 Kč za rok! Premiér Babiš, jim chce 
přidat až 500 korun měsíčně více, než je zákonná valorizace, která činí 840 korun. Koa-
liční partneři souhlasí a proti návrhu není ani celá opozice. Starobní penzi pobírá v polovi-
ně roku podle údajů sociální správy asi 2,41 milionu lidí. Při přidání 500 korun měsíčně 
všem stejně by dostal každý senior a seniorka se zákonným přidáním 1 340 korun mě-
síčně. Státní kasu by zvýšení přišlo na zhruba 14,5 miliardy Kč. Poslanci jsou pro valoriza-
ci důchodů, které mají kopírovat inflaci. Uvádějí, že všichni koronavirem utrpěli, jídlo neu-
věřitelně zdražilo a senioři jsou a budou nejzranitelnější. Letos pošle stát na důchody přes 
507 miliard Kč; průměrný měsíční důchod činil na konci 1. čtvrtletí 14 397 Kč. Příští rok by 
se měl průměrný důchod – i podle toho, co slíbila vláda dříve – přehoupnout přes patnácti-
tisícovou hranici.   

Zprávu podala Milada Faltusová, kronikářka Seniorklubu Litovel.
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MÍSTNÍ ČÁSTI

Zastupitelstvo města Litovel číslo 16., konané dne 21. 5., schvaluje pro místní části 
čerpání finančních prostředků z rezervy pro osadní výbory takto:

BŘEZOVÉ: podpora místních spolků -  45 000 Kč;  sklad u Unimobuňky u fotbalu 
10 000 Kč; dokončení lajnování asfaltového hřiště 10 000 Kč; projekční příprava rekon-
strukce  kulturního  domu  80  000  Kč;  pořízení  sestavy  cvičebních  strojů  na  hřiště 
100 000 Kč; kulturní akce ve spolupráci s místními spolky 35 000 Kč a na drobná vydání 
40 000 Kč.

CHOŘELICE: podpora místních spolků – 70 000 Kč; výletiště s altánem za lávkou 
(altán a obnova lávky) 100 000 Kč; dráha pro hasiče (příslušenství, nadzemní hydranty,  
zeleň) 130 000 Kč; nové informační tabule a vitrína 50 000 Kč; projektová dokumentace -  
odstavná parkovací místa na návsi (realizace 2021) 30 000 Kč; vsakovací boxy na od-
vodnění komunikací 20 000 Kč; sklad - přístřešek na dvůr budovy Ov 30 000 Kč; přechod, 
nebo místo pro přecházení u autobusové zastávky - projekční příprava 1 000 Kč; zbourání 
komínu budovy Ov 20 000 Kč; monitoring dešťové kanalizace 20 000 Kč a na drobná vy-
dání a údržbu 62 000 Kč. 

CHUDOBÍN: podpora místních spolků - 10 000 Kč; hřiště – elektromontážní práce 
přívod pro parket (vč. osvětlení a stožárů) 105 000 Kč; hřiště – úprava ploch - dlažby 
30 000  Kč;  chodník  od  kostela  po  vjezd  do  ZD  –  projekční  příprava  120 000  Kč 
a na drobná vydání, opravy a nákupy 60 000 Kč. 

MYSLECHOVICE: náves (hřiště, příjezdové cesty, zeleň, mobiliář, parkovací plochy–
projekční příprava a realizace 550 000 Kč a na drobná vydání a údržbu 90 000 Kč. 

NASOBŮRKY:  podpora  místních  spolků  -  45  000 Kč;  opravy na kulturním domě 
včetně zateplení  a dveří  190 000 Kč;  obnova inventáře do kulturního domu (židle aj.)  
60 000 Kč; nové vybavení v kulturním domě (digestoř, koš, skříňky atd.) 100 000 Kč; za-
koupení skládacího stanu 1 000 Kč; úpravy venkovního areálu hřiště (sklad, venkovní gril, 
nové osvětlení) 200 000 Kč; opravy – údržba kapličky 30 000 Kč; zeleň 100 000 Kč; mobi-
liář (lavičky) 50 000 Kč a na drobná vydání a údržbu 90 000 Kč.  

NOVÁ VES: podpora místních spolků – 10 000 Kč; sportovní areál (ochranné sítě, 
osvětlení  hřiště)  135  000  Kč;  zeleň  50  000  Kč;  oprava  zábradlí  u  potoka  52  500  Kč 
a na drobná vydání a opravy vč. dohod o provedení práce 120 420 Kč. 

ROZVADOVICE: podpora místních spolků – 40 000 Kč; úprava zábradlí na mostě 
přes mlýnský potok na Šargouně 50 000 Kč (TS); hřiště 176 932 Kč (konstrukce sítí za fot-
balové branky, lavice, lavičky, oprava a údržba, sklad na lavičky, pergola u dětského hřiště, 
dlažba ploch – příchod + výdejní okna); výmalba vnitřních prostor hospody 80 000 Kč 
(OBH). Kulturní akce (Mikuláš aj.) 10 000 Kč; drobná vydání a opravy 40 000 Kč a externí  
dovoz pečiva pojízdnou prodejnou 13 068 Kč.

SAVÍN: podpora místních spolků 40 000 Kč; hospoda v kulturním domě – opětovné 
uvedení do provozu (OBH) 50 000 Kč (odstranění dřevěného obložení, sanace obvodové 
stěny, výmalba, instalace nového průtokového ohřívače, zprovoznění krbu na ÚT). Kulturní 
dům – oprava a údržba 80 000 Kč (odvlhčení obvodové stěny – venkovní strana od Lako-
mých, odvětrání schodišťového prostoru – odstranění plísně, oprava podlahy v kuchyňce + 
nová linka + vařič, zateplení stropu) a na drobná vydání a opravy 40 200 Kč. 

TŘI DVORY: podpora místních spolků - 45 000 Kč; nákupy (pivní sety, lavice, slu-
nečníky se stojany, dlažba) 46 000 Kč; vánoční výzdoba 30 000 Kč; setkání s důchodci 
občerstvení 20 000 Kč; dětské hřiště 46 370 Kč; zastřešení zastávky směrem na Pňovice 
180 000 Kč;  vyčištění vsakovacího příkopu 210 000 Kč a na drobná vydání a opravy  
10 000 Kč. 
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UNČOVICE: podpora místních spolků – 60 000 Kč;  sokolovna – venkovní  areál  
121 000 Kč (dokončení odvodnění u kiosku sokolovny, revitalizace altánku, pivní sety – 
oprava,  nákup, šatny,  sklady,  posilovna) 200 000 Kč; likvidace žump + hasičského re-
zervoáru  80 000 Kč;  dětské  hřiště  –  likvidace  starých a  nákup  nových  herních  prvků 
50 000 Kč a na drobná vydání a opravy vč. dohod o provedení práce 100 000 Kč. 

VÍSKA: kulturní dům – zadláždění ploch mezi toaletami a objektem KD 217 000 Kč.

BŘEZOVÉ

Osadní výbor pracoval ve složení: Jiří Sládek – předseda; Michal Dujava, Karel Eliáš, 
Petr Grulich, Jarmila Kovářová, Eva Podškupková a Marie Svozilová – členové.  

Vzhledem k epidemii koronaviru byl život v obci značně omezen. Mimo jiné byl zru-
šen společenský ples, odpadlo pravidelné cvičení v kulturním domě, zrušena oslava „Dne 
matek“, neuskutečnil se 24. ročník tradiční akce „povodňový guláš“ ani akce kolem Vánoc. 
Po 10 letech ukončila v říjnu svoji činnost hostinská Věra Tvrdá a hostinec nebyl znovu 
otevřen. 

Byly uskutečněny akce: Dětský den se soutěžemi na 9 stanovištích se zábavným 
testem  pro  školáky  a  nafukovacím  hradem  (1.  7.,  připravil  SDH);  posezení  na  hřišti  
s promítáním filmu (31. 7., připravil ČČK) a zakončení prázdnin s pečením makrel, nafu-
kovacím hradem a autojeřábem,  který  zvedal  zájemce do výšky 40 metrů  pro  pohled 
na obec a pískovnu (15. 8., připravil SDH). 

Na hřišti byla instalována 3 posilovací zařízení. 

Informace podal František Navrátil, kronikář obce Březové.

CHOŘELICE

 
V roce  2020  se  narodilo  7  dětí  (4  chlapci,  3  dívky),  zemřeli  3  občané  (2  muži, 

1 žena).

V roce 2020 se uskutečnilo 11 schůzí OV. Veřejná schůze občanů proběhla 11. břez-
na za účasti  starosty a místostarosty.  Na programu bylo:  zpráva o činnosti  OV v roce 
2019,  plán na rok 2020, informace o jednání o osamostatnění obcí  (MČ) během roku 
2019, informace o novém způsobu financování obcí, informace starosty o investicích ve 
městě a MČ a o nových obecně závazných vyhláškách. V roce 2020 měly Chořelice, jako 
ostatní místní části, poprvé navýšený svůj rozpočet (ze 200 Kč na 2 400 Kč na občana).  
Tato částka by měla být určena na rozvoj obce ve smyslu „zpříjemnit život občanů“ (ne na 
velké investiční akce jako např. silnice, osvětlení, kanalizace, chodníky atd.). V roce 2020 
však tato částka byla v rámci solidárnosti a po dohodě mezi městem a OV snížena o 30 % 
z důvodu koronavirové krize (pro Chořelice šlo o snížení ze 760 800 Kč  na 532.560 Kč). 
Důvodem byly obavy ze snížení příjmů města v roce 2020.

V roce 2020 se v naší obci uskutečnily následující větší akce:
 Monitoring (kamerová prohlídka) a čištění dešťové kanalizace, úsek od hlavní kři-

žovatky po náves a od bývalé hospody do ulice Otočnice (firma ENVIROX s.r.o.) (ří-
jen)        116.050,- Kč

 Projekt na parkovací místa v obci – NELL Projekt s.r.o. Zlín (září – prosinec)        
 117.370 Kč

 Oprava komunikací – zalití spár (SSOK) (říjen)   39.900 Kč
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 Dřevěný domek „LILLE“ na hasičskou dráhu včetně příslušenství (srpen)
  90.670 Kč

 Sklad na dvůr budovy OV (říjen)   39.499 Kč
 Instalace dvoukřídlé informační vitríny u hřiště MF (červenec)   18.029 Kč
 Úpravy krajnic kolem komunikací (zhotovitel M. Vlček s.r.o. Rozvadovice) (květen)

   8.000 Kč
 Výměna lamp veřejného osvětlení v celé obci (listopad)
 Pořízení věšákových stěn do klubovny hasičské zbrojnice 2 ks 

(stolářství Navrátil Odrlice) (březen)     4.600 Kč
 V jarních měsících byla dokončena rekonstrukce vodovodu „protlakem“ v úseku ná-

ves – směrem k Moravě a ČS a následně kvalitně opraveny asfaltové povrchy 
v místech výkopů (zhotovitel MODOS pro VHS Čerlinka).

 Na podzim TS provedly ozelenění cyklostezky na hřbitov.

Dále OV řešil:
 sám nebo ve spolupráci s MP Litovel opakované znečišťování komunikací vozidly 

ze stavby „Resort Chořelice“
 s VHS Čerlinka zápach z kanalizace v úseku od hlavní křižovatky po váhu, v ulici 

Otočnice a v ulici k SEVu
 s odborem ŽP nepovolené kácení stromů a keřů na obecních pozemcích při výstav-

bě „Resort Chořelice“ – přislíbena náhradní výsadba (listopad)
 vytyčení plochy „výletiště“ za lávkou přes Moravu pro umístění altánu (Geodesie 

Litovel – červenec)
 stížnost občanů na zápach při rozehřívání asfaltu v místní firmě (červen)
 příprava voleb do Senátu a Zastupitelstva Olomouckého kraje
 inventury majetku obce
 překopy dešťové kanalizace (její obnovu) při zřizování přípojek vody a kanalizace 

k výstavbě „Resort Chořelice“
 vyjadřoval se pro ZML k záměru „Odpočívky u dálnice D 35“ pro kamiony na ka-

tastru obce
 OV dával opakovaně připomínky ke „Směrnici o postupu OV v souvislosti s péčí 
 o majetek města a hospodaření OV“ – všechny připomínky však zamítnuty!
 OV Chořelice inicioval obnovu kříže ha hranicích mezi katastry Chořelice a Roz-

vadovice u cyklostezky (příprava plochy TS Litovel, zřízení patky pro ukotvení kříže 
OV Chořelice). Kříž vyrobil a věnoval pan František Měsíc ml., Gruna.

Na základě požadavku OV Technické služby Litovel provedly:
 opravu lavičky na konci Frištenského ulice a laviček u váhy (únor)
 odstranění jmelí z „Lípy svobody“ u váhy a z lip v aleji ke hřbitovu (únor)
 výměnu sloupu VO na návsi („u Stinglů“) (březen)
 posyp chodníku ,,kolem pivovaru“ a ČS štěrkem (březen)
 úklid klestí z údržby zeleně v parku na návsi (březen)
 postřik plevelů na hřišti MF a na dlážděných plochách v obci
 oprava šachty dešťové kanalizace v uličce za hasičskou zbrojnicí
 obnoveno nasvícení kaple z nového sloupu VO (červen)
 posečení stezky do Závrbku (srpen)
 příprava plochy na prodloužení živého plotu u bytovky (odstranění betonů) (srpen)
 vyčištění okapů u kapličky
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 odstranění náletových dřevin a ořez dřevin – obecní cesta „Za humny“

Život v obci v roce 2020
Od  března  se  zcela  proměnil  život  našich  občanů  z důvodu  koronavirové  krize. 

V pondělí 16. března 2020 ve 3.00 hodiny ráno došlo k úplnému uzavření Litovle a všech 
místních  částí,  Červenky  a  Uničova  z důvodu  zamezení  dalšího  šíření  epidemie 
onemocnění COVID-19. Dne 19. března bylo zavedeno povinné nošení roušek; 14denní 
izolace byla ukončena 29. března 2020. Občané, mj. Chořelic, projevili velkou míru souná-
ležitosti, pochopení a solidarity. Dodržovala se karanténa, šily se roušky, roznášela dez-
infekce... Po první vlně přišlo rozvolnění, druhá vlna atd.

Kovid samozřejmě podstatně ovlivnil  kulturní, společenský i sportovní život našich 
občanů.  O  kulturní  a  společenský  život  v obci  se,  jako  po  řadu  minulých  let,  starali 
převážně místní hasiči.

 Dne 18. 1. 2020 proběhl „Chořelêcké košt“ tradiční košt chořelických pálenek, 
 15. 2. „Obecní zabijačka“. 
 Plánované obnovení kdysi tradiční „Josefovské zábavy“ (20. 3.), stejně tak „Námě-

tové cvičení SDH“ (12. 6.) muselo být zrušeno.
 Rozvolnění opatření umožnilo pořádat dosud největší společenskou akci, a to 19. 7. 

taneční zábavu se skupinou Motors. Ani krajně nepříznivé počasí (vytrvalý déšť) ne-
odradil  početnou  účast  návštěvníků  a  akce  proběhla  až  do  zdárného  konce  
(2.00 hodin ráno).

 Další tradiční akce „Svatováclavský lampionový průvod“ (27. 9.), „Pietní akt u pří-
ležitosti 102. výročí vzniku republiky“ u pamětní desky u kaple (27. 10.), stejně jako 
„Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu“ (28. 11.) musely být zrušeny.

 Pokud to protikoronavirová opatření umožňovala, probíhalo alespoň „Páteční pose-
zení pod pergolou“ (červen – září).

Poděkování všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, kdy v roce 2020 byla 
vykoledována v naší obci rekordní částka 11 448 Kč. Zvláště děkujeme koledníkům Štěpá-
novi Machatovi, Marii Duškové, Richardu Horákovi s vedoucí paní Marcelou Machatovou.

Dne 7. a 8. června 2020 postihly mj. obce Šumvald a Břevenec bleskové povodně 
s katastrofálními následky na majetku, a které si bohužel vyžádaly i ztrátu dvou lidských 
životů. OV věnoval postiženým ze svých prostředků 5 000 Kč, spolu se SDH vyhlásil hu-
manitární sbírku. Občané obce nosili úklidové prostředky (lopaty, košťata, kartáče, čisticí 
prostředky), pitnou vodu atd. Dále se od občanů vybralo 7 000 Kč. Hasiči kromě přímé po-
moci  zásahovou  jednotkou  na  místě  uvolnili  další  4  000  Kč.  Všechny  tyto  peníze
 i materiální prostředky byly předány starostovi Šumvaldu darovací smlouvou, který je ná-
sledně rozdělil  občanům Šumvaldu a Břevence. Postižené obce a jejich občané děkují 
všem, kteří jim jakkoli pomohli.

Toto vše nás naplňuje hrdostí na naše občany, a to zejména v současné nelehké 
době.

Informace poskytl Ing. Vladimír Vaněk 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              146 / 311

CHUDOBÍN

Osadní výbor pracoval ve složení: Ing. Květoslav Ambrož, předseda; Pavel Čeladník, 
Leoš Rosman, Nina Schlauchová a Miloš Malík – členové.  Personální změny v osadním 
výboru v roce 2020 žádné neproběhly.

Provedené investiční / projekční akce:
Jednou z větších investičních akcí byla obnova kabelového přívodu elektřiny k pódiu 

na hřišti a dále instalace stožárů osvětlení před pódiem. Na hřišti bylo provedeno dodláž-
dění prostoru před vlastním společenským objektem. Byla provedena komplexní obnova 
fotbalového hřiště spočívající v úpravě povrchu a osetí novým trávníkem. Ve spolupráci 
s odborem místního  hospodářství  města  Litovel  byla  zpracována  a  projednána  studie 
plánované opravy silnice v „Kozí uličce“. Byla dokončena studie opravy a části nového 
chodníku od Římskokatolického kostela směrem k Nové Vsi po konec obce. Byl prove-
dený nátěr dřevěného obložení celého společenského objektu na hřišti.

V měsících  červnu  až  srpnu  2020  byla  ze  strany  Olomouckého  kraje  provedena 
generální  oprava silnice vedoucí  od školy  v Chudobíně do Haňovic.  Tato finančně ná-
kladná investice spočívala v položení nového asfaltového povrchu a celkové úpravě příkop 
podél silnice. V rámci obnovy zeleně byla ze strany města a odboru ŽP provedena výsad-
ba aleje ovocných stromů vedoucí od „Kozí uličky“ k cihelně Nasobůrky. V rámci možností 
byly v roce 2020 realizovány drobné investice do areálu hřiště, dále do společenského ob-
jektu na hřišti a do veřejných prostranství.

Kulturní, sportovní nebo spolková činnost: veřejná schůze s občany Chudobína. Sou-
částí programu schůze byla i oslava MDŽ, ženám byl předán malý dárek (6. 3.). Začátkem 
března se uskutečnil turnaj ve stolním tenise za účasti místních občanů. Tým malé kopané 
„MK Chudobín“, který se účastní čtvrté třídy malého fotbalu na Olomoucku, začal úspěšně 
svoji sezonu, ale z důvodu protinákazových opatření COVID-19 musel činnost v průběhu 
roku přerušit.  Tradiční  „Rozsvěcování  vánočního  stromku“  společně  s Mikulášskou  na-
dílkou, účast dětí a občanů byla velká, vše probíhalo v režimu protinákazových opatření 
(5. 12.).

Rok 2020 byl naprosto mimořádný v tom horším smyslu slova. Všichni jsme se potý-
kali (bohužel doposud) se zvládáním epidemie onemocnění koronavirem. Osadní výbor 
byl  nápomocný při  březnové uzavírce  celé  obce,  a  to  zejména v informování  občanů,
poskytování desinfekčních prostředků a ochranných roušek. Bohužel tato nepředvídatelná 
nákazová situace COVID -19 ovlivnila celou činnost v obci, zejména společenskou, kul-
turní a sportovní. Veškeré aktivity byly výrazně omezeny. Proběhly pouze naplánované in-
vestiční akce a opravy.

Zprávu podal Ing. Květoslav Ambrož, předseda OV.

MYSLECHOVICE

Rok 2020 přinesl do našich životů situace, se kterými jsme se nikdy předtím nemuse-
li vyrovnávat a řešit. Celý svět se ponořil do řešení největší pandemie od dob španělské 
chřipky způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2, který se závratnou rychlostí 
rozšířil z Číny, kde první případ byl oficiálně diagnostikován koncem roku 2019, do celého 
světa. K nám do České republiky dorazil první zachycený případ začátkem měsíce března 
roku 2020.

V souvislosti s tím se nastolovala nová a nová opatření a omezení veřejného života. 
Za  nejzávažnější  lze  zcela  jistě  považovat  uzavření  všech  škol,  které  s kratšími 
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přestávkami přetrvalo od března až do konce roku, přičemž i po Novém roce se nedá če-
kat jejich brzké otevření. Zavřeny však zůstaly téměř celý rok i restaurace a hospody, dále 
i obchody, které neposkytují zboží pro základní potřeby.

Vedle toho však vykrystalizovalo mnoho dobrého z lidské povahy – vzájemná pomoc, 
soucit a pocit sounáležitosti. Bohužel při delším trvání omezení se začala do myslí mnoha 
vkrádat skepse, agresivita a popírání.  Vzhledem k náročnosti  a dosud nikdy nezažitým 
situacím se nelze divit. Důvěra ve vládní kroky klesá. 

Nicméně se znovuobjevil i další krásný aspekt lidské povahy a obzvláště té české, 
a to je smysl pro humor a promítnout i ty nejtíživější životní situace do vtipů.

Zastavěné  území  obce  se  po  změně  územního  plánu  začalo  rozšiřovat  směrem 
k Rampachu, kde probíhá výstavba čtyř nových rodinných domů. V průběhu roku se po-
stupně  ti,  kteří  měli  zájem,  připojovali  soukromými  domovními  přípojkami  k nově  zbu-
dované veřejné kanalizaci. Následně jim pak vznikla povinnost ohlásit tuto přípojku VHS 
Čerlinka a uzavřít s ní o napojení smlouvu. V září byla uvedena do provozu po několika 
měsících oprav nová místní  vlaková zastávka.  Původní dřevěná nádražní  budova byla 
zdemolována a vlaková zastávka s přístřeškem byla přesunuta na druhou stranu kolejí,  
kde byl zbudován i zcela nový nástupní perón. V závěru roku byla dokončena revitalizace 
hasičské nádrže Prádlo. Více než o opravu se jednalo o částečný návrat původní podoby 
Prádla před jeho obložením dnes již odstraněnými betonovými panely.  Dokončené dílo 
bylo předáno v prosinci roku 2020. Rekonstrukce nádrže stála 2.260 000 Kč bez DPH, kdy 
částka 2.000.000 Kč byla poskytnuta formou dotace ministerstva zemědělství. Nová zeleň 
bude v okolí Prádla vysazena příští rok. Na rekonstrukci se podíleli ve velké míře svou 
prací obyvatelé Myslechovic sami.

Zima byla velmi mírná, téměř bez sněhu. První sněženky vyrašily už v půlce února. 
Zatímco společenský život ustal, příroda letos po mnoha letech přinesla zemi ve větší míře 
tolik potřebné srážky. Zvedla se i hladina podzemních vod. Dlouho dosyta nenapitá půda 
nestihla všechnu vodu na některých místech dostatečně vstřebat a tam zůstaly stát kaluže 
i jezera vody až do příštího jara. 

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
 Začátek letošního rok byl stále ještě bohatý na kulturní akce provázející tradičně 

první měsíce každého nového roku. SDH Myslechovice i letos jako každý rok zorganizoval  
tři  plesy – lednový Hasičský ples a v únoru maškarní  ples pro děti  i  dospělé. Šibřinky 
a Dětský maškarní rej se uskutečnily v sobotu 22. února 2020 v Kulturním domě v Mysle-
chovicích. 

 Na začátku roku se veřejnou debatou na výroční veřejné schůzi osadního výboru 
začala řešit  současná a možná budoucí podoba myslechovské návsi. Většina obyvatel  
Myslechovic se studií návsi souhlasila. Dále byla pro rok 2020 naplánována revitalizace 
vodní nádrže Prádlo, která se nachází uprostřed návsi a dosud měla podobu hasičské ná-
drže, kdysi zřejmě účelově a z praktických důvodů, vyskládané betonovými panely.  

Uzavření obcí Litovel, Červenka a Uničov do izolace
V pátek 13. března 2020 byl vyhlášen první nouzový stav letošního roku. Následující 

pondělí, tj. 16. března 2020, byly bez jakéhokoliv předchozího upozornění zcela uzavřeny 
obce Litovel, Červenka a Uničov včetně Myslechovic.  První a jediné v této době v celé 
ČR. 

Na hranice obcí byly nasazeny policejní  a vojenské jednotky,  které měly zabránit  
opuštění obcí jejich občany. Mnoho občanů se o nařízené izolací obcí dozvědělo, až když 
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byli státní policií na hranici obce zastaveni a vráceni zpět. V této době šlo pouze o pár po-
tvrzených případů nákazy koronavirem2.  Nakoupit a do práce mohli  občané jen v rámci 
své obce, ostatní museli zůstat doma.  Obchody, kromě lékáren a potravin, zůstaly za-
vřené. Tato izolace trvala dva týdny. Potraviny a léky mohli obyvatelé Myslechovic nakoupit 
pouze v Litovli. Avšak po vyjednávání se starostou sousední obce Haňovice mohli obyva-
telé Myslechovic nakupovat ve striktně stanovených časech i v místním haňovickém ob-
chodě. Haňovice totiž do izolace nespadaly. 

Pohyb po venku a na nákup bylo možné pouze s rouškou. Vzhledem k nedostatku 
chirurgických roušek v lékárnách začali lidé šít látkové roušky doma. I v Myslechovicích se 
našla řada šikovných obyvatel, kteří se podělili o našité roušky s ostatními.  Dále podě-
kování  patří  členům  osadního  výboru  za  organizaci  vzájemné  pomoci  a  komunikaci 
s městem.

Po ukončení místní izolace se i naše obec zařadila do plošných vládních omezení 
postihujících celou republiku. Ve srovnání s dosavadní lokální izolací to byla velká úleva.

V srpnu  se  konala  podle  nejstarších  pamětníků  první  svatba  v místní  kapličce
sv. Michala. P. Radomír Metoděj Hoffmann OT, farář Římskokatolické farnosti Bouzov zde 
oddal Janu Špendlíkovou, roz. Kusou, z Myslechovic a Lukáše Špendlíka z Myslechovic 
za účasti jejich rodiny a přátel.
 Myslechovická hospoda dostala  během letních  měsíců,  po několika desetiletích, 
novou fasádu. Opravu neprovedlo město, ale majitel domu Aleš Hubáček. A zároveň se 
zde  během  pár  týdnů  uvolněných  vládních  opatření  uskutečnilo  několik  tematických 
gastrovíkendů  –  například  víkend  ukrajinských  hodů,  kdy  se  podával  výborný  boršč
a varenyky od paní Žurbové.

Na podzim se také řešila iniciativa některých občanů Myslechovic z části Kluzov, kteří 
by se rádi připojili k obci Haňovice. Návrhem se zabýval osadní výbor Myslechovic, obec 
Haňovice a město Litovel. K žádnému řešení se však do konce roku nedospělo. 

 Vzhledem k další vlně pandemie nebylo letos možné uspořádat tradiční mikulášské 
setkání.  Stromeček byl  rozsvícen první  adventní  víkend bez účasti  veřejnosti.  Vánoční 
stromečky  jsme  letos  i  přesto  rozdávali  všem,  kteří  projevili  zájem  a  vhodili  lístek 
do schránky osadního výboru na návsi. Nárok na jeden stromeček má každé číslo popisné 
v Myslechovicích. Nákup vánočních stromků je hrazen osadním výborem z rozpočtu míst-
ní  části  Myslechovice.  Letos  se  stromečky  rozdávaly  bez,  již  tradičního  posezení, 
20. prosince 2020 za Kulturním domem v Myslechovicích.

 Koncem roku zemřel na komplikace spojené s onemocněním Covid-19 dlouholetý 
velitel  Sboru  dobrovolných  hasičů  Ing.  David  Číhal  ve  věku  48  let.  Jeho  činorodost 
v mnoha oblastech zůstane jistě dlouho v paměti všech.

NASOBŮRKY

Osadní  výbor  pracoval  ve  složení  –  Alice  Hemerková  Bittnerová  –  předsedkyně, 
Pavel Vlček, Jiří Konečný, Miroslav Šimáček, Ondřej Mazánek, Michal Korhoň a Miroslav 
Čunderle – členové. 

Netušili jsme, jak moc se v roce 2020 chod našich životů změní. Nebyl to jednoduchý 
rok. Nerada sklouzávám k patetismu, a proto téma koronaviru vynechám, co ale nechci vy-
nechat je poděkování. Poděkování všem, kteří přidali ruku k dílu a pomáhali ve chvíli, kdy  

2 Poznámka kronikáře. V oblasti Litovle bylo vytrasováno více než 1400 kontaktů s osobami s pozitivním 
testem na Covid-19.
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byla naše obec v izolaci. Velký dík patří Sboru dobrovolných hasičů, švadlenkám, které šily 
roušky a v neposlední řadě všem občanům, že byli ohleduplní ke svým blízkým.

V roce 2020 jsme poprvé měli od města Litovel k dispozici rozpočet, který jsme mohli  
využít v rámci kompetencí osadního výboru. Částka se vypočítává dle počtu obyvatel a její  
výše je 2 400 Kč na obyvatele. Peníze nelze využít na liniové stavby, ale jedná se spíše 
o takový ,,okrašlovací spolek“, což je velmi důležité si uvědomit. Tato částka má jít vý-
hradně  na rozvoj  obce,  nelze  ji  použít  na  silnice,  osvětlení,  chodníky,  kanalizaci  atd.,  
to dále zůstává kompletně v režii města.

V roce 2020 byly dokončeny 3 zásadní projekty pro naši obec. Společně s městským 
architektem  Ing.  arch.  Milanem  Obenausem  jsme  vytvořili  studii  veřejného  prostoru. 
Je také dokončena projektová dokumentace k cyklostezce Alibona – průmyslová zóna Na-
sobůrky.  
Dále je zpracovávána projektová dokumentace k silnici přes centrum obce. Byl připraven 
také projekt na revitalizaci prostoru před ZŠ Nasobůrky, který bude realizován v roce 2021.

V  kulturním  domě  proběhlo  hned  několik  zásadních  oprav  a  úprav  –  výměna 
vstupních  dveří,  zateplení  fasády  z ulice,  rekonstrukce  kuchyňky  (vč.  elektroinstalace, 
okna a dlažby), výměna ohřívače vody, zakoupení nových židlí, skládacího stanu pro ven-
kovní akce, odpadkových košů a dalšího drobného vybavení. 

Na hřišti byla vystavěna nová bouda, která bude sloužit jako sklad, a díky tomu bude 
v tomto prostoru možné lépe udržovat pořádek. Což jistě mnoho občanů ocení. :-) Na za-
čátku roku byla na žádost občanů opravena cestička kolem potoka.

V celé obci byla vyměněna svítidla veřejného osvětlení, která splňují všechny po-
třebné normy, včetně požadavků na dodržování norem světelného smogu. V průmyslové 
zóně a kolem silnice Nasobůrky – Víska byla vysázena nová alej a pokračuje se tak v za-
zelenění obce. Zeleň v naší obci považuji za velmi důležitou, a proto bych ráda systema-
ticky pracovala na tom, abychom i v letech budoucích veřejný prostor kultivovali a udr-
žovali, a to společně s Odborem životního prostředí a Technickými službami. Jakmile po-
časí dovolí, budete si moci při procházkách směrem na Vísku či do Sobáčova odpočinout  
na nové lavičce. Je již zakoupena, ale pro instalaci jsme se rozhodli až na jaře. Lavička 
bude umístěna hned za kolejemi směrem na Vísku. A nebude poslední. Lavičky budeme 
postupně doplňovat i v jiných částech obce. Na konci roku 2020 byl zbourán plot před ZŠ  
Nasobůrky. Je to příprava k projektu revitalizace prostoru před ZŠ Nasobůrky. 

Velmi  vítáme komplexní  opravu stavidla.  Došlo k  opravě a údržbě stavidla  a při-
lehlého objektu, tj.  pobřežních zdí a nad nimi vydlážděné plochy z lomového kamene. 
Součástí údržby bylo i odstranění sedimentů ze dna koryta a úprava dna potoka. Na konci 
roku 2020 započala stavba sběrného dvora.

Za osadní výbor Nasobůrky Alice Hemerková Bittnerová, předsedkyně Ov.

NOVÁ VES

V době pandemie a uzávěry Litovelska se na Nové Vsi ukázala sousedská soli-
dárnost v pravém slova smyslu. Navzájem jsme si všichni pomáhali – dováželi si nákupy, 
jezdili  pro  léky, obstarávali  si  dovoz  pečiva...  a  hlavně  udržovali  si  dobrou  náladu 
i přes velký počet  negativních zpráv,  které se na nás každý den valily  ze všech stran.
I  přes  všechna  protiepidemiologická  opatření  se  v  lednu  2020  uskutečnila  Tříkrálová 
sbírka, ve které se opět potvrdila solidárnost obyvatelů Nové Vsi s potřebnými. Koledníky 
byli: Ondra Klust, Míša Klust a Vojta Kratochvíl. 
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Na jaře se uskutečnila naše tradiční akce k oslavě Mezinárodního dne žen. Sdružení 
Novoveských šťabajzen rozdalo všem ženám na Nové Vsi krásnou jarní primulku, ze které 
měly všechny velikánskou radost. 

Letní dny nejen našim občanům zpříjemňuje občerstvení u zatopeného lomu a také 
zápasy kopané. 

Vánoční období dětem jako vždy ,,zpříjemnil“ Mikuláš s čertem a andělem, kteří dě-
tem v souladu s vládními opatřeními rozdali po domech malé dárky – ale samozřejmě jen 
těm, které byly hodné... 

Zprávu podala Mgr. Eva Kratochvílová

ROZVADOVICE

Osadní výbor pracoval ve složení: Jiří Skřepský – předseda, Jan Čunderle, Vlastimil 
Kudláček, Vojtěch Smékal a Ladislav Stejskal – členové. Osadní výbor v roce 2020 nedo-
znal žádných změn.

Z plánovaných investičních akcí se podařilo uskutečnit  vybudování skladu laviček, 
montáž konstrukcí a ochranných sítí za fotbalovými brankami, opravu propadlé kanalizace 
a položení části dlažby na místním hřišti. Dále se podařila oprava a úprava zábradlí na 
mostu u Šargouna a zajistilo se vymalování místního pohostinství. Další požadavky týkají-
cí se investic (např. vybudování parkoviště u bytovek, nevyhovující stav budovy márnice 
a WC na místním hřbitově a další) byly vzhledem ke snížení původního rozpočtu souvisejí-
címu s epidemií koronaviru nutno přesunout na další rok.

V průběhu roku započaly výkopové práce související s přeložením elektrického ve-
dení. Součástí tohoto projektu je také vybudování nového veřejného osvětlení, místního 
rozhlasu a položení optického kabelu sloužícího k zajištění stabilního internetového připo-
jení. Výkopové práce by měly být ukončeny v první polovině roku 2021.

Osadní výbor prostřednictvím svého zástupce pravidelně participuje na aktivitách Vý-
boru místních částí a je o jeho aktuální činnosti informován.

Kulturní  činnost  v obci  za  normálních  podmínek zajišťují  dobrovolní  hasiči  a  klub 
malé kopané ve spolupráci s osadním výborem. V tomto roce však vzhledem k nepříznivé 
epidemiologické situaci nebylo možné žádnou z pravidelně realizovaných akcí uskutečnit. 
Dokončuje se výstavba dvou nových rodinných domů v obci.

Za OV Rozvadovice Vlastimil Kudláček

SAVÍN

Tato přidružená obec nepodala kronikáři ani po urgencích o sobě žádné informace.

TŘI DVORY

Osadní výbor ve Třech Dvorech pracuje stále ve stejném složení od voleb z roku 
2018, a to: Jan Hříbek – předseda, Jana Wagnerová, Vladimíra Krauzsová, Jiří  Vaněk 
a Zdeněk Vošalík – členové. Osadní výbor se schází dle potřeby, převážně jednou mě-
síčně. 

Členové osadního výboru nad rámec svých povinností  roznášeli  v období 1.  vlny 
pandemie koronaviru respirátory FF1 a následně ústenky pro občany 70 let a více.
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Osadní výbor zpracoval plán akcí a odsouhlasil, aby v roce 2020 proběhla výměna 
štěrkového svršku za asfaltový ve dvou ulicích v obci, vypracován návrh na opravu po-
mníku padlých z 1. světové války na obecním hřbitově a oprava pomníku obětem 2.  svě-
tové války u hasičské zbrojnice, oprava fasády restaurace U Tří zlatých trojek, zpracována 
žádost na vybudování cyklostezky, vybudování veřejného osvětlení a obecního rozhlasu 
a oprava mostu na cyklostezce u hřiště.

V průběhu roku 2020 byly splněny cíle: výstavba zastřešení autobusové zastávky, re-
konstrukce dětského hřiště a dobudování chodníku, na dětském hřišti byly ukotveny dvě 
nové lavice a další lavice vedle lípy, výměna dopravního značení v obci, oprava zvonice 
na kapli sv. Floriána a předláždění parkoviště U Tří zlatých trojek.

V obci se na kulturním a společenském životě podílejí spolky a sdružení:
Čarodějnická společnost 3 D – pořádá jednou ročně tradiční akci Pálení čarodějnic 

na Filipojakubskou noc, která se měla konat 30. dubna, ale z důvodu epidemiologické 
situace  koronaviru  byla  zrušena.  Členové  spolku  společně  šili  roušky,  které  rozdávali 
obyvatelům obce, Charitě a do Domova pro seniory v Litovli a Července.

Sbor dobrovolných hasičů – po provedení uzávěry Litovle, Uničova a okolních obcí 
vypomáhal Krizovému řízení města Litovel, kdy zajišťoval stáčení a rozvoz dezinfekce ob-
čanům Litovelska. V místní obci rozdávali hasiči granule pro psy a kočky, které dostalo 
město Litovel darem. Jedinou akcí pořádanou SDH byla tradiční mše v kapli sv. Floriána 
k uctění hasičů. Po lokálních záplavách v obcích Šumvald a místní části Břevenec pomá-
hali členové jednotky při odstraňování škod způsobených záplavou po vydatném dešti.

Sokol Tři Dvory – z důvodu pandemie koronaviru byly všechny jeho akce zrušeny.
Ve společné kooperaci zařídily místní spolky jen vybudování betlému a nazdobení 

vánočního  stromu  před  budovou  hasičské  zbrojnice.  Rozsvícení  stromu  proběhlo 
bez účasti veřejnosti.

Informace poskytl Jan Hříbek, předseda Ov

UNČOVICE

Osadní  výbor  pracoval  ve  složení:  Tomáš  Ryzí,  předseda;  P.  Remeš,  F.  Beneš,
K. Zbořil, M. Janošec, D. Petrskovský a V. Špunda. V osadním výboru došlo k změně – 
koncem roku 2020 požádal o uvolnění z Ov pan Marek Janošec z důvodu pracovního vytí-
žení. Navržený Jiří Vaněk, který byl počátkem roku 2021 schválen RM a následně ZML.

Velkou akcí byla rekonstrukce a oprava fasády sokolovny. Práce provádí na základě 
výběrového řízení společnost ADAR ING. s.r.o. Kobylná nad Vidnavkou, za vysoutěženou 
cenu 3,4 mil. Kč vč. DPH. Akce dle smlouvy o dílo byla naplánována do konce listopadu 
2020, bohužel i díky pandemii se termín nepodařil splnit a akce bude pokračovat na jaře 
následujícího roku –2021.

Investiční akce: 
 1. část rekonstrukce altánku na hřišti 
 odvodnění posezení u kiosku 
 likvidace žump před bytovkami 
 pořízení nové herní sestavy na dětské hřiště 
 drobné opravy a úpravy v sokolovně (nová digestoř atd.). 

Kulturní, veřejná a spolková činnost: 
 veřejná schůze s představiteli  MěÚ Litovel o připravovaných akcích ve městě Li-
tovel a místních částech v roce 2020 a objasnění komunikace mezi MěÚ, osadními výbory 

a Výborem zástupců místních částí (3. 3.)
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 1. ročník nohejbalového turnaje pro 24 týmů nejen z blízkého okolí, např. Vyškov, 
Olomouc, Městečko Trnávka, Prostějov, Šumperk (4. 7.). 
 Dětský den – V. Špunda společně s TJ Sokol Unčovice uskutečnil odložený dětský 
den. Soutěží se účastnilo cca 30 dětí, celou akci navštívilo 100–150 účastníků (12. 9.).
 Skupina  motorkářů  „WILD HOGS“  uskutečnila  MOTOAKCI.  Byl  to  druhý  ročník 
amatérského závodu babet, pionýrů, stadionů a speciálů. Na start se postavilo 62 strojů, 
z toho 11 babet, 12 pionýrů, 23 stadionů a 16 speciálů. Kromě toho byla k vidění řada 
dalších strojů různých značek a kubatur (19. 9.).

Informace poskytl Tomáš Ryzí, předseda Ov.

VÍSKA

Osadní výbor pracoval ve složení:  Michal Zlámal – předseda; Ladislav Havlíček,  
Ing. Radomír Havlíček, Radomír Krumnikl a Lubomír Zedník – členové. 

Rok 2020 probíhal ve Vísce ve znamení Covidu, tak jako všude jinde. Stačil proběh-
nout jen tradiční hasičský ples (1. 2.), pak přišel březen a s ním úplná uzavírka katastru. 
Najednou občané Vísky nemohli nikam. A tak začal čas solidarity a sousedské pomoci. 
V uzavírce byly i firmy, které nemohly vykonávat svoje práce. A tak jako pomoc místní fir-
mě město schválilo vydláždění prostoru u kulturního domu, které Víska hradila ze svého 
přiděleného rozpočtu. 

Hned z jara strašila řeka Morava, která se dostala na 3. stupeň povodňové aktivity 
a voda zalila louky okolo Vísky.  Přesto se v létě stal kulturní dům, o který se hasiči starají, 
dějištěm radosti, když se zde konaly dvě oslavy narozenin a jedna svatba.

Přes napjatou a nejistou situaci byla snaha o kulturní dění. Hasiči upekli makrely pro 
občany, kteří měli zájem. Na podzim o sobě opět dala vědět řeka Morava, ale naštěstí se 
rozlila jen po loukách a lesích. Všechny domy ve Vísce, nepočítaje spodní vodu, zůstaly 
suché. 

Vzhledem k přísným opatřením, která od podzimu začala znova platit, se nekonalo 
rozsvícení  vánočního  stromečku.  Hasiči  a  členové  OV  se  však  postarali  o  nastolení 
vánoční atmosféry a vybraný vánoční stromek ozdobili a rozsvítili. Celý rok měli občané 
možnost kulturního rozkvětu v místní knihovně. Vyjma úplných uzavírek knihovna fungova-
la, i když někdy jen formou půjčení „přes okénko“. Naši knihovnu vedla paní Jarmila Naklá-
dalová, která ze zdravotních důvodů předala vedení paní Vlaďce Krumniklové.

Informace podal Michal Zlámal, předseda Ov.

Dle  schváleného  závěrečného  účtu  města  za  rok  2020  činily  alokované  výdaje 
do místních částí z rozpočtu města a z rozpočtu Technických služeb Litovel p.o. celkem 
30 073 928 Kč. Pro jednotlivé obce jsou to tyto částky:

MYSLECHOVICE 5 923 477 Kč
CHUDOBÍN 1 379 771 Kč
NOVÁ VES 1 490 641 Kč
ROZVADOVICE 2 755 048 Kč
BŘEZOVÉ 1 074 246 Kč 
VÍSKA  649 715 Kč
CHOŘELICE 342 930 Kč
TŘI DVORY 2 245 244 Kč 
NASOBŮRKY 3 924 148 Kč 
UNČOVICE 6 022 612 Kč 
SAVÍN 2 266 092 Kč
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA
V této kapitole nebudou informace o školách, v kronice mají samostatnou kapitolu.

ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL

Právní formou jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je město Litovel. 
Hlavní účel zřízení organizace je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
a  vyhláškou  č.  107/2005  Sb.,  O  školním stravování.  Hlavním předmětem činnosti  or-
ganizace  je  zajištění  stravování  dětí,  žáků  a  studentů  a  také  vlastních  zaměstnanců 
v souladu s platnými předpisy. Doplňkovou činností organizace je provozování závodního 
stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol  a školských za-
řízení vymezené vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhra-
dě a je oprávněna provozovat hostinskou činnost.

Evidenční počet zaměstnanců v organizaci je 14 osob na trvalý pracovní poměr. Ře-
ditelkou ŠJ je Bc. Irena Halířová, ekonomkou Bc. Markéta Nantlová, pokladnicí Pavla Bez-
ová, vedoucí kuchařkou Miroslava Müllerová. Dále zde pracuje 6 kuchařek a 4 provozní 
pracovnice. Školní jídelna vykazovala k 31. 10. 2020 1 508 strávníků, z toho dětí, žáků, 
studentů a vlastních zaměstnanců 1 185. 

Školní jídelna připravuje jídla na 14 výdejních míst: MŠ Frištenského, MŠ Čihadlo, 
Gemerská I. a II., MŠ Kollárova, MŠ Unčovice, MŠ Nasobůrky, MŠ Červenka, MŠ Sva-
tojánek 1 a 2, MŠ Hańovice; ZŠ Nasobůrky, ZŠ Jungmannova, ZŠ Červenka, ZŠ Haňovice 
a  Gymnázium  Jana  Opletala.  Dále  pak  připravuje  obědy  pro  „cizí“  strávníky: 
Charitu Litovel a Uničov, zaměstnance škol a školských zařízení. Umožňuje též stravování 
ve ŠJ, odběr do jídlonosičů ve ŠJ a rozvoz po Litovli až do domu.

Doplňkově  zajišťuje  stravování  při  různých  sportovních  a  společenských  akcích, 
kdy nabízí gastronomické služby mimo prostory jídelny. 

Od 1. 6. 2020 činily dle finanční normy na potraviny stanovené tyto ceny pro děti, 
žáky a studenty: 3–6 let 18 Kč, 7–10 roků 25 Kč, 11–14 roků 29 Kč, 15 a více let 36 Kč, 
celodenní strava pro mateřské školy 36 Kč, přesnídávka 9 Kč, svačina 9 Kč. Ceny pro cizí 
strávníky činily 79 Kč (u stolu) a 83 Kč (individuální dovoz).

 Zprávu podala Bc. Irena Halířová, ředitelka ŠJ. 

Celkové výnosy této příspěvkové organizace činily z hlavní činnosti 9 417 228 Kč,  
z vedlejší činnosti 2 369 792 Kč a celkové náklady 9 182 941 Kč, resp. 2 335 001 Kč.

MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL 2020

I když jsme vstoupili do roku 2020 s mnoha plány, nápady a nadšením, nikdo z nás 
netušil, co nás potká. Celý svět ovládla pandemie. Strach o sebe, o blízké, ztráta jistot  
a iluzí,  starosti,  izolace, domácí učení školních dětí,  zákaz zpěvu, později  i divadelních 
představení a všech kulturních akcí, zákaz shromažďování, sportu,  sociálních kontaktů, 
zavření restaurací, většiny obchodů i služeb. Lockdown. Nikdo z nás si neuměl představit, 
jak moc bude tento rok těžký. A doteď nikdo z nás neví, jak se situace vyvine a zda „zítra 
bude stejné jako dnes“. Posláním Městského klubu Litovel je snažit se o obohacení lidí 
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všech věkových kategorií po kulturní stránce; z hlediska turistického informačního centra, 
pak  poskytnout  co  nejvíce  informací  i všeobecně  prospěšných  služeb,  také zviditelnit 
a zpropagovat naše město. To se určitě podařilo, protože TIC Litovel získalo 3. místo za 
Olomoucký  kraj  v každoroční  anketě  „Oblíbené  informační  centrum  roku  2020“, 
a to v konkurenci 450 certifikovaných informačních center. Obhájilo tak přední příčky, když 
loni získalo krásné 2. místo.  

Právní  formou MK je příspěvková organizace a odpovědnou osobou je Bc. Hana 
Neumanová, ředitelka. Zřizovatel – město Litovel, statutárním zástupcem Viktor Kohout, 
starosta. Účelem Městského klubu Litovel je organizace a podpora kulturního dění a po-
skytování 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 pro-
dukcí pro všechny věkové a sociální skupiny; podpora činnosti zájmových skupin; kurzovní 
činnost; spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcích; spoluprá-
ce s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM, ZUŠ; vydavatelská činnost; provoz tu-
ristického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti, reklamních slu-
žeb a pronájmů; zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností a hostinská 
činnost.

Městský klub je 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, Výstavní síň (budova MK); Velký sál,  
Malý sál, prostory TIC (budova Záložny). Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá růz-
ným firmám, organizacím a agenturám k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zku-
šební a nácvikové prostory kurzům, souborům a skupinám zájmové činnosti.

Vlastní činnost MK

HLAVNÍ ČINNOST 
Podrobnosti o akci lze najít v kapitole Události vždy u příslušného data jejího konání.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 
Marc Camoletti: DRAHOUŠKU, TOUŽÍM PO TOBĚ (22. 1.); 
Divadlo Járy Cimrmana: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU – (3. 3.). 
Podrobné informace o aktérech najdete v kapitole Události u příslušného data. 

Další plánovaná představení, koncerty i další akce bylo nutno stále přesouvat kvůli  
lockdownu a budou realizována v náhradních termínech po ukončení restrikcí vyhlášených 
vládou. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a I. stupeň ZŠ:
 PRINCEZNA ZE MLEJNA (23. 1.)

MOTANI – BORNEO – Ostrov nosatých opic a trpaslíků (17. 2.)
LOTRANDO A ZUBEJDA (5. 10.).

KONCERTY: 
DRUHÁ TVÁŘ – Eva Urbanová & Barock (20. 1.)
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – swing nylonového věku (11. 2.)
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PALORA 20 – ROCKOVÉ ORATORIUM EVERSMILING LIBERTY (19. 9.)
DUO KAMELIE (30. 9.)

 POLOLETNÍ KONCERT (29. 1. – pořadatel: ZUŠ Litovel)
KONCERTY KPH: 
V sezoně 2019/2020 si abonentku zakoupilo 24 osob.

SLAVIC TRIO – Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (klarinet),
   Petr Sedlák (fagot) 7. 1. MATYÁŠ NOVÁK (klavír) 18. 2.
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO – HUDEBNÍ PODVEČERY V RESTAURACI AMAZONKA:

VINNÝ STŘIK – rockový večer (10. 7.), 
EAGLE EYE – TARJA TRIBUTE – večer s písničkami Tarji Turunen (17. 7.), 
KELT GRASS BAND – keltsko-irský večer (24. 7.), 
STŘEMKOŠ – večer s blues a chansonem (31. 7.). 

VÝSTAVY: 
HANA PASTRNKOVÁ – výstava obrazů (8. 1.)
OLOMOUCKÁ VÝTVARNÁ SKUPINA PICTORIS – prodejní výst. obr. (5. – 28. 2.)
MIKOLOW – výstava obrazů (4. – 27. 3.)
SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL – výstava fotografií (1. 6. – 21. 8.)
EDUARD ULLMANN – výstava fotografií (2. 9. – 23. 10.)
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK (2. – 15. 12.).

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ:
Pro děti: GRINCH (15. 1. a 26. 2.) a MÁŠA A MEDVĚD (23. 2.). 
ROMÁN PRO POKROČILÉ (14. 1.).
LETNÍ KINO – KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ: 

HODINÁŘŮV UČEŇ (13. 7.), 
AFRIKOU NA PIONÝRU (14. 7.), 
NA STŘEŠE (15. 7.), 
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (16. 7.).

OSTATNÍ AKCE:
MOTANI: EXPEDICE BORNEO – Z KRVAVÉHO THAJSKA DO ZELENÉHO PEKLA

pro veřejnost (17. 2.)
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT – zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí (14. 9.)
HARMONIZACE IMUNITY – VLIV PSYCHIKY A ŽIVOTOSPRÁVY

beseda s MUDr. Hanou Váňovou (13. 9.)
23. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY

pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE (27. 11.),
ONLINE SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (27. 11.).

KURZY: 
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ (od 4. 9.)

 pod  vedením  tanečních  mistrů  Petra  a Pavlíny  Coufalových.  
 Z 11 lekcí se uskutečnilo 5, pokračovat se bude v r. 2021. 

KURZ ŘECKÝCH TANCŮ (13. 2.) pod vedením Miroslavy Stroupkové.

AKCE USKUTEČNĚNÉ VE SPOLUPRÁCI: 
PŘEDNÁŠKA DAMARIS WENDTOVÁ – 10. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 5. 3.,

pořadatelka paní Damaris Wendtová; 
MEDITACE – 11. 1., 1. 2., 22. 2., 14. 3., pořadatelka paní Jiřina Marková; 
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VÝKUP STAROŽITNÝCH A SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ – 5. 2. a 4. 6.,
 pořadatel pan Marcel Puška; 

OSLAVA NAROZENIN – pořadatel pan Jiří Vybíral (22. 2.); 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE – pořadatel Český rybářský svaz (7. 3.)
 PŘEDNÁŠKA AGENTURY BEZPEČNÁ PRÁCE 

pořadatel Agentura bezpečná práce (26. 5.); 
OTEVŘENÁ RADNICE – pořadatel město Litovel (8. 6.);  
SVATBA – pořadatelka Hana Richterová (20. 6.); 
PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 

pořadatel město Litovel (10. 9.); 
VALNÁ HROMADA TJ TATRAN – pořadatel TJ Tatran Litovel (16. 9.); 
VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ – pořadatel František Král (16. 9.); 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA (17. 9.)
PŘEDNÁŠKA – pořadatel ZEPTER International (17. 9.)
ŠKOLENÍ VOLEBNÍ KOMISE VYBRANÝCH OKRSKŮ 

pořadatel město Litovel (24. 9.); 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ČR 

pořadatel město Litovel (2. a 3. 10.)
SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ ZŠ JUNGMANNOVA

pořadatelka Monika Pospíšilová (6. 10.)
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 

pořadatel město Litovel (9. a 10. 10.).

PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE: 
MĚSTSKÝ PLES (17. 1.) – pořádal přímo MK
POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ KARNEVAL (12. 1.) pro děti a jejich rodiče (poř. MK)
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL (7. 3.) pořádala ODS a CK BAVI
SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ Jungmannova (24. 1.)
PLES HÁZENKÁŘŮ – pořadatel TJ TATRAN Litovel (25. 1.) 
PLES FOTBALISTŮ – pořadatel TJ TATRAN Litovel (1. 2.)
XXXIV. HANÁCKÉ BÁL

pořadatel Hanácká mozêka a Folklorní soubor Hanačka (8. 2.)
SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ Vítězná – pořadatel RS při ZŠ Vítězná (14. 2.)
SPOLEČENSKÝ PLES GJO Litovel – pořadatel RS při GJO Litovel (29. 2.)
XXVII. PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY CK BAVI – pořadatel CK BAVI (7. 3.).

Celoměstská slavnost  HANÁCKÉ BENÁTKY byla  v  r.  2020 zrušena a  přesunuta 
na 12. 6. 2021.

ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU

SPS KANTIKA, FOTOKLUB LITOVEL (kapitola Zájmové organizace a sdružení).
 
STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují 

ve Výstavní síni MK i po celé republice. Vedoucím je farář Církve československé husitské 
pan Vlastimír Haltof. 
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KINEMAKLUB – kabelová televize
Díky aktivním členům může veřejnost zhlédnout záznamy nejen z kulturních akcí MK. 

Nejaktivnějšími  členy,  s kterými  MK  často  spolupracuje,  jsou  Jaromír  Hlavinka  st. 
a Ing. Bc. Jaromír Hlavinka ml. Novým spolupracujícím členem se stal technik MK Marek 
Gottlieb. 

HANÁCKÁ AMBASÁDA – přátelé hanáckého nářečí
Kolektiv  spolupracovníků  ,,Hanácká  ambasáda  pro  Litovel  a okoli‘‘ vede 

a organizuje ,,atašé‘‘ Ing. Zdeněk Braný. V trvalém spojení s vybranými členy: Mgr. Milo-
slava Flášarová, Petr Linduška, Jaromír Hlavinka st. – sestavuje pro veřejnost pásmo hu-
morného  vyprávění  v hanáckém  nářečí.  Vše  doplněno  o  hudební  vystoupení  místní 
krojované Hanácké mozêke. 

ROZTLESKÁVAČKY Skupinu GOLDEN BEES tvořilo 15 dívek ve věku od 7–12 let. 
Skupina vystupovala  při  různých akcích  města  Litovle  a okolí.  Kurz  probíhá celoročně 
(kromě měsíců červenec a srpen). Roztleskávačky mají nácviky v prostorách MK, který 
je také podporuje. Trenérkou skupiny je Kateřina Müllerová.

Městský klub Litovel spolupracuje jak se subjekty místními – HANAČKA – folklorní 
soubor,  SENZAKORD  z.  s.  –  smíšený  pěvecký  sbor  (v  kapitole  Zájmové  organizace
a sdružení), HANAČKA – dětský folklorní soubor, SENIORKLUB LITOVEL (kapitola Senio-
ři, Seniorklub Litovel), COKOLIV – kapela, ZUŠ, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SOŠ, ŠKOLNÍ 
JÍDELNA STUDENTŮ,  ZŠ JUNGMANNOVA,  ZŠ VÍTĚZNÁ,  GJO,  MATEŘSKÉ ŠKOLY, 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST,  CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ,  MUZEUM, 
CHARITA LITOVEL, MĚSTSKÁ KNIHOVNA, SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ, 
FCC  LITOVEL  s.r.o.  –,  tak  cizími  –  MEDIÁLNÍ  PARTNER  RÁDIO  ČAS,  MEDIÁLNÍ 
PARTNER AKCE ZÁBAVA OLOMOUC, REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj.

Turistické informační centrum

Kontaktní osobou je Kateřina Gelová. Služby informačního centra: propagace města, 
regionu,  turistické  oblasti;  poskytování  všech  důležitých  informací  zdarma;  informací 
uložených  v databance  veřejnosti  –  verbálně,  telefonicky,  e-mailem,  o  významných 
osobnostech regionu a o 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 Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, 
dřevěné šperky Miloslava Tomance, keramika Miluše Hrachovinové…); prodej pohlednic, 
map, turistických známek a vizitek, knih a publikací od regionálních autorů, knih na do-
bírku, Litovelských novin; nabídka časopisů a novin (TIM, Kam po Česku, Doma na Hané, 
Moravský senior, 5+2, Metro, OL4You) zájemcům zdarma; předprodej vstupenek na kul-
turní  a sportovní  akce v Litovli  a okolí;  prodej  vstupenek sítě  Ticketstream,  ARKS Plus 
s.r.o. a Moravského divadlo Olomouc; zajišťování průvodcovské služby ve městě, informa-
ce 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  – 
knihovna  –  prohlídka  s průvodcem po  předchozí  domluvě;  Kaple  sv.  Jiří  –  informace 
o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po předchozí domluvě; Muzeum harmo-
nik – informace o otevírací době, prohlídka s průvodcem (majitelem sbírky) po předchozí 
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domluvě; Muzeum – informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po před-
chozí domluvě.

Poskytování informací o turistických cílech v Litovli  a blízkém okolí;  o možnostech 
ubytování v Litovli  a okolí;  místních památkách, o jejich otevíracích dobách a naučných 
stezkách v Litovli; cyklotrasách; půjčovně lodí a koloběžek; Vodním světě – centru zábavy 
pro rodiče a děti. Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny; předprodej dlouhodobých jíz-
denek IDSOK společnosti Arriva Morava a.s.; kopírovací, skenovací a laminovací služby; 
půjčovna disků pro DiskGolfPark Smetanovy sady Litovel; veřejný internet (30 min. zdar-
ma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč); prodej poštovních známek, samolepek 
Nevhazujte  reklamu;  úschovna  kol  a zavazadel  a  prodej  cylindrických  vložek  do  bez-
pečnostních zámků na stojany na kola. NOVINKY V ROCE 2020: tvorba letáků – tvorba 
měsíčních a ročních přehledů akcí konajících se v Litovli a okolí, půjčovna disků pro Disk-
GolfPark a nové suvenýry – retro známky a odznaky, turistická mýdla aj. 

Rok 2020 byl  zásadně ovlivněn koronavirovou pandemií  a následnými opatřeními, 
která byla vydána vládou České republiky. Došlo k určitým změnám jak v omezení provo-
zu Infocentra v termínech od 13. 3. do 10. 5. a od 22. 10. do 23. 11., tak např. v úpravách 
termínů některých výstav. Vzhledem k tomu, že vládní opatření neumožňovala po celou 
dobu zpřístupnění  některých výstav  veřejnosti,  které již  byly  v interiérech naistalovány, 
byla zaměstnanci MK a TIC Litovel vytvořena online výstava Šťastný život v secesi, která 
byla pro všechny zájemce ke zhlédnutí na webových stránkách či na YouTube kanále.

TIC je od 31. 5. 2014 členem Asociace turistických informačních center České repub-
liky (A.T.I.C. ČR). Účast TIC na veletrzích: 16. – 19. 1. 2020 – REGIONTOUR BRNO. Zís-
kalo 3. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě Oblíbené informační centrum roku 
2020.  Soutěž vyhlašuje A.T.  I.C.  ČR. v  spolupráci se společností  Kam po Česku.  Hla-
sování probíhalo na webových stránkách a hlas bylo možné poslat jednomu ze 450 certifi-
kovaných informačních center.

TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou společnosti Nadace Partnerství – 
„Cyklisté vítáni“. Nabízí možnost bezplatné zastřešené úschovy kol, úschovnu zavazadel, 
poskytuje základní  nářadí pro jednoduché opravy kol,  aktuality a informace o službách 
pro cyklisty  včetně  cyklotras  a tipů  na  výlety.  Úschovna  zavazadel  –  doba  úschovy 
je 1 den a cena úschovy je 30 Kč/kus (poplatek je splatný v době uložení zavazadla). 

VÝSTAVY V TIC: 
PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIER A BETLÉMY PAVLA ČUNDERLEHO 
(5. 12. 2019 – 17. 1. 2020) 
KOLO – DESET STUPŇŮ K DOKONALOSTI 

výstava historických kol pana Karla Poláška (25. 1. – 27. 5.), 
SEVA – výstava jedné z nejoblíbenějších českých stavebnic (8. 6. – 8. 9.)
ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SECESI 

výstava módy, šperků a dalších věcí vztahujících se ke každodennímu životu
v období secese v prvních letech 20. století (12. 9. – 10. 12.)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MÍST EVROPSKÉ UNIE 
výstava v rámci letní fotosoutěže MEIS Litovel (15. 12. – 13. 1. 2021).

TIC Litovel se zapojilo do projektu olomouckého centra Amélie – Sbíráme zvonečky 
pro Amelii, který probíhal od 1. října do 23. listopadu. Výtěžek byl použit na provoz olo-
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mouckého centra Amélie, které poskytuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným 
a jejich blízkým.

TIC Litovel navštívilo letos 11 115 českých turistů, 131 zahraničních turistů (celkem 
11 246), 1 854 návštěvníků výstav, 218 použilo veřejného internetu. Radniční věž navštívi-
lo 744 dospělých (částka ze vstupného 29 760 Kč), 681 dětí (13 620 Kč) – celkem 43 380 
Kč.  Neplatících 583 (EHD, ZTP,  ZTP/P,  ORC, děti  do 5 let).  Celkem věž v roce 2020 
navštívilo 2 008 osob. Vybrané vstupné z radniční věže bylo v plné výši 43 380 Kč odve-
deno městu Litovel.

SPECIÁLNÍ LETNÍ NABÍDKA PROHLÍDEK A VÝLETŮ TIC: 
PĚŠÍ VÝLET NA ZKAMENĚLÝ ZÁMEK – kombinovaný výlet autobusem spojený 

s pěší vycházkou Javoříčským krasem od Bouzova po Vojtěchov (6. 9.); 
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM – 15., 22. a 29. 7., 5. a 12. 8.;  
VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ – komentované prohlídky radniční věže denně v 10, 

11, 13, 14, 15 a v 16 hod.; 
CYKLOVÝLETY LITOVELSKÝM POMORAVÍM – 12. a 26. 7., 9. a 23. 8. s průvod-

cem panem Miroslavem Pinkavou.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2020: POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ MK KRÁT-
KODOBĚ – prostory MK byly využívány i jinými pořadateli kulturních, společenských, ko-
merčních, 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. 2020 z důvodu protiepidemických opatření nižší než obvykle.

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE: Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové, 
Folklorní soubor Hanačka, prodejna MOZAIKA – Petr Hájíček, prodejna Rakola – Radek 
Kohoutek, kapela Cokoliv – Robert Anderle, Senzakord, z. s. (do června 2020), DDM Li-
tovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013) – prevence kriminality a Pedagogicko-psychologická 
poradna Olomouc (od června 2019).

PERSONÁLNÍ OBLAST: ZAMĚSTNANCI MK – Městský klub má osm stálých pra-
covníků, je to ředitelka, asistentka, propagační pracovnice, provozní a organizační pra-
covnice, technik – údržbář, technik – osvětlovač a zvukař, uklízečka a provozářka, eko-
nomka,  účetní  a  zástupkyně  ředitelky  a  pracovnice  Turistického informačního centra,  
+ na ½ úvazek 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 materi-
álů; propagace činnosti formou měsíčních programů zveřejňovaných na plakátovacích plo-
chách, v reklamních skříních, na webových stránkách, formou e-mailových zasílání a for-
mou reklamy v masmédiích (rozhlas, MF Dnes, Olomoucký deník, Litovelské noviny, Olo-
moucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Akce zábava Olomouc, 
INFO Olomouc, Facebook a v kulturních rubrikách dalších periodik). Materiály se rozváží 
i do okolních obcí, podnikových, školských a jiných zařízení; součinnost s autorskými or-
ganizacemi OSA, Dilia, Intergram aj.;  ediční činnost; metodická pomoc souborům a zá-
jmovým skupinám;  organizování  kurzů;  součinnost  s dalšími  kulturními  subjekty  města 
a regionu;  zajištění  komplexního provozu,  údržby a úklidu budov a místností  ve správě 
MK; zajišťování krátkodobých pronájmů sálů; technické zajištění pořádaných akcí; uzaví-
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rání objednávek, smluv; zajišťování ubytování a stravování pro účinkující; předprodej vstu-
penek; zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích; zajišťování revizních 
prohlídek dle zákonných předpisů a norem; bezpečnost práce a vedení pokladny a provoz-
ního účetnictví;  inventarizace,  vyřazování majetku,  fakturace,  rozpočty,  mzdy a odvody, 
komplexní vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; komplexní zajištění 
provozu informačního centra, včetně poradenského servisu, zajištění průvodcovské služ-
by, prohlídek radniční věže, prodeje map, suvenýrů a regionálních výrobků, kopírovacích 
služeb, úschovny kol a zavazadel, tisku měsíčních a ročních přehledů regionálních akcí, 
výroby propagačních letáků, prodej jízdenek IDSOK aj.

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.

Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2020, který celkově činil 
zisk po zdanění plus 17 773,38 Kč. Nadace Český hudební fond poskytla Městskému klu-
bu  na  koncerty  KPH v roce  2020  11  000  Kč,  Nadace  Bohuslava  Martinů  na  koncert 
Markéty  Janoškové  a Dua  du  Réve  2 000  Kč.  Celková  částka  získaná  z mimoroz-
počtových položek byla 13 000 Kč.

REKONSTRUKCE A INOVACE:  V průběhu roku se  podařilo  realizovat  z vlastních 
zdrojů  MK opravy tiskárny v TIC a na MK; pravidelnou údržbu,  revize a opravy výtahu 
u Velkého sálu Záložny; opravy podlahy u vchodu do obchodu Mozaika, stropních podhle-
dů v horní herecké šatně s výměnou osvětlení a opravu sborových stupínků i další drobné 
opravy.

ZÁVĚR 
V r. 2020 Městský klub Litovel uspořádal 84 akcí, kterých se zúčastnilo cca 7 500 ná-

vštěvníků. Kolektiv MK se podílel částečnou organizací, technickým dozorem, úklidem a ji-
nou přípravou na 43 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. Kvůli protiepidemickým opat-
řením musela být bohužel spousta akcí zrušena nebo přeložena. Přeloženo na rok 2021 
bylo 25 akcí,  úplně zrušeno 54 akcí.  Uskutečnit  se podařilo:  2 divadelní představení,  
5 koncertů (+ 1 koncert Kantiky), 2 koncerty KPH, 11 výstav ve Výstavní síni a prostorách 
TIC (+ 12 výstav členů Fotoklubu mimo Výstavní síň MK a 4 přednášky s komentovaným 
promítáním), 9 pořadů pro děti, kurz společenského tance (pro mládež), 1 kurz řeckých 
tanců, 1 kurz roztleskávaček, 4 koncerty v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů 
v rámci Letního kina, 8 plesů, zábav a tanečních večerů, 9 zábavných pořadů a ostatních 
akcí.  Turistické  informační  centrum uspořádalo  mimo tradiční  výstupy  na  radniční  věž
4 cyklovýlety Litovelským Pomoravím, 5 prohlídkových okruhů městem, pěší výlet a Fran-
couzský den. V závěru děkuje ředitelka zřizovateli, kterým je město Litovel, a také všem 
zaměstnancům, kteří tento rok zvládli a vzájemně se podporovali.

 Zprávu podala Bc. Hana Neumanová, ředitelka MK.

Je s podivem, že se vůbec podařilo uskutečnit alespoň některé z akcí, když z pů-
vodního plánu zůstalo díky opatřením vlády proti covidu-19 v podstatě torzo. Docházelo 
k rušení i přesunování termínů akcí, což bylo jistě náročné na organizaci. Přesto se se 
vzniklou mimořádnou situací MK vyrovnal se ctí a realizované pořady byly opět na vysoké 
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profesionální  úrovni  a  těšily  se  mimořádnému zájmu  diváků  a  posluchačů.  Vysoce  si 
cením nasazení a odpovědnosti především u ředitelky MK Bc. Hany Neumanové a propa-
gační pracovnice Pavlíny Vařekové. Na nich sice ležela hlavní tíže změn, ale pochvalu si 
zaslouží všichni. Jako v předchozích letech, tak i v době ostrých restrikcí znamenajících 
útlum kultury, byl MK reprezentantem kulturního života ve městě a garantem vysoké kvali-
ty akcí.

 (To prosím odpovědně tvrdí, a za tím si stojí kronikář města  J.H.) 

TECHNICKÉ SLUŽBY

Technické služby jsou příspěvkovou organizací  města.  Statutárním zástupcem or-
ganizace byl v roce 2020 Bc. Jaroslav Erlec. V oblasti personální došlo ve sledovaném ob-
dobí ke změnám v počtu sezonních pracovníků přijatých na středisko Koupaliště. 

Počet pracovníků k 31. 12. 2020 34 z toho 4 THP

z toho: 33 v hlavním pracovním poměru

1 dohoda o činnosti

Nástupy v roce 2020 33

z toho: 25 Dohoda o provedení práce

Sezonní pracovníci – na střediska Lesy, Sauna, Správa, 
Veřejná zeleň a Koupaliště.

8 Sezonní pracovníci – na střediska Veřejná zeleň 
a Koupaliště.

Výstupy v roce 2020 35

z toho: 3 Stálí pracovníci

25 Dohoda o provedení práce

7 sezonní pracovníci

Čerpání mzdových prostředků na platy pracovníků je jedním ze závazných ukazatelů 
a tento v roce 2020 nebyl překročen.  Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl 37.

Mezi priority v činnosti Technických služeb v roce 2020 patřila:

Údržba veřejné zeleně
Hlavní náplní této práce bylo sečení travnatých ploch, které je prováděno pěti trakto-

rovými sekačkami,  1 žacím strojem a nasazením 4 pracovníků s křovinořezy. Proběhlo 
celkem 5 cyklů sečení ve městě a 4 cykly v místních částech, poslední bylo se sběrem lis-
tí. Odvoz posečené trávy zajišťoval traktor URSUS s traktorovým vlekem BIG s nakláda-
cím jeřábem.

V roce  2020  bylo  v rámci  údržby  a  ochrany  dřevin  pokáceno  70  stromů,  z nichž 
40 bylo na základě povolení odboru ŽP.

V rámci vedlejší činnosti byly pro cizí subjekty na úseku veřejné zeleně provedeny 
práce se ziskem 287 914,29 Kč (výsadby, sečení, frézování pařezů, kácení stromů, štěp-
kování).

Na Náměstí Přemysla Otakara a ulici Palackého byla tradičně instalována květinová 
výzdoba v podobě muškátových pyramid a květinových mís v celkové hodnotě 39 564 Kč.
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Pracovníky TS byla provedena realizace úpravy zeleně kruhového objezdu při výjez-
du do Olomouce.

V městské  kompostárně  v k.ú.  Haňovice  byl  zpracováván  zelený  odpad  celkem 
ve výši 1 122 t z údržby veřejné zeleně, z toho 905 t trávy, 57 t štěpků a 160 t listí.

Provoz  kompostárny  zajišťoval  1  řidič  překopávače  a  jeden  pracovník  zajišťoval 
dle potřeby nutnou evidenci.

Provoz kompostárny stál 611 353 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 ve dvou 
oblastech:

1. v zimním období, tj. měsíce 1–3 a 11–12/2020, byla operativně prováděna údržba 
MK podle Interní směrnice k zajištění sjízdnosti a schůdnosti vozovek a chodníků 
stanovenou pohotovostní skupinou pracovníků TS s vlastní technikou

2. Na zimní údržbu MK bylo v roce 2020 použito 77 t soli. 
Ze strany TS Litovel je zimní údržbě MK věnována maximální péče a je dodržován 

čas na odstranění závad a pořadí důležitosti dané interní směrnicí. 
3. údržba MK mimo uvedené zimní období zahrnuje údržbu, opravy a menší rekon-

strukce 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. Za opravy MK dodavatelským způsobem 
bylo  v roce  2020  zaplaceno  celkem  607 838  Kč,  z toho  Roadmedic  Šumperk 
280 705 Kč, NVB Line 275 880 Kč, ZKJD 5 324 Kč, Karmont 5 929 Kč a za natěrač-
ské práce na komunikacích firma Roman Huličný 40 000 Kč.

Opravy komunikací asfaltovým nástřikem se realizovaly v Litovli na náměstí Svobody, 
v ulicích Pavlínka, Palackého, Studentů, Čihadlo, Lidická, Ke koupališti, Kysucká. Asfal-
tový nástřik byl proveden i na komunikacích v obcích Savín, Unčovice, Březové, Víska, 
Chořelice, Nasobůrky, Chudobín. 

Rovněž byla  v letošním roce využita  oprava asfaltových povrchů metodou Silkot  
a Infraset.

Zálivka spár byla provedena na cyklostezce Chořelice – Rozvadovice – Šargoun – 
Litovel, kde komunikace, jinak v dobré kvalitě, vykazovala trhliny. 

          Údržba komunikací vlastními prostředky spočívala v operativních opravách 
běžných výtluků použitím studených asfaltových směsí  a renovaci  popraskaných asfal-
tových povrchů technologií  Infraset.  Nezpevněné komunikace byly  ošetřovány dosypá-
váním drceného kameniva a asfaltového recyklátu v Litovli v částech Komárov, Pošmýl, 
zahrádky  za  splavem,  v  Nasobůrkách  chodníček  kolem potoka  Loučka,  V Chořelicích 
za pivovarem a  na  návsi,  v  okrajové  části  obce  Tři  Dvory,  v Unčovicích  kolem hřiště, 
v Chudobíně  cesta  k Litolabu  a  okolí  hřbitova,  v  Myslechovicích  cesta  do  Skaly 
a ve spodní části obce Savín.  

            Na chodnících města byly operativně prováděny potřebné menší lokální  
opravy uvolněné nebo rozpadlé dlažby o celkové ploše 120 m2. K větším opravám došlo 
v ulicích Studentů – výměna části chodníku, na náměstí Svobody nové vydláždění par-
kové cesty žulovými kostkami, v Savíně předláždění parkovacího stání.

            V průběhu roku 2020 byla opakovaně prováděna deratizace kanalizace fir-
mou Deratizace 4D Brno (54 064 Kč).
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            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

 Hospodaření  v lesích  města  Litovle  a  lesích  Společenství  obcí  probíhá  celkem 
na 525,99 ha, 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 2020 bylo celkem vytě-
ženo 2 337,71 m3 dřeva, z toho v lesích města Litovel 613,76 m3 a lesích Společenství 
obcí 1 723,95 m3. 

Na výsledku hospodaření ve výši 80 958 Kč se podílí skutečná situace v našich le-
sích. Nahodilé těžby přinášejí dříví snížené kvality, v předemýtních porostech je těženo 
slabé dříví. Přináší to zvýšené náklady na těžbu a nízkou prodejní cenu. Nutnost obnovy 
lesa na kalamitních plochách výrazně zvyšuje náklady. 

Hospodářský výsledek roku 2020 byl ovlivněn nízkou výkupní cenou dřeva a vysoký-
mi náklady na pěstební činnost.

Výsledek hospodaření za rok 2020:

VÝNOSY CELKEM: 9.025.072 Kč  
NÁKLADY CELKEM:                          8.944.114 Kč     
ČISTÝ ZISK:                           80.958 Kč      

V roce 2020 bylo městu Litovel a obcím sdruženým ve Společenství obcí vyplacené 
nájemné podle následujícího přehledu: 

Lesy ve vlastnictví 1.pol. 2.pol. Celkem
Litovel 1 760,00 Kč 0,00 Kč 1 760,00 Kč
Spol. obcí 15 280,00 Kč 0,00 Kč 15 280,00 Kč
z toho: Litovel 9 932,00 Kč 0,00 Kč 9 932,00 Kč

Bílá Lhota 3 056,00 Kč 0,00 Kč 3 056,00 Kč
Měrotín 2 292,00 Kč 0,00 Kč 2 292,00 Kč

17 040,00 Kč 0,00 Kč 17 040,00 Kč

Uvedený HV je po zaplacení celkového nájemného ve výši 17 040 Kč.
Výsledek je příznivě ovlivněn poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu KÚOK, 

odboru životního prostředí a zemědělství a ze SZIF na hospodaření v lesích v roce 2020 
celkem ve  výši  6.121.767,30  Kč.  Dotacemi  byla  pokryta  ztráta  v hospodaření  v lesích
a vytvořena rezerva na pěstební činnost ve výši 3 200 000 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 zá-
vad při poruchách v síti VO, ať už na kabeláži v zemi, nebo na sloupech a světlech VO. 
V roce 2020 proběhla částečná renovace vánočního osvětlení – budova MěÚ. 

V rámci volných kapacit elektrikáři s montážní plošinou realizovali zakázky pro třetí 
osoby ve vedlejší činnosti (zisk 73 286 Kč). V hlavní činnosti činily náklady na údržbu VO 
v minulém roce 1 614 065 Kč (bez energií).
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Oblast dopravy
V roce 2020 byl v rámci reprodukce vozového parku pořízen automobil Iveco Daily 

Maxi na přepravu materiálů v ceně 146 813 Kč a na zásobování automobil VW Caddy Life 
(92 800 Kč). Dále bylo pořízeno Mini-rypadlo se svahovací, naklápěcí lopatou, celkem za 
1 084 245 Kč.

Provoz koupaliště a sauny
V roce  2020  byl  provoz  městského  koupaliště  –  přírodního  biotopu  zahájen  dne 

12. 6.   Návštěvnost  do konce koupací  sezóny 31.  8.  2020 byla  18 421 osob,  a to  je 
o 3 509 návštěvníků méně než v roce 2019. Kratší období provozování koupaliště způso-
bila epidemiologická situace, na jejímž základě byla nutná regulace počtu návštěvníků 
koupaliště,  dle  nařízení  Ministerstva zdravotnictví.  V období této kratší  koupací  sezony 
bylo pouze 10 dnů s teplotou vyšší než 30 °C. Maximální denní návštěvnost byla 28. čer-
vence, a to 1 035 návštěvníků v průběhu dne.

V souvislosti s předepsanou regulací množství návštěvníků dle platných nařízení byl 
do pokladny koupaliště pořízen počítač včetně SW umožňujícího pravidelnou evidenci po-
čtu návštěvníků dle zakoupeného množství vstupenek.

V roce 2020 navštívilo městskou saunu celkem 607 návštěvníků. Je to jen třetina po-
čtu  návštěvníků  v roce  2019.  Návštěvnost  byla  ovlivněna  nařízením  vlády  o uzavření 
provozů z důvodu šíření viru Covid-19. 

V době  uzavřeného  provozu  sauny  došlo  k úpravám  v interiéru  –  výměna  dveří 
a podlahové krytiny, vymalování stěn a úprava venkovní fasády.

Hygiena a kvalita provozu v sauně je průběžně kontrolována KHS Olomouc a labora-
toří Litolab. Náklady na rozbory vody v roce 2020 činily 9 180 Kč a náklady na kontinuální 
měření intenzity recirkulace vody byly 12 902 Kč za rok. Výsledkem hospodaření na sauně 
je ztráta ve výši přibližně 298 tis. Kč. 

K dalším činnostem Technických služeb patří:

Údržba hřbitovů
Reklamní činnost
Nakládání s odpady

Plnění úkolů v oblasti hospodaření
V roce 2020 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku (HV) celkem ve výši  

1 987 220,90  Kč,  je  tvořen  ziskem  1 244 725,93  Kč  v hlavní  činnosti  a  ziskem 
742 494,97 Kč v doplňkové činnosti.

V roce 2020 byly podány žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu KÚOK 
na umělou obnovu sadbou první, výchovu lesních porostů do věku 40 let, na zajištění a vý-
chovu lesních porostů, na ekologické a k přírodě šetrné technologie a na likvidaci škod 
vzniklých z nahodilých těžeb.

KÚOK schválil poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 5 900 468 Kč.
 Dotace se SZIF byla poskytnuta na zachování porostního typu v lesích Litovle, ve 

výši 221 299,10 Kč. 

Z Investičního fondu bylo v minulém roce čerpáno celkem 3 603 650,73 Kč a podle 
plánu čerpání na rok 2020 byl pořízen traktor Kubota s ramenovou sekačkou, automobil 
Iveco a VW Caddy, sekací stroj Kubota G23, obytná buňka pro počišťovače a nový server.
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Mimo plán byl pořízen žací stroj Kubota ZD 326, mini rypadlo Kubota s lopatou, roz-
metadlo Cone a byla provedena výměna vrat v automechanické dílně.

Informace poskytl Bc. Jaroslav Erlec, ředitel TS Litovel 

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

FCC LITOVEL, S.R.O. 

 Hlavním předmětem podnikání společnosti FCC LITOVEL, s.r.o. (DŘÍVE ODPADY 
LITOVEL  s.r.o.)  je  nakládání  s odpady,  což  znamená,  že  společnost  odváží  odpady 
z většiny míst v Litovli a přidružených obcích. Město Litovel ve společnosti vlastnilo 51 % 
a zastupoval ho Petr Šrůtek jako jednatel, v dozorčí radě Ing. Karel Zmund, Ing. Pavel 
Kurfürst a Bc. Zdeněk Jančí. Společnost zaměstnávala celkem 12 osob.

Tržby společnosti činily 23,683 mil. Kč. Společnost využila jako podporu v době ko-
ronavirové krize programů Antivirus.

                                  Informace byly získány z veřejných zdrojů

MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST A. S. LITOVEL

V roce 2020 nedošlo k žádným změnám v orgánech společnosti, ani k organizačním 
změnám. Ani v personálním obsazení nedošlo k žádným zásadním změnám.

Z důvodu pandemie koronaviru a v návaznosti na mimořádná opatření byla přijata in-
terní opatření ve vztahu k organizaci práce všech zaměstnanců. Jelikož je firma dodavate-
lem tepla  a  elektrické  energie  pro  obyvatelstvo,  bylo  zapotřebí  zajistit  plné  fungování 
v době uzavření Litovle i v průběhu celého roku.

Zprávu podala Lenka Fialová, pracovnice MTS Litovel.

Z výroční  zprávy  získal  kronikář  další  informace.  Město  Litovel  v  představenstvu 
společnosti zastupoval Ing. Zdeněk Potužák a v dozorčí radě Ing. Jaromír Kolář.

V komentáři k účetní uzávěrce je zde napsáno „V roce 2020 klesla cena zemního 
plynu o zhruba 11 % oproti roku 2019. Ovlivnilo to výši tržeb za teplo, ale protože se cena 
plynu promítá plně do ceny tepla, neovlivnilo to výsledek hospodaření ve výrobě tepla. 
Ekonomika  výroby  elektřiny  byla  negativně  ovlivněna  nízkou  výkupní  cenou  elektrické 
energie. Vlivem pokřivených cen elektřiny na evropském trhu klesla cena elektřiny výrazně 
více než cena plynu. Tato skutečnost se projevila v tržbách za elektřinu a snížila nám vý-
razně výsledek hospodaření. Druhou položkou negativně ovlivňující výsledek hospodaření 
je odepsání pohledávky za společností Papcel a.s.,  která je v konkurzu, ve výši téměř 
590 tis. Kč.“

Společnost  vyráběla  teplo  ve  velkých  teplárnách  na  Uničovské  a  Vítězné  ulici 
(24 269 GJ resp.  17 059 G),  menší  v budově gymnázia (1 194 GJ)  a domovních tep-
lárnách (4 076 GJ). Spolu s tím dodala do sítě 4 285 tis. kWh elektrické energie. Za to utr -
žila 36,811 milionu korun. V roce 2020 měla společnost 11 zaměstnanců.
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VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA S. R. O.

VHS Čerlinka zásobuje vodou m. j. Litovel, Nasobůrky, Vísku, Chudobín, Myslechovi-
ce, Unčovice, Novou Ves, Rozvadovice, Březové, Tři Dvory a Chořelice. Současně zajiš-
ťuje  bezproblémový chod čistíren,  čerpacích stanic a kanalizačních řadů,  včetně jejich 
čištění.  VHS vyváží  odpadní  vody ze  septiků  a  žump.  Společnost  poskytuje  potřebná 
stanoviska  
a vyjádření k územním či stavebním řízením. Litovel jako celek disponuje ve společnosti 
500 hlasy z 820, tj. téměř 61 %.

Rok 2020 byl  nejen pro VHS mimořádný, byl  to rok začátku pandemie Covid-19. 
Hygienická stanice na dva týdny odřízla Litovel a Červenku od okolního světa, začali jsme 
nosit roušky a později respirátory, některé provozovny a podniky byly nuceny zavřít nebo 
razantně  omezit  svou  výrobu,  zavřely  se  školy  i  školky.  S  tím  vším  si  ale  nakonec 
společnost dokázala poradit. Změnil se poměr prodané vody obyvatelům vůči ostatním od-
běratelům  
o téměř 2 % (obyvatelstvo 43,41 % a ostatní odběratelé 56,58 % v rámci celé společnosti). 
Celkový objem prodané vody se zvýšil  o 2,85 %. U stočného je tento poměr 40,49 % 
ku 59,51  %.  Celkově  se  objem fakturované  odpadní  vody  zvýšil  o  15,64  %.  Celkové 
stočné nejvýše ovlivnilo zvýšení produkce výroby v sýrárně Brazzale Moravia a.s., kte-
rá navíc platila i příplatky za zvýšené znečištění.  

Rok 2020 byl i rokem, kdy se poprvé projevila nová politika solidární ceny předané 
vody Vodohospodářské společnosti Olomouc a.s., která pro nás znamená velké znevý-
hodnění a pro naše zákazníky zvýšení ceny. 

Kronikář dodává informace získané z výroční zprávy za rok 2020. Město Litovel za-
stupoval  předseda  dozorčí  rady  Mgr.  Blahoslav  Papajk.  Společnost  zaměstnávala 
27 osob. Vodné v Litovli stálo 31,40 Kč a stočné 33,03 Kč za 1 m3. Výnosy společnosti či-
nily 87,693 mil. Kč a hospodářský výsledek pak 1,913 mil. Kč. 

ORGANIZACE S ÚČASTÍ MĚSTA

MIKROREGION LITOVELSKO

Svazek obcí nemá v rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky žádný zá-
znam, není  tedy možno zjistit  jednoznačné informace o tomto svazku týkající  se roku 
2020. 

Dle  webových  stránek  Mikroregionu  Litovelsko3činily  v  roce  2020  celkové  příjmy 
908 666 Kč – dotace z MMR ČR ve výši 200 000 Kč na projekt ,,Poznáváme a vzdělává-
me se“ a členské příspěvky od 23 obcí 697 875 Kč, výše příspěvku města Litovel činila 
246 500 Kč, tedy 35,3 % všech příjmů.

Celkové  výdaje  činily  744  868  Kč.  Největší  položky  výdajů  byly  následující: 
200 836 Kč na nákup blíže nespecifikovaného materiálu, 95 750 na školení a vzdělávání 
(bez bližší specifikace), 313 518 Kč na nákup (opět nijak nespecifikovaných) ostatních slu-
žeb. Mikroregion poskytl pomoc obcím Šumvald a Oskava, tedy finanční dar v celkové výši 

3 Zdroj: https://www.litovelsko.eu/cs/hospodareni/rozpocet-2020.html 13. 10. 2021 14:20
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10 .000 Kč na odstranění následků po bleskových záplavách. Tato pomoc činila jen 13,4 % 
všech výdajů. Jest otázkou k čemu výše zmíněné „nespecifikované“ výdaje vůbec sloužily.

Informace byly získány z veřejných zdrojů

MAS Moravská cesta, z. s. 

 Město Litovel je jedním z členů tohoto zapsaného spolku, jehož společným cílem 
je podpora  trvale  udržitelného  rozvoje  regionu  zaměřeného  především na  nové  formy 
zlepšování  kvality  života,  posílení  ekonomického  prostředí  a  zhodnocení  přírodního  
a kulturního dědictví. 

Členstvo  tvoří  22  obcí  (k  tomu je  třeba připočítat  ještě  obce  přidružené),  školy 
a školská zařízení  (4  členové),  19 členů z neziskového sektoru,  3 církevní  organizace 
a 12 podnikatelských subjektů.  Mezi  těmito  členy jsou z Litovle  město Litovel,  Muzejní 
společnost Litovelska, z. s., Římskokatolická farnost Litovel, Charita Šternberk, pod kterou 
patří i charita litovelská, Ing. Petr Čamek, MORAVIA-BAGR s.r.o., Zemědělské družstvo 
Unčovice či Regiokavárna a Potraviny Ječmínek s.r.o.

MAS  poskytla  litovelským  organizacím  6 327 tis.  Kč.  SOŠ  Litovel  obdržela 
na modernizaci učeben odborného výcviku 2 85 tis. Kč, GJO Litovel na modernizaci a vy-
bavení odborných učeben 2 772 tis. Kč, InLife Morava, s.r.o. 223 tis. a PELI Group a.s4 
225 tis. Kč na nákup dodávek, ZŠ Jungmannova ul. na modernizaci výdejny 237 tis. Kč a 
Spolek na Pavlínce na dva projekty propagující antropologii a archeologii částku ve výši 
20 tis. Kč.

 

4 PELI group má sice sídlo ve Velkém Týnci, ale jediný akcionář bydlí v Litovli
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ŽIVOT
EKONOMIKA 2020

Na začátku roku máme dobré zprávy – ačkoliv německá ekonomika (jsme na ni silně 
navázáni) byla zhruba už rok v recesi, o něco se zlepšila napříč všemi odvětvími. Zázraky 
však nikdo neočekává, možný růst bude slabý, někde kolem půl procenta. Přesto jde o po-
zitivní signál pro tu naši, na kondici největší evropské ekonomiky a hlavního partnera fi-
rem, životně závislé.  

Loňský nárůst globálního napětí (zejména kvůli obchodním válkám) zatím Česko ne-
pocítilo tak intenzivně jako například Německo, protože nemáme tak výrazné obchodní 
vazby na Čínu ani  na USA.  Jsme naopak více závislí  na  okolních  solidně rostoucích 
středoevropských ekonomikách, zejména na finančních útratách Němců, kteří zatím ne-
hledě na padající průmysl, spíše více utráceli. Ale aktuální trend naznačuje, že to brzo 
skončí, spotřebitelé nákazu pocítí, a tak ani my se nevyhneme mírnému zpomalení růstu.  

Růst již není a ani v tomto roce nebude plošný napříč celou ekonomikou, ale bude 
se výrazně odlišovat podle odvětví, velikosti firmy a zřejmě i regionu. Důležité bude, aby 
podnikatelé nepřestali investovat především do digitalizace a nových technologií. Národo-
hospodářská prognóza optimisticky počítá s růstem HDP o 2,7 %, stejně jako loni ostatní 
jsou střízlivější o desetiny, někdy až jen o 1,9 %. Má dojít ke zpomalení růstu tuzemské 
spotřeby – jak domácností, tak vládní. Útraty domácností i v tomto roce ekonomiku potáh-
nou, tempo růstu spotřeby však zbrzdí mimo jiné v důsledku pomalejšího růstu mezd. Rok 
2020 má prý být dnem hospodářského cyklu, ale v roce následujícím by měl růst znovu 
přidat!?

Existuje ale i řada negativních domácích rizik, mezi něž patří například zavedení po-
vinného  pátého  týdne  dovolené,  další  zpolitizování  zvyšování  minimální  mzdy  nebo 
obecně rostoucí regulatorní zátěže podnikatelů – kumulace zrušení karenční doby, EET, 
kontrolní hlášení DPH a dalších opatření. Rizikem může být i pesimismus firem a spotřebi-
telů (často živený médii),  který by mohl  ekonomiku zasáhnout tvrději  než třeba brexit.  
Tím nejhorším by bylo, že se začneme bát a recesi si způsobíme sami. Mezi problema-
tická odvětví, kvůli stagnaci evropského zpracovatelského průmyslu a vysokým investicím, 
bude patřit automobilový průmysl, strojírenství i ocelářství, kde slábne investiční aktivita 
a vliv má i určité nasycení poptávky po dlouhodobém růstu. Pozor na škody, které české 
ekonomice  způsobil  nedostatek  zaměstnanců  –  loni  ve  druhém pololetí  postrádali  za-
městnavatelé přes půl milionu lidí, a tak v každé firmě chyběli průměrně 2 zaměstnanci. 
Státní kasa kvůli tomu přišla na daních a odvodech o více než sto miliard korun ročně! 
Ekonomiku může přidusit strach – firmy mají větší potíže se získáváním zakázek a bojí 
se investic, protože nevědí, co přijde.

Konstatujeme, že máme za sebou mimořádně šťastné období dějin, kdy vítr vesměs 
foukal  do plachet.  K tomu také dosti  neodbytný pocit,  že tyhle časy nějak končí a bu-
doucnost se na nás neusmívá tak jako před třiceti lety. „Prostrašit“ se k ní je ta druhá nej-
větší chyba, kterou mohou lidé nadaní mocí a odpovědností za řízení hospodářství udělat. 
Nejhorší však je, když svou zemi na její příchod nepřipraví, a navíc vytvoří očekávání, kte-
rá nejde naplnit. Dostáváme signály o stavu světové ekonomiky zprostředkovaně hlavně 
přes Německo – našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera. Těžko vymyslíme něja-
kou kloudnou strategii pro Česko, aniž bychom rozuměli výzvám, před nimiž stojí německý 
byznys, protože pro nás to platí násobně. Pokud německé koncerny, které mají masivně 
zainvestováno i v Česku, vyklidí v technologiích budoucnosti pole, bude to pro nás fatální. 
Pořád  mějme  na  mysli,  že  tuzemská  ekonomika  je  z více  než  27  %  závislá 
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na zpracovatelském průmyslu (nejvíce ze zemí Visegrádu), který z více než 70 % slouží 
uspokojování nikoli domácí, ale zahraniční poptávky. Pokud máme takto nastavené hospo-
dářství, platí, že ve vagonu můžete topit, jak chcete: přidávat na platech, na důchodech 
nebo tolerovat rozpočtové schodky, ale bez strukturální změny lokomotivu nepředjedete! 
Je žádoucí, abychom nebyli závislou subdodavatelskou ekonomikou! Ale to by znamenalo 
otočit ze země, která kapitál a know-how dováží, v zemi, jejíž firmy kapitál s převahou vy-
vážejí  a sbírají  dividendy. Změnit  to bude kumšt,  a především běh na dlouhou trať in-
vestování a zvedání produktivity. Musíme mít hospodářskou strategii a investiční plány za 
biliony  korun  na  mnoho  let  dopředu  a  po  státu  požadovat,  aby  pro to vytvořil  vhodné 
prostředí, staral  se o to, co mu náleží – úrovní výuky na školách počínaje a výkonem 
práva konče. Je potřeba konečně pohnout s infrastrukturou, ale přitom umět počítat ná-
vratnosti a vědět, co jsou priority a co jednou provždy vyhozené peníze, bez možnosti 
reparátu. Vypadá to, že největší brzdy si tady děláme sami, a když se přestaneme vymlou-
vat, to už bude první krok na cestě kupředu. Jinak bude pro nás „zarubaná“! 

A už je to tady! Výrobci součástek aut a podniky navázané na automobilový průmysl 
v našem kraji hlásí propad zakázek. V minulém roce se propadl o desetinu a často i více. 
Manažeři nechtějí mluvit přímo o možné předehře krize a pokles přičítají spíše opatrnosti 
odběratelů.  Zatím sice nic  nenasvědčuje dramatickému propadu,  jako v období  minulé 
krize, ale firmy by na to reagovat měly a připravit se na horší časy. Prý je ale pokles po-
ptávky globální – u zákazníků je cítit nejistota. Co bude dál? 

Na začátku kapitoly jsme psali o dobrých zprávách. Zdá se ale, že to bylo naposledy. 
Rozpočet za loňský rok skončil schodkem 28,5 miliardy korun oproti původně plánovaným 
40 miliardám. Takový výsledek hospodaření ovšem může být poslední, který předčil oče-
kávání. Je již znát, že výběr daní a pojistného začíná zaostávat za plánem, ekonomika 
skutečně  zpomaluje  a  vládě  chybí  rezervy  do  špatných  let.  Ministryně  financí  Alena 
Schillerová považuje za pozitiva loňského rozpočtu to, že vláda podpořila zpomalující hos-
podářský růst zvýšenými výdaji na důchody a další dávky (meziročně o 45,6 miliardy), 
na platy ve státní správě a školství (30 miliard) a na investice (23 miliard). „Udrželi jsme 
životní úroveň a důvěru obyvatel v ekonomiku,“ dodává. 

Letos bude rozpočtová situace složitější. Při zpomalení ekonomiky vláda letos počítá 
opět s deficitem 40 miliard, odborníci tvrdí, že to bude nejméně 60 miliard, protože bude 
problém  v oblasti  daňových  příjmů  z tzv.  daňového  balíčku  –  zvýšení  spotřební  daně 
z alkoholu, cigaret a daň z loterií. Ekonomové vládu kritizují  za to, že nemyslí na horší 
časy – zatím totiž nepřišla s žádnou důchodovou reformou nebo s reformou financování 
zdravotnictví. Vláda by podle nich měla mít připravené projekty a opatření, kterými by bylo 
možno ekonomiku rychle podpořit. Možná pro uklidnění: ve srovnání se zahraničím si čes-
ká ekonomika vede dobře, když v poměru celkového veřejného dluhu k HDP je v první 
pětce zemí EU s nejnižším zadlužením. 

Podle  nejnovějších  informací  (březen  2020)  stoupá  schodek  státního  rozpočtu 
na 27,4 miliard korun (z lednových 8 miliard) – což je nejhorší údaj od vzniku samostatné-
ho Česka. Výše píšeme, že na celý letošní rok je sice naplánován schodek 40 miliard, ale 
podle analytiků může být až o 20 miliard vyšší. Potvrzuje se prognóza horšího hospo-
daření státu, kdy tuzemská ekonomika zpomaluje a zatím nejde vyčíslit dopad zpomalení 
čínské ekonomiky z důvodu šíření koronaviru. To se časem podepíše i na slabších prode-
jích tuzemských firem. I Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhorši-
la  výhled  růstu  globální  ekonomiky  pro  tento  rok  na  2,4  % (dosud  počítala  s růstem 
o 2,9 %). Nejhorší scénář předpokládá se zvolněním dokonce jen na 1,5 % a počítá s tím, 
že se mnoho zemí octne v recesi. 

Fakta jsou jasná – přicházejí hubená léta, růst ekonomiky brzdí. Zatímco na začátku 
roku ceny prudce vyskočily o 3,6 %, růst ekonomiky znatelně zpomaluje a v posledním 
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čtvrtletí roku 2018 stoupl český HDP meziročně jen o 1,7 % a v souhrnu za celý rok eko-
nomika přidala 2,4 %. Navzdory složité situaci na zahraničních trzích se může stále opřít 
o stabilní domácí poptávku. Ovšem, pokud se jí přestane dařit, lidé budou u regálů více 
zvažovat,  co a kolik si  toho koupí.  Mohou výrazněji  ovlivnit  jen část  výdajů – náklady 
na bydlení spolu s potravinami jsou totiž odpovědné za téměř dvě třetiny celkové inflace. 
Optimismus je třeba přehodnotit, protože si nevalného výkonu jistě spotřebitelé „všimnou“ 
a snížením útrat přestanou ekonomiku držet nad vodou i proto, že letos jim na výplatních 
páskách nepřistane o tolik víc jako v předchozích letech, protože firmy budou v přidávání 
opatrnější. Navíc je tu rekordní vzestup cen, obchodní války kvůli zavedení digitální daně 
a vliv může mít i brexit. Co teď?

Řešení přichází nechtěně samo – koronavirus.  Virus je všude. Ještě víc než mezi 
lidmi je ho v mediálním prostoru, zprávy o něm vyvolávají stejně velké škody jako nemoc 
samotná. Zabíjí oslabené a nemocné, výraznou ránu zasadil automobilovému průmyslu. 
A možná ho i dorazí. Motor naší ekonomiky se zastavuje – automobilka Škoda a továrna 
TPCA kvůli karanténě přerušují výrobu a výrobu v Evropě přerušil i mateřský Volkswagen 
a většina dalších koncernů. Kromě automobilek dopadá přerušení výroby na tuzemské do-
davatele dílů a další firmy, které jsou na výrobu osobních automobilů vázány. Čeká se vý-
padek nejméně 2 týdny, ale ani po případném jeho skončení nepřijde oživení nijak rychle. 
Pokud by ještě letos došlo k zotavení globální ekonomiky, nebude to znamenat růst zájmu 
o tento průmysl. Spíše naopak – se zpomalující  se ekonomikou dojde ke znatelné vý-
dajové obezřetnosti  u  firem i  domácností  a  nákupy nových automobilů  nebudou patřit 
k první volbě vynaložení finančních prostředků. Je to první z důsledků našeho zaměření 
na ,,montovny“. Znovu je třeba se ptát – co teď?

Asi hledat čas na „chytrou“ karanténu, protože oživení by mohlo přijít vcelku rychle, 
když budeme postupovat důrazně a s rozmyslem. Vláda vyslala firmám signál, že udělá 
všechno, co je v jejích silách, aby pandemie koronaviru ekonomiku nepoložila. Ohlásila, 
že na podporu firem a podnikatelů vynaloží bilion korun – sto miliard na přímou podporu 
a 900 miliard na záruky. Pomůže to udržet firmy nad vodou?

Ovšem ekonomické dopady straší Čechy – 49 % je považuje za větší nebezpečí než 
nemoc Covid-19. Více o zdraví než o peníze, se bojí pouze lidé nad 65 let, a to spíše muži  
než ženy. Ekonomickou stránku krize řeší zejména mladší lidé ve věku od 25 do 34 let. 
Téměř 70 % Čechů očekává, že dojde k výraznému propadu ekonomiky a příjmů. Panují 
obavy ze ztráty zaměstnání – propouštění se bojí přes 50 % účastníků v soukromé sféře 
(údaje dle ankety agentury Behavio). 

Do této složité situace budeme vstupovat s celkem dobrými podmínkami. Řadíme se 
k nejméně zadluženým státům v Evropě, bankovní sektor patří k nejzdravějším, podíl ne-
splácených úvěrů je skoro nejnižší v Evropě a v systému je dost peněz. Teď je ale ekono-
mika z velké části na odstávce a bilance jednotlivých sektorů se bude zhoršovat. Je tedy 
třeba postupovat koordinovaně uvnitř státu i na mezinárodní úrovni. Je třeba udělat celo-
evropský krok nebo koordinovanou akci pro restartování dodavatelských řetězců a udržet 
exportní financování, hlavně u nejvíce zasažených automobilek. Stát musí začít výrazně 
investovat především do stavebnictví. Až bude epidemiologický vývoj příznivější, bude tře-
ba vše restartovat „chytrou karanténou“, nikoliv úplným ochromením. Postupovat tedy dů-
razně a s rozmyslem – u výpadků poptávky zapojit veřejné i soukromé zdroje a musíme 
aktivně spolupracovat v rámci Evropy. Tohle není chvíle na sólové hráče, ale na týmové, 
a na správné přihrávky.

Na  začátku  měsíce  května  se  situace  uklidňuje  a  šílenství  opadá.  V prvním 
dubnovém týdnu totiž kvůli koronavirové krizi přerušilo své podnikání 3 388 živnostníků, 
což  byl  druhý  nejvyšší  týdenní  počet  od  začátku  března.  Nejvíc  se  to  dělo  v oboru 
stravování  a  zprostředkování  velkoobchodu.  „Data  naznačují,  že  březnové  šílenství 
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opadlo, a ve srovnání s rokem 2019 se situace stabilizuje,“ uvádí poradenská společnost 
Bisnode. Tak snad už svítá na lepší časy?

Problémem je, kdopak si (nejen) ta auta koupí? První šoky kvůli epidemii koronaviru 
má česká ekonomika za sebou. Počítají  se ztráty a rýsují scénáře, jak rychle se firmy 
i domácnosti oklepou. A jak velké šrámy epidemie v hospodářství zanechá a zda je bude 
možné vůbec léčit. ČNB zveřejnila prognózu, která počítá s letošním poklesem ekonomiky 
o 8 % – předpověď však obstupuje značná nejistota, konečný výsledek může být ještě 
horší.

Rychlé oživení  se  naopak čekat  nedá.  Podle  prognózy centrální  banky by po le-
tošním prudkém poklesu měla ekonomika v příštím roce stoupnout o 4 %. Oživení růstu 
však závisí na mnoha věcech – v mnoha odvětvích se už začíná vyrábět, ovšem nadále 
přetrvávají negativní dopady utlumené zahraniční poptávky a situace v eurozóně se může 
postupně stabilizovat snad až ve druhém pololetí. Na obnově v zemích našich hlavních 
obchodních partnerů a její rychlosti závisí značně i osud naší ekonomiky.

Podle údajů statistiků klesla průmyslová produkce o 10,8 % – na frak dostaly nejvíce 
automobilky, výroba strojů – naše nejsilnější obory (podle analýzy Svazu průmyslu a do-
pravy a společnosti Akcenta). Mnoho firem (43 %) čeká pokles zakázek o více než 20 %, 
desetina firem musela produkci zastavit zcela. Tržby v maloobchodech meziročně klesly 
až o 10 %. Teď záleží, jak rychle budou Češi chtít plnit nákupní vozíky i jiným zbožím než 
potravinami a jak rychle se začnou využívat služby, které si během karantény nemohli do-
přát?

Stát se všemožně snaží firmám pomoci  v krizi,  ale tuto podporu podnikatelskému 
sektoru, tvrdě zasaženému opatřeními proti  šíření koronaviru;  hodnotí  živnostníci  a zá-
stupci firem i v našem kraji (jak ukázal průzkum MF DNES) jako nedostatečnou. Slibovaná 
pomoc je pomalá a realita se často liší od politických proklamací, říká většina podnikatelů 
v Olomouckém kraji, kteří ze dne na den museli zavřít svůj podnik. Hlavními tahouny po-
moci z dílny ministerstva průmyslu a obchodu měly být programy rychlých úvěrů nazvané 
COVID I, II a v budoucnu i III. Ty zastřešuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, 
jenže tento projekt hned od počátku řadě z nich státní pomoc znechutil. COVID I byl totiž 
pozastaven jen několik málo hodin po spuštění kvůli obrovskému množství žádostí.

Systém úvěrů navíc nevyhovuje oborům, které banky vyhodnotily jako rizikové, pře-
devším pohostinství a strojírenství. O tom, že je pomoc v mnoha ohledech nedostatečná 
svědčí i fakt, o kterém píšeme výše, že pětice velkých firem v kraji očekává propouštění 
stovek zaměstnanců, mezi nimi i uničovský UNEX. Jeho mluvčí Boris Keka doslova uvádí: 
„Lidé nemohli chodit do zaměstnání, výroba byla omezená. Čekali jsme, jak tuto situaci  
bude řešit stát. Ten sice vyhlásil programy, které měly kompenzovat naše ztráty, nicméně 
realita je na zlomku skutečných nákladů.“ Zdá se, že jako záchranná síť alespoň částečně 
zafungovaly programy kurzarbeitu – Antivirus a Pětadvacítka. Ty by mohly do budoucna 
zabránit masivnějšímu propouštění, ale bez další pomoci má i tato podpora své výrazné li-
mity. Mezi podnikateli je však znát jedna hlavní obava – že přijde druhá vlna nákazy, na niž 
stát zareaguje opětovným zmražením ekonomiky. 

Je již dostatečně zřejmé, že soukolí se zadírá a léčba ekonomiky bude dlouhá. Eko-
nomika se rekordně propadla a další měsíce budou podle odhadu ještě horší. Mezikvar-
tální propad hospodářství v prvních 3 měsících o 3,6 % byl nejcitelnějším zhoršením od 
poloviny 90. let minulého století, kdy se údaje začaly sledovat. Silný je i meziroční propad 
o 2,2 %, který je nejvyšší od finanční krize v r. 2009. Mnohem horší však budou další mě-
síce,  kdy  vyplavou  na  povrch  problémy průmyslových  firem,  přicházejících  o  zakázky 
doma i v zahraničí, obrovské potíže sektoru služeb včetně pohostinství a cestovního ru-
chu, ale i narůstající problémy domácností. Stoupá nezaměstnanost a tím klesá ochota lidí  
utrácet. Za klíčové lze považovat rychlé schválení pokračování programu Antivirus v reži-
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mu B (příspěvek na mzdy) a zavedení nového režimu C (snížení odvodů sociálního po-
jištění  na  straně zaměstnavatele),  kterými  je  možno efektivně podpořit  zachování  pra-
covních míst. 

Do recese však míří celá Evropská unie, kde se hrubý domácí produkt mezičtvrtletně 
snížil o 3,3 %, čímž se propadl nejvýrazněji od r. 1995. Může být i hůř – v alternativních 
scénářích, které počítají s pomalejším opadnutím první vlny pandemie a zároveň s nástu-
pem další na konci roku, může se česká ekonomika letos propadnout až o 13,5 %! 

Ani na konci května ekonomové neoplývají optimismem. Situace českých podniků 
se zhoršuje, tržby klesají, firmy jsou v pasti pro nesplácení faktur, čekají ztrátu. Třeba další 
pokus bude úspěšný? Rozjet se má nový program provozních úvěrů se zárukou státu 
Covid III v jehož rámci lze poskytnout firmám půjčky v celkovém objemu až půl bilionu ko-
run. Pokud totiž k podnikům rychle nezačnou proudit úvěry z tohoto programu, bude nedo-
statek peněz v podnikovém sektoru narůstat. Mělo by se uvažovat i o dalších možnostech 
– mohlo by jít například o štědřejší a dlouhodobější program podpory nezaměstnanosti 
Anivirus B nebo o delší odklady plateb sociálního a zdravotního pojištění. 

Jsme na konci května a firmy v našem kraji stále bojují s poklesem, ale věří v oživení 
trhu.  Při  koronavirové  krizi  omezovaly  výrobu  sice  jen  v nejnutnějších  případech, 
ale pokles zakázek pociťují stále. Tedy nejen méně zakázek a omezení či odstávky výroby, 
což vyvolává nucené dovolené, krácení fondu pracovní doby, ale také propouštění. Nej-
větším problémem je ale stálý propad ve výrobě automobilů, na který je navázána řada 
společností. 

Začíná být zle! Již v dubnu se projevily následky koronavirové krize ve statistikách 
průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu. Průmyslová produkce se meziročně pro-
padla o 33,7 %, stavební o 4,6 % a bilance zahraničního obchodu byla o 42,9 miliardy 
horší.  Vývoz  klesl  téměř  o  40  % (informace  ČSÚ).  Nejvyšší  pokles  byl  u  výroby  aut 
– hodnota nových zakázek se snížila o 42 %. Obchodní bilance tak byla nejnižší od vstupu 
země do Evropské unie. Výrazné poklesy byly zaznamenány se všemi zeměmi, především 
ale s naším největším obchodním partnerem – Německem, kde také průmyslová výroba 
zaznamenala rekordní propad o 25,3 % (nejvýraznější propad od znovusjednocení země 
v roce 1991 – informace ČTK). 

O tom, že ekonomiku čekají bouřlivé roky, asi už nepochybuje nikdo. Téměř pětina fi -
rem je přesvědčena, že na úroveň před epidemií se nevrátí již nikdy. „Pocovidový“ stav 
mnozí srovnávají s krizí po r. 2007, ale tam byl propad pozvolný. To, co po drastickém re-
startu celé ekonomiky přijde nyní, bude zřejmě nástup krize do všech sektorů zároveň. 
Vše rozmetal Covid-19. Podle aktuálního průzkumu ManpowerGroup je pro 3. čtvrtletí re-
lativně optimistický sektor  gastronomie a ubytování,  sektor  výroby a rozvodů elektřiny, 
vody a plynu a stavebnictví. Pesimistické jsou klíčové zaměstnavatelské sektory – zpra-
covatelský průmysl, služby a obchod. Další vývoj bude zásadně záviset na opatřeních vlá-
dy a Evropské unie na podporu ekonomiky. 

V době růstu bylo s nadsázkou možno prodat cokoli komukoli, ale nyní musí firmy vý-
razně šetřit a časem to samé budou muset dělat i zaměstnanci ve svých domácnostech. 
Je  potřeba  se  připravit  na  větší  tlak  na  výkon,  větší  nabídku  kvalitních  zaměstnanců 
na trhu práce, a tedy velmi konkurenční prostředí pro většinu zaměstnanců. Firmy nebu-
dou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud, a je možné, že budou dále 
mzdy i benefity snižovat.  

Na konci června proběhla tiskem zpráva, že poslanci v prvním čtení kývli na půl bilio-
nový schodek rozpočtu z původních 40 miliard korun před pandemií.  Národní rozpočtová 
rada varuje – takhle to dál nejde! Hospodaření státu nemyslí na budoucnost, výdaje rostou 
příliš rychle a příjmy je nestíhají pokrýt; je to varování před dlouhodobou neudržitelností 
veřejných financí, kdy příjmy z daní a pojistného nepokrývají náklady na důchody a na 
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chod státní  správy.  Výdaje  na důchody  činí  dnes 9  % HDP (v roce 2060 budou  činit 
13,8 %), kdy 3 lidé v produktivním věku vydělávají na důchod jednoho seniora. Na stále 
se zvyšující  výpůjčky  na  finančním  trhu  se  spoléhat  nelze,  Česko  by  je  totiž  nebylo 
schopno splácet. Neudržitelně narůstající jsou mandatorní výdaje a pro zajištění příjmové 
strany vláda toho zatím moc neudělala. Spoléhala se na ekonomický růst a setrvale si půj-
čuje (loni to bylo 1,622 bilionu korun a letos to má být kvůli deficitu 500 miliard korun  
2,1 bilionu). 

Když pandemie vypukla, měli jsme 3. – 4. nejnižší dluh a byli na špičce Evropy. To se 
letos kvůli navýšení deficitu prudce změní – z 31 % HDP stoupne naše zadlužení na 40 %. 
EU po zkušenostech z ekonomické krize v r. 2009 nařídila státům, aby přijaly určitá opat-
ření proti bobtnajícímu dluhu a Česko si nastavilo dlouhodobou brzdu na 55 % DPH. Pak 
se mají spustit restriktivní opatření na snižování dluhu. Pozor – k prolomení dluhové brzdy 
může dojít už za 23 let, kdy Česku přeroste dluh přes hlavu. Suma sumárum – současný 
podíl veřejného dluhu na HDP Česka je 31 %, na 40 % může vzrůst po letošním zvýšení 
rozpočtového deficitu na půl bilionu, 55 % dosáhne kvůli dluhu na HDP v r. 2043 a 200 % 
bude podíl na dluhu v roce 2070, pokud si stát bude půjčovat za současných podmínek. 
No nazdar! 

Možná to nebude tak zlé? V červenci se český průmysl odrazil ode dna. Koronavi-
rová krize se dál podepisuje na statistikách průmyslu, stavebnictví a zahraničního obcho-
du. Průmyslová výroba v květnu meziročně klesla o 25,7 %, což byl mírně lepší výsledek 
než rekordní dubnový propad o 33,7 %. Víme, že český průmysl táhne především výroba 
aut, která se v květnu snížila o 45 % (podle údajů ČSÚ). Domácí průmysl se v květnu za-
čal vzpamatovávat z útlumu, do kterého se dostal kvůli opatřením vlády a výroba ve větši-
ně podniků začala postupně nabíhat, stejně jako ve stavebnictví. Zahraniční obchod ČR 
skončil  v květnu přebytkem 1,3 miliardy korun, meziročně byl ovšem o 22 miliard nižší 
(údaje poradenské společnosti PwC). Že by začalo svítat na lepší časy?

Tak už je to tady – rekordní půlbilionový schodek prošel a vláda chce peníze na dluh 
hlavně  utrácet,  (třeba  stavbou  silnic  hodlá  pomoci  ekonomice).  Dle  prohlášení  vlády 
je hlavním cílem napumpovat peníze do ekonomiky zasažené koronavirovou krizí a nej-
více by si přitom měly polepšit rezorty dopravy a sociálních věcí.  Vláda chce z krize proin-
vestovat. 

Leč skutečnost byla zcela jiná, peníze se marnotratně utrácely na uplácení voličů, 
důchodci,  kterým důchody nijak v r.  2020 nepoklesly,  obdrželi  každý 5000 Kč, dál byly 
navyšovány  mzdy  učitelům,  aniž  by  se  nějak  změnil  systém  výuky.  Velkou  část 
navýšených výdajů spolkly nesmyslně předražené nákupy např. zdravotnických pomůcek 
či materiálu. Vláda využila výjimečného stavu, kdy nemusela vyhlašovat výběrová řízení 
a nakupovala např. obyčejné respirátory za stokoruny, přičemž hodnota (cena obvyklá) či-
nila 15–20 Kč vč. DPH. 

Ochranná opatření proti šíření viru a následné kompenzace živnostníkům a firmám 
doposud stály stát bezmála 90 miliard korun, propad příjmů ve zdravotnictví rozpočet při-
pravil o dalších 27 miliard. 

 Příjmy státu podle nového rozpočtu by měly dosáhnout 1,36 bilionu korun, výdaje 
kabinetu se odhadují na 1,86 bilionu a znamenají navýšení o zhruba 235 miliard. Minis-
terstvo dopravy dostane „přidáno“ na modernizaci železnic, silnic a dálnic 20 miliard korun 
navíc a ministerstvo práce a sociálních věcí pak o 18 miliard více. Třetí největší navýšení 
oproti původní verzi rozpočtu získalo ministerstvo zemědělství, a to 12,5 miliardy korun. 
Téměř 5,5 miliardy získalo ministerstvo pro místní rozvoj – peníze by měly jít na programy 
pro  podporu  rozvoje  regionů,  revitalizace  území  a  pro  vytváření  bezbariérových  obcí.  
Na rozvoj venkova pak připadly více než 3 miliardy korun navíc. Pomůže to se z krize ně-
jak vybabrat?  
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Ani se státním dluhem to dobře nevypadá. Ten stoupl na rekordních 2,16 bilionu ko-
run. Za růstem je především vydávání státních dluhopisů s cílem zajistit krytí rozpočtového 
schodku, který, jak píšeme výše, Sněmovna kvůli dopadům pandemie zvýšila ze 40 na 
500 miliard korun. Dalším důvodem je snaha získat peníze na splátky dříve vydaných 
dluhopisů, které se uskuteční ve druhém pololetí. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká 
především hromaděním schodků státního rozpočtu a financován je pokladními poukáz-
kami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.   

To nejhorší teprve přijde, míní experti. Stát musí změnit hospodářskou strategii, aby 
oživil ekonomiku po krizi způsobené pandemií. Zaměřit by se měl na digitalizaci, inovace 
technologií a hledat dlouhodobé zdroje. Důležitou roli v jejím obnovení budou hrát i peníze 
z EU, kde si Česko vyjednalo pomoc zhruba za 182 miliard korun a z předchozích let mu 
zbývá si ještě 86,5 miliardy dočerpat.  Peníze budou investovány dle hospodářské stra-
tegie vypracované Národní ekonomickou radou vlády (NERV) do roku 2030 pro průmysl, 
energetiku a dopravu. 

Trošku naděje – česká koruna posiluje, na začátku srpna je na hodnotách před pan-
demií.  Hodnota jednoho eura se  pohybuje  kolem 26,2 koruny,  dolaru na 22,3  koruny. 
Analytici očekávají, že česká měna může ještě mírně posílit, dovolenkáři by ale neměli če-
kat  zázraky.  Korunu pohání  i  tuzemská inflace, která překvapivě zrychlila – meziročně 
vzrostly spotřebitelské ceny o 3,3 %. Optimismus pramení i z dohody na evropském fondu 
obnovy o objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč) na oživení ekonomik zasažených ko-
ronavirovou krizí.  Ovšem euforie investorů z tohoto bezprecedentního objemu evropské 
hospodářské pomoci může nakonec brzy vyprchat!?

Zažili jsme nejhlubší propad, když se česká ekonomika ve 2. čtvrtletí smrskla o dese-
tinu – epidemie ji připravila o stovky miliard korun. Nakonec to však nedopadlo tak hrozně 
a řada evropských zemí je na tom hůř s propadem až o 15 %. Zdá se, že naše ekonomika 
se nadechuje a odráží ode dna. Na loňskou úroveň se však nevrátí dříve než za 2 roky, 
a to  ještě  v případě,  že  nepřijde  silnější  druhá  vlna  epidemie,  která  by  byla  spojena 
s uzavíráním podniků, jak se to dělo na jaře. Restart se bude odvíjet od obnovení důvěry 
firem  i  domácností,  ovšem s rizikem  zahraniční  poptávky.  Sliby  vládních  představitelů 
o tom, že se stát z krize proinvestuje, jsou spíše pofiderní než reálné. 

Je faktem, že i když naše ekonomika hodně spadla, mohlo být hůře. Český statistický 
úřad uvádí, že úder obdržela nejen zahraniční poptávka, ale i domácí spotřeba a investice. 
Vzhledem k naší provázanosti s Německem se dalo očekávat, že jsme se „svezli“ s vý-
vojem v sousední  zemi.  Všechny  země se  zpočátku  pustily  do  vytváření  stimulačních 
balíčků  podpory,  zaváděly  kurzarbeit,  úvěry  pro  firmy,  změny  daní  a  přímou  podporu 
pro ohrožené sektory průmyslu, obchodu či pohostinství. 

Je potřeba říct zcela natvrdo, že ekonomika se už nikdy do doby „před“ pandemií ne-
vrátí a některé sektory musí projít zásadní strukturální změnou. Český kabinet sice dává 
jasně najevo,  že  se  míní  z krize  proinvestovat  a  aby se  udržela  nad hladinou,  nesmí 
padnout  spotřeba domácností.  Je  to  naprosto  klíčová,  ale  dosti  podceňovaná součást 
HDP. Tato spotřeba přitom tvoří kolem 48 % HDP a nelze ji ignorovat. Je nesmyslné tvrdit,  
že „jde o prožírání budoucnosti“, jak se spotřeba někdy staví do zcela falešné opozice vůči 
investicím. Pro její udržení je klíčová důvěra spotřebitelů a vývoj mezd – což obojí může 
vláda ovlivnit. Dále – posílení sociální sítě, a především robustní nastavení aktivní politiky 
zaměstnanosti může významně posílit důvěru spotřebitelů, společně s dalšími kroky – jako 
je jasná komunikace vlády ohledně dalších postupů v ekonomické i epidemiologické ob-
lasti. Šok přišel z vnějšku, ale při řešení se na vnější síly spoléhat nemůžeme. Je to na 
nás!

ČNB zhoršila odhad vývoje ekonomiky! Bankovní rada ČNB ponechala úrokové saz-
by  beze  změny  –  základní,  od  které  se  odvíjí  úročení  komerčních  úvěrů  tak  zůstává 
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na 0,25 %. V nové prognóze však zhoršila odhad vývoje ekonomiky letos o 8,2 % a v příš-
tím roce růst jen o 3,5 %! 

Česko čeká velká změna daní, když po 13 letech skončí zdanění tzv. superhrubé 
mzdy a nově se bude danit 15 % jen samotný hrubý výdělek, který jako daň z příjmu za-
platí většina poplatníků. Pro příjmy nad 140 000 Kč měsíčně bude platit daň 23 %, která 
v podstatě kopíruje současnou tzv. solidární daň. 

Ovšem  nižší  daň  není  zadarmo,  peníze  budou  chybět!  Většina  zaměstnanců 
si polepší o několik tisíc korun měsíčně, ale pro státní rozpočet to bude znamenat výpadek 
ve výši 74 miliard korun. Opozice i ekonomičtí analytikové kritizují to, že kabinet nepředlo-
žil ani úspory, ani návrh na dodatečné příjmy. Navíc opatření začne působit v roce, kdy by 
se ekonomika měla již vzpamatovávat z koronavirového šoku přirozeným způsobem. Pre-
miérův argument, že český vládní dluh ve výši 30,8 % HDP je čtvrtý nejnižší ze zemí EU 
a že je snaha udržet veřejné finance na uzdě, není zrovna přesvědčivý. Tak co? 

Jsme na konci léta a stále více se projevuje ztráta chuti lidí vydělané peníze utrácet. 
Nejedná se ale ani tak o nechuť, ale nemožnost, většina obchodů byla velkou část roku 
zavřená. Z průzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že 30 % Čechů své výdaje omezilo 
– více přemýšlejí, jestli  vybrané zboží skutečně potřebují a jestli  si ho pořídí, nebo ne. 
Do problémů se dostávají lidé navázaní na automobilový a zpracovatelský průmysl a lidé 
prodávající vybrané spotřební zboží.

V závěru měsíce října se situace v ekonomice komplikuje, a ta padá více, protože 
vláda vypnula část obchodů a služby. Svaz průmyslu a obchodu nyní odhaduje celkový 
propad HDP z původních 8 % na 10–12 %. Již jarní uzávěra kvůli epidemii koronaviru vrá-
tila českou ekonomiku o několik let zpět a teď vláda tlumí byznys znovu. Nová opatření od 
22. 10. zasadí křehkému hospodářství těžkou ránu. Záleží na tom, jak dlouho budou opat-
ření  nakonec trvat,  v jakém rozsahu či  jak se celkovou situaci  podaří  stabilizovat.  Ob-
zvláště pro maloobchodní provozovny bývá předvánoční měsíc z pohledu tržeb nejdůleži-
tější z celého roku. Restrikce se týkají zhruba 7 % HDP.

Průmysl  generuje  zhruba  třetinu  našeho  HDP.  Ovšem,  pokud  bude  současný 
částečný lockdown provázet i  významné omezení provozu firem nad rámec zákonných 
opatření, tedy výroby největších podniků, bude to pro naše hospodářství těžká rána. Díra, 
která zůstala po první vlně, se dosud nezacelila. Došlo nejen k propadu HDP, ale i počtu 
zakázek v průmyslu  a stovky  lidí,  pro  které  není  práce a  v  zaměstnání  je  drží  vládní 
program Antivirus. Další přidušení ekonomiky by bylo ale již fatální. 

Na pořadu dne bude pro ekonomiku spíše černý scénář. Situace v podzimních měsí-
cích opravdu není dobrá a inflaci máme nejvyšší v Evropě. Pandemie se vrátila a přinesla 
další opatření, která omezují ekonomický život. Pokles ekonomiky bude zřejmě velký, ta-
kový, jaký nepamatujeme. Třetí čtvrtletí přineslo útlum, silnější, než se očekávalo. Prognó-
za z léta, která měla v základním scénáři pokles o 8 %, bude jistě vyšší. Cenová stabilita 
je velkým tématem – ceny rostou ve všech ohledech – inflace je nad 3 % a roste nejrych-
leji  v Evropě. Přehřátí ekonomiky je vidět hlavně na trhu práce a trhu nemovitostí.  Ne-
zaměstnanost stoupá zatím mírně. Odhady jsou někde na 5 až 6 % na přelomu roku,
a to je samozřejmě velká změna oproti tomu, na co jsme byli zvyklí. Nezaměstnanost tady 
bude cítit výrazně. 

Vláda pomáhá podnikatelům.  Ale  tyto  peníze  jsou naše společné.  To nejsou cizí 
peníze. Nikdo nám je nedaroval – dáváme je z budoucích daní. A ty budoucí daně budou 
muset daňoví poplatníci platit – takže si půjčujeme z budoucnosti a naše děti a vnoučata 
tohle pocítí. Bylo by nezodpovědné udržovat se v iluzi, že se brzy vrátí zlaté časy. A než to 
nastane, bude se muset všechno dotovat. To je jasný signál toho, že zdroje a kapacity lidí  
se budou muset přesouvat jinam. Je tady vis maior. Nikdo z nás si ten vir nevymyslel, je 
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to nová zkušenost v našich životech, na kterou se zkrátka musíme adaptovat. Holt tady 
budeme žít s virem, který bude různě omezovat život naší společnosti. 

Co bude znamenat schodek 500 milionů korun? Už se spekuluje, že naše děti nebu-
dou mít skoro žádný důchod. Nebuďme ale fatalisté. Měli bychom se snažit jim tu zane-
chat funkční společnost,  a to po všech stránkách včetně ekonomické udržitelnosti.  Za-
chovat stav, za který se nemusíme stydět. Nesmíme svým dětem zanechat jen dluhy, ale i  
aktiva, ze kterých budou moci ty dluhy splácet.  Nejsme žádná předlužená země, jsme 
pořád v bezpečném pásmu. Musíme si ale uvědomit, že je třeba s těmi výdaji zacházet 
opatrně – v blízké době se to totiž může změnit!

A na konci  roku? Jak to vypadá? Negativní dopady pandemie koronaviru,  ovšem 
i přetrvávající problémy s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců nebo neefektivní státní 
správa tíží firmy i v našem kraji. Podle průzkumu mezi podnikateli a vrcholovými manažery 
z místních firem 53 % označilo dopady za negativní, z toho u 15 % jako silně záporné. 
Za nejčastější problémy byla označována ztráta či snížení množství zakázek a obtíž do-
držovat hygienická a další nouzová opatření. S ohledem na budoucnost firmy nejvíce tíží 
nejistota. Ve velké míře se firmy potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, s ná-
klady  na  jejich  mzdy  a  konkurencí.  Ocenily  by  zrychlení  a  zefektivnění  státní  správy, 
zlepšení dopravní infastruktury a vyšší podporu technického a učňovského školství.  

Důležité! Je hotovo: daně klesnou – poslanci schválili „daňový balíček“, kterým stát 
přijde každý rok zhruba o 100 miliard korun. Anabáze s jeho přijímáním skončila v polovině 
prosince zrušením superhrubé mzdy, zvýšením slevy na poplatníka, odstropováním slev 
na děti, kompenzacemi obcím a také stravenkovým paušálem. Od 1. 1. 2021 se tak pracu-
jícím  sníží  daně.  Modelově:  z průměrné  hrubé  mzdy  (35 402  Kč)  člověk  dostane 
o 2 045 Kč navíc a v r. 2022 dokonce o 2 295 Kč navíc, protože daňová sleva se má zvy-
šovat i následující rok. Nebo člověk, který pobíral mzdu 15 200, což je minimální mzda pro 
příští rok, zaplatil letos daň měsíčně 980 korun – příští rok i napřesrok ale nezaplatí nic. 

Příjmy se budou danit dvěma sazbami, a to 15 a 23 % z hrubé mzdy, zvýšená sazba 
se má platit  z příjmu nad čtyřnásobkem průměrné mzdy. Roční sleva na poplatníka se 
zvýšila z 24 840 Kč o 3 000 Kč ročně na 27 840 Kč v r. 2021 a o další tři tisíce v r. 2022. 
Dopady daňového balíčku pocítí nejvíc zaměstnanci, kterým se příjmy dosud danily pomo-
cí superhrubé mzdy (je jich zhruba 4,5 milionu). Podle ministryně financí Aleny Schillerové 
(nestr.  za ANO) snížení daní  pomůže restartovat  ekonomiku,  protože lidé začnou více 
utrácet. Není to ale tak, že na tom vydělají hlavně lidé s vyššími příjmy, kteří peníze ušetří 
nebo investují například do nemovitostí, takže peníze se do ekonomiky nevrátí? (Jsem 
více méně ekonomický laik, ale možná to tak dopadne.) Také přemýšlím, zda je v době 
krize rozumné razantně snižovat daně a způsobit státnímu rozpočtu na příjmové stránce 
tak velké ztráty? Vždyť stát nyní nutně řeší pandemii koronaviru a pravidelně jej někdo žá-
dáo podporu – stát se ale snížením daní oslabuje a nebude z čeho pomáhat. Již jsem ale 
uvedl;  nejsem žádný vystudovaný ekonom, ale jenom reálně uvažující občan!   

   

 CENY 2020
Tak nám ten rok pěkně začíná titulkem novin: „Rekordní zdražení – lidé si v roce 

2020 připlatí skoro za vše. Podraží bydlení, energie i pití a kouření“. Už konec roku 2019 
ukázal, že život v Česku je čím dál dražší. A bude to platit i pro ten letošní, kdy ceny podle 
ekonomů porostou bezmála o 3 %.

Rychlé zdražování energií a potravin pocítí domácnosti nejen přímo, ale také zpro-
středkovaně. Podnikatelé ho začnou promítat do svých ceníků, a také zvýší ceny. Lidí 
bez práce  je  na  evropské  poměry  pořád  dost  málo  a  zaměstnancům  u  soukromníků 
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i ve státním ještě poměrně rychle rostou platy. Navíc podle údajů o důvěře k ekonomice, 
spotřebitelé hledí do budoucna s optimismem. Řada obchodníků chce aktuální chuť lidí 
utrácet ještě využít a zvedají ceny, co to jde. Platí to především ve službách a v oblasti 
bydlení, kde rostou ceny rychleji než průměrné výdělky. Nejde jen o cenu bytů. Zvednou 
se i ceny elektřiny, byť zdražení nemá být v průměru tak výrazné jako loni. 

Lidem kvůli vyšším daním, které před Vánocemi 2019 podepsal prezident Zeman, 
podraží také „neřesti“ – kouření, tvrdý alkohol a loterie. Naopak od výrazného zdražení 
tepla a vody uchrání Čechy jen přesun do nižší sazby daně z přidané hodnoty. A tady jsou 
další „pecky“: potraviny spolu s bydlením „mohou“ aktuálně zhruba za tři čtvrtiny celkového 
přírůstku cen. Nezdražují však jen u nás, jde o celosvětový jev. Nové požadavky na čistotu 
emisí zdraží nové i ojeté vozy a výrobcům za překračování limitů emisí. Ceny nemovitostí  
jsou už teď dost vysoko a podle ČNB jsou nadhodnoceny až o 20 %, ale nedá se čekat,  
že by začaly výrazně zlevňovat. Hypotéky po předchozích dvou letech růstu zlevňovaly, 
průměrná sazba klesla na 2,35 %. Teď se ale situace mění – se zvýšením sazeb přišli lídři  
trhu a další banky se zřejmě přidají. Ceny nafty a benzinu by se neměly výrazně hýbat na-
horu vzhledem ke klesající poptávce kvůli zpomalení světové ekonomiky. Cena elektřiny 
se bude dále zvedat, možná ale pomalejším tempem (snad jen kolem 5 %). Budou se zve-
dat  ceny  služeb  kvůli  zdražování  energií  a  pokračujícímu  tlaku  na  růst  mezd.  Vodné 
a stočné – obyvatelé mnohých měst si na začátku roku sice připlatí, ale od května díky 
snížení DPH z 15 na 10 % se cena zmírní, a snad i klesne? Ve většině měst se zvýší po-
platky za svoz a likvidaci odpadů (u nás o 150 korun). Má se zvednout i nájem v měst-
ských bytech a někde i jízdné v městské dopravě. Meziroční míra inflace má během roku 
kolísat – od 3,2 % v dubnu, po 2,2 % v prosinci. To by snad stačilo = dá se konstatovat, 
že Čechům se v roce 2020 život podraží!

Ještě detailnější pohled do našeho regionu: u ceny vody (jak píšeme výše) se čeká 
pohyb oběma směry, a je nutno vzít  v úvahu, že v ceně je zahrnuto zvyšování vstupů 
i pokles spotřeby. Dlouhodobě náročnou finanční záležitostí je také obnova vodohospodář-
ské infrastruktury.  U odpadů se prakticky po 7 letech mění poplatek za komunální odpad, 
který zohledňuje náklady spojené se sběrem a svozem netříděného komunálního odpadu, 
které dosavadní výše poplatku nereflektovala. Skutečné náklady byly totiž v přepočtu na 
obyvatele asi o 200 korun vyšší než dosavadní výše poplatku. Regionální doprava v celém 
Olomouckém kraji po dlouhodobě plánovaných změnách pro cestující mírně zlevní. Po-
prvé v novodobé historii klesá cena tepla – hlavním důvodem je snížení DPH na 10 %, pří-
padně nižší cena plynu výhodně nakoupeného v aukci. Ceny elektřiny v ČR jsou nyní vy-
soko zejména kvůli emisním povolenkám, které jsou aktuálně 5x dražší než před dvěma 
lety a tvoří polovinu ceny elektřiny.  Náš kraj se nijak nevymyká – prakticky všichni do-
davatelé,  včetně  největšího  hráče  na  trhu  (skupiny  ČEZ)  už  zdražovali,  nebo  právě 
zdražují. Zatím se sice nijak neupravují ceníky pro domácnosti, které používají elektřinu 
jen na svícení. Pokud ji používají na ohřev vody a vytápění, na faktuře se objeví navýšení 
zhruba o 7 %. U zemního plynu se s výrazným navyšováním u dodavatelů nepočítá – zá-
kladní produkt Standard zůstane beze změny a ani u regulované složky se zdražení ne-
musí uživatelé obávat. Poplatek za psa se letos nemění v žádném městě regionu, některé 
dílčí změny a výjimky ovšem radnice připravily (třeba zrušení dotace za očipování psa).  

Tak i sem zasáhla chapadla koronaviru – mění nám ceny! Epidemie, která paraly-
zovala ekonomiku, zamíchala s obvyklými cenami zboží a služeb. Už před jejím nástupem 
si Češi zvykli na rychlé zdražování, ale po 2 měsících se situace otáčí. Část obchodníků 
zlevní, ceníky přepisují směrem dolů některé hotely nebo luxusní restaurace, které dosud 
žily z turistů a potřebují i méně movité domácí.  Jen v místech, která se obvykle těší přízni 
našich turistů,  může podražit.  Dostupnější  bude i  zážitková gastronomie,  kde se čeká 
zlevnění asi o pětinu a zaměření na českou klientelu.
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Experti na energetiku považují za jisté, že dolů půjdou ceny plynu a možná i elektřiny. 
Spotřeba v evropských fabrikách totiž prudce klesla a s ní ceny na burzách. Nákupní ceny 
dovozového zboží, jako je elektronika, hračky z Číny nebo domácí potřeby, rostou velmi 
rychle kvůli velmi slabé koruně – euro stojí o 2,5 Kč víc v květnu než v březnu. Do cen pro 
zákazníky se to ale nemusí promítnout, protože rozhodování obchodníků ovládl strach, 
že Češi přestanou utrácet. Bude přibývat lidí bez práce, značně zpomalí mzdová dyna-
mika,  a  to  vše  bude  omezovat  výdaje  zejména  na  zbytné  věci,  tedy  především 
na cestování, rekreaci a kulturu i brzdit cenový růst. 

Potraviny si však každý kupovat musí, a také výrazně zdražují. V dubnu byly v da-
tech ČSÚ hlavním důvodem, proč celková cenová hladina stále svižně stoupala o 3,2 % 
oproti  loňsku.  Výrazně víc  než loni,  vydávají  domácnosti  za sezónní  ovoce a zeleninu 
(zdražení v průměru o 25 %), o 17 % zdražila mouka, která v panice rychle mizela z regá-
lů, a o 10 % cukr. Větší riziko pro další růst cen potravin může ale představovat pětisetleté 
sucho. 

V době restauračního půstu se pivovarům trochu zvýšily prodeje piva do obchodních 
řetězců, ale ceny se výrazně nezměnily.  Jako u vysoké gastronomie se však dá očekávat, 
že  restauratéři  nasadí  lidovější  cenu piva  a  šíleně drahé třeba pražské restaurace by 
se mohly přeorientovat na tuzemskou klientelu, protože „Plzeň“ za stokorunu si český zá-
kazník jistojistě nedá!

Tedy jídlo v době koronaviru leze víc do peněženky, šponují se hlavně ceny ovoce 
a  zeleniny.  Jen  pro  ilustraci  ty  drastické  případy  –  změny  od  loňského  dubna  (vždy 
1 kilogram): citrony 41,20 Kč – 69,9 = + 70 % (+29 Kč); květák 40,23 – 66,24 Kč = +65 % 
(+26 Kč); česnek 131,83 – 162,51 = +42 % (+49 Kč); brokolice 34,13 – 48,4 = +42 % 
(+14 Kč); jablka 26,44 – 36,17 = +37 % (10 Kč); salát 25,7 – 32,9 = +28 % (7 Kč); pome-
ranče 31,01 – 39,51 = +27 % (+9 Kč); kiwi 65,38 – 81,47 = +25 % (+16 K č); papriky 
72,62 – 89,18 = +23 % (+17 Kč). Vše může pominout s blížící se sklizní, ale jen částečně. 
Pro další zdražování potravin hraje několik faktorů: Česko je závislé na dovozech – ty pro-
dražuje slabá česká měna a epidemie dává kvalitní stravě vyšší prioritu než dřív – za jídlo 
jsou lidé zatím ochotni víc utrácet. Ani tady nemusí nic trvat věčně, především s ohledem 
na předpokládanou rostoucí nezaměstnanost. Čeká se další zdražení u vepřového a drů-
bežího masa,  kvůli  suchu u obilí  a  pečiva.  U mléčných produktů naopak ceny klesají  
(je to vidět zejména na másle), protože vázne odbyt mléka v zahraničí.

Buďme objektivní a ukažme i případy zlevňování (také meziročně, vždy za 1 kg): zelí 
bílé 28,77 – 21,26 Kč = -26 % (-8 Kč); rostlinný tuk na pečení 67,38 – 52,27 = -22 % 
(-5 Kč); cibule suchá 26,79 – 21,62 -19 % (-5 Kč); brambory 23,55 – 19,38 -18 % (-4 Kč); 
olivový olej 282,96 – 234,48 = -17 % (-48 Kč); zakysané mléčné výrobky 61,59 – 51,38 
-17 % (-10 Kč); nealkoholické nápoje 18,76 – 16,07 -14 % (-3 Kč); kompot meruňkový 
63,94 –54,75 = -14 % (-9 Kč); rostlinný tuk 102,2 – 87,89  = -14 % (-14 Kč). 

Jak se budou vyvíjet  ceny elektroniky,  hraček a  domácích spotřebičů není  úplně 
jasné. Třeba elektronika může zdražovat,  protože koruna ztratila na hodnotě – ale jde 
o věc, kterou lidé nutně nepotřebují, nákup se dá odložit. Češi asi z důvodu zhoršení své 
ekonomické situace rádi  zapomenou na koupi  nové pračky,  sušičky,  myčky či  mobilu. 
Cena zboží z Číny bude růst dozajista! 

Dovolená v Česku nakonec nebude stát  o mnoho více, protože zahraniční turista 
bude vzácným jevem, zatímco Češi o sebe budou zakopávat ve městech, na cyklostez-
kách i v lese. S cenami pokojů to v masivním měřítku zatím nehnulo a drtivá většina maji-
telů hotelů, penzionů nebo chat je nemění. Holiči a kadeřníci teď mají plné kalendáře, ale  
na cenách se to snad neodrazí – snad jen o příplatek na hygienický balíček. Autosalony 
sice nezlevní základní ceny modelů, ale čekají se reklamní akce, které v důsledku k pádu 
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cen povedou, maximálně však kolem 10 %. Vysvětlení je jednoduché – i v oslabené eko-
nomice budou chtít výrobci automobilů alespoň něco prodat.

Cena  ropy  už  nemá kam padat  a  benzin  i  nafta  zlevňují  až  o  6  korun  na  litru.  
Ve druhém pololetí letos budou jezdit o 3 koruny levněji než na začátku roku. Krize bude 
ideální čas pro ty, kteří chtějí ochutnat drahou zážitkovou gastronomii. Kuchaři začínají cílit 
na Čechy, kterým na nějaké stovce nezáleží, ale restaurace v menších městech a obcích 
mají nižší nájmy, a aby neztratily štamgasty, asi zdražovat nebudou.  

Ještě k tématu soběstačnosti v potravinách, jak se o tom zmiňujeme výše. Sněmov-
na na konci května projednává zákon, který má právě zvýšit soběstačnost Česka v těchto 
komoditách,  která  nyní  stagnuje.  Je  to  dáno  náročností  podnikání  v agrárním  sektoru 
i velkým konkurenčním prostředím. Jsme jen na 60 % finální produkce, a to je málo. Koro-
navirová krize, zavřené hranice a omezení pohybu poukázaly na důležitost domácí země-
dělské produkce a byly varováním. Lidé si začínají konečně uvědomovat význam potravi-
nové soběstačnosti. Česko je soběstačné v produkci obilovin či olejnin i cukru, dobře jsme 
na tom i u hovězího masa nebo v produkci mléka. Horší je to u vepřového i drůbežího 
masa nebo ovoce a zeleniny, kde se situace zhoršila nebo stagnuje. Z rostlinných komodit 
je nejhorší situace u brambor a čerstvé zeleniny (na 30 %), u čerstvého ovoce mírného 
pásma za posledních 5 let přesahuje 70 %.

Krize také pomohla: prodejci využili situace a symbolem drahých potravin se stalo 
ovoce z domácích sadů i z dovozu, které prudce zdražuje. Ceny rostou o desítky procent 
prakticky u všeho. Vlivem pandemie se prodražuje ruční práce. O 75 až 110 % od ledna 
zdražily obchodníkům nákupy kiwi, manga a limetek. Ovoce, o které je kvůli koronaviru 
větší zájem, výrazně zdražuje ve velkoobchodech a pochopitelně i koncovému zákazní-
kovi.  Ten  si  pak  připlácí  i  kvůli  vyšší  přirážce.  Například  u  pomerančů  stoupla  cena 
na 30 korun, tedy o 33 %. Ještě víc si prodejci potravin zvedli marže u citronů, jejichž  
regálová cena vzrostla o 63 % na 77 Kč/kg a o 39 % se zvedla cena jablek.  

Kdo jim pomohl? Výživoví  experti  i  lékaři  lidem doporučovali,  aby zvyšovali  svou 
imunitu častější konzumací ovoce a zeleniny; řetězce toho využily, protože spotřebitelé 
tentokrát tolik neřešili cenu. Cenovou politiku obchodníků však může v příštích měsících 
změnit horší situace domácností.  Agentura CzechFund uvádí, že ceny v květnu stouply 
nejvíc na 10 let. Důvody přičítají pandemii, kdy ruční práce v ovocných sadech, dlouhodo-
bě  závislá  na  zahraničních  pracovnících  například  z balkánských  zemí,  Ukrajiny  nebo 
severní Afriky, musí vykonávat méně výkonné domácí obyvatelstvo. Předpokládá se, že 
ceny ovoce zůstanou na poměrně vysoké úrovni po celý letošní rok. Je třeba vzít v  úvahu 
i to, že kvůli jarním mrazům letos v Evropě zmrzla část úrody meruněk, třešní i jahod.  

Další bič na kuřáky. Spotřební daň u tabáku a cigaret by měla v letech 2020–2023 
vzrůst zhruba o 5 % ročně a mělo by to přinést podle odhadů v r. 2021 navíc 2 miliardy ko-
run, v dalších dvou letech po 1,9 miliardy. Zhruba o 10 % stoupla tato spotřební daň již od 
letošního ledna. Kouření se tak uživatelům pěkně prodraží!   

Příslib levnější elektřiny se vytrácí. Uprostřed nejhlubší krize a „uzavření“ ekonomiky 
to vypadalo, že bychom se mohli dočkat levnějších energií. Pokles velkoobchodních cen 
byl jen dočasný a elektřinu nám prodražuje i slabší koruna. Důvodem zdražování na začát-
ku léta je rostoucí cena emisních povolenek a snižování atraktivity výroby elektřiny z  fosi-
lních zdrojů. U zemního plynu panuje opačná situace, když dochází k prudkému pádu cen 
na burzách. Velkoobchodní ceny jsou dále nízké, a to dává dodavatelům dobrý prostor pro 
nabídku výhodnějších cen pro domácnosti na další topnou sezonu. 

Uprostřed léta spotřebitelské ceny zrychlily růst na 3,4 % – třeba tabákové výrobky 
zdražily meziročně o 14 %. Inflace ale byla v souladu s prognózou ČNB. Podle analytiků 
je ale vzrůst citelně nad očekáváním finančního trhu, zpomalení inflace se může oddálit 
až do příštího roku (údaje ČSÚ). 
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Inflace nemusí být zlým znamením. Růst cen v Česku ani po půl roce koronakrize 
nepolevuje. Ale je to stále ještě docela přijatelná daň za jen velmi pomalu rostoucí ne-
zaměstnanost. Na první pohled je to až záhada. To, že se zmírnění inflace nedostavuje, 
nepotěší peněženku leckterého Čecha, jenže jde o odvrácenou stranu nečekaně příznivé-
ho vývoje celé ekonomiky, protože ta je opřena o dluhovou berličku státu. Ten prostřednic-
tvím programů typu kurzarbeitu, ošetřovného, plošného odkladu splátek a dluhů a dokladu 
o plnění daňových povinností sype peníze lidem, případně jim je nechává v kapse. Ti mají 
stále zač utrácet, ačkoliv svojí prací nevytvářejí – či nemohou vytvářet – odpovídající pro-
tihodnotu. Kola ekonomiky, a tedy i inflace, se roztáčejí nejen ekonomickou aktivitou, ale 
také kynoucím dluhem. Jako je tedy současná nezaměstnanost do značné míry umělá, je  
umělá i citelná inflace. Kdo hořekuje nad stále rychlým růstem cen, nechť uváží, že svým 
způsobem jde o daň za to, že má stále ještě práci. Část lidí u nás si svoji práci udržuje 
i díky oslabené koruně, a ta pak plní roli „polštáře“, který pracovní trh pomáhá chránit před  
fatálním nárazem.  

První „vlaštovky“? Poraženými v předvolebním závodě o voliče budou, jak se zdá, 
první kuřáci. Půjde o zdražení řezaného a zahřívaného tabáku a další skokový růst ceny 
cigaret, a to až o 8 korun za krabičku. Ministerstvo financí totiž potřebuje získat na spo-
třební dani z tabákových výrobků o 2,3 miliardy korun více. Prý je to v souladu s doporu-
čením Světové zdravotnické organizace, a navíc podle OECD jsou spotřební daně na ta-
bák a cena cigaret u nás v mezinárodním srovnání nízké. Kdo chce psa bít…

Neztrácejme optimismus hned na startu. Nepřijde-li výjimečně krutá zima, Češi letos 
za topení ušetří!? Prý hlavně ti, kteří topí plynem – dodavatelé již ohlásili výrazné zlevnění 
(5–11 %), a ti, co topí dřevem také, protože kvůli kůrovcové kalamitě a masivní těžbě v  le-
sích je levnější palivové dřevo. Prostor pro určité zlevnění se po letech skokového růstu 
otevírá také u elektřiny. Uhlí pro domácnosti sice od loňského podzimu mírně podražilo,  
přesto stále patří k nejlevnějším způsobům vytápění.  Zajímavý je žebříček energií: aku-
mulační  kamna  na  elektřinu,  dřevěné  pelety,  zemní  plyn,  elektřina  přímotop,  tepelné 
čerpadlo, štěpka, dřevěné brikety, hnědé uhlí, dřevo (od nejdražšího po nejlevnější). 

Ouha – pšenice je drahá, pečivo bude také! Letošní ceny pšenice jsou o 200 Kč 
za tunu vyšší a zřejmě dál porostou. Proto mlýny zdraží své výrobky, což se promítne 
ve zdražení chleba a pečiva (dle informace Svazu průmyslových mlýnů ČR). Výsledky le-
tošní úrody jsou sice dobré z hlediska množství, ale neplatí to pro kvalitu. Takže podle pro-
gnózy cena potravinářské pšenice v dalších měsících bude růst sice jen pozvolně, ale vý-
sledkem  bude  cena  až  o  300–400  Kč  za  tunu  vyšší  než  loni.  Oblázek  k  oblázku 
a za chvilku tu máme celou pláž!

V nejisté době tak máme jednu důležitou jistotu, že v příštích měsících ušetříme jak 
za elektřinu, tak za protopený plyn v aktuální topné sezóně. Skupina innogy, jako jednička 
na trhu s plynem, snižuje plošně pro všechny zákazníky od měsíce října o 5 %. A aby toho 
nebylo málo, tak výrazně snižuje i cenu elektřiny od listopadu o 9 %.  Ušetřit by měli pře-
devším  malí  živnostníci  a  domácnosti.  Tak  rodina,  která  od  innogy  odebírá  elektřinu 
a zemním plynem vytápí dům i ohřívá vodu, ušetří po snížení cen obou komodit přes dva 
tisíce korun z rodinného rozpočtu na energie. 

 Cenová hladina se v říjnu meziročně zvýšila o 2,9 %, což je o tři desetiny méně než 
v září. Pomohl v tom levnější plyn, pomalejší tempo zdražování některých potravin a také 
elektřiny. Z jídla zpomalila u masa a ovoce, ale výrazně u brambor. Začal zlevňovat i cukr, 
jehož ceny vzrostly o 17 %.

Ukazuje  se,  že  prodejci  zvyšují  marže  a  silně  vydělávají  hlavně  na  potravinách. 
Do očí bijící extrém – kilogram jablek stál loni v červenci 28 korun, letos téměř padesát! 
To uvedla Agrární komora s Potravinářskou kontrolou jako – co je trápí dlouhodobě, ale 
o to více v době pandemie – obchodní řetězce prodávají moc draho, nebo naopak pod 
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cenou.  Mléčné  výrobky,  cukr  a  další  základní  potraviny  totiž  řetězce  nabízejí  v rámci 
slevových akcí za nižší ceny, než za jaké zboží nakupují od dodavatelů.

Tato praxe ale křiví celý trh, protože si obchodníci ztrátu kompenzují vyšší přirážkou 
u jiného zboží. Od r. 2017 vzrostly přirážky na straně velkoobchodu a supermarketů o de-
sítky procent, především u mléčných výrobků nebo uzenin. Rekordmanem je třeba sýr ei-
dam, u kterého obchodní přirážka vzrostla z 36 na 104 %, šunkový, lovecký salám nebo 
vysočina o 20–30 %, takže marže tohoto sortimentu se pohybují od 80 do téměř 100 %! 
U čerstvého mléka jde o +34 %, špekáčků 41,5 %, chleba 3,8 %, ale u másla šlo o pokles 
o  33,7 %.  Významně více  letos obchod vydělává na jablkách a zelenině,  což  souvisí  
s nemocí covid-19 a s problémy dodávek ze zahraničí v době jarních uzavírek. 

Jsme  na  konci  roku  a  neradostné  konstatování  je  tady  –  inflace  bude  největší 
za 8 let!  Meziroční  růst  spotřebitelských  cen  po  čtvrté  v řadě  zpomalil.  V listopadu  byl 
na úrovni 2,7 %, zatímco v říjnu činil 2,9 %. Na zpomalení měly největší vliv ceny potravin 
a nealkoholických nápojů, zmírnilo třeba zdražování masa, ovoce nebo brambor (dle infor-
mací ČSÚ). Ovšem i přes podzimní zpomalování je letošní inflace nejvyšší od r. 2012, 
když přesáhne 3 %. Na meziroční růst mělo největší vliv zdražení alkoholu o 3,4 %, tabáku 
o 15 % a za nájemné dali lidé o 2 % více než loni. V příštím roce by snad měla zpomalit ke 
2 %. Nicméně lepší vyhlídky na vývoj ekonomiky z titulu vakcíny a další daňový balíček 
přinášejí nová proinflační rizika (názor ING Bank). 

Letos v květnu Česko zažilo skokový propad ceny vody po postupném mnohaletém 
zdražování. Změnu přinesla změna sazby DPH na vodu, která se snížila z 15 na 10 %. 
Průměrná cena vody se snížila celorepublikově o necelé 4 koruny, pak byla podle analýzy 
ministerstva financí od května průměrná cena 87,33 koruny za jeden metr krychlový. Ale 
ouha! Nový fenomén – pitná voda podraží, i kvůli pandemii koronaviru! Ceny mají růst, 
ve většině měst to bude za vodné a stočné okolo 5 % navíc. Do růstu se tradičně promítá 
inflace, ale teď i  virus. Do rozpočtů dodavatelů zasáhla koronavirová krize meziročním 
snížením  spotřeby  na  vodném  i  stočném  asi  o  3  %.  Zájem  o  vodu  opadl  nejen  
u průmyslových areálů, ale i  pro uzavřené bazény, fitcentra a další  sportoviště.  Do vý-
sledné sumy se promítá i růst cen energií, chemikálií a provozního materiálu, ale také in-
vestice určené na obnovu a opravy infrastruktury. 

Jsme na konci roku – bilancujeme pro a proti. Zdá se, že dárek od Ježíška dostane-
me všichni, protože nám zlevní štědrovečerní večeři, ale jen díky boji obchodních řetězců. 
Příprava vánoční tabule poprvé po 11 letech zlevní,  když se trumfují  se slevami. Kapr 
nebo řízek, bramborový salát a dobrý ležák. Nebo něco ostřejšího na zapití sváteční chví-
le? V roce, kdy se potraviny navzdory krizi neúnavně zdražovaly, mají rodiny alespoň jisto-
tu, že desítky až stovky korun ušetří za nákup potravin a nápojů, které budou na stole na 
Štědrý den.

Příprava  večeře  prý  vyjde  na  2 042  korun,  což  je  v nákupu  modelového  koše 
20 položek; je to o 137 korun méně než loni. Důvod je prostý – obchodní řetězce více než 
jindy lákají na výhodné cenové nabídky základních potravin a zároveň prodlužují časovou 
platnost svých promo akcí. Dle databáze AkcniCeny.cz se meziročně promují například 
vejce (o 84 %), káva (66 %), cibule (44 %), olej (40 %), pivo ležák (16 %) či mouka (15 %).  
Důvodem letošních úspor jsou především brambory a pivo, zlevnilo se však třeba i vep-
řové maso. Skutečnou anomálií jsou extrémně levné brambory, které se prodávají i  za 
méně než 5 korun (není se čemu divit, když jejich nákupní cena spadla až na 1,5 koruny 
za kilo!).

Dražší  než loni,  jsou v modelovém nákupu jen 4 položky:  hovězí  maso,  šunkový 
salám, pomeranče a porcovaný kapr. Ryby na tuzemském trhu zůstávají na stejné úrovni 
jako loni, cca 70–120 Kč za kilogram živého kapra, ovšem za zabití a vykuchání dají zá-
kazníci zhruba stovku. Obecně platí, že spotřebitelé před Vánoci tolik nehlídají své útraty 
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a  dopřávají  si  prémiové  potraviny  a  nápoje,  kvalitní  sýry  nebo  uzeniny,  o  něž  zájem 
navzdory pandemii vzrostl. Zavřené byly restaurace, lidé si tak doma dopřávají pokrmy, 
které jim  v jídelníčku chyběly.  Ovšem musíme počítat s tím, že už na začátku roku 2021 
se projeví zhoršená ekonomická situace domácností, které pak začnou na jídle šetřit.

Je tady konečné vyúčtování: průměrná míra inflace tvořila podle odhadů analytiků 
3,23 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2012. Navzdory postupnému zpomalování dyna-
miky cen potravin v průběhu roku vzrostly jejich ceny v průměru o 5 % a patřily tak mezi 
hlavní  faktory  inflace.  Další  příčinou  byly  ceny  spojené  s bydlením,  cenami  energií
a zdražení alkoholu a tabáku kvůli spotřební dani. 

Zde je ovšem nutno konstatovat, že vláda stanovováním spotřebního koše výrazně 
ovlivňuje z něho počítanou výši inflace. Musím konstatovat, že výše i níže uvedená čísla je 
třeba brát s velkou rezervou i s ohledem na zde uvedené.

Dle  statistického  úřadu  činily  meziroční  indexy  spotřebitelských  cen  (2020/2019)  tyto 
hodnoty:

Úhrn Potraviny a 
nealkohol. 
nápoje

Alkoholické
nápoje, ta-
bák

Odívání 
a obuv

Bydlení, 
voda, ener-
gie, paliva

Bytové vy-
bavení,
zař. dom., 
opravy

Zdraví

103,2 % 104,5 % 107,6 % 103,7 % 102,9 % 102,9 % 102,3 %

Doprava Pošty a 
tele-komu-
nikace

Rekreace
a kultura

Vzdělávání Stravování, 
ubytování

Ostatní 
zboží
a služby

99,6 % 96,4 % 102,2 % 103,7 % 104,9 % 103,5 %

Průměrné ceny některých vybraných druhů zboží a služeb v roce 2020 dle ČSÚ:

Druh zboží Průměrná
cena 2020

Meziroční index 
cen 2020/2019

pšeničná mouka hrubá [1 kg] 11,72 Kč 100,51 %

chléb konzumní kmínový [1 kg] 27,67 Kč 104,77 %

maso vepřové – pečeně [1 kg] 128,96 Kč 92,15 %

kuře kuchané celé [1 kg] 62,89 Kč 97,49 %

šunka vepřová [1 kg] 217,74 Kč 99,82 %

mléko polotučné pasterované [1 l] 17,86 Kč 85,91 %

vejce slepičí čerstvá [1 kus] 2,70 Kč 85,71 %

máslo [1 kg] 151,91 Kč 86,83 %

jablka konzumní [1 kg] 34,01 Kč 105,33 %

banány žluté [1 kg] 25,04 Kč 83,83 %

brambory konzumní [1 kg] 12,60 Kč 64,75 %

cukr krystalový [1 kg] 14,35 Kč 100,07 %
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pivo výčepní světlé lahvové [0,5 l] 11,53 Kč 95,92 %

tuzemský tmavý (např. Tuzemák) [1 l] [1] 265,63 Kč 102,23 %

cigarety Marlboro KS [1 krabička] 121,90 Kč 115,00 %

pánské kalhoty [1 kus] 1 655,42 Kč 100,70 %

pánský oblek [1 kus] 7 168,94 Kč 98,88 %

dámské šaty letní [1 kus] 1 111,16 Kč 117,51 %

dámské punčochové kalhoty [1 kus] 58,64 Kč 111,14 %

pánská vycházková obuv celoroční kožená [1 pár] 1 599,90 Kč 93,90 %

dámská vycházková obuv celoroční kožená [1 pár] 1 368,01 Kč 91,78 %

dětská vycházková obuv celoroční kožená [1 pár] 705,57 Kč 102,48 %

čistá úhrada za užívání bytu SBD – byt I. k. – 3 obytné 
místnosti [1 měsíc] 5 1 793,86 Kč 100,28 %

pohovka čalouněná [1 souprava] 11 345,17 Kč 106,29 %

elektrická chladnička s mrazničkou [1 kus] 14 151,60 Kč 113,14 %

acylpyrin (nešumivý) [10 tablet] 35,48 Kč 100,74 %

benzin natural 95 [1 l] 27,93 Kč 87,94 %

motorová nafta [1 l] 27,53 Kč 87,04 %

obyčejné jízdné v autobusové dopravě (10 km) 
[1 jízdenka] 20,43 Kč 102,51 %

výuka cizích jazyků [1 hod.] 127,37 Kč 108,46 %

Stravování 
a
ubytování

polévka bílá [1 porce] 43,54 Kč 106,07 %

svíčková na smetaně [1 porce] [3] 153,59 Kč 106,77 %

pivo světlé sudové výčepní [0,5 l] 31,47 Kč 105,22 %

Hotel *** dvoulůžkový pokoj 
[1 přenocování] 2 899,72 Kč 93,89 %

MZDY 2020
Letos přiteče do peněženek víc korun než kdy dříve hlavně ze strany státu: zvyšují 

se důchody, platy státním zaměstnancům, učitelům, vzroste rodičovská. Zvýší se také mi-
nimální mzda a snižuje se DPH na teplo či vodu. Největší části obyvatelstva se stejně jako 
loni dotkne zvýšení důchodů – 2,4 milionu důchodců se zvedne penze v průměru o 900 
korun, nový průměrný důchod dosáhne 14 400 Kč. Je ovšem třeba podotknout,  že asi 
polovina důchodců jej má nižší, než je celostátní průměr. Také velká skupina státních za-
městnanců, asi 220 000 lidí, si polepší: všechny tabulkové platy vyskočí o 1 500 Kč a asi 
185 000 učitelů vzrostou platy ještě víc o 10 %, nepedagogům o 7 %. Třetí skupinou, která 

5  úhrada za užívání družstevního bytu bez plateb za vodné a stočné, bez plateb za dodávku tepla a teplé 
vody a bez úhrady služeb spojených s užíváním bytu
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si polepší,  jsou rodiče s malými dětmi,  kteří pobírají  rodičovský příspěvek – jde nyní o 
280 000 lidí. Místo 220 000 Kč budou moci během rodičovské dovolené vyčerpat 300 000 
korun. Části zaměstnanců v soukromé sféře by mohlo pomoci rekordní zvýšení minimální 
mzdy – o 1 250 Kč na 14 600 korun. Tu sice pobírá jen necelých 150 000 lidí s nejnižší 
kvalifikací, ale je na ni navázána takzvaná zaručená mzda, a ta už se dnes týká všech. 

Mzdy letos porostou pomaleji – tato rovnice platí již delší dobu, bude však mnohem 
výraznější. Malým firmám teče do bot – nestíhají přidávat, a až na výjimky si nemohou 
dovolit dávat svým zaměstnancům tolik jako velké společnosti. U nich totiž mzdy tvoří nej-
větší část nákladů a v posledních letech se tím finančně vyčerpaly tak, že si to nemohou 
dovolit.  Malí  hráči  se  tak  dostávají  do  problémů s nedostatkem lidí,  protože jim  velké 
podniky přetahují zaměstnance právě na vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky či tučnější 
zaměstnanecké benefity a mnohde i přilepšením 13. a 14. platu. Někde se s poklesem ob-
jemu zakázek potýkají celá odvětví, například tahoun českého průmyslu – automobilky a 
jejich subdodavatelé. Předpokládá se, že situace na trhu práce se bude postupně uvol -
ňovat a navracet k normálu v podobě nezaměstnanosti nad 3 % a růstu mezd kolem 5 %.

To, jak rychle porostou mzdy, má vliv také na celkový vývoj ekonomiky i zdražování.  
Pokud mzdy dále porostou solidním tempem, spotřeba domácností bude dále hrát roli klí -
čového tahouna růstu HDP jako celku. Bude to ale letos o něco pomalejší než v letech 
2018 a 2019. Z toho pohledu se pak bude zmírňovat také tlak na růst cen a tedy i inflace. 
Ta by měla přinejmenším po část roku zůstat nad 2 %, pomalejší růst mezd se projeví  
až napřesrok.

Jak v našem kraji? Firmy opět přidávají, nic jiného jim totiž nezbývá. Pro některé je to  
jediná cesta, jak udržet lidi či získat kvalifikované pracovníky. Ale i v regionu je rekordní 
zvyšování platů z posledních let, kdy ekonomika zažívala strmý vzestup, u konce. Přesto 
velká část důležitých zaměstnavatelů avizuje, že lidem přidá i letos. A často to bude výraz-
ně víc, než činí inflace – reálná mzda opravdu vzroste a lidé si za výplatu koupí více než 
loni. „Zvyšování mezd pokračuje navzdory tomu, že řada firem už pociťuje, jak ekonomika 
pomalu naráží na strop a v některých klíčových odvětvích je již cítit pokles. Že ekonomika 
zpomaluje, se projevuje především u dodavatelů pro automobilový průmysl. Přesto se pla-
ty dál zvyšují, protože výše mezd je rozhodujícím faktorem pro udržení zaměstnanců ve 
firmách,‘‘ komentuje současný stav šéf krajské hospodářské komory Bořivoj Minář. V kraji 
si polepší lékaři a sestry FN Olomouc (5 %), Siemens Mohelnice (3,2 % i další  benefity),  
Hella Mohelnice (nárůst tarifů o 4 % + 2 % k vyplácené mzdě). Uvádíme je jako příklad, 
protože jde o zaměstnavatele řady občanů našeho města. 

Zdá se  ale,  že  bezhlavé  navyšování  platů  skončilo.  Odborníci  v českých  firmách 
a uchazeči  o  kvalifikovanou  práci  musí  letos  počítat  jen  s vlažným  nárůstem  platů 
o 3 až 5 %. Firmy jsou opatrnější v plánování investic, trh se racionalizuje a konjunktura 
z r. 2018, kdy mzdy rostly dvouciferně, je u konce. Přidávat se už tolik jako dřív nebude 
plošně, ale spíše individuálně nebo vůbec. Kvůli vysoké inflaci, která v prosinci 2019 do-
sáhla tempa 3,2 %, si tak ve výsledku mnozí dokonce i pohorší. Válka o talenty, reprezen-
tovaná přeplácením zaměstnanců, pomalu ustupuje, firmy jsou s navyšováním platů vidi-
telně opatrnější. Větší důraz zaměstnavatelé opět kladou na benefity – individuální vzdě-
lávací programy, dovolenou navíc apod.

Zajímavé je, že se loni plošně nepřidávalo ani v oblasti informačních technologií, kte-
rá trpí největším nedostatkem specialistů, když firmy hledají cca 30 000 IT odborníků na 
vytváření počítačových programů a mobilních aplikací. Trendem bylo i lovení „ajťáků“ v ze-
mích mimo EU. Aktuální bylo také lákání cizinců společnostmi, které se zabývají výrobou a 
strojírenstvím, a to především na nedostatkové dělnické pozice, kde společnosti nabízejí  
jazykové kurzy pro střední management. 
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Konstatuje se, že platy zaměstnancům loni vzrostly o 7,1 %, tj. v průměru o 2 257 Kč. 
Pomyslnými vítězi jsou učitelé, jejichž platy poprvé stouply nad celorepublikový průměr.  
V odvětví vzdělávání se průměrný plat meziročně zvýšil o 12,5 %, na 35 144 Kč. Podle 
údajů ČSÚ ke konci roku 2019 hrubá měsíční mzda stoupla na 36 144 korun (6,7 %), 
a to je o 2 274 Kč více než předloni. Většina obyvatel se blíží spíše k nižšímu mediánu 
31 202 Kč. V Olomouckém kraji mzda meziročně vzrostla o 7,6 % na 33 001 korun, tedy 
o 2 321 Kč, přesto zůstává čtvrtá nejnižší v Česku. Po započtení inflace mzdy v regionu 
reálně vzrostly o 4,5 %. 

Po  učitelích  si  loni  nejvíce  polepšili  lidé  v sektoru  kultury,  zábavy  a  rekreace, 
na opačném konci stojí těžba a dobývání, kde se mzdy zvýšily jen o 3,8 %, tedy mírně nad 
inflaci. Ovšem nejnižší mzdy jsou nadále v oblasti ubytování a stravování, kde situaci vý-
razně nezlepšila  ani  elektronická evidence tržeb (EET),  zavedená koncem roku 2017. 
Špatně odměňováni jsou i lidé v administrativě. Pokud jde o celkový medián v ekonomice, 
dá se říci, že polovina lidí už má na výplatnici nad 30 000 korun měsíčně.

 Letos může bohužel do vývoje mezd nepříjemně promluvit nevypočitatelná epidemie 
koronaviru, protože vadnoucí zahraniční poptávka se projeví i u nás a jako první ji pocítí 
pracovníci v exportně orientovaných odvětvích, hlavně v průmyslu. Rok 2020 se tak zdá 
méně růžový. A potíže nastávají již na konci prvního čtvrtletí. Růst platů končí, hlavní zása-
dou je nyní nepropouštět. Upravený rozpočet počítá s pětinásobným schodkem oproti pů-
vodnímu plánu, takže by se měl propadnout do 200 miliardového minusu, protože stát 
bude muset více vyplatit zejména na dávkách a kompenzacích za mzdy firmám. Cílem 
navýšení výdajů rozpočtu je udržet pracovní místa a nahradit lidem vypadlý příjem. Díky 
tomu by mohla ekonomika po odeznění krize rychleji znovu nastartovat. 

Česká  ekonomika  letos  rozhodně  nepojede  na  plné  obrátky;  namísto  růstu  přes 
2 % se očekává propad o více než 5 %. Kvůli očekávanému nižšímu výběru i odkladu ně-
kterých daní se vybere asi o 56 miliard méně, než původní rozpočet počítal. Propad na vý-
běru důchodového pojištění bude téměř 25 miliard a nezaměstnanost by měla narůst asi 
na  3,3  %,  z 200 000  na  skoro  350 000  nezaměstnaných.  To  všechno  jsou  důvody 
oprávněných  obav  z  ukončení  růstu  platů,  a  proto  výzvy  zaměstnavatelům 
– nepropouštějte! 

Koronavirus se na začátku června už projevil také na platech zaměstnanců českých 
firem. V prvním čtvrtletí mzdy stouply o 5 % na 34 077 Kč a dynamika posledních let tak 
zvolnila. Většinu lidem ukrojila inflace a reálně si tak polepšili „jen“ o 1,4 %. V hrubém vy-
jádření si lidé oproti loňsku polepšili o 1 610 korun, a tento nárůst je nejpomalejší za po-
slední 3 roky. Po zohlednění inflace výdělek reálně stoupl o uvedených 1,4 %, to zna-
mená, nejpomaleji za 6 let. Obecně však stále platí, že dvě třetiny zaměstnanců na prů-
měrnou mzdu nedosáhnou. Příjmové rozdíly v české společnosti se nijak zvlášť neprohlu-
bují. Čtyři pětiny zaměstnanců pobírají mzdu v rozmezí 15 761 až 53 850 korun. Nejnižší 
mzdy mají v Karlovarském kraji, kde v průměru pobírají jen 29 687 Kč. Stále více než 10 
% rostou mzdy v administrativě a energetice, o více než 7 % si polepšili lidé pracující v ze-
mědělství, dále v IT a školství. 

Vypadá to, že dopad koronavirové krize bude cítit alespoň dva roky. To se projeví na 
trhu práce v přístupu firem k zaměstnancům, výši mezd i ve spotřebě. Lidé budou muset 
více šetřit. Co se mezd týče, mnohé firmy sáhly k jejich snížení a vypadá to, že lidé doká-
žou přijmout tato opatření, která nejsou na první pohled populární. Firmy, které dokázaly 
vysvětlit, proč musejí k úsporám sáhnout, se s tím popraly mnohem líp a lidé to nevnímali 
jako něco na svůj úkor. Pochopili, že jestli to neudělají, tak řada z nich musí odejít; v rámci 
solidarity na snížení mezd přistoupili. Manažeři by ale měli mít na paměti, že když to lidé 
s nimi zvládli v krizi a uskrovnili se, chtějí mít podíl i na tom, když se daří. 
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Zdá se, že jsme pořád platoví otloukánci. Proč bereme méně než na Západě? Exper-
ti stále tvrdí, že vyrábíme s nižší přidanou hodnotou. Dorovnání německých platů přitom 
politici slibovali už při sametové revoluci v r. 1989. Ovšem ani za 30 let jsme ale naše zá-
padní sousedy nedohnali a nástupce marky, euro, je dnes za 26 až 27 korun. Asi vůbec 
nejde o to,  že by se u nás ekonomika nerozvíjela,  ale o to,  že v Německu jsou sídla 
velkých firem, které zvedají platy prostým způsobem – nahoru. Dalším důvodem je pak 
i malá „konkurence“ na trhu práce.   

Čísla o stavu české ekonomiky chtějí potvrdit, že se jí daří dobře. V žebříčku kupní 
síly v Evropě jsme na 24. místě (Německo ale na 8.). Oproti Německu si naopak polepšila 
o něco víc průměrná mzda, která je více než 2x vyšší než v r. 2000 (analýza společnosti 
Purple Trading). Zakopaný pes bude v tom, že produkt, který se vyrobí v Česku, má často 
nižší prodejní cenu než třeba německý. Česká ekonomika je tvořena z velké části výrobou, 
která  má  skutečně  nižší  přidanou  hodnotu,  což  znamená,  že  zde  vznikají  takzvané 
meziprodukty, které se následně odvezou jinam, často i s nálepkou „Made in Germany“. 
K růstu tuzemských mezd je nutná změna struktury ekonomiky, přilákání nových investic 
v oblasti  výroby  s vysokou  přidanou  hodnotou  (farmaceutické  firmy,  IT  společnosti). 
Je nad slunce jasné, že další montovny změnu nepřinesou. Odborníci slibují, že do deseti 
let zamíříme mezi 20 nejlepších zemí! Zlatý voči!   

Uprostřed roku se růst mezd prakticky zastavil a Češi poprvé od roku 2013 zchudli,
 a to o téměř 900 korun měsíčně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Na vý-
platnici sice měli 34 271 Kč, tedy nominálně o 160 korun víc, jenže násobně víc jim vzala 
inflace.  Ve  svém  rozpočtu  to  pociťuje  většina  lidí  –  zdražují  hlavně  potraviny,  nájmy, 
stravování, ale i tabák a alkohol.

Obchodníci rychle zvyšují ceny zboží a služeb a částečně si kompenzují výpadky tr-
žeb,  které  je  zasáhly  v době  vládních  uzavírek  obchodů.  Ve  2.  čtvrtletí  inflace  rostla 
o 3,1 %  a  byla  tak  nad  hranicí  tzv.  tolerančního  pásma,  které  sleduje  ČNB.  Toto 
zhoršování životní úrovně je v kontrastu s dobou hojnosti, kterou všichni ještě máme v živé 
paměti. Vždyť v minulých letech platy rostly až osmiprocentním tempem, a ještě na začát-
ku roku, kdy už přehřátá globální ekonomika začala podřazovat, stoupaly o silných pět 
procent. I tehdy ukrajovala inflace nemalou část peněz ze mzdy, ale teprve teď má navrch 
a Češi opět po 7 letech chudnou. 

Pandemie koronaviru nebere všem stejně. Polovina oborů je na tom stále lépe – tře-
ba „ajťáci“ si polepšili o 2 000 Kč, o 5,3 % rostly mzdy v energetických firmách a ani státní 
správa  se  neotřásá.  Platové  tabulky  učitelů  a  zdravotníků  vyskočily  nahoru  také 
o 2 000 Kč, přidávalo se i v zemědělství a lesnictví. Ovšem v klíčové oblasti ekonomiky, 
kde pracuje téměř 1,1 milionu lidí, se škrtalo v průměru 5 % (1 695 Kč) z měsíční mzdy ná-
sledkem úbytku zakázek. S největším propadem příjmů, o 12 % (2 395 Kč), se museli smí-
řit pracovníci v oblasti ubytování a gastronomie. O tisícovku měli méně na výplatnici za-
městnanci v těžbě a dobývání, o stovky pak pracovníci v dopravě, obchodu a v kultuře. 

Mzdy v celé ekonomice v reálném vyjádření klesly o 2,5 % – výsledek předčil odha-
dy. Ekonomové se shodují, že náraz přijde na podzim, kdy se řada firem, která vyčkávala, 
začne zbavovat části lidí. Postupně bude slábnout efekt opatření zaváděných za účelem 
podpory  ekonomiky  a  udržení  zaměstnanosti  během  koronavirové  krize  –  ošetřovné, 
program Antivirus zavádějící specifickou formu kurzarbeitu – a bude hůř! 

Léto  na  výplatnicích  připomínalo  alespoň  vzdáleně  nekrizové  období;  příjmy  se 
po poklesu, který nastal kvůli pandemii na jaře, opět zvýšily. Ve 3. čtvrtletí stouply o 5,1 %
a lidé si  v průměru polepšili  i  po odečtení  inflace,  a  sice o 1,7 %. Průměr tak vzrostl 
na 35 402 korun. Je to letos poprvé, kdy mzda tuto hranici překročila. Analytici vnímají ná-
růst mezd jako mírné pozitivní překvapení. Vysvětlují si ho mimo jiné tím, že mnoho firem 
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se vrátilo k běžnému fungování a v některých případech tak skončil  důvod pro krácení 
mezd. 

Průměrná mzda nominálně vzrostla o 1 716 Kč (5,1 %), přičemž spotřebitelské ceny 
se zvýšily o 3,3 % a i přes zdražování měl tak průměrný Čech na výplatě víc než loni.  
Stejným tempem rostl medián, který je vyšší u mužů (33 261 Kč) než u žen (28 825 Kč). 
Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 611 a 55 089 korunami. 

Realita, která se týká většiny Čechů, je však vždycky horší a odpovídá spíše medi-
ánu. Ten v měsících červenec až září dosahoval 31 183 Kč. Navíc v oborech nejvíc zasa-
žených pandemií mzdy klesaly. Léto každopádně vypadalo lépe než 2. čtvrtletí ovlivněné 
první vlnou, kdy poprvé po 7 letech výdělky reálně klesly o 2,5 %. Platy jsou však jen 
jedním kamínkem mozaiky, protože řada firem a podnikatelů řeší svízelnou situaci rovnou 
propouštěním. Nicméně masovému propouštění bránily vládní programy. 

Všechno jde ale do háje, protože druhá vlna epidemie koronaviru zatočila s ekono-
mikou, a to se vše nakonec projevilo i ve mzdové oblasti.

Mzdový vývoj byl v tomto roce výrazně rozkolísaný. Vládní restriktivní opatření vedla 
k poklesu odpracované doby (u zaměstnanců za celý rok o 5,5 %, z toho ve 2. čtvrtletí
o rovných 10 %).  

Průměrná hrubá měsíční mzda ale ve 4. čtvrtletí 2020 dosáhla 38 525 Kč a oproti 
4. čtvrtletí  2019 vzrostla  o  2 363 Kč (6,5 %).  Úroveň spotřebitelských cen se zároveň 
zvýšila o 2,6 %. Průměrné mzdy se tak reálně zvýšily o 3,8 %. 

Čísla,  i  když nejspíše správná,  považuji  za velmi zavádějící.  Evidenční  počet za-
městnanců totiž klesl o 117 tisíc (–2,9 %), protože poklesly počty převážně agenturních, 
málo placených, zaměstnanců. Ti se často ocitli zcela bez prostředků. Pokud by byly ČSÚ 
započteny jejich často „nulové mzdy“, vykazovaná čísla by byla výrazně nižší.

 Projevila se též výplata mimořádných odměn zdravotníkům v souvislosti s vyššími 
výkony některých z nich během jarní pandemické vlny. Bez zahrnutí tohoto odvětví (ale 
s přehlížením agenturních zaměstnanců) by se mzdový růst v ekonomice pohyboval jen 
mírně nad 4 %. Vlivem navýšení platových tabulek silně rostly i  výdělky ve vzdělávání 
(+10,6 %), aniž by se prokazatelně zvedla úroveň vzdělávání. Jen slabý mzdový růst (ko-
lem 1 % meziročně), doprovázený hlubším úbytkem počtu zaměstnanců, nastal v obcho-
du, v odvětví dopravy a skladování. Nejcitelněji bylo zasaženo ubytování, stravování a po-
hostinství, které meziročně ztratilo skoro pětinu zaměstnaneckých míst, a průměrné vý-
dělky zde navzdory navýšení minimální mzdy klesly (–1,8 %). Ale ani zde do „průměrů“ 
ČSÚ nijak nezahrnul nulové mzdy těch, kteří přišli o práci. Domnívám se, že výpočet prů -
měrných mezd by si zasloužil výraznou změnu metodiky. 

Olomoucký kraj v roce 2020 opět zaostával za celorepublikovým průměrem. 
Průměrná měsíční mzda Medián měsíčních mezd

celkem muži ženy celkem muži ženy

Česká republika 38 527 Kč 41 616 Kč 34 756 Kč 33 256 Kč 35 198 Kč 30 843 Kč

Olomoucký kraj 35 183 Kč 37 509 Kč 32 253 Kč 32 025 Kč 34 055 Kč 29 146 Kč

  
Výše uvedené hodnoty též nic nevypovídají o ročních příjmech. Během 2. čtvrtletí 

drasticky poklesla nominální průměrná mzda v průmyslu a obchodu, pokles ve veřejných 
službách byl naopak zcela minimální. Právě z úst státních zaměstnanců, kterých se pokles 
mezd nijak nedotkl, se tehdy nejčastěji  ozývalo naprosto pokrytecké „Musíme držet po-
spolu“.
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ZAMĚSTNANOST 2020
Jsme na počátku roku a analytikové spočítali, že nezaměstnanost stoupla na konci 

r. 2019 z 2,6 na 2,9 %. Meziročně ale podíl nezaměstnaných klesl, předloni dosáhla míra 
nezaměstnanosti 3,1 %. Bez práce je nyní 215 532 lidí, což je nejnižší hodnota od r. 1996. 
Letos podle prognóz stoupne průměrná míra nezaměstnanosti nad 3 %, přesto i nadále by 
měla zůstat nejnižší v EU. Za celý loňský rok dosáhla 2,8 %. Nynějšímu zvýšení se není 
co  divit,  protože  konec  roku  znamená  ukončení  sezóny  v zemědělství,  stavebnictví
i ukončování termínovaných pracovních smluv. Jen pro zajímavost – nyní je nejnižší ne-
zaměstnanost v Praze (1,9 %), nejvyšší v Moravskoslezském kraji (4,4 %).

Problém je hledání dělníků, kteří neodejdou. Už několik let se šušká, že jejich práci 
převezmou stroje a v moderních výrobách pro ně nezbude místo. Operátor výroby nebo 
také docela obyčejně řečeno dělník  byl  nejhledanějším zaměstnancem loňska a  jistě  
i letoška – 51 % všech volných míst loni připadlo právě na dělnické pozice!

Rádi se dívají na televizi, sledují bulvár i sportovní rubriky a moderní technologie pří-
liš nevyužívají. Přesto jim na pracovních portálech nabízejí firmy málem modré z nebe. 
Podniky o ně bojují, jak dokážou. Třeba jim přidávají, i když produktivita práce nezazna-
mená žádný růst. Nejčastěji jsou hledáni řemeslníci a dělníci do výrobních provozů, kde 
chybějí profese jako operátor ve výrobě, podlahář, tesař, údržbář, balič či pomocný dělník. 
Přilákat se je firmy snaží mzdou a prémiemi za dobrý výkon, příspěvky na sportování, re-
laxační aktivity, cestovné do práce, podíly na hospodářském výsledku, příspěvky na dů-
chodové spoření, nástupní prémií, bonusem za docházku, za uzavření sňatku i narození 
dítěte, příspěvky na penzijní i životní pojištění, na prací a čisticí prostředky či akce pro ro-
dinu.

Nalákat dělníka do firmy ovšem i tak není jednoduché – má raději úkoly, které dělal 
již dříve, dává přednost rutině před stresem.  Přitažlivý je pro něj každý bonus, který zvy-
šuje  plat,  rád  uvítá  dovolenou  navíc.  Ovšem,  jsou  stále  náročnější  a  klidně  vystřídají 
i několik firem bez ohledu na loajalitu. Protože nový člověk na dělnické pozici se podniku 
začíná vyplácet  zhruba rok  po zapracování,  je  to  pro  něj  problém zbytečných výdajů. 
Je proto důležité během prvních měsíců nováčky přesvědčit, že stojí za to u firmy zůstat.  
Méně loajální bývají lidé do 25 let, starší se zase častěji brání novým technologiím ve vý-
robě. Dejte, prosím, vědět firmám, kde najít dělníka který u firmy vydrží a postupně si bude 
zvyšovat svoji kvalifikaci! Fikce?

Novým  firemním  lákadlem  se  stává  více  dní  dovolené.  Snaha  přilákat  nové  za-
městnance i udržet ty současné a dát jim vedle výplaty i něco navíc? Firmy stále častěji  
přidávají dny volna navíc. A nejde jen o pátý týden dovolené ke čtyřem ze zákona po-
vinným, které jsou standardem. Dovolená je navíc v podstatě nejjednodušší a nákladově 
nejpřijatelnější benefit. Také se už ví, že peníze dnes nejsou pro zaměstnance nejdůleži-
tějším faktorem. Letošní novinkou je také zavedení dalších dnů pracovního volna k překo-
nání zdravotních potíží – sick days, někde se zkracuje pracovní doba na 35 hodin týdně 
při stejné mzdě nebo že rodiče dětí do 4 let mohou navíc využít 3 dny placeného volna.  
Nejčastěji volí tyto další benefity tam, kde vládne silně konkurenční prostředí a kde se dá 
třeba i pracovat na dálku.

Zdá se, že levná česká práce jde na dračku. Tak nízkou míru nezaměstnanosti jako 
loni (2,8 %) země poznala naposledy v 90. letech. V této době se teprve loučila se socia-
listickým  centrálním  plánováním,  v němž  kdo  zůstával  bez  řádného  zaměstnání,  se 
dopouštěl trestného činu příživnictví. Naše ekonomika má přitom stále kapacitu dát práci 
desetitisícům  dalších  lidí.  V prosinci  2019  to  bylo  bezmála  341 000,  historicky  takřka 
rekordní suma – abnormálně přehřátý trh práce. 
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Intervencemi ČNB z let 2013–2017 je, že koruna i dnes, skoro po 3 letech, je neče-
kaně slabá. Umělým oslabením koruny se měl zdražit dovoz a zdražení zrychlit inflace – 
firmy i domácnosti měly více investovat a utrácet a nekalkulovat s tím, že „ještě chvíli po-
čkají, až ceny klesnou“.  Tak to mělo ideálně vypadat – koruna by sice byla nominálně 
slabší, ale nikoliv reálně. ČNB to sváděla na propad cen ropy či příchod EET. Pro řadové-
ho Čecha – fiasko = podražil život včetně dovolené, aniž se mu odpovídajícím způsobem 
zvýšil příjem, z hlediska zaměstnavatele naopak – terno = v mezinárodním kontextu se 
cena české práce kvůli oslabení koruny výrazně zlevnila. Česká práce tak byla podhodno-
cena a exportérům tak dala vydělat. „Daní za devalvaci“ je tak stále slabá koruna, ale i to,  
že Česko zůstává dále montovnou. 

Potíže na trhu práce způsobují, že pracovníků z ciziny stále přibývá – dnes je jich 
přes 13 %. Tuzemská ekonomika se stále více spoléhá na zaměstnance s cizím státním 
občanstvím; v r. 2018 to bylo 12,4 %., vloni přesáhl jejich počet uvedených 13 % (ještě 
v roce 2010 byl jen 6 %). Většinu cizinců stále tvoří Ukrajinci, Slováci a Vietnamci, vý-
znamný podíl  zaujímají také občané Ruska, Polska, Bulharska, Rumunska (údaje Čes-
kého statistického úřadu – ČSÚ). 

Počet cizinců registrovaných na našem území dosáhl 567 000 – téměř 290 000 při-
padalo na cizince s trvalým, 275 000 s přechodným pobytem a 2 500 tvořili azylanti. Více 
se tu usazují lidé ze zemí mimo EU než sousedé ze stejného ekonomického prostoru.
U občanů EU převládají přechodné pobyty. Cizinci v Česku jsou většinou lidé mladšího 
středního věku, typicky mezi 30 a 40 lety. Velmi nízký podíl (5,4 %) tvoří lidé ve věku přes 
65 let. Největší podíl cizinců (29,5 %) je zaměstnán v průmyslu.

S epidemií koronaviru začíná být všechno jinak. Nezaměstnanost narůstá – stát při -
chází o miliardy. Ministerstvo práce očekává zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové 
krizi zhruba až o 5 procentních bodů. Ekonomické dopady budou záviset na tom, kolik lidí  
skutečně bude bez práce a na jak dlouho. Rozpočet by takovým poklesem mohl  přijít  
až o 44  miliard.  Dosavadní  vývoj  naznačuje,  že  krize  bude  mít  na  ekonomiku  přinej-
menším stejné dopady jako minulá krize z let 2008 a 2009. Úřadům práce se na konci mě-
síce března začali hlásit lidé do evidence nezaměstnaných.

Pokud  by  nezaměstnanost  rostla  o  uvedených  5  procentních  bodů,  rozpočet 
by za měsíc ztrácel 8,5 miliardy, za čtvrt roku je to 24 miliard a za rok pak 68 miliard! Pro-
pouštění  má zabránit  program na ochranu zaměstnanosti  Antivirus a kurzarbeit.  Úřady 
práce budou firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru, vyplácet 
na mzdy dva druhy příspěvků (zatím od 12. 3. do 30. 4.) a odhadované výdaje jen za bře-
zen činí 10,9 miliardy korun. 

Březen byl  zřejmě nadlouho posledním měsícem s velmi nízkou nezaměstnaností 
i v Olomouckém kraji. Ač už od poloviny měsíce platil nouzový stav s výraznými omezení-
mi,  byl  podíl  nezaměstnaných  3,1  %.  Pozitivně  se  projevila  podpora  na  ochranu  za-
městnanosti a živnostníků. V měsíci dubnu sice procento roste, ale dále jej brzdí podpora 
státu jako významný stabilizační prvek. Velký dopad na trh práce byl hlavně v oblasti slu-
žeb, tedy v pohostinství, hotelnictví a dalších oblastech cestovního ruchu. Z průmyslových 
odvětví to bylo v automobilovém průmyslu, protože řada firem tam dodává komponenty. 
Signálem ke zhoršení na trhu práce je pokles volných míst,  dříve se na jaře kvůli  se-
zonním  pracím  vždy  výrazně  zvyšoval.  Asi  bude  nutno  si  zvyknout,  že  se  poptávka 
po volných místech zmrazí, zaměstnavatelé teď bohužel musí řešit jiné problémy.

Pandemie koronaviru píše chmurnou budoucnost českého hospodářství, kdy řada fi-
rem musí kvůli nedostatku zakázek propouštět. Jinak je to v logistice nebo v IT, kde nové 
lidi stále hledají – mezi nejžádanější patří programátoři, analytici, specialisté v oblasti IT 
nebo kontrolingu. Existuje i projekt sdílení zaměstnanců „Zachraň práci“ – dočasné za-
městnání v jiné firmě. Je ovšem jasné, že nezaměstnanost na 3 % nezůstane. Jak moc 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              190 / 311

vzroste, bude záviset na ochranných opatřeních vlády nebo na podmínkách v zahraničí. 
Bylo by třeba prodloužit program Antivirus (tedy kurzarbeitu) nejméně do konce srpna – 
potom se může nezaměstnanost udržet kolem 5–7 %. 

Jsme na začátku měsíce května, kdy se Česko pomalu vrací do života a zároveň 
vstupuje do další fáze koronavirové krize – fáze ekonomické nejistoty. Až 50 % občanů 
očekává, že se zpomalení ekonomiky dotkne jejich platů, 28 % přiznalo, že v nejbližších 
měsících očekává pokles příjmů a mnozí očekávají i výpověď. Zdá se, že zaměstnavatelé 
budou spíše vyhazovat než snižovat platy a nechají si jen schopné lidi a klidně jim přidají  
část peněz ušetřených za vyhozené kolegy.

Na nezaměstnanosti  se zatím české zpomalení  ekonomiky příliš  neprojevilo,  nyní 
se odhaduje na 3,4 %. Rapidní nárůst je možno očekávat spíše až ve druhé polovině roku, 
až doběhnou všechna opatření typu kurzarbeitu. Podle odborníků nás čekají dva roky re-
cese. Jak to pohne s ekonomikou, zatím nevíme.  

Duben byl přelomovým měsícem, leč také v květnu přijde o práci řada lidí. Ochro-
mení ekonomiky, které způsobila opatření proti pandemii, připravilo v kraji o práci jen bě-
hem  dubna  asi  1 400  lidí.  Po  6  letech  poklesu  se  v regionu  poprvé  zvýšila  ne-
zaměstnanost, když se zastavila na hodnotě 3,5 %, a výhledově zřejmě dál poroste. Hned 
5 velkých firem v kraji ohlásilo úřadu práce hromadné propouštění – o zaměstnání v příš-
tích měsících přijde zhruba dalších tisíc lidí. Duben je měsícem, kdy se zpravidla rozjíždějí 
sezonní  práce v zemědělství  nebo lesnictví,  proto  nezaměstnanost  v posledních  letech 
vždy klesala. Letos ale s příchodem jara a epidemie nejdříve přišli o práci zaměstnanci 
v cestovním ruchu nebo ve službách, ale nyní brzy došlo i na pracovníky průmyslových 
podniků. 

Nás zajímá jeden ze zaměstnavatelů občanů Litovle UNEX Uničov, který zaměstnává 
bezmála 1 200 lidí a výpovědi rozdává s počátkem května. Zdůvodňuje to celkovým zpo-
malením světové ekonomiky, slabým výhledem zakázek do konce roku, ale i tím, že se ob-
last, kde je hlavní výrobní závod, dostala do čtrnáctidenní izolace. První výpovědi směřují  
do řad nevýrobních zaměstnanců, i pracovníků na vyšších pozicích. Zohledňuje se ale to,  
aby o práci nepřišli třeba oba rodiče. 

Zatím jsme se chlubili nízkou nezaměstnaností, ale vzhledem k délce výpovědní lhů-
ty je zřejmé, že si lidé půjdou stoupnout do fronty na úřady práce už v červnu. Podle Raif-
feisenbank připraví koronavirová krize Česko o 270 až 340 000 pracovních míst, a tak 
podle základního scénáře by se počet lidí bez práce měl na konci roku více než zdvojná-
sobit na zhruba půl milionu a míra nezaměstnanosti na 6,6 %. Vlivem nepříznivé hospo-
dářské situace firem půjde rychle dolů i dynamika nominálních mezd. Tak se předkrizový 
boj za vyšší mzdy nyní otočí na boj o záchranu pracovních míst. 

Uvedené skutečnosti ještě z jiného zdroje – think-tanku IDEA při CERGE-EI, zabýva-
jící se výzkumem trhu práce. Koronavirus mizí z republiky (aspoň prozatím), a počty naka-
žených střídají čísla nezaměstnaných. Lidí bez práce bylo za duben o 20 % víc než minulý 
rok, a prý to je jen začátek. Krize více dopadla na muže pod padesát, u žen byl největší 
dopad na mladé ve věku 20–24 a pak 45–49 let. Dvouměsíční uzavření republiky pocítil 
v první vlně cestovní ruch a gastronomie, maloobchod i pohostinství, protože chybí hlavně 
turisté. Ale recese pomalu také splachuje strojírenské či stavební firmy (jak píšeme výše, 
jen v našem regionu se to týká 5 velkých strojírenských firem). Spirála koronavirové krize 
se začíná roztáčet a jsou hlášena první velká hromadná propouštění minimálně 10 % za-
městnanců. 

Nejmírnější pád ekonomiky očekává ministerstvo financí – o 5,2 %, největší ČNB – 
až o 8 %.  V polovině května máme 254 000 nezaměstnaných a je  nahlášeno 44 za-
městnavatelů, kteří by měli propustit na 5 100 zaměstnanců, zejména v oblasti osobních 
služeb, informačních služeb a prodeje a dělníků ve strojírenství. Samostatnou kapitolou 
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jsou OSVČ – jen v průběhu března a dubna přerušilo podle analytické společnosti Bisnode 
podnikání 15 838 živnostníků, nejvíce z gastronomie. Je to o 26 % více než ve stejném 
období loni, a dokonce o 46 % více než v r. 2018!

Problém! Zahraniční zaměstnanci začínají mizet z Česka a cizinci se zpět do repub-
liky nehrnou, bojí se totiž jak nákazy koronavirem, tak byrokracie. Pracuje u nás nyní více  
než čtvrt milionu cizinců (644 914), nejvíce ze Slovenska (198 058) a Ukrajiny (169 147), 
ostatní jsou již pod hranicí padesáti tisíc. Před uzavřením hranic kvůli pandemii se řada 
z nich vrátila do vlasti. Firmám začínají na trhu chybět, recese ale možná poptávku po nich 
ochladí. Ale nezaměstnanost začíná pomalu růst a první na ráně kvůli náhlému výpadu za-
kázek jsou právě oni, protože pro zaměstnavatele je to nejrychlejší a nejjednodušší řešení 
bez zbytečných nákladů na odstupné. Je možné, že pro komplikovanou administrativu se 
budou dostávat do spárů firem „pseudoagentur“, které je skrytě agenturně zaměstnávají 
bez potřebných povolení – tedy nelegálně. Porušování pracovněprávních předpisů u za-
hraničních zaměstnanců je dlouhodobý nešvar; cizí státní příslušníci jsou totiž i kvůli ne-
znalosti práva a jazykové bariéře zranitelnější. Agentury jim mnohdy dluží slíbené mzdy, 
vymáhají od nich nesmyslné poplatky za své služby a neplatí za ně sociální a zdravotní 
pojištění. 

Na druhou stranu by jejich místa mohli postupně přebírat Češi čerstvě propuštění z ji-
ných  zaměstnání?  Vláda  zatím  v květnu  otevřela  hranice  pro  návrat  těch,  kteří  mají 
dlouhodobá pracovní víza, a pro pracovníky v oboru zdravotních a ošetřovatelských slu-
žeb. Zpátky se ale cizinci nějak nehrnou, jsou zdrženliví v mezinárodním cestování za pra-
cí. Přes všechna opatření nezaměstnanost v květnu vzrostla na 3,56 %. Ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) to označila za velmi slušné číslo, nemyslí si ale, 
že na této úrovni zůstane. Skutečná situace se podle ní ukáže spíše až na konci léta 
a v září. 

Ač po opatřeních souvisejících s koronavirem zamířilo na úřad práce více lidí, jsou 
i obory, kde naopak vzrostla po zaměstnancích poptávka. Je třeba říct, že česká ekono-
mika se vyznačovala a stále vyznačuje nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě. Nyní 
je zde velká poptávka po zaměstnancích v zemědělství, lesnictví a potravinářství a v sou-
vislosti  s uvolňováním  ochranných  opatření  dochází  k obnově  ekonomických  aktivit 
v gastronomii,  hotelnictví,  službách  a  dopravě.  Hledají  se  také  noví  zaměstnanci 
ve stavebnictví, logistice, v e-shopech a kvalifikovaní řemeslníci, analytici a vývojáři soft-
waru. S rozjezdem sezónních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do práce. Vy-
padá to, že nezaměstnanost vzroste maximálně o desetiny procentního bodu. Pochopi -
telně velmi záleží na tom, jak se podaří ekonomiku nastartovat, což není a nebude vůbec 
lehké.

Zajímavé  –  ani  přitažení  šroubů  na  trhu  práce  kvůli  epidemii  neznamenalo, 
že by se všichni zaměstnanci drželi zuby nehty svého místa. Změnu plánuje každý pátý 
ještě do konce roku. Hlavním důvodem převléknout kabát je snaha získat lepší výplatu, jak 
uvedla  třetina  respondentů  průzkumu  STEM/MARK.  Uvádějí  také,  že  v práci  vyhořeli 
či je jejich džob už nebaví nebo dokonce i stresuje, u šestiny případů jde o špatné mezilid-
ské vztahy. Tři čtvrtiny jsou na svém místě spokojeny, ti ostatní berou setrvání na stejném 
místě jako z nouze ctnost. V práci sice nejsou spokojeni, ale nechtějí v současné době 
riskovat,  protože čekají  spíše na všeobecné propouštění  či  nemají  odvahu ke změně. 
Obecně pro ně platí, že změna práce je v nejisté době trochu riziko.

Na trhu práce podle ManpowerGroup začne docházet k velkým přesunům mezi fir-
mami a jednotlivými sektory. Výhled na Indexu trhu práce této agentury je u většiny za-
městnavatelů spíše pesimistický, co se týká nabírání nových zaměstnanců. Otázkou zů-
stává,  jak moc se v současné situaci  podaří  lidem vybojovat  vyšší  mzdy,  každopádně 
požadavky na růst mezd skončily v polovině března. Koronavirová krize mění trh v mnoha 
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ohledech – možná se zvýší loajalita, a naopak sníží fluktuace zaměstnanců. Firmy budou 
klást větší  důraz na to,  aby uchazeč dobře zapadl  do kolektivu. Skončí  asi  doba, kdy 
podniky budou brát všechny, kdo alespoň něco umí, jako bylo běžné před krizí.  

Situace  v pololetí:  nezaměstnanost  v červnu dosáhla  3,7  % –  za  poslední  měsíc 
se zvedla  o  0,1  procentního  bodu.  Úřady  práce  evidovaly  269 637  nezaměstnaných, 
volných míst bylo nahlášeno 334 904, tedy asi o 4 000 víc než před měsícem. Nejčastěji 
přicházejí  lidé  do  evidence  opět  z oblasti  služeb,  pohostinství,  hotelnictví,  dopravy 
a cestovního ruchu. Stále se hlásí i ti, kteří přišli o práci v těchto sektorech v Rakousku, 
Itálii, Německu nebo ve Švýcarsku. Proti květnu evidovaly úřady práce zhruba o 3 500 ne-
zaměstnaných víc. Podle analytiků by se počet lidí bez práce mohl výrazněji zvednout na 
podzim.   

Trend pokračuje i v červenci – nezaměstnanost stoupla na 3,8 %. Příčinou nárůstu 
byl  kromě  aktuální  situace  kolem  koronaviru  i  každoroční  příchod  části  zaměstnanců 
ze školství do evidence úřadů práce. Ty na konci sedmého kalendářního měsíce evidovaly 
279 673  uchazečů  o  zaměstnání,  nejvíc  od  února  2018.  Počet  nabízených  míst  klesl 
na 334 283 a meziročně se nabídka volných pozic snížila o více než 12 000 míst.  

Pomalu se ale trh práce kvůli ochlazení ekonomiky začíná měnit. Vládní program An-
tivirus na udržení pracovních míst je firmám, které by zaměstnance potřebovaly, spíše pro 
zlost. Brzdí přirozený přesun zaměstnanců tam, kde práce ještě je. Vystřízlivění z iluze, že 
vše bude jako dříve, přijde na podzim. Spousta lidí ještě nepochopila, co nás čeká. Ekono-
mika má totiž obrovskou setrvačnost, stejně jako myšlení lidí.  Dopady změn a propadu 
ekonomiky teprve přijdou a lidé se s tím budou sžívat. A šéfové firem s nadějí očekávají, 
že pracovníci přestanou mít navrch, protože jejich nároky v posledních dvou letech pře-
staly být pro zaměstnavatele únosné. Časy, kdy si zaměstnanci vlastně „diktovali“ pod-
mínky, jsou na určitou dobu pryč. Program Antivirus na podporu zaměstnanosti řadu za-
městnanců uchlácholil, ale na podzim už může být jinak. Lidé už se také tak odvážně ne-
pouštějí do změny zaměstnání, znervózněli, jsou disciplinovanější a odpovědnější, práce 
si víc váží. Firmy si už vlastně přejí, aby se na práci zase stály fronty.   

V měsíci srpnu bylo bez práce 280 000 lidí a nezaměstnanost je na 3,8 %. Na úřa-
dech práce pořád visí inzeráty na více než 300 000 volných míst, byť nabízené mzdy po-
zvolna klesají. Mnozí lidé jsou dále udržováni na pracovních pozicích, které nemají bu-
doucnost.  S ukončováním podpůrných programů tak  lze  očekávat,  že  nezaměstnanost 
bude výrazně narůstat.

Jak v našem kraji? Na konci léta nezaměstnanost po předchozím měsíčním růstu 
stagnovala na červencové hodnotě 3,7 %. Na konci  měsíce bylo  v regionu bez práce 
15 606 lidí, ale současně bylo evidováno 8 014 volných pracovních míst. Nezaměstnaných 
mírně přibylo právě na Olomoucku a Přerovsku (podle údajů Úřadu práce ČR). 

Dobře to nevypadá – propouští se a propouštět se bude. Jsou ovšem obory, kde 
vznikají  nová pracovní  místa a kde poptávka po zaměstnancích neklesá – v koronavi-
rovém kolotoči mají docela slušné šance i absolventi.  Je dobrou zprávou, že pandemii  
navzdory  nezaměstnanost  zatím  nenarostla  do  obřích  rozměrů.  Jarní  vlna  omezení 
se na trhu  práce  ale  promítne  i  na  podzim,  a  někteří  odborníci  mluví  ještě  o  delší 
setrvačnosti. Poptávka je především na relativně úzkém oborovém poli, když jednoznačně 
zelenou má branže IT. Obory snů jsou podle agentury Manuvia pozice vývojáře softwaru 
nebo specialisty ve farmacii. Takže nejvíce „frčí“ IT, které přitahuje 26 % zájemců, oblast 
vzdělávání (22 %), výzkum a vývoj (21 %) a následují management, logistika a doprava, 
marketing. 

Éra  koronavirová  změnila  i  samo  uvažování  lidí.  Předpandemickou  nízkou  ne-
zaměstnanost  a  pocit,  že  si  můžu  vybírat,  klást  si  podmínky  a  vrstvit  jeden  benefit 
za druhým, rychle odvál čas. Na přelomu léta a podzimu Češi nechtějí opouštět své jisté 
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a změnu zaměstnání považují za risk. Roste loajalita vůči stávajícím zaměstnavatelům; jis-
tota dlouhodobější práce se zkrátka stala prioritou číslo 1 a výše mzdy už není nejdůleži-
tějším faktorem. Tak to tu ještě nebylo – peníze až na druhém místě!? Ukazuje se tedy 
stará známá pravda: šikovný, pružný a otevřený, ochotný se rekvalifikovat a pracovat na 
sobě má šanci uspět i v těžkých časech. Komunikace, přizpůsobivost, empatie, iniciativa 
a spousta dalších měkkých dovedností jsou tak v době velkých změn a velké nejistoty dů-
ležitější než dřív.  A dobře tak!

Snad  nakonec  nebude  tak  zle?  Navzdory  koronavirové  krizi  mají  tuzemští  za-
městnavatelé mírně optimistické náborové plány, když 8 % z nich očekává nárůst počtu 
pracovních sil a jen 7 % počítá s propouštěním (podle údajů průzkumu Indexu trhu práce 
společnosti ManpowerGroup). Asi dojde k masivním přesunům mezi segmenty a firmami. 
Do konce roku plánují propouštět spíše firmy v oborech jako je zemědělství, myslivost, těž-
ba nerostných surovin, rozvod elektřiny, plynu a vody. Naopak nejsilnější náborové plány 
hlásí zpracovatelský průmysl a služby, jako je státní správa, zdravotnictví, vzdělávání, kul-
tura, doprava a komunikace. 

Éra koronavirová změnila ještě něco – home office. Ptáme se – co Čech to pracant 
z domova? Politici  prosí  firmy, aby své zaměstnance nechaly pracovat z domova, věří, 
že to zastaví šíření koronaviru. A zdá se, že druhá vlna přístup zaměstnavatelů opravdu 
mění – práci z domu využívá 37 % lidí, o něco více než na jaře (podle výzkumu agentury  
STEM/MARK). Jenom z domova pracuje 12 % lidí a necelých 26 % kombinuje home office 
s přítomností na pracovišti. Zaměstnavatelé jsou nyní k takové práci mnohem vstřícnější, 
stavějí  na pozitivních zkušenostech z jara. Možná se ukáže, že jde i  v budoucnu o vý-
hodnou formu, ale zdaleka není jisté, že se stane masovou normou.  

Covidový paradox: firmám chybějí lidé! Ekonomika padá, přesto mnohé firmy hlásí 
nedostatek zaměstnanců. Na vině jsou karantény, vyšší nemocnost i zavřené školy. Někte-
ré podniky připouštějí, že situaci zvládají jen díky nasazení svých stávajících zaměstnanců 
a mimořádným opatřením, někde nastupují brigádníci ze zavřených hotelů, jinde zavedli 
práci o víkendu. To vše komplikuje chod podniků. Jen pro představu – v říjnu bylo na ne-
schopence v Česku 429 000 lidí, z toho v karanténě 119 000.

Na konci roku je na pracovní frontě klid, ale zdánlivý. Mezi šéfy malých a středních fi -
rem nepanuje takový pesimismus, jak by se mohlo zdát. Více menších firem hlásí, že chce 
lidi napřesrok spíše nabírat než propouštět. Jsou ale opatrné. Hledat nové posily chtějí  
především podniky, které současná krize posílila, například z oboru informačních a komu-
nikačních technologií. Vcelku optimistické jsou také stavební či zemědělské firmy. Tento 
přesun reflektuje očekávané zvýšení poptávky po produkovaném zboží a službách. Podle 
Indexu očekávání firem ČSOB chce až 19 % firem z Olomouckého kraje mírně snížit počet 
zaměstnanců, ale například 38 % firem ve stavebnictví a 40 % moravských firem v oboru 
zemědělství hodlá nové pracovníky přijímat.

V roce 2020 poklesl počet zaměstnaných vůči předcházejícímu roku o 68,2 tisíce 
osob (tj. o1,3 %). Na této hodnotě se podílel náš kraj celými 11,1 tisíci osobami (16,3 %). 
Snížení se projevilo nejvíce ve věkové skupině mezi 25–39 roky, tedy často rodin s malými 
dětmi. Nejmarkantněji se pokles projevil v terciálním sektoru (např. ubytování, stravování 
a pohostinství, maloobchod a kulturní a zábavní činnost). Počet podnikatelů poklesl o 7 ti-
síc,  převážně  těch,  kteří  byli  zaměstnavateli.  Omezování  podnikání  spojené  s  pro-
pouštěním indikuje i skutečnost, že se mírně zvýšil počet podnikatelů bez zaměstnanců 
a výrazně podíl podnikatelů, kterým pomáhali rodinní příslušníci. Výrazně též poklesl počet 
pracovníků zaměstnaných na dobu určitou, jejichž náklady na propuštění jsou zanedba-
telné. 
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Mnoho  propuštěných  (počet  propuštěných  byl  výrazně  vyšší,  než  pokles  za-
městnaných) se ale nespolehlo na stát a nešlo se „přihlásit“ na pracovní úřad, pokles za-
městnaných o 68,2 tis se projevil vzrůstem nezaměstnaných jen o 27,9 tisíce. Mnoho pro-
puštěných našlo jinou práci, ale více než 40 tisíc lidí se postaralo o sebe samo, většinou 
změnili podnikání „při zaměstnání“ na podnikání „na plný úvazek“. Stát jim v této složité 
době nijak nepomohl a navíc museli ještě platit povinné odvody při výrazném poklesu pří-
jmů. Je zajímavé, že ve věkové skupině 55–64 let došlo ke srovnatelnému poklesu za-
městnanosti s ostatními skupinami, ale nárůst nezaměstnaných v této skupině byl zcela 
minimální (vůči  roku 2019 jen na 103,7 %, když stejná hodnota u mladších činila cca 
126 %!).

ZDRAVÍ 2020
Tento rok přináší řadu změn v oblasti péče o zdraví. Jako první je snaha státu garan-

tovat pohotovost. Urgentní příjmy jsou součástí velkých nemocnic, ale jejich provoz je pro 
ně většinou ztrátový.  Proto  letos urgenty  poprvé dostanou peníze určené přímo jim – 
se 2 miliardami již počítá přímo úhradová vyhláška. Buduje se síť státem garantovaných 
urgentních příjmů jak na krajské, tak i na okresní úrovni, dostupná lidem 24 hodin sedm 
dní v týdnu. Od prosince 2019 se začala odpočítávat půlroční lhůta zavedení lékových zá-
znamů na jednom místě – v elektronické databázi, která zaznamená všechny léky, které 
lékaři pacientovi předepsali. Má to zabránit tomu, aby pacienti polykali nebezpečný koktejl 
léků. 

Od 1. ledna se začalo pacientům hradit léčebné konopí ve výši 30 gramů měsíčně, 
ve výjimečných případech až 180 gramů pro pacienty s rakovinou, AIDS či roztroušenou 
sklerózou. Peněžitého vyrovnání by se měly dočkat rodiny dětí, které se potýkají s  trvalými 
následky po povinném očkování,  případně po úmrtí dítěte. Za drahé inovativní léky by 
se měly úhrady dostávat rychleji a jednodušeji (jde o cystickou fibrózu, svalovou dystrofii  
či hematoonkologická onemocnění). 

Novela o léčivech má zaručit takový systém dodávání léků, že výrobce léku bude mít 
povinnost  pacientovi  s platným receptem dodat  lék  do  jakékoliv  lékárny  do  dvou  pra-
covních dnů. Výpadky pak mají lékárny řešit generickou substitucí, tedy kopií originálního 
přípravku, která má shodnou léčivou látku.  

U praktických lékařů se rozjede loni započatá péče o onkologické pacienty po ukon-
čené léčbě.  Praktik bude řešit i kolorektální screening (skryté krvácení ve stolici), jehož 
smyslem je odhalení případného nádorového onemocnění dříve, než má pacient první pří-
znaky. Budou také provádět včasný záchyt demence u lidí  nad 65 let  a dětští  praktici  
se budou více starat o děti s obezitou. Zvyšuje se i úhrada za základní výkony u zubaře, 
například za zubní výplň, a pojišťovny budou hradit rajský plyn při trhání zubu – běžného 
úkonu v každé dětské zubní ordinaci. 

Někdy dobrá myšlenka přinese potíže. Nastala epidemie třídenního marodění – Češi 
se přestali bát stonat, a i se škrábáním v krku častěji zůstávají doma (když za to mají za-
placeno). Zaměstnanci po zrušení karenční doby marodí o třetinu častěji, ale ne kvůli něja-
ké epidemii, ale protože od loňského července první tři dny nemoci hradí zaměstnavatel.  
Firmy sice dostaly jako kompenzaci od státu slevu na pojistném, ale na změně spíše pro-
dělají, a navíc jim v práci chybí lidé.

Průměrná nemocnost  v Česku meziročně stoupla o 28 %, v našem kraji  dokonce 
téměř o 40 % (uvádí Česká správa sociálního zabezpečení – ČSSZ). Je vyšší zájem o ne-
schopenky  a  ukázalo  se,  že  mnozí  zrušení  karenční  doby  využívají  k vyřizování  sou-
kromých záležitostí místo toho, aby leželi doma v posteli. Nové opatření přišlo v době ne-
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dostatku pracovních sil a zástupci firem na to, že se s ním bude spekulovat, upozorňovali. 
Zkrátka náš člověk je koumák a jen tak se na něj nevyzraje!

Alkoholismus není jistě lichou hrozbou. Jako zajímavá iniciativa se jeví výzva zůstat 
„na suchu“, respektive vyzkoušet si celých 29 dní bez něj v akci „Suchej únor“. Možná 
se to zdá snadné, ale pro stovky tisíc Čechů a Češek je to nelehká výzva. Tuto akci letos 
již  po  osmé vyhlásila  Liga  otevřených mužů jako výzvu pro všechny,  kdo cítí  potřebu 
otestovat  svůj  vztah  k alkoholu.  Během měsíce  můžeme podle  organizátorů  „ochutnat 
střízlivost“ a zjistit, jak velkou roli hraje pití v našem životě.

Čísla ukazují, že jde téměř o roli hlavní: podle vládní zprávy o užívání návykových lá-
tek denně popíjí alkohol 600 000 našich občanů a z toho 100 000 z nich nadměrně. Snad 
jen v málo zemích je celospolečenská tolerance k pití alkoholu taková jako v Česku. Vždyť 
podle statistik OECD z roku 2019 je Česko na 4. místě ve světě ve spotřebě alkoholu 
(před ním je už jen Litva, Rakousko a Francie).

Toto nežádoucí rekordmanství nám vystavuje vysoký účet. Škody se ročně šplhají 
k 59 miliardám korun, z čehož skoro polovinu tvoří výdaje na léčení zdravotních problémů 
způsobených alkoholem, ale souvisí s tím také absence v práci nebo chování za hranou 
zákona. Jakou změnu může přinést tato kreativní výzva v oblasti  konzumace alkoholu, 
není přesně známo, ale pojďme si popřát, aby to „sucho“ vydrželo co nejdéle. Prospěje 
to všem!

Máme se začít bát? Tisíce nakažených a stovky mrtvých – to je bilance útoku done-
dávna  neznámého koronaviru  (od  6.  1.,  kdy  zemřela  první  oběť),  nyní  celosvětového 
strašáka  známého  pod  odbornou  zkratkou  Covid-19,  šířícího  se  z čínského  města 
Wu-chanu. Že globální epidemie nemusí být legrace, dokazuje případ „španělské chřipky“ 
z let 1918–1920, která zabila na sto milionů lidí, tedy pětkrát víc, než kolik jich padlo na 
všech bojištích 1. světové války. Pak je tady virus HIV způsobující nemoc AIDS, „ptačí  
chřipka“, „drůbeží mor“, dýchací nemoc SARS, virus MERS napadající plíce a ledviny, af-
rický virus ebola či „prasečí chřipka! Podle expertů jsou kromě afrických zemí hlavním re-
zervoárem  exotických  nemocí  zvířecí  trhy  v jihovýchodní  Asii  a  v Číně.  Především 
o obyvatelích Číny se říká, že snědí úplně všechno, co má čtyři nohy a není to stůl, co létá 
a není to letadlo a všechno co plave a není to loď! Na wu-chanský koronavirus, zdá se, za-
tím žádný lék neexistuje – tak co „včil“?

Číst si denně zprávy a sledovat celou půlku televizních novin zprávy o koronaviru při-
pomíná  trochu  sledování  katastrofického  filmu.  Záhadný  virus  šířící  se  z kontinentu 
na kontinent, státy mobilizující armádu, vědci narychlo vyvíjející lék, mutace viru a vyspělý 
svět neví, jak ho porazit. Ačkoliv situace kolem koronaviru je vážná, nikdo ji nepodceňuje,  
jsou přijímána opatření proti šíření – určitě není namístě panika.  

Skuteční zabijáci ale zůstávají ve stínu – kašel, zimnice z tepoty a bolest těla. Ale 
pokud jste nebyli v nakažené oblasti, je to s největší pravděpodobností jen chřipka. Takže 
nemá cenu se bát, je třeba být připraven a mít k rizikům nákazy patřičný respekt. Zdravot-
níci  vědí,  jak  postupovat,  jsou  zde  zkušenosti  a  poučení  z onemocnění  SARS. 
Zdravotnická zařízení jsou připravena na úzký kontakt při péči o nakažené pacienty. Svě-
tová zdravotnická organizace sice vyhlásila stav nouze, ale z našeho pohledu to znamená 
spíše  apel,  aby  aktuální  situaci  byla  věnována  patřičná  pozornost.  Dělá  se  všechno, 
co je zapotřebí,  odborníci  dohledávají  všechny  osoby,  které  přišly  s nakaženými 
do kontaktu a provádějí záchyt všech případů. Je jasné, že koronavirus bude hlavním té-
matem ještě týdny, možná měsíce. Všichni jsme již z mediálního tlaku unaveni, ale doufej-
me, že koronovinárníi mediální hysterie brzy pomine. Veřejnost si uvědomí, že nejsme ve 
filmu, a vrátíme se zase na zem. Jedno pozitivum však přece jenom koronavirus přinesl. 
Lidé začali, vlastně nevědomky, více dbát na prevenci před chřipkou. 
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Jsou i dobré zprávy. Počet úmrtí na nemoci srdce v Česku výrazně klesá, přesto jsou 
stále jednou z hlavních příčin smrti. Nemoci srdce a cév jsou u nás totiž pořád největším 
zabijákem, přestože v posledních třiceti letech úmrtí na tyto choroby dramaticky klesají. 
Tehdy podlehlo infarktu 17 670 lidí, zatímco v r. 2018 3 989 lidí. Celkově na onemocnění 
oběhové soustavy zemřelo první rok po revoluci 72 396 Čechů, zatímco předloni necelých 
50 000. Lékařská věda jde rychle dopředu, vznikla specializovaná pracoviště, péče je lepší 
a také Češi žijí zdravěji. Stravování jistě hraje velkou roli, ale Češi příliš kouří, trpí nadvá-
hou a je mezi nimi hodně diabetiků. Přestože špatná čísla klesají, ve srovnání se zeměmi 
západní Evropy si stále moc dobře nevedeme. Snad pomůže nově zavedená řada léků 
a léčebných postupů, rozvoj srdeční chirurgie a zlepšující se kontrola cholesterolu a vy-
sokého krevního tlaku; nesměl by se ale vyskytovat významný nárůst obezity, úbytek po-
hybu a zvýšený výskyt cukrovky v posledních letech!  

Další  pozitivum.  Kuřáků  v Česku  podle  aktuálního  výzkumu Státního  zdravotního 
ústavu v posledních 7 letech vytrvale ubývá – zejména mezi mladými lidmi. Aspoň příleži-
tostně si zapálí cigaretu méně než čtvrtina lidí starších 15 let – Češi si více uvědomují  
rizika kouření. Trend snižování kouření potvrdil průzkum u věkové skupiny 15 až 24 let, 
kde se tvoří návyky pro celý život a těžko se odnaučí kouřit někdo, kdo kouří třeba 40 let. 
Zatímco v r. 2017 kouřilo 35 % mladých žen mezi 15 a 24 lety, v r. 2019 to bylo jen 23 %!

Je  třeba  věnovat  pozornost  i  alternativám  klasických  cigaret  a  jejich  oblíbenosti 
u mladých, k čemuž přispívá i reklama a propagace od youtuberů, což nedává nejmladší 
generaci dobrý příklad. Děti a mladistvé je nutno chránit před závislostí na nikotinu, pro-
tože se u nich vytváří 7x rychleji než u dospělých. Více než 21 % mužů a 15 % žen kouří 
denně většinou klasické cigarety mezi 10–14 kusy.  Roste i užívání alternativ, které se tváří 
jako zdravé, a bohužel to tak mnohdy není. Elektronické cigarety užívá méně než 5 % lidí,  
mezi mladými do 24 let asi desetina kuřáků. Téměř polovina uživatelů e-cigaret pak kouří 
i klasické a zahřívané tabákové výrobky asi 3 % respondentů průzkumu. Poměrně vysoké 
procento lidí je stále vystaveno tabákovému kouři na pracovišti, přestože v r. 2017 došlo 
k poměrně významnému omezení kouření ve veřejném prostoru.

Nečekané další pozitivum – díky pandemii byli Češi zdravější! Málo stonali – svůj po-
díl  na tom jistě měly zavřené školy i  práce z domova a možná také strach z ordinací? 
Za nižšími čísly lze najít opatření nouzového stavu. Poklesly počty infekcí napříč repub-
likou, u dalších nemocí nebyl pokles tak výrazný. Cestovní ruch se v této době rovnal nule, 
lidé skoro necestovali ani v rámci republiky, tudíž bylo méně zdrojů nákazy. Rodiny a přá-
telé  se méně navštěvovali,  školy,  restaurace či  sportoviště  byly  zavřené.  A lidé se ne-
stravovali v jídelnách, pracovali z domova – i to se projevilo na poklesu virových střevních 
infekcí. Ubylo i případů salmonely. 

Za menší nemocností může stát ale i jiný důvod než domácí strava, a to třeba prostý 
strach z ordinací v době koronaviru. Lidé měli opravdu obavy dojít ke svému lékaři. Svou 
roli ovšem hrál i fakt, že mnozí lékaři ordinace uzavřeli a nahlásit hygienikům neměli co. 
Covid-19 zastínil i letošní epidemii akutních respiračních infekcí, na kterých se částečně 
podílel  i  virus chřipky.  Určitě  byl  prospěšný respekt  z infekčních nemocí  obecně,  který 
Covid--19 vyvolal – jenže na nebezpečí se snadno zapomíná!    

Další nedobrá zpráva – systém nemocenské je 13 miliard v minusu! Český systém 
nemocenského pojištění, z něhož se platí nemocenská, ošetřovné či mateřská se dostal 
do nejhlubšího propadu od začátku svého fungování v r. 1993. Výdaje letos v prvním polo-
letí přesáhly příjmy zhruba o uvedenou částku. Důvodem je hlavně koronavirová epidemie 
a nynější krize. Na nemocenské dávky se vydalo asi 30 miliard korun, ale na pojistném 
se vybralo jen 17,03 miliardy. Propad musí dorovnat stát (vyplývá to z údajů ministerstva 
práce a České správy sociálního zabezpečení). 
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Je nutno tu  nedobrou zprávu vyvážit  zase dobrou  –  karanténa vyčistila  v Česku 
ovzduší a v měsíci říjnu se nám dýchalo nejlépe za posledních 10 let! Konečně i po inverzi 
jsme se mohli pořádně a zdravě nadechnout. Kvalita ovzduší byla převážně velmi dobrá 
až dobrá díky především menšímu počtu prachových částic rozptýlených ve vzduchu. Jde 
o mikroskopické částečky poletující  ve vzduchu s nepříznivým vlivem na lidské zdraví. 
Vznikají při topení v kotlích na pevná paliva či automobilové dopravě, jejíž intenzita byla 
ale významně omezena během nouzového stavu. Prach ve vzduchu má negativní vliv 
na zdraví – ovlivňuje hlavně srdce, cévy a dýchací ústrojí. Takže i krátkodobé zlepšení 
má pozitivní  vliv  na  zdraví  lidí,  protože  v čistém  prostředí  není  imunitní  systém  tolik 
namáhán.

Těch zpráv nedobrých je více – virus odradil lidi od preventivních prohlídek. Když 
na jaře Čechy vystrašila epidemie koronaviru, přestala část lidí z obavy z nákazy chodit 
k lékaři a řešit jiné zdravotní potíže. Jarní výpadek na konci roku ukázal, že odkládání pre-
vence  či  návštěvy  lékaře  zhoršily  v mnoha  případech  jejich  zdravotní  prognózu.  Už 
na konci léta si toho lékaři všimli u rakoviny plic a rakoviny žaludku. Roli ale hrál i fakt,  
že nemocnice musely omezovat preventivní péči. Šlo především o screening zdravé po-
pulace s cílem najít případné nádory včas, včetně zanedbání mamografického vyšetření. 
U pacientů, kteří byli již dříve nemocní, pravidelné kontroly fungovaly mimořádně na dálku.  
Ani v krizi pak lékaři nemocné neodmítali a nezastavily se naštěstí ani operace.

K radování  ale  není  důvodu.  Když  statistici  spočítali  celkovou  bilanci  úmrtí 
129 091 lidí v r. 2020 zjistili, že je to zhruba o 15 % víc než v r. 2019 = 17 000 mrtvých 
navíc. Důvody nárůstu sice neuvádějí, ale zcela jasně k němu přispěla epidemie nemoci 
Covid-19 (mezi léty 2015–2019 byl průměrný počet úmrtí 110 781 osob). Koronavirus po-
stihl nejvýrazněji věkovou kategorii od 75 do 84 let (7 400) – více muže než ženy. Na vině 
je nejen Covid-19 (11 872 lidí), ale i situace, které jsou spojeny s dlouhodobým omezením 
takzvané  běžné  péče,  omezením  preventivních  programů  nebo  odkládáním některých 
operací. Nejčernějším měsícem byl listopad s 15 000 mrtvými (naposledy tolik bylo evi-
dováno v prosinci  1995 při  vrcholu chřipkové epidemie).  Letošní úmrtnost  dokonce za-
hýbala i takzvanou střední délkou života – pro muže na 75,3 a pro ženy 81,4 roku – což je  
pokles o 1 rok u mužů a 0,7 roku u žen – takže jde o návrat o 7 let zpátky. V Olomouckém 
kraji zemřelo 8 115 osob oproti 6 914 a jde o 6. nejvyšší místo v žebříčku ČR.

Jak to vypadá u nás s obslužností lékařů?  Nabídka je 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); di-
abetologie  –  MUDr.  Jiřina  Kočí  (Vítězná  183),  MUDr.  Radana  Syslová;  gynekologie  – 
MUDr. Milan Dostál, MUDr. Zuzana Týralová, MUDr. Lada Peterková, MUDr. Jarmila Fou-
sová, MUDr. Jan Harašta (Vítězná 183), MUDr. Vojtěch Konečný (Příčná 1256/3); chirurgie 
– MUDr. Vladimír Štefka; interní lékařství – MUDr. Petra Mašková, MUDr. Ladislava Fryšá-
ková, MUDr. Jan Bajorek, MUDr. Antonín Gaja; kardiologie – MUDr. Dalimil Horalík (Ko-
menského  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, 
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MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová, MUDr.  Petr  Vočka,  MUDr. Věra Kat-
zerová (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.

KORONAVIRUS A LITOVEL

Dne 10. března, v době „koronavirové“, více než je její povinnost, omezila veřejný 
život naše radnice. Došlo k okamžitému stornu všech kulturních, společenských i  spor-
tovních akcí v městských zařízeních. Město se tak nad rámec vládou nařízených opatření 
dobrovolně uvrhlo téměř do karantény poté, co se ukázalo, že dva ze čtyř pacientů naka-
žených koronavirem jsou právě z Litovle. Manželský pár „pacientů nula“ si importovanou 
nákazu přivezl z Itálie, šlo tedy o cestovatelskou anamnézu. Podle místních fám prý ne-
dbali na nařízenou dvoutýdenní karanténu a navštívili saunu a masáž, čímž spustili lavinu 
opatření, která město o 5 dní později fatálně postihla. „Jen během jediného dne zaznělo 
20 jmen lidí, kteří byli v posledních dnech v Itálii. Rozjela se vlna fám a ve městě je to nyní 
citlivé téma,“ říká starosta. 

„Nechci, aby to vyvolalo poplach, ale radši udělejme víc, i to, co nemáme nařízeno, 
abychom si  později  něco nevyčítali.  Riziko šíření  nákazy nemůžeme podceňovat,“  řekl 
v tento den starosta města pan Viktor Kohout. Téměř prorocká slova!

Po zasedání Bezpečnostní rady města Litovel jsou zavřené nejen školy, ale i všechny 
školní tělocvičny, klubovny, hřiště a sportoviště, sportovní hala, plavecký bazén a sauna. 
Barikádují se i úředníci radnice – veřejnost za nimi smí volně jen v úřední dny, v pátky 
je úřad uzavřen úplně.  Jen pro zajímavost – Češi jsou opravdu koumáci. Vyhlášení stropu 
pro 100 návštěvníků vyvolalo šalamounská řešení „magické 99“ v řadě institucí regionu 
(například Arboretum Bílá Lhota nastavilo limit 80 lidí, naštěstí na doporučení zřizovatele 
provoz zcela zrušilo).  

Od  začátku  třetího  březnového  týdne  je  však  všechno  vzhůru  nohama  –  16.  3. 
ve 3.00 hod. postihla nejpřísnější opatření v zemi jako první vůbec tisíce obyvatel Litovle, 
Uničova a dalších 19 obcí, kteří skončili kvůli vysokému počtu nakažených v izolaci.

Co bývalo samozřejmostí, je pryč.  Zóna je hermeticky uzavřena a na cestách stojí 
policejní zátarasy. Mnozí obyvatelé města si pro jistotu dělají větší nákup, ulice jsou téměř 
liduprázdné.  V rámci  republiky  výjimečné uzavření  těchto měst  a  obcí  potrvá  nejméně 
2 týdny.  Hranice uzavřených katastrů střeží  policisté na 22 stanovištích – nikdo nesmí 
ven ani  sem.  Pokud  by  se  ukázalo,  že  nakažení  lidé  opustili  uzavřenou  oblast, 
byl by to trestný čin. Je zrušena autobusová i vlaková doprava z i do Litovle, na Července 
nezastavují žádné vlaky. Zpočátku došlo i k absurdním situacím uvnitř zóny. Policisté ne-
pustili  do města  redaktorku  LN  z Nové  Vsi,  pozvanou  na  zasedání  krizového  štábu, 
přestože  obec  do  karantény  patřila.  To  ale  bylo  nejméně  problematické.  Horší  bylo, 
že se do práce nedostali zaměstnanci živočišné výroby zemědělských podniků – ošetřova-
telé a dojiči. Většinou ani netušili, o čem se v noci rozhodlo a ráno se u zátarasů marně 
dožadovali vstupu. Na ,,opačné straně barikády‘‘ probíhala horečná jednání s KHS o udě-
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lení výjimek. Opět se tentokrát ukázalo, že u stolu se rozhodnutí dělají snadno, ale život 
tak jednoduchý není. Vše se nakonec vyřešilo, ale některé názory na činnost KHS jsou 
na těchto stránkách nepublikovatelné. Je ale nutné na omluvu říct, že se řešila situace 
nenadálá, s kterou se ještě nikdo nesetkal. To pak k nějakému přešlapu může dojít.

Problém nebyl ani tak s KHS, jako s příslušníky policie, kteří se velmi často nese-
znamovali  s nařízeními a organizací  uzavření  a často se řídili  „vlastním úsudkem“.  To 
se projevovalo  nejčastěji  u  nízkých hodností  a  těch,  kteří  neměli  velitelské  pravomoci. 
Pokud se případný problém dostal třeba jen k nižším velitelům, byl velmi rychle v souladu 
s nařízeními vyřešen. Do uzavřených obcí některé hlídky nepouštěly zásobovací auta s kr-
mivy, či je nechtěly pouštět zpět, nepouštěli nemocné ke specialistům, i když je očekávala 
připravená specializovaná oddělení a měli povolení KHS. To, co u některé hlídky v souladu 
s nařízeními šlo, u jiné v rozporu s nařízeními nešlo. Naštěstí velitelský sbor PČR po něko-
lika dnech sjednal nápravu.

Toto uzavření dvou desítek měst a obcí ovšem ovlivnilo boj s nebezpečnou nákazou 
také ve zbytku regionu – uvázl rozvoz respirátorů, roušek i zásobování potravinami a léky. 
Počet pacientů nakažených virem v kraji stále stoupá (k 16. 3. je jich již 38, z toho 31 pozi-
tivně testovaných je  z Litovelska a Uničovska)6.  Šternberská nemocnice  omezila  vstup 
do areálu. Nařízení hygieniků v oblasti zhruba s 24 000 obyvateli zahrnuje obce: Chořeli-
ce, Chudobín, Nasobůrky, Litovel, Myslechovice, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvo-
ry, Unčovice, Víska, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Nová Dědina 
u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov a Červenka. Jde tedy o epicentrum nemoci 
v regionu.

Lékařům chybí ochranné pomůcky, své ordinace v Litovli mají otevřeny jen v ome-
zeném režimu. Již uzavřeli zubaři a ke stejnému kroku postupně přistupují i praktičtí lékaři,  
mnozí pediatři přešli na „telefonický režim“. Ošetření se dočkají jen akutní případy.  

Problémy  se  zásobováním  řeší  starostové  Litovle  a  Uničova.  Dodávky  potravin 
či léků, které zprvu komplikoval strach dopravců z vjetí do uzavřené zóny, často i neinfor-
movanost řadových příslušníků PČR, kvůli hrozbě karantény pro řidiče, se daří postupně 
obnovovat. „Upřímně říkám, že zásobování není stoprocentní, ale relativně funguje. To zá-
kladní, jako pečivo či ovoce, máme. Nikdo nemůže čekat, že za takové situace budou plné 
všechny regály. I zásobování lékáren relativně funguje, zato lékaři jsou spíše jen na telefo-
nu. Obyvatelé se cítí jako v kleci, ale postupně si na nový režim zvykají. Klidné nejsou ale 
místní firmy a podniky, které řeší, jak zajistit svůj chod. Mají své závazky a zakázky. Za-
vřená je řada místních obchodů, a to i těch, které by mohly mít otevřeno. Město je ale vy-
lidněné, tržby by tak byly mizerné. Jeden z problémů, které město řeší, je svoz odpadů, 
především toho tříděného,“  uvádí  starosta města pan Viktor Kohout.  Chválí  obyvatele, 
mimo jiné za vysokou míru dobrovolnictví,  kdy mladí  lidé rozdávají  ručně ušité roušky 
a zajišťují nákupy lidem, kteří do obchodů nemohou. K 19. 3. je v kraji nakaženo koronavi-
rem 56 lidí, pět nově nakažených je z územního obvodu Litovle. Město trápí urgentní ne-
dostatek roušek, kterých dosud od hejtmanství obdrželo 2 800 kusů, stále ale chybějí. Do-
dány byly  naopak potřebné respirátory.  Ve městě,  dle konstatování  starosty,  se začíná 
projevovat nervozita a ponorková nemoc. 

Od 20. 3. mohli první obyvatelé z uzavřené zóny na odběry do provizorního zařízení, 
které postavili  vojenští  policisté u Nových Zámků, na samé hranici  okleštěného území, 
otestují každého, u koho to bude nutné. „Po dnech plných nervozity mezi lidmi přineslo 

6 Zde je nutno poznamenat, že v republice a tím ani na Litovelsku nebyl dostatek testovacích sad a na 
testy se čekalo až týden, byl vybírán jen jeden z rodiny atp. Výše uvedená čísla byla tedy značně pod-
hodnocená  a  statisticky  velmi  významně  ovlivňována  počtem  a  časností  testovaní.  Stát  nezavedl 
testování náhodně vybraných osob, aby po statistickém vyhodnocení měl přesné informace. Jevilo se, že 
nebyl zájem o skutečně pravdivá data.
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odběrové místo relativní uklidnění. To, kdo půjde na odběr, určují hygienici podle míry epi-
demického rizika,“ uvádí starosta města Kohout. 

Odběrové  místo  se  nacházelo  těsně  za  policejní  uzávěrou  a  příjezd  k  němu 
regulovala PČR. Místo sestávalo ze dvou párty stanů, ve kterých pracovaly většinou dvě 
zdravotnice. Jedna se starala o administrativu, druhá, lékařka, o vlastní odběry. Neměly 
zajištěno hygienické zařízení, nebyly nijak chráněny proti zimě. To vše na rozdíl od pří-
slušníků PČR, z nichž většina seděla ve vytopených autech.

Že jsou „koumáci“ i u nás, nemusí být zrovna dobré. Litovel je v karanténě, obyvatelé 
nemají možnost, jak město opustit; vymysleli tedy způsob, jak se vyhnout policejním kont-
rolám. Ujíždějí z města kolem Vísky po přírodní a lesní cestě vedoucí od koupaliště k lesu 
Vrapač a Hejtmanka, kde vyjedou na silnici vedoucí do Mladče. Obyvatelé Mladče to ozna-
čili za obrovskou nezodpovědnost a hazardérství. Ve městě musel zasednout krizový štáb 
a starosta řešil problém s neukázněností a vyslal na místo policisty. Od 19. 3. se střežením 
začala pomáhat i armáda, když bylo nasazeno 80 příslušníků Vojenské policie, aby posílilo 
Policii ČR při střežení rizikových oblastí.  Hasiči rozdávají lahve s desinfekcí, pytle na od-
pady a poučení pro nouzový stav. Výborně!

V neobvyklé situaci se ocitla obec Haňovice, ležící v epicentru koronavirové nákazy 
v Olomouckém kraji. Vsi se zhruba pěti sty obyvateli se sice opatření netýká, ale trpí tím 
stejně  jako  ostatní  okolo.  Ostrov  vznikl  kvůli  katastrům –  „mezera“  v uzavřené  oblasti 
má administrativní příčinu, jde o jasnou anomálii, protože obec nespadá pod Litovel.  Lidi 
nechtěli pustit jak ven z uzavřené zóny, tak do ní, ale lidé z Myslechovic sem chodili na-
koupit. Nakonec se rozhodlo šalamounsky – lidé mohou projet přes uzavřenou zónu, ne-
smí ale  zastavit.  Naopak, ti,  kteří  tu pracují  a bydlí  mimo zónu, už se sem dostanou. 
Do potíží se tak dostalo haňovické zemědělské družstvo, potíže byly posléze vyřešeny.

Firmy ze zóny jsou v útlumu – mají stop, nebo jedou na půl plynu. Jsou ve svízelné 
situaci – řada z nich omezila nebo úplně zastavila výrobu. Z těch nejbližších omezila výro-
bu strojírenská společnost Hopax v Července, která se potýká s nedostatkem zaměstnan-
ců  
a jede na necelých 15 %. Má problémy s expedicí hotových výrobků i s navážením kompo-
nentů. Výroba stojí v někdejším litovelském výrobci papírenských strojů Papcel (dnes Bell-
mer) nejméně do 29. 3. K úplnému zastavení výroby a distribuce minimálně na 2 týdny 
stanovené karanténní lhůty přistoupil i Pivovar Litovel. Je ovšem podnik pochválit, protože 
poskytl pivo všem, kteří pomáhají. Zásilku nealkoholického piva poslal obecním krizovým 
štábům v Litovli, Uničově i Července a krajskému krizovému řízení jako poděkování a pod-
poru pro všechny, kdo jsou zapojeni do mimořádných opatření v souvislosti s nákazou – 
policistům, zdravotníkům, vojákům, hasičům a dobrovolníkům. Ve výrobě pokračuje sýrár-
na Brazzale Moravia ve Třech Dvorech při  provedení preventivních opatření v souladu 
s kroky české vlády tak, aby byla zajištěna bezpečnost zdraví a kontinuita v dodávkách 
potravin obyvatelstvu. 

Výrobní závod Kimberly-Clark vyrábějící  dámské tampony z důvodu preventivních 
opatření též pozastavil výrobu. Vzhledem k obrovské produkci tohoto závodu se to rychle 
projevilo na nedostatku tamponů na celé planetě.

Objevuje  se  vlna  solidarity  i  darů  –  roušky,  respirátory,  ale  i  káva  míří  nejen 
do nemocnic. Města i obce nakupují nebo zprostředkují nákup seniorům, kteří nemají blíz-
ké. Vedle samosprávy poskytují pomoc spolky a podniky sociálních služeb nebo pobočky 
charity. Senioři mohou dostat potraviny či drogistické zboží až do domu. To je velmi pozi-
tivní zpráva o stavu české společnosti v době nouze. I město Litovel děkuje všem pomá-
hajícím, když desítky až stovky lidí vycházejí každý večer na balkon, aby potleskem podě-
kovaly všem zdravotníkům, hasičům a policistům, kteří v první linii bojují s šířením koro-
naviru. Aktivita se začala šířit po sociálních sítích a každý den se přidávají noví a noví  
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nadšenci. Řada dobrovolníků šije roušky nejen pro sebe, ale i pro sousedy, dobrovolníci 
nakupují pro seniory.  K 22. 3. je v kraji nakažených 85, nově přibyli i 4 na Litovelsku. Cha-
rita Litovel vydává roušky – pro každého 2 na opakované nošení a po 3 jednorázových. 
Zájem je veliký. 

Používají se i drony, které 18. 3. přistihly další hazardéry. Skupina cyklistů si vyrazila 
na cestu po uzavřené oblasti, kde platí přísná pravidla o omezení pohybu kvůli opatřením 
proti šíření koronaviru. Policii pomalu dochází trpělivost. Jejich jednání zadokumentovali 
a postoupili příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. 

V posledním březnovém týdnu (23. 3.) se situace dále zhoršuje – v regionu je 99 po-
tvrzených případů. V již týden uzavřené oblasti je nyní 72 pozitivních. V preventivní karan-
téně je v zemi k 23. 3. 106 policistů, dva z nich eviduje OO PČR Litovel. Situace se mění 
každý den a 24. 3. máme již 124 potvrzených případů; z toho opět nejvíce (10) přibylo na 
uzavřeném území, z nich 6 na Litovelsku. Města plánují, jak zachránit drobné živnostníky 
tím, že jim odpouští nájmy ve svých prostorách, většinou na dobu 3 měsíců.

Lidé v uzavřené zóně na Litovelsku mohou od 24.  3.  zpět do práce, pokud sami 
či jejich zaměstnavatelé dodrží příslušná hygienická opatření. Povoluje to vyhláška Kraj-
ské  hygienické  stanice  v Olomouci.  Zaměstnanci  musí  být  vybaveni  odpovídajícími 
osobními ochrannými prostředky a nesmí přicházet do styku s jinými osobami. Starostové 
Uničova i Litovle to vidí jako řešení nešťastné, protože zdraví je přednější. Ten náš zmiňu-
je, že někteří z místních mají z návratu do práce obavy a uvádí: „Jde mi o bezpečnost lidí. 
Pokud by firma byla schopna ji zajistit, je to v pořádku. Věřím, že by si to zaměstnanci po-
hlídali, sami vědí, jaká je situace. Rozumím firmám, chtějí fungovat, ale chápu i obavy ob-
čanů. Jsou opodstatněné, nemáme to ještě z krku. Hodně zaměstnanců se proto teď bojí. 
Je to neskutečná situace.“ Dále říká, že kolika lidí v uzavřené zóně se případný návrat do 
zaměstnání bude týkat, není možné odhadnout. Jak velký dopad bude novelizace vyhláš-
ky KHS mít, ukážou až následující dny. Radnice zajistila vydávání krmiva pro psy – balení 
po 3 kg zdarma, jsou vydávány roušky, pytle na odpad a hrací karty, vše 27. 3. v budově 
Městského klubu. Znovu výborně!

Část podnikatelů povolala své lidi zpět, setkali se ale i s případy, kdy se zaměstnanci 
bojí vrátit. Alibona díky výjimce rozběhla omezenou výrobu a funguje asi na 30 %, Hopax 
v Července do 10 %, Pivovar Litovel na svém facebookovém profilu uvedl, že na začátku 
dubna chystá obnovení provozu, vše ale závisí na stanovisku KHS. „Zdraví zaměstnanců 
a lidí nejen na Litovelsku bylo a vždy bude pro Pivovar Litovel na prvním místě před ob-
chodními a ekonomickými zájmy. Jsme jedním z mála potravinářských provozů v uzavřené 
oblasti,  který se rozhodl v zájmu maximální včasné ochrany zdraví svých zaměstnanců 
preventivně přerušit svoji výrobu,“ říká ředitel Ing. Lumír Hyneček. K 27. 3. zůstává na Li-
tovelsku 52 potvrzených případů a počet se již 3 dny nezvyšuje, což by mohlo být pozitivní 
zprávou pro obyvatele města, kteří napjatě vyhlížejí konec karantény.

„Haló, já mám strach!“ – lidem „uvězněným“ doma kvůli koronaviru dochází duševní 
síly. Jde o osamělé a vystrašené lidi či matky, které zmáhá péče o dítě bez možnosti vy-
cházek. To, že je psychika lidí v naší uzavřené zóně vystavena těžké zkoušce, potvrzuje i 
litovelská  praktická  lékařka  Věra  Katzerová:  „Lidé,  kteří  nechodí  do  práce  a  nikam 
nemohou, od rána do večera sledují sdělovací prostředky. Ze všech zpráv o koronaviru 
jsou vyděšení. Volají mi, že mají strach. Někteří mi i říkají, že kvůli riziku nákazy ani ne-
chtějí jít do práce, i když by mohli.“ V regionu funguje řada krizových linek a podporu nebo 
povzbuzení v čase pandemie nabízejí mimo psychoterapeutů a psychologů i nemocniční 
kaplani nebo kněží. 

Konečně záblesk světla na konci tunelu! Izolace 30. 3. v 0.00 hodin končí a Litovel-
sko i Uničovsko jsou „volné“. Třináct dní a 20 hodin nakonec trvalo uzavření této oblasti 
kvůli rozšíření nákazy koronaviru. Od nedělní půlnoci může zhruba 24 000 lidí z Litovle, 
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Uničova a 19 místních částí vyjet z karanténní oblasti například za prací, a naopak lidé 
z okolí mohou dovnitř.  V historii České republiky nemělo tak rozsáhlé opatření zatím ob-
doby.

Názory veřejnosti se ale různí – mnozí vyslovují obavu, že lidé nebudou dodržovat 
ochranná  opatření  a  nakažených  bude  přibývat.  Mimořádná  opatření  splnila  svůj  účel 
a v posledních dnech přibývalo v regionu spíše případů, které nesouvisejí s danou lokali-
tou. Navíc se vydaná opatření překrývala s kroky, které celostátně schválila vláda a minis-
terstvo zdravotnictví. Nadále platí všechna pravidla jako ve zbytku republiky i v platnosti 
všechny karantény a domácí izolace vydané pro pozitivně testované lidi a lidi, kteří s  nimi 
přišli do kontaktu. 

„Je to  pro nás obrovská úleva,  ale  vyhráno zdaleka nemáme.  Lidé  už  toho měli 
opravdu  plné  zuby.  Nyní  je  nutné,  aby  pochopili,  že  se  dál  musí  chovat  odpovědně, 
že je pořád nejlepší držet se doma, neshlukovat se a maximálně chodit ven na procházky,“  
popisuje situaci starosta Viktor Kohout. Podle něj bude mít bezprecedentní čtrnáctidenní 
izolace na všechny zdejší obyvatele hluboký dopad. „Většina z nás v poslední době pře-
hodnotila svůj žebříček hodnot. Nejistota z toho, co bude, způsobila, že každý bude mít od 
nynějška úplně jiný vztah například ke svým bližním. Ukázalo se také, jak funguje solidari-
ta, jaká pomoc přišla z nejrůznějších konců celé republiky.“

Starostové obou měst doufají, že ekonomické dopady nebudou v uzavřeném regionu 
horší než ve zbytku země. „Některé zdejší firmy musely zavřít, protože neměly dělníky, 
kteří byli venku a nemohli přijet. Tím tady byla situace horší, než byla ve zbytku země. 
Všichni jsme doufali, že izolace nebude dlouhá. Přes všechny obtíže to neskutečně lidi se-
mklo. Moc bych si přál, aby tuto soudržnost a schopnost pomáhat si v těžké situaci zůstala 
co nejdéle,“ říká uničovský starosta Radek Vincour, a my plně souhlasíme. Situace k 30. 3. 
– počet potvrzených případů v kraji  je 255, nadále nejvíce přibývá nemocných na Olo-
moucku, kde je potvrzeno 190 případů.  

Tak to  by  jeden nečekal… Znovu se  můžeme vrátit  do života i  do práce,  mnozí 
ovšem zažívají hořkosladkou směs pocitů. „Z hlediska psychiky to má dvě základní roviny. 
Na jedné straně je to úleva, určité uvolnění z toho de facto vězení, které tady bylo. Takže 
to je zlepšení, byť samozřejmě i tady, stejně jako ve zbytku republiky, stále platí vládní na-
řízení,“ popisuje náladu mezi lidmi starosta Viktor Kohout. Na druhou stranu ovšem ví o li-
dech, kteří myslí, že uzavřená zóna mohla třeba ještě jeden týden fungovat. „Spousta lidí  
se teď po zrušení uzavřené oblasti stále bojí eventuálního šíření nákazy. Já ale předpoklá-
dám, že epidemiologové věděli,  proč od tohoto opatření upustili.  Věřím, že kdyby zde 
riziko nebylo již srovnatelné se zbytkem republiky, tak by takto nerozhodli,“ pokračuje. 

Nyní se tak místní mohou vrátit zpět do zaměstnání, řada z nich ale pracuje tyto dva 
týdny mimo uzavřené území. A právě s tím je spojený další z pocitů, který mnozí z míst-
ních prožívají – ostatní lidé se jich bojí. Doslovně studenou sprchu pak lidé z Litovelska 
a Uničovska dostali na sociálních sítích, kde se část diskutujících obává, aby se odtud ná-
kaza nerozšířila do ostatních částí země. „Ó národe český, včera jste nás obdivovali, pod-
porovali, drželi palce, ať to zvládneme, a dnes byste nás lynčovali,“ posteskla si v reakci 
na to v komentářích jedna z litovelských občanek. I tak svět odplácí… K 31. 3. je naka-
žených v kraji 273, jedno úmrtí v Prostějově, dva lidé se vyléčili.  V okrese Olomouc je 216 
nákaz. 

Na úřady práce už míří lidé, kteří kvůli epidemii koronaviru přišli o zaměstnání – jsou 
to první propuštění. O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů se 
hlásí lidé, kteří pracují v pohostinství, službách a cestovním ruchu. Obdobná situace je 
v automobilovém průmyslu a u subdodavatelů v oboru. Pokud jde o osoby samostatně vý-
dělečně činné (OSVČ), řada z nich dočasně přerušuje svou činnost, velké firmy zatím ne-
propouští. Oběma má od 1. 4. pomoci program na ochranu zaměstnanosti Antivirus, který 
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zahrnuje 5 druhů náhrad a příspěvků na mzdy zaměstnavatelům podle důvodu omezení 
výroby či služeb. Žádost o náhrady budou moci podnikatelé podávat zpětně i za březen.

Na výrazně horší časy, jež přijdou po koronavirové pandemii, se chystají města Olo-
mouckého kraje. Prakticky všechna musí připravit  odložení klíčových investic a vytvořit 
si „nouzový plán B“. Dobře už bylo a brzy přijde recese či spíše ekonomická krize. Asi  
to nejvíce odnesou investice, které čeká seškrtání. Bude nutno vytvořit plán, které z nich 
je možné prozatím zatavit či odložit podle ekonomických dopadů krize, rozpočtového ur-
čení daní a očekávaného sníženého počtu dotací. Část investic by se ale udržet měla, li -
dem totiž přinášejí práci.

Olomoučtí vědci chtějí využít databázi dárců krve pro zjištění promořenosti nákazou 
koronavirem a chybějící kategorie lidí se má doplnit mimo jiné obyvateli z Litovelska a Uni-
čovska. Dvoufázové testování bude provedeno v květnu a červnu, potom v září a říjnu. Bu-
dou využity tzv. rychlotesty, které jsou certifikované a ověřené. Samostatné testování pro 
uvedené oblasti má pomoci proto, že zde bylo ohnisko nákazy a dvoutýdenní izolace.  

Litovel jako stigma. Už jen zvěsti o plošném testování stihly vyvolat ve městě pozdvi-
žení. Starosta informuje občany, že není důvod k panice, protože ani krizový štáb, ani ve-
dení města dosud nikdo nekontaktoval. Ovšem podle něj by lidé z dříve izolované oblasti 
toto opatření uvítali. „Bylo by přínosem vědět, jak moc jsme promoření,“ říká Kohout a sta-
rosta Uničova s ním souhlasí. K 1. 4. je v kraji evidováno 309 potvrzených případů nákazy, 
nejvíce – 116 na Olomoucku.

Karanténa již třetí týden izoluje Čechy doma. Bouchnutí „papiňáku“ už někde bublá 
uprostřed čtyř stěn, a ještě nějakou dobu potrvá. Jak nedostat ponorkovou nemoc? Asi zá-
kladním předpokladem klidné domácnosti je dodržování rutiny, režimu dne. Mít realistické 
požadavky, snažit se být tolerantní a ohleduplný, nehodnotit, nekritizovat, nenapravovat 
a nebýt agresivní. To jsou totiž obvyklé spouštěče konfliktů v ponorkovém dusnu. Důležité 
je také umět být sám, ale také dodržovat i jiné sociální kontakty, třeba komunikovat s přá-
teli po sociálních sítích. Nejlepším způsobem útěku ale zůstává zeleň, procházky, fyzická 
aktivita. To proto, aby třeba místo baby boomu spíš nepřišly rozvody.

A hlavně pro obroušení možných hran bychom chtěli znát alespoň přibližnou odpo-
věď, kdy toto martyrium skončí. Statistiky nás příliš neuklidňují, každý den napjatě čeká-
me, jak se bude epidemie vyvíjet. V prvních dnech dubna již počet nakažených razantně 
nestoupá, což se jeví jako pozitivní. Ovšem normální život však dál nežijeme, a dlouho žít 
nebudeme.  Přes  optimistická  čísla  je  k definitivnímu  vítězství  pořád  daleko.  Dál,  než 
bychom si přáli, protože žijeme v hodně okleštěné „demoverzi“ světa. Ke dni 2. 4. je evi-
dováno 3 300 nakažených a 32 mrtvých – stát zahajuje fázi  tzv. inteligentní karantény, 
a k tomu dodává optimistická čísla. Experti se shodují na tom, že omezení života může 
trvat o mnoho týdnů a měsíců déle, než všichni očekávají, jistě mnohem déle než zmi-
ňovaných  30  dnů  navíc,  které  bude  vláda  žádat  od  parlamentu!  Uklidňovat  se  tím, 
že zlepšení přijde s teplými měsíci a určitě pak po nalezení léku – to jsou spíše těšínská 
jablíčka.

Podle premiéra Babiše vláda začíná uvažovat o zmírnění  opatření,  která zavedla 
kvůli  šíření koronaviru.  Výraznější  změny by mohly přijít  po Velikonocích,  úplný návrat 
k normálnímu stavu ke konci jara. Prvním by bylo otevření obchodů, pilotní otevření škol, 
restaurací. Vše ovšem bude záviset na tom, jak se bude dařit epidemii zvládat. Její vrchol 
by podle něj měl nastat ke konci dubna. K běžnému životu by se mohlo Česko podle něj 
vrátit zhruba za 2 měsíce, v měsíci červnu do úplného normálu!? 

Zase nelichotivé prvenství Litovle: město má k 4. 4. 100 nakažených, absolutně nej-
víc  v ČR.  Je  to  tedy  10  případů/na  1 000  obyvatel  (Olomouc  1,57/1 000,  Praha 
1,097/1 000). Na sociálních sítích už se o nás píše pod označením „stovkaři“. Ve městě 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              204 / 311

se prý pohybuje několik nakažených bez příznaků, ty bude těžké najít! Jak se asi cítí ti,  
kteří do města nákazu zavlekli a karantény nedbali?!

Forenzní genetička Halina Šimková i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymu-
la  dále prosazují  plošné testování  na donedávna uzavřeném Litovelsku.  Pokud prý jej  
otestují, mohou si domodelovat, jak moc se tam nemoc šířila, a jak pomohla karanténa. 
Z toho se  dá vytvořit  představa o  nakažlivosti  onemocnění.  Tedy  zmapovat  Litovelsko 
by bylo mimořádně cenné, získaly by se tak informace, které se jinde v republice nedo-
stanou. Vytvoří se reprezentativní vzorek 1 000 lidí, dodán bude odpovídající počet rychlo-
testů a PCR v podobě proužků připomínajících těhotenské testy. Kdy to začne, nevíme.

Tak toto je už na hraně – nebo za ní? Kdo je Karel E.? Ten podle novin MF DNES 
ze 7. 4. vyhrožuje smrtí spoluobčanovi kvůli tomu, že patří mezi nakažené koronavirem. 
Jde o otce 2 malých dětí z obce na Olomoucku (Litovle?). Muž mu na Facebooku napsal, 
že zaslouží jen kulku do hlavy, a do komentářů doplnil i fotografii snajpra. Píše: „Tak po-
slouchej, hrdino, všichni debilové, co jeli na lyže, by měli zaplatit náklady lidem za to vě-
zení. Není to nic jiného než bezohlednost.  Ty a tobě podobní zaslouží pouze kulku do 
hlavy, jste debilové, a to je všechno. Doufám, že vám to karma vrátí i s  úrokama.“ Případ 
prověřují kriminalisté.  

Jsme  nejhorší  po  Praze  –  Olomoucký  kraj  je  po  ní  nejhůře  na  tom,  pokud  jde 
o množství  nakažených  koronavirem  vzhledem  k počtu  obyvatel.  Podle  expertů 
to má na svědomí ohnisko nákazy na Litovelsku a Uničovsku. K 7. 4. je v kraji 71,14 osob 
s prokázaným onemocněním Covid-19 na 100 000 obyvatel (Praha má 90,67/100 000). 
Izolace i geografická poloha včetně významných dopravních uzlů umožnila zachytit velký 
počet nakažených osob a otestovat je. Je možné, že počty nakažených tím pádem v regio-
nu rapidně vyskočily nahoru a ve srovnání s ostatními Olomoucko torpédovaly na první 
místo v žebříčku krajů. Proto tyto pečlivě prozkoumané a otestované obvody mohly před-
stihnout v počtu případů daleko větší aglomerace. 

Platíme za to nyní tvrdou daň – u ostatních čelíme jako možní „bacilonosiči“ nedůvě-
ře, podezírání a napadání a některé negativní reakce hraničily až s výhrůžkami. „Byly do-
cela silné a vnímali to hlavně lidé, kteří jezdili do práce mimo Litovel. V pracovních kolek-
tivech to bylo dost cítit,“ říká starosta Kohout.  Dále uvádí: „Lidé z Litovle jsou vycvičení, 
zažili vězení a opatření umí dodržovat. Určitě se najde výjimka, ale tady jich bude daleko 
méně než v jiných městech. Snažil jsem se naše obyvatele uklidňovat, aby si z toho nic 
nedělali, že to za čas zmizí. Každému se všechno určitě vrátí. Nikdo neví, která obec bude 
za týden, za měsíc v úplně stejné situaci a všichni si na ně budou ukazovat,“ nabádá.

Sociální sítě v minulých dnech zaplavily stovky negativních komentářů, v nichž disku-
tující poukazovali na to, že nezodpovědní lidé museli na začátku celou nákazu roznést 
a nesouhlasné reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Vzpamatujte se. V Litovli a v Uni-
čově platí pořád stejná pravidla, jako ve zbytku republiky.  To, že tady bylo mimořádné 
opatření, neznamená, že dnes jsou tady všichni nakažení. Nechápu vaše chování. Je tady 
více případů, protože se více testuje. Olomouc je teď však daleko nebezpečnější než Li -
tovel,“ ohradila se epidemioložka KHS Růžena Halířová.

Podle  starosty  Viktora  Kohouta  v lidech  zůstane  zklamání.  „Léta  tady  budujeme 
cestovní ruch a pracujeme na dobrém obrazu města. A teď může být všechno pryč a zů-
stane jen negativní obrázek Litovle. A to se nesmí stát, aby někde v okolí propuklo nové 
ohnisko. Kdo bude na vině? Samozřejmě Litovel. To je teď náš strašák,“ říká Kohout.

Ve městě vznikala nespokojenost a málem panika, protože testovaní lidé marně če-
kali na výsledek. Několikadenní (i týdenní) zpoždění nabralo oznamování výsledků pro po-
ruchu velkokapacitního  zařízení  v laboratoři  FNOL.  Pacienti  ji  bombardovali  telefonáty, 
protože zaměstnanci potřebovali vědět, kdo musí být v karanténě, a kdo může již do prá-
ce.  K 7.  4.  se  pak  situace  v kraji  stabilizovala  –  nakažených  je  424,  obětí  6,  všichni 
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v kategorii nad 59 let a 22 lidí se z nákazy uzdravilo. Po velikonočních svátcích stoupl po-
čet pozitivně testovaných na 589, 73 vyléčených a 8 mrtvých.

Život v karanténě přináší všude stres a frustraci.  Tak dlouhé soužití  bez možnosti 
úniku české domácnosti ještě nezažily. Omezení pohybu patří mezi základní opatření, kte-
rá pomáhají proti šíření nemoci, ale je zřejmé, že má i svou odvrácenou stránku. V rodi-
nách narůstá  nervozita  a  s tím,  jak  jsou  lidé  více  spolu,  přibývají  také  konflikty,  které 
mohou vyústit až v domácí násilí. Jeho nárůst zatím není markantní, ale jak bude v květnu 
a červnu? Lidé aktuálně fungují v krizovém režimu, ve kterém jsou schopni leccos přetrpět, 
až se ale situace začne vracet do normálních kolejí, budou mít také více prostoru řešit  
hlubší problémy v domácnostech. A problémy spojené s izolací doma opravdu prostupují 
celou republikou. Odborníci apelují, že nejdůležitější je situaci řešit a nenechávat doutnat 
pod pokličkou, protože potom ten „papiňák“ opravdu vybuchne a bude zle! 

Deník MF DNES 16. 4. v části Olomoucký kraj (str. 15) se věnuje rozhovoru starosty 
města pana Viktora Kohouta s redaktorem Michalem Poláčkem o situaci v Litovli.  Uvádí-
me  ve  zkrácené  podobě  zajímavé  postřehy  z  článku  „Řada  lidí  v Litovli  přehodnotila 
priority“.

Starosta v úvodu konstatuje, že čtrnáct dní v koronavirové karanténě, do níž Litovel 
spolu s dalšími 20 obcemi spadla kvůli počtu nakažených, přineslo i něco dobrého. Dnes – 
dva týdny od konce izolace – jsou lidé  podle  něj  soudržnější,  více  si  důvěřují  a  také 
si navzájem děkují. „Spousta lidí si uvědomila, že to, co považovali za samozřejmost, nijak 
samozřejmé není.“ Současně ale vnímá i negativní dopady karantény a pandemie a mimo 
jiné se strachuje o litovelské podniky a cestovní ruch. 

Na  dotaz  redaktora,  jaká  je  Litovel  „svobodná“  od  izolace  odpovídá:  „Uvolnění 
pravidel na stav, který nyní platí v celé ČR, tady lidem skutečně přineslo více svobody. Teď 
mají možnost alespoň vyrazit na procházku, jet do práce mimo někdejší uzavřenou oblast, 
a především si mohou zajít k lékaři, což je hodně důležité. Ty dva týdny v uzavřené oblasti 
lidi nějak změnily. Myslím, že spousta lidí si přehodnotila priority, a doufám, že u toho zů-
stanou.  Konkrétně  ve  vztahu  a  přístupu  k příbuzným  a  dalším  důležitým  hodnotám. 
Panovala zde velká nejistota ohledně blízké budoucnosti, což se na podstatné části ob-
čanů nějak podepsalo. Pro celé Litovelsko a Uničovsko to bylo skutečně velice těžké ob-
dobí  a  současně i  zkouška,  která nejenom lidi  mezi  sebou,  ale  i  policisty,  hasiče,  zá-
chranáře či například také krizový štáb stmelila.   Jsem přesvědčený, že mezi místními po-
sílila vzájemná důvěra, cítím mezi nimi větší vzájemnou úctu, víc si děkujeme, častěji se 
na ulici zdravíme a jsme pokornější. Pozitivní je, že karanténa mezi lidmi probudila i soli -
daritu, z řady mladých lidí se stali dobrovolníci, šli do toho naplno.“ 

Jako negativa vidí starosta, že i po dvou týdnech od zrušení uzavřené oblasti zů-
stávají naši obyvatelé „strašáky“ pro lidi z okolí – jako bychom tady byli všichni nakažení. 
Problémem je také otevření „okének“ některých restaurací, kde se lidé shlukují a nedo-
držují nařízené odstupy, především při slunečném víkendu. Může se stát, že týdny izolace 
přijdou vniveč a situace se může rychle otočit opačným směrem. 

Podle  dostupných  informací  z ministerstva  zdravotnictví  má  být  Litovel  zapojena 
do plošného  testování,  které  je  město  připraveno  realizovat.  To  nebude  povinné.  Lidé 
se ale obávají, že po plošném testování půjdou automaticky znovu do dvoutýdenní karan-
tény. To by bylo pro město likvidační a místní občané, zaměstnavatelé a podniky by to již 
nemuseli zvládnout. Uvidíme, jak odborníci celý systém vymyslí.

Na dotaz, jaký bude dlouhodobější dopad izolace na Litovel v horizontu příštích mě-
síců či dokonce let, odpovídá pan Viktor Kohout následovně: „Mám obavy o cestovní ruch,  
o zdejší restaurace, hotely či penziony. Fakt, že jsme byli v hledáčku jako snad nejnaka-
ženější  město v zemi, může mít  dlouhodobý dopad. Ale uvidíme, co bude v létě. Snad 
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budou lidé rozumní či na to zapomenou a přijedou. Důležité také bude, jak se epidemie 
a nákaza budou celkově vyvíjet ve zbytku republiky.“

Poslední otázkou redaktora bylo téma ekonomiky města při nižších příjmech, o tom, 
které investice bude muset město odložit: „Snažíme se to zatím řešit rezervními fondy na-
šich příspěvkových organizací, které nyní fungují jen v omezené míře. Prostředky by šly 
zpátky do městské pokladny. Další škrty přijdou v drobných investičních akcích, ale nebu-
dou se týkat investic, s nimiž jsou spojené dotace. Přesnou částku ještě neznáme, ale bo-
hužel minimálně o 5 milionů město přijde ze záloh od podnikatelů. Finanční rezervy Litovel 
má, ale nadoraz samozřejmě jít nechceme.“ 

Naše město bylo vybráno jako jedna z 5 lokalit pro plošné testování na přítomnost 
koronaviru. Odborníci potřebují získat data od zhruba 7 000 lidí z Olomoucka, Litovelska 
a Uničovska, protože tuto oblast považují za tu, kde došlo k nejmasivnějšímu šíření viru 
v celé republice.  Budou připraveny odběrové stany – u nás před supermarketem Billa. Ur-
čené jsou především pro místní, kteří kvůli vysokému počtu nakažených museli žít 2 týdny 
v karanténě. V Litovli,  Uničově a okolí  se bude prověřovat  stav cca 2 500 lidí  ve věku 
od 8 do 89 let. Otestování je zdarma, dodrženy budou přísné hygienické podmínky a vý-
sledky se účastníci dozvědí do 15 minut. 

Cílem je zjistit, kolik lidí už nemoc vlastně prodělalo. Doktor Marian Hajdúch z FNOL 
vysvětluje: „Člověk, který test podstoupí, si nejen ověří, že je zdravý a neohrožuje své blíz-
ké, ale poskytne důležité údaje pro zdravotníky, vědce i vládu.“ Výsledky testování budou 
zpracovány  a  zveřejněny  zcela  anonymně  bez  možnosti  identifikace  jednotlivých 
účastníků. 

Tak, to je bomba! Na Olomoucku se chtějí testovat lidé z celé země. Tisíce míst za-
brali během pár hodin v rezervačním systému zájemci o plošné testování na protilátky vůči 
koronaviru. Telefonáty z celé republiky teď musí řešit náš starosta pan Viktor Kohout: „Vo-
lají nám lidé z celé země, anebo ti, kteří mají sice trvalé bydliště v Litovli, ale už roky bydlí 
jinde. Zajímá je, jestli by se mohli přijet otestovat. To ale není účelem této studie. Je hlavně 
pro ty, kteří žili uvnitř zóny a byli v kontaktu s nakaženými,“ zdůrazňuje Kohout.

Přitom  ještě  před  pár  dny  starostovi  Kohoutovi,  stejně  jako  dalším  Litovelanům, 
chyběly k již  avizovanému plošnému testování  informace, část  místních tak z něj  měla 
strach. „Někteří lékaři měli obavu, že se vzorky budou odebírat v ordinacích, lidé se zase 
báli, že po plošném testování půjdou automaticky znovu do čtrnáctidenní karantény. Což 
by bylo pro město likvidační,“ vyjádřil starosta v rozhovoru pro tisk. Nyní však cítí, že pří-
stup spoluobčanů se změnil, protože hned první den (22. 4.) byla zabrána většina termínů, 
nejbližší volné byly už jen 1. a 2. 5. Otázkou však zůstává, jestli se podaří sesbírat data  
do tzv. reprezentativního vzorku celé populace, protože zvláště u seniorů, kteří při pande-
mii patří mezi nejohroženější skupinu, není jisté, zda na testy dorazí. 

Vojenské stany, zdravotníci zabalení v ochranných oblecích – v pátek 24. 4. nastar-
tovalo testování v prostoru naproti Billy. Od 8 hodin ráno se první hloučky seniorů pomalu 
shlukují na parkovišti. Na místě je již vojenská policie, ženisté a zdravotníci. Začala speci-
ální studie, která má odhalit míru promoření v celorepublikově specifické oblasti. Samotný 
odběr probíhá jinak než jinde, ne odběrem z prstu, ale ze žíly. V případě pozitivního testu 
odhalujícího přítomnost protilátek proti Covidu-19 následuje klasický výtěr z nosohltanu, 
pro zjištění infekce. 

Mezi prvními se nechává otestovat starosta Kohout,  který se pro uvolnění nálady 
dostavil  ve žluté  kohoutí  roušce.  Protože lidé  se registrovali  přes  připravený formulář, 
k žádným shlukům ani problémům nedocházelo – ranní fronta se rozmělnila a vše fungo-
valo jako na běžícím pásu. K dnešnímu dni je v kraji nakaženo 676 lidí, 349 se vyléčilo, 
13 zemřelo. 
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Média konstatují, že zájem o testování na přítomnost protilátek proti nemoci Covid-19 
je v kraji značný. Za první 3 dny se ho zúčastnilo již 4 107 lidí, z toho 600 v Litovli a Uni-
čově.  Autoři  studie  potřebují  získat  6 500  vzorků  od  lidí  různých  věkových  kategorií. 
Obavy,  že  se  senioři  nedostaví,  se  nevyplnily,  největší  počet  volných  míst  na  testy 
je ve věkové skupině mezi 18 a 39 lety. Podle informací jsou pozitivních případů pouze 
jednotky. Přesto obvod Litovle eviduje stále 131 případů onemocnění Covid-19, Uničov 96. 

Hejtmanství kraje reagovalo na enormní zájem dobrovolníků a zvýšilo plánovanou 
kapacitu v testovací studii z původních 6 500 až o 4 000 dalších míst. Podařilo se na tom 
dohodnout s dalšími účastníky projektu, a tak se dále mohou lidé testovat na odběrových 
místech v Olomouci, Litovli i Uničově. Zájem lidí o testování překvapil organizátory hned 
od počátku, když všechna místa byla během několika hodin obsazena. Takže nyní skončí 
testovací studie až 1. května. Tak bude splněn hlavní cíl – identifikovat jaké procento lidí  
má protilátky proti tomuto novému koronaviru, a zda jsou lidé v dané chvíli nositelem pa-
togenu, či nikoliv. 

Důvodem velkého zájmu byla i skutečnost, že testy byly placeny ze zdravotního po-
jištění a testovaný na ně nijak dále nepřispíval. To přilákalo do Litovle mnohé, kteří nevá-
hali pro ušetření pár korun do Litovle přijet i ze značných vzdáleností. Zrušení povinné ma-
turity  z  matematiky  a  tím  její  přesunutí  mezi  nedůležité  předměty  tehdejší  ministryní  
dr. Buzkovou, které odebralo základní matematické vzdělání již jedné generaci, se projevi-
lo naplno.

Plošné testování potvrdilo větší výskyt infekce mezi lidmi na Litovelsku a Uničovsku, 
než například v Olomouci. V rámci studie, která skončila 1. 5., se na Olomoucku nechalo 
otestovat 9 559 dobrovolníků. Zhruba 60 % lidí je z Olomouce, zbytek u nás a v Uničově, 
kde se tak podařilo zachytit 16 % veškeré populace.  Digitalizuje se obrovská kohorta dat, 
výsledky  tak  budou  později.  Ale  již  nyní  je  viditelný  rozdíl  v počtu  pozitivních  případů 
na Olomoucku  versus  Litovelsko  a  Uničovsko  v náš  neprospěch.  Stav  ke  dni 2.  5. 
– 676 případů, vyléčených 446 (aktuálně nemocných je tedy 230), počet obětí 14.  

V Litovelských  novinách  číslo  5/2020  byl  uveřejněn  rozhovor  se  starostou  města 
panem Viktorem Kohoutem o nelehké koronavirové době a kronikáře zaujaly některé po-
střehy (uvádíme bez uvozovek).

Vše  začalo  telefonátem hejtmana  ve  3  hodiny  ráno  16.  3.,  který  uvedl  vyhlášku 
Krizového štábu Olomouckého kraje o izolaci města. V 5 hodin již zasedal krizový štáb 
města a rozhodl o opatřeních souvisejících s karanténou. Zájem o informace byl obrovský 
a prakticky Litovel a Uničov znala v tyto dny díky ČT snad půlka Evropy. Úkoly byly rozdě-
leny,  provedena  analýza,  stanoveny  důležité  i  interní  kontakty  na  integrované  složky 
a další instituce, včetně lékařů či vedoucích prodejen. Stálá pracovní skupina štábu fungo-
vala nepřetržitě, stanovena byla i noční hlídka a 2x denně zasedal krizový štáb včetně ve-
doucích odborných skupin (TS, hasiči, zaměstnanci odborů MěÚ). Ti zajišťovali základní 
potřeby obyvatel – zásobování, likvidaci odpadů, výjimky od KHS, problémy lékařů i léká-
ren, problémy s bankomaty, zajištění koordinace služeb a distribuci ochranných pomůcek 
pro starší a imobilní občany (společně s Charitou Litovel a dobrovolníky). 

Štáb spolupracoval s Krizovým štábem Olomouckého kraje, vojenskou policií,  psy-
chology  HZS,  předsedy  osadních  výborů,  s médii,  dobrovolnými  hasiči,  s firmami 
a podniky a také s dárci z celé republiky. Chod celého města se na 14 dnů uzavřel – Li-
tovel se stala městem duchů, a tak se začaly vymýšlet nejrůznější počiny k pozitivní nála-
dě – využívání videoreportů, večerní konvoje „Naděje“ s potleskem lidí na balkonech síd-
lišť, jako poděkování i jako symbol, abychom si navzájem uvědomili, že nic není samozřej -
mostí. Při živém přenosu na sociálních sítích to vidělo přes 20 000 lidí a dostalo se to až 
do Kanady.  Bylo cítit, že lidé jsou stmelení, a tak by to mělo být napořád!
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Po otevření města se život vrací do normálních kolejí. Přesto tato rána bude mít své 
dopady dál, a to nejen na psychiku lidí, ale i na podnikání, zaměstnání a vlastně i na roz -
počet  města.  S touto  nemocí  se  budeme  muset  zřejmě  naučit  i  žít,  jako  s chřipkou 
a podobně. Nyní jsme vystrašení, hlavně starší generace, což je velmi nepříjemné. Hodně 
nás ovlivňují média a bohužel i strach podněcuje negativní emoce. 

Co chce pan starosta lidem vzkázat: „Přiznám se, že mě tato doba naučila být i tro-
chu romantikem. Na začátku jsem řekl na rádiu Impuls, že musíme chodit daleko od sebe, 
abychom se jednou zase mohli obejmout. To „jednou“ už se blíží. Tuto těžkou zkoušku jste 
zvládli na jedničku a neskutečná solidarita mezi většinou z nás se ukázala v praxi. Pře-
hodnotili jsme si opravdové hodnoty a doufám, že to nezapomeneme, a i z této zkušenosti 
si vezmeme určité ponaučení. Hlavně nezapomeňme i na humor v této době a občas ty 
zprávy v TV raději vypněte. To nejhlavnější ale je, že přeji všem zdraví a posílám jedno 
velké DĚKUJI! Druhé velké DĚKUJI! patří mým nejbližším kolegům místostarostovi Lubovi 
Brozovi,  tajemníku  Radku  Vašíčkovi,  vedoucímu  krizového  štábu  Petru  Greplovi,  také 
Pavlu Ženožičkovi, který se zasloužil o informovanost občanů prostřednictvím webu a Fa-
cebooku ve dne v noci, všem ostatním členům krizového štábu, a třetí velké DĚKUJI! patří 
všem, kteří jakkoliv formou pomáhali a pomáhají dál. 
LN 5/2020, str. 3.

Titulek novin: „Plošné testy zbavily Litovel stigmatu!“  Jako dobrou i špatnou zprávu 
zároveň mohou obyvatelé Litovle a Uničova číst výsledky studie kolektivní imunity proti 
nemoci  Covid-19, zveřejněnou 6. 5.  Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. 
I když jsme v pomyslném žebříčku testovaných skončili s výrazným náskokem jako první, 
nepřesáhl podíl nakažených novým typem koronaviru odhadovaných 5 % a promořenost 
našich obyvatel tedy není tak vysoká, jak se předpokládalo. 

To, že nákazu mají za sebou, potvrdilo testování na protilátky proti viru SARS-CoV-2 
u 3,33 % dobrovolníků. I když to znamená, že velkou část obyvatel onemocnění možná 
teprve čeká, oblasti to pomůže zbavit se nepříjemného stigmatu. Po izolaci se naši lidé po-
týkali s předsudky okolí, které nás automaticky vnímalo jako potenciálně nakažené. „Od-
had byl, že ze sta lidí si už nemocí prošlo pět až šest osob. To se ale nepotvrdilo, promo-
řenost není zdaleka taková, jak jsme se domnívali. Okolí už se nás snad přestane bát,  
není to tak, že jsme tady všichni nakažení,“ přivítal výsledky studie náš starosta Viktor  
Kohout.

V rámci plošného testování zjišťovali odborníci protilátky proti Covid-19 u 26 500 lidí 
v pěti vybraných oblastech Česka. Kromě nás a Uničovska, kteří jsme svým podílem pozi-
tivně testovaných skončili na prvním místě, podíl Olomoucka byl 1,29 %, v Praze 0,4 %, 
Brně 0,22 % či Litoměřicích 0,6 %. Podle epidemioložky Růženy Halířové z KHS Olomouc 
se u nás šíření nemoci podařilo zpomalit díky nařízené dvoutýdenní karanténě. 

Největším hitem rozvolňování opatření je dlouho a toužebně očekávané otevření za-
hrádek hospod a restaurací v pondělí 11. 5. Ve městě už jsou všechny připraveny a mají 
upravené rozestupy stolů, jen to spustit. Pomocnou ruku se servisem nebo vybavením za-
hrádek nabídly pivovary z regionu provozovatelům, kteří  se po dvouměsíčním uzavření 
svých podniků připravovali  na toto částečné obnovení provozu. Servisní týmy pivovarů 
měly napilno. „Prováděly zdarma sanitaci výčepních zařízení. Také bezplatně půjčujeme 
vybavení  pro  zahrádky  a  zároveň  od  nás  provozovny  dostávají  dezinfekci,  aby 
ji po otevření  měly  volně  k dispozici  pro  své  hosty,“  popisuje  ředitel  Pivovaru  Litovel 
Ing. Lumír Hyneček. 

Všechny podrobnosti o koronaviru najdete v kapitole Události, ale o návratu k normá-
lu  se  musíme podělit  podrobněji  zde.  Je  to  totiž  bomba!  V pondělí  25.  května Česko 
uvolňuje  prakticky  všechna  zbylá  opatření,  která  byla  kvůli  epidemii  zavedena. 
Po dlouhých 72 dnech si  tak můžeme zajít  do své oblíbené hospody,  kde nás ovšem 
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čekají změny – potřebné rozestupy, menší kapacita, nová hospodská pravidla – pít a jíst 
bez roušky (naštěstí) lze, ale jakmile se zvednete od stolu, musíte si ji nasadit. V interi-
érech stále totiž platí povinnost pokrývku úst a nosu nosit, až na výjimky. Restaurace lákají  
na různé akce typu „první pivo na nás“, teď jim naplno začíná boj o přežití. Otevřít mohou 
i kluby, ale tam musí zavírat ve 23 hodin, tedy v čas, kdy tam život obvykle teprve začíná.

Od tohoto data může být ve vnitřních (i vnějších) prostorách až 300 lidí. Rozjíždějí  
se tedy koncerty a jiné kulturní akce, opět s přísnými pravidly o vzdálenosti osob. Otevírají 
také hotely a ostatní ubytovací zařízení. Platí mírnější pravidla pro nošení roušek; venku 
je na ústech mít nemusíte, pokud máte dvoumetrový odstup od dalších osob, které s vámi 
nežijí ve společné domácnosti. Výjimky na nošení mají v interiérech děti ve školách a škol-
kách a některé profese. V hromadné dopravě a dalších veřejných prostorech je rouška po-
vinná.  Pokud vzniknou lokální  ohniska nákazy, bude se jejich nošení zpřísňovat regio-
nálně.  Nemusí  být  ale  vyhráno,  prakticky  všechny  scénáře  expertů  počítají  s tím, 
že se nemoc v nějaké podobě může na podzim vrátit  –  ať  už výrazně,  či  po menších 
vlnách.  

Jak to vlastně je? Podle ÚZIS (Ústavu zdravotnických informací a statistiky) neze-
mřelo 60 % lidí, jejichž úmrtí jsou v koronavirových statistikách ČR, primárně na nemoc 
Covid-19.  Většinou  měli  jiné  chronické  nemoci,  často  i  více  než  jednu.  Nejčastěji  šlo 
o nemoci  srdce,  dýchací  soustavy  nebo  cukrovku.  Mezi  zemřelými  v ČR k 25.  5.  bylo 
185 mužů a 132 žen. Třetina všech úmrtí byla mezi lidmi nad 85 let, další více než třetina 
ve věku mezi 75–84. Jen 29 zemřelých bylo mladších 64 let a jediný pak mladší 34 let.  

Co  se  během posledních  dvou  měsíců  v Česku  (asi  stejně  jako  u  nás  v Litovli) 
změnilo? Po vynuceném omezení pohybu se život vrací do běžných kolejí, k „normálnímu“ 
stavu před epidemií však má na začátku května stále daleko. Na svá obvyklá pracoviště 
se zatím nevrátila asi pětina lidí, o podobné procento méně lidí se objevuje ve veřejné do-
pravě. To na druhou stranu znamená, že lidé stále tráví více času doma, byť už zdaleka 
ne v takové míře jako před 2 měsíci. Podle průzkumu GfK jich třetina tvrdí, že ve srovnání 
s dřívějškem věnují  doma  více  času  zábavě.  Přímo  o  hodiny  nabobtnal  čas  strávený 
brouzdáním po internetu, sledováním filmů či zpravodajských programů, a to zejména do-
poledne  –  tedy  mimo  hlavní  vysílací  časy.  Více  sledují  sociální  platformy,  věnují  čas 
YouTube, Facebooku či Instagramu.

Lidé však nežili jen přikovaní k obrazovce televizního přijímače či monitoru počítače. 
Kvůli  zavřeným  restauracím  se  více  vrhli  na  vaření  (uvádí  asi  třetina  respondentů), 
mnohem častěji hledali recepty, ale také hry nebo křížovky. Také třetina přiznává, že jejich 
ekonomická situace je horší, ale už v příštím roce vidí naději na zlepšení. Je vidět, že oče-
kávají ekonomický pokles a během nouzového stavu odkládali nákupy dražšího a aktuálně 
nadbytečného zboží a často také vyhledávali levnější či přímo bezplatné alternativy. 

I  v tomto  případě  se  vrací  situace  do  normálu,  i  když  jen  zvolna.  Průzkum GfK 
ukázal, že Češi největší obavy pociťovali z ekonomické nebo klimatické krize, obavy z ná-
kazy koronavirem naopak postupně slábly. Češi změnili nákupní zvyky. Bariéry, kvůli kte-
rým nemohli lidé navštěvovat některé kamenné prodejny, zvedly zájem o online nákupy 
v nových  oblastech  –  potraviny  či  produkty  osobní  hygieny.  A je  zřejmé,  že  část  lidí 
se už do  kamenných  obchodů  nevrátí.  Analýza  České  spořitelny  ukazuje,  že  lidé 
po uvolnění opatření utrácejí nyní mnohem více za sortiment, který je spojen s domácnost-
mi  –  nákupy  v hobbymarketech  a  v prodejnách  nábytku.  Doručování  domů meziročně 
vzrostlo o 86 %! 

Dá se říci, že viru se lidé bojí méně, ale téměř 3/4 Čechů se obávají druhé vlny. Nej -
častěji jde o lidi starší 66 let (podle agentury Ipsos). Přitom pocit osobního ohrožení ná-
kazou  je  na  začátku  června  momentálně  nejnižší  od  vyhlášení  nouzového  stavu  (tak 
se vyjádřilo 55 % dotázaných). Klesajícímu pocitu ohrožení a rozvolňování preventivních 
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opatření odpovídá i chování lidí, kteří se stále více vracejí k běžnému fungování (uvedla 
agentur ČTK a iDNES.cz).

Tak od podlahy. Co zavál do českých rodin nouzový stav. Stručně – více jídla, učení  
a sexu! Z kanceláří, škol, obchoďáků jsme se během „karantény“ stáhli domů a zdá se, 
že tyto týdny přinesly víc času s dětmi,  s partnerem, partnerkou,  víc klidu i  víc zmatků 
a obav.  Pokusíme  se  (trochu  s nadhledem)  o  stručný  výčet  změn,  které  to  přineslo: 
1. Svižné  nakupování  v obchodě  a  více  nakupování  přes  internet,  vzestup  e-shopů 
2. Všichni v síti – více času jsme začali trávit na internetu (někdy až o 100 %), mnohým 
už prostě obyčejná televize přestala stačit a chtěli přelouskat všechny dostupné trendy se-
riály,  začali  víc  využívat  streamovacích služeb,  videokonferencí  a  mladí  školáci  se víc 
než obvykle vrhli do počítačových her i na sociální sítě a do online prostoru se ostatně pře-
sunulo i vyučování 3. Z kuchyně kancelář – přechod dětí na distanční výuku, často v kom-
binaci s home office rodičů, vyžadoval úplně nový rodinný management, a někdy i menší 
přestavbu bytu. Všechno sladit si vyžadovalo více disciplíny – byť se to celých 24 hodin 
dalo ošetřovat v pyžamu!  4.  Zoufalství  s nadhledem – někdy bylo i  čemu se zasmát. 
Po internetu stále kolovala vtipná videa typu „Z koronavirové roušky“ apod. 5. Z rodičů uči-
telé – opravdu? Buďme realisté – k učitelství to mělo mnohdy dost daleko. Sociologové 
nejspíš později poukážou na to, jak výuka na dálku umocnila rozdíly – mezi kvalitou škol 
i mezi rodinami 6. Horší psychika. Podle aktuálního průzkumu Zdravotní pojišťovny MV 
ČR jako náročnější jak psychicky, tak fyzicky vnímalo na 60 % Čechů období koronaviru, 
psychicky nejhůř prý ho zvládaly mladší ročníky lidí  do 35 let??? 7. Rodinné vztahy – 
změnu k lepšímu registruje zhruba 80 % respondentů 8. Trochu více sexu – vypadá to, 
že sexuální život koronakrizí neutrpěl. Pro 6 % je teď dokonce lepší (nejvíc si libují lidé ko-
lem třicítky). Specialisté na reprodukci očekávají generaci „koronavirových dětí“. 9. Češi 
v kondici – co se týče jídla, pití a sportu – vypadá to, že jsme příliš nezvlčili. Podle ZP MV 
ČR se Čechům celkem dařilo dodržovat zdravý životní styl: dostatek spánku, pitný režim, 
pravidelný  pohyb,  kvalitní  strava  (tak  to  tvrdí  66  %  respondentů).  10.  Kdo  si  dával 
do nosu? Téměř 40 % Čechů začalo podle průzkumu více jíst. Nejvíc si začala v jídle do-
přávat nejmladší kategorie do 26 let a přejídaly se spíše ženy. 10. Popíjeli jsme – konzu-
mací  alkoholu  jsme ve  světě  vyhlášeni,  k  němu u  nás  inklinují  spíše  muži.  Necelých 
20 % Čechů  přiznalo,  že  během karantény  víc  popíjeli.  12.  Sounáležitost  na  jedničku! 
Na závěr by se slušelo říct, že pod všeobecným tlakem na solidárnost a tíhou hesel „spolu 
to zvládneme“, „nejste v tom sami“ nebo rovnou hustě „jsme s vámi“, vykazovala česká 
kotlina na první pohled více ohleduplnosti než za normálních okolností. To by nám mohlo 
zůstat  nadále i  bez nádechu povinného patosu.  Inspirováno článkem Aleny Bartošové 
v magazínu Rodina DNES č. 20 z 5. 6. na str. 10–11, kráceno.

Tak ještě není vyhráno! Nevítaný směr nabrala na konci prvního červnového týdne 
křivka počtu lidí nakažených koronavirem v okrese. Vystřelila strmě vzhůru kvůli hromadné 
nákaze v Litovli mezi nejohroženější skupinou obyvatel – seniory. Novým ohniskem náka-
zy se stala pobočka Domova pro seniory Červenka v Litovli,  kde se nakazilo nejméně 
16 lidí z řad klientů i personálu – 4 zaměstnance i 12 klientů. Domov, jehož zřizovatelem 
je Olomoucký kraj,  přijal  opatření  nařízená hygieniky – 10 nakažených bylo převezeno 
do OLÚ Paseka, ostatní na infekční oddělení nemocnice v Prostějově.

Starostu města pana Viktora Kohouta nové ohnisko nákazy v zařízení pro seniory za-
skočilo:  „Je  to  šok.  Nechtěli  bychom zažít  další  karanténu.  Doufám,  že  se  to  obejde 
bez dalších omezujících opatření pro město a okolí,“ sdělil. O plošné karanténě se zatím 
neuvažuje.  Ukazuje  se,  že  koranavirová  pandemie  v kraji  zdaleka  není  zažehnána. 
Naopak, po delší době útlumu čísla nakažených znovu rostou. Aktuálně k 6. 6. je v kraji 
93 nemocných, přičemž této hodnoty dosahoval jejich počet naposledy 19. května.  
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Zvěsti o velkém počtu nakažených ve městě stihly vyvolat nové záchvěvy paniky. 
Obyvatelé  totiž  mají  v živé  paměti  14denní  karanténu,  kterou  si  prošli  v březnu  poté, 
co hygienici  oblast uzavřeli  kvůli  rychlému nárůstu nakažených nemocí Covid-19. „Lidé 
jsou z toho vyplašení, bojí se, aby se tu nákaza znovu nerozjela,“ potvrdil starosta města 
pan Viktor Kohout.

„Domov důchodců pro seniory je naštěstí uzavřená komunita téměř rodinného cha-
rakteru, kde se všichni navzájem stýkali. Není to žádné klasické ohnisko nákazy, žádné 
uzavírání oblasti ani nezvažujeme,“ uklidňuje veřejnost epidemioložka KHS pro OlK Růže-
na Halířová.  Situace není  dobrá  ani  v regionu – v polovině června stoupl  počet  naka-
žených  na  829  lidí,  které  od  začátku  pandemie  eviduje  MZ.  Momentálně  je  v kraji 
119 nemocných. 

Zdá se, že už bereme Covid-19 jako běžnou infekci. Plošně jej má Česko pod kont-
rolou. Většina regionů je prakticky bez výskytu a řeší se pouze lokální ohniska.  Přesto 
ale virus z populace nevymizel a podle dat ÚZI (Ústavu zdravotnických informací) noví na-
kažení přibývají dál, jde však již jen o desítky případů denně. „Je zřejmé, že s  touto nemo-
cí tady budeme žít dlouhá léta, musí být brána jako většina infekcí,“ komentuje ministr 
zdravotnictví  Adam Vojtěch. Dobrou zprávou o ústupu je i  počet vyléčených – 72 % ze 
všech nakažených – více než sedm tisíc lidí. Od začátku epidemie zemřelo kvůli koronavi-
ru 328 lidí, nejčastěji senioři se zdravotními komplikacemi, a muži častěji než ženy.   

Situace v Domově důchodců u rybníka se komplikuje. Dne 12. 6. je zde již 27 naka-
žených – 20 klientů a 7 lidí z řad zaměstnanců. Onemocnění u seniorů mělo zpočátku 
mírný průběh, takže 4 byli převezeni do nemocnice v Prostějově, 3 jsou ve středně těžkém 
stavu, 1 musel být transportován na ARO FNOL pro těžký zdravotní stav. 

Jsou obavy, aby pandemii nedoprovázela „infodemie“. Koronavirová krize nás všech-
ny překvapila a vystavila zcela nové situaci. Domácí karanténa a celkové omezení pohybu 
způsobily, že mnohem víc „visíme“ na zprávách z médií a sociálních sítí. Více než dříve 
se poohlížíme po informacích, které nám pomohou zorientovat se a zadaptovat. Ovšem 
namísto důvěryhodných informací jsme byli v prvních týdnech zavaleni dezinformacemi. 
Nesmyslné a mnohdy zdraví nebezpečné rady, jak vyzrát na virus či extrémně předražené 
a někdy i nefunkční prostředky, se vyrojily okamžitě a začaly páchat škodu. 

Objevila se hesla typu „nemyjte si ruce, je to k ničemu“ nebo „virus zabíjí jen staré, 
není, čeho se bát!“! Nehledě na šílené smyšlenky, že infekci úmyslně spustily některé vlá-
dy, že jejím zdrojem jsou příslušníci té či oné rasy či etnika! Někdy to byly dezinformace ší -
ření spíše z naivity či neznalosti, ale objevily se i myšlenky, že se cíleně manipulačním ak-
tivitám věnují některé třetí země, zejména Rusko a Čína. Dokonce nyní, kdy se karanténní 
opatření uvolňují,  pokračují dezinformace kolem vakcíny proti Covidu-19, což by mohlo 
zkomplikovat její distribuci ve chvíli, kdy bude k dispozici. 

Postupně  ověřené  informace  i  informace  z ověřených  zdrojů  na  internetu,  Face-
booku, Twitteru, Googlu i jinde dostávaly stále více prostoru, včetně od autorit povolaných 
k řešení pandemie, spolupracovaly s ověřovateli faktů, vědeckou komunitou a se seriózní-
mi médii.  Je skutečně potřeba více otevřenosti  a veřejně dostupných informací o tom, 
co se děje. Prostor vytvořený uvedenými platformami je sice privátní, ale to, co se v něm 
děje, má po čertech veřejné dopady!  

Covid-19 měl v posledních týdnech měsíce června zatím v kraji 7 lokálních ohnisek. 
V nich bylo zjištěno 130 pozitivních případů nákazy. Dalšímu rychlému šíření zabránila ka-
ranténa lidí, kteří s infikovanými přišli do styku. Podle Centrálního řídícího týmu patří Olo-
moucký kraj  dlouhodobě mezi rizikové oblasti.  Jedním z ohnisek, jak píšeme výše, byl 
Domov pro seniory Červenka v Litovli, kde bylo zjištěno 27 nákaz, a jedna žena zemřela. 
Domov byl na začátku června uzavřen a horní část vyhradilo vedení pro nakažené pacien-
ty.  Hygienici  v Ok  od  začátku  epidemie  evidují  830  nákaz  koronavirem,  uzdravilo 
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se 703 lidí. Nejvíce nákaz je na Olomoucku – 635, proto je úřady považováno za aktuálně 
rizikovou  oblast.  Podle  údajů  ministerstva  zdravotnictví  v regionu  zemřelo  v souvislosti 
s nákazou dohromady 19 osob.

K 20. 6. nakažených v kraji přibývá rychleji než uzdravených. Po předchozím poklesu 
se  začíná  zvyšovat  počet  aktuálně  nemocných  lidí.  Od  začátku  epidemie  Covid-19 
je v kraji evidováno 822 potvrzených případů nákazy, uzdravilo se 700 osob a aktuálně 
nemocných je 122 lidí (údaje z hejtmanství Ok). V přepočtu na 100 000 obyvatel patří kraji 
s počtem 136 případů 4. pozice za Prahou, kde na stejný počet připadá 179 nakažených.  
V souvislosti s nákazou od začátku epidemie zemřelo v kraji 19 lidí.  

V kraji rychle přibývá lidí nakažených – za čtvrtý červnový týden to bylo 32 nových 
potvrzených  nákaz,  takže  jich  je  od  počátku  epidemie  evidováno  862.  V regionu 
se z nemoci dosud vyléčilo 717 lidí, aktuálně je tak nemocných 145 lidí. Uzdravených při -
bývá jen pozvolna, stále je v regionu 7 lokálních ohnisek nákazy. Od začátku epidemie již 
v kraji zemřelo 21 lidí. 

Vedení města informovalo občany, že od 10. 9. platí nová nařízení pro celé Česko,  
kdy  vzhledem ke  zhoršující  se  epidemiologické  situaci  jsou  roušky  povinné  ve  všech 
vnitřních prostorách. Roušky je nutno nasadit v kancelářích a na pracovištích, v supermar-
ketech a obchodních centrech, v MHD a dalších dopravních prostředcích, na vnitřních hro-
madných akcích bez ohledu na počet účastníků (dosud bylo do 100 lidí), ve společných 
prostorách škol  (nikoliv  ve  třídách)  a  na  chodbách bytových domů a  dalších  vnitřních 
společných prostorách.

Jsme na konci léta a v Olomouckém kraji počet případů onemocnění s vážným prů-
během vyžadujícím hospitalizaci výrazněji nepřibývá, výrazněji nestoupá počet úmrtí ani 
klíčové  reprodukční  číslo  R.  Ovšem nový  koronavirus  na  počátku  druhé  vlny  je  stále 
nejdiskutovanějším tématem. Přestože i  na střední Moravě pozitivních případů přibývá, 
není důvod k panice. Průběh nemoci se změnil – převládají případy asymptomatické nebo 
s lehkými příznaky. Pozornost je věnována rizikovým skupinám, chránit by se měli pře-
devším starší lidé se závažnými chronickými onemocněními. V březnu, kdy byla uzavřena 
oblast Litovle a Uničova, bylo tzv. reprodukční číslo R (kolik pozitivní člověk nakazil dalších 
lidí) blízké pětce, dnes je to jenom 1,35. Ovšem lidé při zdravotní indispozici by měli své-
mu stavu věnovat náležitou pozornost, neměli by tzv. přecházet klinické příznaky a chodit 
do kolektivu, měli by telefonicky konzultovat stav s lékařem a řídit se jeho pokyny.

Již je tady podzim. Druhá vlna pandemie koronaviru představuje pro naši ekonomiku 
výraznější  riziko  než  pro  většinu  srovnatelných  zemí.  Podle  OECD máme v jejím  zá-
važném průběhu patřit k pětici hospodářsky nejpostiženějších zemí spolu se Španělskem, 
Francií,  Itálií  a Británií.  Spolu se Slovenskem jako jediné dva evropské státy náležíme 
k 20 zemím  světa,  jejichž  ekonomická  zranitelnost  od  počátku  roku  nejvíce  vzrostla. 
To není  záviděníhodná  společnost.  I  česká  měna  po  spanilé  jízdě  posledních  měsíců 
v září citelně oslabuje. Důvod k pesimismu? Lze jen doufat, že Češi si uchovají chladnou 
hlavu i  při  závažném průběhu druhé vlny.  Ekonomice totiž  žádná „blbá nálada“,  natož 
panika, rozhodně nesvědčí! 

Pořád se točíme dokola a jednomu se zdá být  pěkně tvrdým oříškem proniknout 
v době covidové do duše našeho občana. Všude jsou všemožné nezávislé blogy, statusy 
na sociálních sítích nebo diskuse pod internetovými články. Mnohé jen panikaří a straší 
veřejnost. Děti se po pěti měsících vrátily do škol, společnost se pokusila o restart, o ná-
vrat k normálu. Bez roušek, výraznějších omezení, se sebevědomím premiantů – ambici-
ózní, leč nepoučeni.

Šíření epidemie zhoršují i  vyjádření některých veřejně známých lékařů, jimž naše 
média nepochopitelně dopřávají sluchu. Je-li někdo zubař, kardiochirurg či onkolog, ne-
znamená to, že ví něco o epidemiologii. Také vláda sleduje především volební preference 
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i rady marketingových poradců a její vyjádření jsou přinejmenším chaotická a zřetelně jim 
chybí jasná koncepce boje proti šířící se pandemii. Takže, zatímco odborníci – virologové 
a epidemiologové se shodují na přísnějších opatřeních, noviny i televizní obrazovky jsou 
plné lékařů jiných profesí, kteří význam a efektivitu preventivních opatření zpochybňují. 
Někteří zacházejí až tak daleko, že relativizují i rizika spojená s nemocí Covid-19, když 
si troufají říkat, že je to vlastně jen taková chřipka.

 Je vysloveně nerozumné, říkají-li něco jiného než odborníci specializující se na tyto 
obory. Výsledkem je rostoucí zmatek veřejnosti, nespokojenost se zaváděnými opatřeními, 
popírání jejich účinnosti, absurdní dovolávání se základních lidských práv, jež mají být po-
vinným nošením roušek porušována.  Zmatek laické veřejnosti ještě narůstá („vždyť ani 
odborníci se neshodují“), vytváří se falešný dojem, že na pandemii existuje celá řada roz-
porných, avšak legitimních názorů. Toho se chytají různí popírači, kteří bojují i proti tak mi-
nimálním zásahům do našich svobod, jako je důsledné nošení roušek. Populistická vláda 
na tyto „nálady“ citlivě reaguje, a místo aby se řídila radami odborníků, loví potenciální vo-
liče a nejedná, jak by zodpovědná vláda jednat měla.

Profesně i morálně však selhávají i média. Ve snaze o zvláštně pojímanou objektivitu 
a  vyváženost  automaticky  sahají  po  mediálně  známých  lékařích,  kteří  jsou  ochotni 
se za chvilku  před televizními  kamerami  vyjádřit  ke  všemu,  ačkoliv  k tomu nemají  nej-
menší kompetenci. Vědci by se měli naučit říkat médiím „ne“, ale také novináři by si měli 
lépe  rozmýšlet,  koho  oslovují.  Jednou  z  lekcí  současné  pandemie  může  být  i  to, 
že profesní selhání těchto oborů může mít vážné důsledky.

Od začátku září přibývají denně tisíce infikovaných, nemocnice se plní, už neumírá 
jeden pacient týdně, ale několik denně – během zimy by mohly onemocnět desítky tisíc 
lidí. A jako mávnutím kouzelného proutku se postupně mění nálada v českém virtuálním 
prostoru. Zatímco během léta byly v diskusích varovné komentáře epidemiologů odmě-
ňovány palci dolů a hrubými nadávkami, dnes jim více než kdy předtím dáváme za pravdu. 

Zdá se, že jsme se během léta nechali příliš snadno unést pozitivními čísly a užívali 
si krásné léto a mohli si konečně vydechnout. Svým bezstarostným chováním jsme si při -
pomněli, jaké to bylo před pandemií. Drsnou realitu kousek od našich hranic jsme úplně 
vytěsnili a asi jsme předpokládali, že jsme nedotknutelní, neporazitelní, ba snad i nesmr-
telní.  Pýcha  předchází  pád  –  a  my  padáme již  několik  týdnů  –  bolestivě  a  hluboko. 
Pro řadu evropských zemí jsme se stali nedůvěryhodnými, prašivými – bojí se a odmítají 
nás pustit na svá území. 

Za alarmující situaci viníme vládu, úřady i odborníky. Ale těmi největšími viníky jsme 
my sami. Tím, že se umíme spojit jen na nezbytně krátkou dobu, ale nadšení z jednoty 
nás brzy opustí. Víme vlastně, co chceme? Jeden extrém střídá druhý, takové jsou naše 
dějiny.  Místo  toho,  abychom  se  rychle  posouvali  kupředu,  děláme  nesmyslné  úkroky 
stranou – potom logicky následuje výprask, přešlapování na místě, dlouhá a bolestivá re-
konvalescence. Jsme prostě takoví, letošní pandemie nám to potvrdila. Přitom by stačilo 
celou dobu naslouchat odborníkům, kteří pandemii aspoň trochu rozumějí, situaci chápou 
a znají jednoduchá, i  když krátkodobě bolestivá řešení.  Neměli  jsme věřit  ambiciózním 
křiklounům,  mnohdy jen  virtuálním zbabělcům,  kteří  dokázali  svou neodbornou drzostí 
jen nahlodávat veřejné mínění. Tak co, Češi, víte, co vlastně chcete? 

Nová karanténa vyhlášena 9. 10. a 12. 10. byla vyhlášena krizovým štábem MěÚ 
podle § 80 zákona č. 258/2020 Sb. a vyhlašuje mimořádná opatření (viz Události 9. 10.). 

Situace kolem onemocnění Covid-19 v nemocnicích v kraji se zhoršuje. Přibývá pa-
cientů s infekcí, kteří zaplňují vyčleněná oddělení i kapacity intenzivní péče.  Zároveň stou-
pá počet nakažených zdravotníků. Ani našemu kraji se nevyhnulo omezování plánovaných 
operací ve FNOL a Nemocnici Šumperk. FNOL má již 80 pracovníků v izolaci a 300 je 
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kvůli kontaktům s nakaženými v preventivní karanténě. K 8. 10. je v kraji 1 900 pozitivních 
případů nákazy, 38 lidí zemřelo.  

Na začátku druhé dekády října se zdá, že je konec legrace. Nákaza se šíří děsivě 
rychle,  vláda  chce  ještě  více  utáhnout  šrouby  a  předejít  lockdownu  –  situaci, 
kdy by kompletně vypnula ekonomiku a lidé by například nesměli vycházet z domu. To při-
jde v okamžiku, kdy ani zpřísněná opatření nepomohou a počty nemocných budou dále 
narůstat. Vláda se snaží kompletní plošné karanténě kvůli drtivým ekonomickým dopadům 
zatím vyhnout. Přistupuje k tvrdým restrikcím poté, co všechna dosavadní omezení se-
lhávají. Vysvětluje, že přicházejí proto, že lidé jsou nezodpovědní, nedodržují ani ta zá-
kladní opatření nebo nechodí na testy, což je ze zákona povinné. Jsou jen dvě možnosti –  
kázeň nebo lockdown. Prezident Zeman varuje, že druhý pád ekonomiky si už tato země 
nemůže dovolit, protože další lockdown by Česko zničil.  

Šrouby se postupně utahují, ale humor nás nepřešel. Dobří jsme totiž nejen v ak-
tuálním šíření infekce, ale tradičně i ve vtipkování o ní. Prý ministr zdravotnictví Roman 
Prymula tvrdí: „Klidně zavřu i zavřené dveře!“ nebo se ptá občanů: „Řekněte mi, kam rádi  
chodíte? Už mi docházejí nápady!“ či „Účelem hry je dostat všechny do domečku,“ prý vy-
světluje nad figurkami ze hry Člověče, nezlob se. Ani prezident Zeman nezůstává pozadu 
ve své hloubkové ekonomické prognóze pro MF DNES: „Kvůli covidu zkrachují jen ne-
schopní!“ Ta se rozšířila jako lavina celým Českem a ještě více mu zvýšila už tak „vý-
bornou“ náladu. Děkujeme!

Litovel zase, bohužel, vede. K 21. 10. máme nejvyšší počet nakažených ze srovna-
telných sousedních měst – Litovel 236, Šternberk 230, Uničov 141. Samozřejmě stotisí-
cová Olomouc má více – 1 572. V celém olomouckém okrese je počet nakažených 5 531.

S koronavirem se potýkají i desítky policistů a hasičů. K 21. 10. je v kraji evidovaných 
5 980  aktuálně  nemocných  a  z nich  je  pět  desítek  policistů  a  na  tři  desítky  hasičů  – 
101 policistů je v izolaci, z toho 52 pozitivních a 49 v karanténě; s nemocí se aktuálně také 
potýká 27 lidí z hasičského záchranného sboru, dalších deset je v karanténě. K žádnému 
omezení činnosti ale nedošlo, hasiči mají od počátku nastavena mimořádná opatření, kte-
rá se dají dodržovat. Nemoc postihla i velký počet zdravotníků a nemocnice požádaly o vý-
pomoc okolní praktické lékaře, ambulantní specialisty i  jejich zdravotní sestry,  studenty 
medicíny a zdravotních škol. Pro nás v nejbližší – FNOL – je k uvedenému dni v izolaci 
189 pracovníků a 270 je  v karanténě. Nemocnice má na 4 200 zaměstnanců a z toho 
3 000 je zdravotníků a výpomoc lékařů a sester nutně potřebuje pro zajištění péče. 

O 2 dny později (23. 10.) už počet nemocných v kraji atakoval šestitisícovou hranici 
(6 339) a řada organizací musí řešit problém hromadných nákaz. Vedle nemocnic jde o so-
ciální zařízení, kde jsou v ohrožení rizikové skupiny obyvatel. Mezi silně postižené patří 
i léčebna v Pasece (OLÚ), kam směřuje mnoho pacientů z Litovle a okolí.  Tady jsou do-
hromady více než čtyři stovky klientů a koronavirem z nich onemocnělo na šest desítek 
a stejné množství nakažených je i mezi personálem, což představuje zhruba sedminu jeho 
počtu. Zařízení má pro nakažené vyčleněno zvláštní oddělení. Na výpomoc zde nastoupila 
více než desítka studentů.  Stav k 23. 10. – celkově se v kraji nakazilo od začátku epide-
mie přes 11 000 lidí, 4 500 z nich se vyléčilo, 79 zemřelo. 

Po nemocnicích a domovech pro seniory začínají kvůli šířící se nemoci Covid-19 do-
cházet kapacity také mateřským školám. Na pomoc jim míří studenti Pedagogické fakulty 
UP Olomouc, studijního programu učitelství pro MŠ a speciální pedagogiky. Do pomoci 
nemocnicím se již zapojilo rovněž 150 olomouckých mediků, kteří  na UP studují všeo-
becné lékařství, a ve zdravotnických zařízeních pracují hlavně na pozicích sanitářů. Z fa-
kulty zdravotnických věd působí v kraji dokonce už 300 studentů.  

Došlo k výměně na postu ministra  zdravotnictví  (viz  Události  29.  10.)  a  je  jasné, 
že v boji proti covidu pomohou jen cílené kroky, především u nejvíce ohrožené skupiny 
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osob  –  65+.  Ta  podle  statistických  dat  přispívá  až  v 93  %  nejen  do  statistik  úmrtí, 
ale i do statistik hospitalizací. Je třeba stanovit nové priority: zaměřit se na tuto skupinu 
osob bez ohledu na to, zda se nacházejí v domovech důchodců, LDN nebo v komunitě; 
zrychlit, zefektivnit a usnadnit testování, trasování a jejich hospitalizaci; metodu testování 
pomocí antigenu neprovádět plošně, ale cíleně se zaměřením na ně a na personál, který 
se  o  ně  v institucích  stará;  zajistit  jim  dostatek  ochranných  pomůcek  se  záznamem 
do „Chytré karantény“ a vyžadovat jejich používání. Dobrou zprávou budiž, že zdravotničtí 
pracovníci ve všech zařízeních odvádějí úžasnou práci, a jen proto je smrtnost na Covid-
19 v České republice jedna z nejnižších na světě.

V polovině měsíce listopadu dochází ke snížení reprodukčního čísla R na 0,8, pro-
tože šíření nákazy v Česku prudce zpomaluje a 13. 11. je představen nový PES – pě-
tistupňový systém hodnocení rizik uvádějící postupné rozvolňování restrikcí. Pracuje na 
principu rizikového skóre a popisuje konkrétní opatření platná v danou dobu (podrobněji 
v kapitole Události).

Je zkoumána další  oblast  –  nakolik  covid po zdravotních,  ekonomických či  soci-
álních, zanechává i následky psychické. Návrat do běžného života bez dalších obtíží není 
u  covidu  vůbec  automatický  –  v řádu  týdnů  lidé  pociťují  únavu,  dušnost,  systémová 
onemocnění postihující plíce a další orgánové systémy a zanechává to chronické následky 
i na psychice. Nejvíce se vyskytují  u lidí,  jejichž onemocnění si  vyžádalo pobyt na JIP 
a u syndromu  poskytování  intenzivní  péče.  Ten  se  projevuje  jak  fyzickou  slabostí, 
dlouhodobým narušením funkce plic, tak i poruchami kognitivních funkcí, jako jsou poru-
chy paměti či pozornosti. Mezi nejvýznamnější rizika poruch těžkého průběhu Covidu-19 
patří především vysoký věk a mužské pohlaví a významnou roli, a to nejen u seniorů, hraje 
obezita!?

Co děti  a lockdown? Prý častěji  zažily pocity osamělosti  a cítily  se více zatížené 
školními povinnostmi, na druhou stranu současně trávily více času s rodinou. Také se jim 
zlepšil životní styl, neboť pily například méně slazených nápojů, a naopak jedly více ovoce 
a zeleniny ( průzkum UP Olomouc mezi dětmi ve věku od 11 do 15 let ze 150 škol celé 
ČR). Z výzkumu dále vyplývá, že je trápila sociální izolace – každému pátému dítěti chyběl 
v době uzavření škol někdo, s kým si mohlo promluvit. Zlepšení životního stylu – více po-
hybových aktivit,  zlepšení stravovacích návyků – uvádí  40 % školáků.  Docházelo také 
k rozvoji nových dovedností souvisejících s distančním vzděláváním a značnému posílení 
samostatnosti. Všechno zlé, je někdy k něčemu i dobré.

Děti se prý během epidemie cítí znuděně, smutně, frustrovaně, ale i naštvaně – 51 % 
pociťuje nudu, šestina dotázaných samotu (podle výzkumné agentury Quantilope GmbH 
mezi dětmi mezi 6–12 lety v 5 evropských zemích, včetně ČR). Změn v chování svých po-
tomků si všímají i rodiče i pedagogové. Zvýšený stres a smutek dětí vnímá i Linka bezpe-
čí, zaznamenávající více než dvojnásobný počet dětí s úzkostnými pocity.

Aby situaci zvládly, obracejí se nejčastěji na rodiče – 65 % českých dětí cítí během 
pandemie  lepší  náladu  po  čase  stráveném  s rodinou.  Podobně  velký  počet  z nich 
se s negativními  pocity  snaží  bojovat  sledováním videí  a  animovaných  seriálů.  Téměř 
polovina  našla  uspokojení  ve  venkovních  aktivitách.  Světová  zdravotnická  organizace 
(WHO) rodičům doporučila,  aby dětem projevovali  lásku a pozornost  a zároveň s nimi 
o celé situaci mluvili – zejména upřímně a bez zlehčování situace. Podle UNICEF děti vel-
mi citlivě vnímají a absorbují náladu rodičů (v době koronaviru mnohdy stres) a prožívají 
ji také. 

Dalo  se  očekávat,  že  pandemie  koronaviru  ovlivní  náš  život  ve  všech  směrech. 
A srazila  i  statistiky  kriminality.  Podle  předběžných  dat  ze  začátku  prosince  se  v Olo-
mouckém kraji snížila o téměř 14 %, například počet kapesních krádeží o čtvrtinu. Je to ví-
taný  paradox  –  i  když  lidé  kvůli  pandemii  sedí  doma  více  u  počítačů,  kybernetické 
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kriminality ubylo. Celkově ovšem koronavirus do policejních statistik zasáhl výrazně – do-
šlo ke snížení kriminality o 13,5 %.  Jasným důvodem poklesu především u majetkové 
trestné činnosti jsou opatření vydaná vládou omezující volný pohyb osob. Jistě to i souvisí 
s několikatýdenní uzávěrou Uničovska a Litovelska, kde došlo téměř k zastavení trestné 
činnosti. I na silnicích zemřelo méně lidí – řešilo se o 14 % méně trestných činů než loni. 
Téměř o polovinu se tak zmenšil počet zemřelých na silnicích kraje, když za letošek jich 
bylo „jen“ 17. 

Ve všech směrech – opravdu? Tak pravil nový ministr zdravotnictví Jan Blatný, který 
v první prosincový týden zavelel: „Roušková povinnost se vztahuje nejen na prosté smr-
telníky, ale i na bytosti nadpřirozené, konkrétně na Mikuláše, čerta a anděla.‘‘  Ani Ježíšek 
se z toho nevyvlékne a z nadpřirozených bytostí chovají naději na výjimku jedině bezhlavý 
rytíř  a exprezident Václav Klaus (omlouvám se za možná nevhodnou parafrázi,  ale jde 
o nejznámějšího „antirouškaře‘‘).

Začátek prosince je plný euforie a rozporných stanovisek politiků a odborníků, laik 
se nějak nevyzná. Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula, kterému lze 
věřit téměř na sto procent však varuje, že po Vánocích nákazy přibude. Říká, že zavřít  
do svátků obchody je politicky neprůchodné, ale po nich bude určitě snaha nárůsty zase 
korigovat, protože bychom se mohli dostat na čísla přes 10 000 nakažených denně. K ná-
růstu logicky musí dojít pro zesílení kontaktů mezi lidmi o svátcích či při nákupech. Mnozí  
vidí spásu ve vakcíně (Británie již 1. 12. jako první na světě schválila použití vakcíny proti 
viru od firem Pfizer a BioNTech), ale je potřeba zjistit, jestli vyvolává reakce. Pokud ne,  
bude nutno přesvědčit naši populaci, aby se jí nebála. 

Až tady nebudou nové případy, teprve poté poznáme, že je epidemie u konce a mů-
žeme začít žít úplně normálním způsobem a nebudeme se muset omezovat. To ovšem ne-
znamená, že epidemie bude za námi, že tady virus nebude. Ten zde bude možná navždy? 
Ale  bude  tu  dostatečná  proočkovanost  vylučující  obrovskou  epidemii.  Čas  od  času 
(podobně jako u spalniček) se objeví pár případů, které ale nebudou ohrožovat celou po-
pulaci  a  dají  se zvládnout.  To je  podle Romana Prymuly výhled,  kam se potřebujeme 
dostat (a já mu věřím).

Dopady koronaviru jsou tíživé i na psychiku lidí. Terapeuti zaznamenali obrovský ná-
růst počtu lidí s duševními obtížemi. Nejhorší situace je u seniorů, poznamenalo je odtr-
žení od blízkých. Samota, nejistota, ale i obavy z Vánoc sešněrovaných novými opatřeními 
kvůli znovu rostoucím počtům nakažených – to jsou témata, která v předvánoční době řeší 
psychologové, terapeuti i duchovní. Situace je ale oproti jarní vlně po psychoterapeutické 
stránce odlišná. Lidé už vědí, co mají kvůli pandemii čekat, část se s tím již naučila pra-
covat. Nyní potřebují spíše psychologickou a duchovní podporu, když mají vyřešit nějaké 
životní otázky, často i nepřímo spojené s covidem. Je tu zvýšený tlak na psychiku, a pře-
devším příslušníkům starších  generací,  které  jsou nyní  skutečně separované,  opravdu 
ve velkém chybí sociální kontakt. Tato potřeba je dlouhodobě nenaplněná a v době letního 
rozvolnění se ji nepodařilo zcela uspokojit. Je zde určitá setrvačnost a ani vládní nařízení  
nepřinesou nasycení či dorovnání toho, co v rámci mezilidských vztahů a kontaktů nebylo 
možno dlouhodobě přijímat. 

Tento rok končíme na nedobrém 5. stupni PES s výraznými omezeními, která se vý-
razně dotknou i „oslav“ konce roku. Proběhnou spíše v komorním provedení společnosti 
dvou osob, které po 21. hodině budou muset vstup do toho Nového zapít doma. V Litovli 
máme k 31. 12. 82 aktuálně nemocných koronavirem a okres Olomouc je výrazně v čer-
veném pásmu PES na hodnotě 76 bodů ze sta.

Co dodat na závěr? Třeba malou analogii.  Na konci každého roku nejprestižnější 
světové deníky informují o vyhlašování slova roku, kterého se ujímají správci Oxfordského 
internetového slovníku. Zpravidla jde o slovo, případně sousloví, které daný rok nejvíce vy-
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stihuje a zároveň bylo  v onom roce vysloveno tolikrát,  že se doslova vrylo  do vědomí 
a podvědomí široké veřejnosti. Můžete hádat, které to slovo letos bylo, ale bezpochyby jej 
uhádnete? Je to slovo „koronavirus“! 

Ještě malé zamyšlení na konci „podivného“ roku. U nás je část společnosti ubrblaná, 
a vše je podle ní špatně. Přitom by někdy stačilo si uvědomit, co všechno máme – rodinu,  
střechu nad hlavou. Měli bychom hledat víc pozitivních věcí, když nás zahlcují ty negativní. 
Ani svět ani naše republika není tak špatná – děje se spousta krásných věcí. A důležité  
také je, naučit se děkovat. Totiž ten, kdo poděkuje za maličkosti, si je vědomý, kolik darů 
má v životě a potom už nemá potřebu tak žehrat. Mnozí ztrácejí naději a jsou zoufalí, ztra-
cení v této podivné době. Měli bychom vidět to pomyslné světlo na konci tunelu a nezoufat 
si. V beznadějné situaci rozhodně nejsme a covid není všemocný – defétismus rozhodně 
není na místě – bude líp!   

K výše napsaným slovům mého předchůdce, dr. Hubáčka, je nutno dodat, že mnoho 
informací,  které  byly  uveřejňovány v  médiích,  se  již  během roku jevilo,  jako  ne zcela 
přesné. Velké pochyby vyvolávala i čísla zveřejňovaná samotným IZIS. Zda to bylo ne-
schopností či záměrem, třeba v dobře myšleném úmyslu, ukáže čas. Muselo být velmi 
složité rozhodovat na všech úrovních státu s mylnými či neúplnými informacemi.

K  velmi  nepřesným  informacím  např.  patřila  množství  nakažených,  když  se ne-
testovalo. Snížením počtu testů došlo ke snížení počtu nakažených, když bylo potřeba. 
Důkazem je „pokles“ nakažených během víkendu. I když se představitelé snažili veřejnost 
přesvědčit, že nemocní jsou trasováni, velmi často tomu tak nebylo. I když se média snaži-
la veřejnost přesvědčit, že pracovníci hygienických stanic dělají, co můžou, mnoho pozi-
tivně testovaných nebylo nikdy nijak kontaktováno; jejich rodinní příslušníci a kolegové stá-
le chodili  mezi námi bez jakéhokoli  omezení. Důkazem budiž skutečnost, že pracovníci 
hygienických stanic  obvolali  průměrně dva lidi  za  hodinu,  pracovníci  později  nasmlou-
vaných profesionálních call-center v průměru sedm. 

Domnívám se, že k pravdivým datům se dostane až můj několikátý nástupce v době, 
kdy budou moci být otevřeny archivy. K nahlížení v archivech jsou přístupné archiválie 
starší třiceti let, pokud není zveřejnění údajů chráněno zvláštními právními předpisy, což 
nejspíš bude.

   
  

  BYTY, BYDLENÍ 2020
Na úvod tvrzení – byty se zmenšují, ceny ne. Zdražování nemovitostí žene Čechy 

do stále menších bytů a popularita nejmenších bytových dispozic roste v celé republice. 
Toto postupné zmenšování je vidět především na jednopokojových bytech. Vždyť ještě 
před třemi lety byla jejich průměrná velikost v nabídce 1+kk přes 40 m2, dnes toto číslo 
kleslo na 33 m2 (u bytů 2+kk na 54 m2, u 3+kk na 83 m2). 

Na klesající  velikosti  se  podepisuje  prudký růst  cen nemovitostí  z posledních  let. 
Na druhé straně příjmy kupujících stouply za stejné období zhruba o 20 %, což je důvod, 
proč si kupující mohou dovolit byty, které jsou pro ně cenově dostupné. To se týká jak kou-
pě, tak pronájmu. Dalším faktorem jsou byty, které skupují investoři, pro které jsou zají-
mavější právě ty v menších velikostech, což po nich dále zvyšuje poptávku. Za nárůstem 
jejich popularity je však i demografický vývoj, kdy stále více lidí dlouhodobě žije v „single“  
domácnostech  a  u  bytového  prostoru  se  tak  dokáže  uskromnit.  Poptávka  po  malo-
metrážních bytech je největší u nájmů. Mladí je využívají jako startovací bydlení, jakmile 
však mají možnost využití hypotéky, jdou do vlastního. 

Doufejme jen, že Češi si neoblíbí tyto „mikrobyty“ či obytné buňky, typické pro cizinu 
na Západě. Aby se u nás jednopokojový byt mohl nazývat bytem, musí mít podle technické 
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normy minimálně  16 m2.  Proto  se  dnes  do  těchto  „extrémů“  současní  developeři  ne-
pouštějí a velikost garsonek ve svých projektech mají nastavenou zhruba na 30 m2 (i  když 
pro specifický produkt – studentské bydlení – si dokáží představit i výměru menší). 

Kdo  si  letos  bude  moci  dovolit  hypotéku?  Banky  začaly  zvolna  zdražovat  úvěry 
na bydlení  a  zhoršují  tím  dostupnost  nemovitostí.  Loni  hypotéky  proti  očekávání  zlev-
ňovaly, to ale nyní končí. První banky začaly zdražovat, přidávají se další, a dá se čekat,  
že průměrné úrokové sazby porostou dál. Sazby zatím nicméně zůstávají pod třemi pro-
centy, kde se pohybují již od r. 2013. Nyní jde o reakci na zvyšování ceny zdrojů od září 
2019. Takže dostupnost bydlení pro Čechy se bude zhoršovat, a na nový byt nebo dům 
dosáhne ze svých příjmů stále menší počet lidí.  Jejich příjmy nerostou tak rychle,  aby 
dokázaly kompenzovat růst úrokových sazeb hypoték, a zejména pokračující zdražování 
nemovitostí.  Podle ČNB jsou ceny nemovitostí  nadhodnoceny v průměru o 17 %. Prů-
měrná výše hypotéky dnes dosahuje 2,6 milionu korun, a prý poroste tempem o sto až dvě 
stě tisíc za rok. 

Ceny tuzemských bytů a domů rostou šestým nejrychlejším tempem ze zemí EU 
(údaje evropského statistického úřadu EUROSTAT) a získat  byt je tak komplikovanější 
pro stále více lidí.  Vypadá to tak, že ceny nemovitostí nutí Čechy slevit  z jejich nároků 
na bydlení. Stále více lidí řeší situaci dojížděním do měst z „levnějších lokalit“ v jejich oko-
lí. Pro část zájemců o nový byt či dům je pak východiskem menší nemovitost. Proto roste  
popularita  garsonek  a  dvoupokojových  bytů.  Další  možností  je  odkládání  stěhování 
na dobu, až ceny nemovitostí klesnou.  Přestože jejich zdražování postupně zpomaluje,  
ke zlevnění zatím dle odborníků není důvod. Kvůli tomu by se v blízké budoucnosti mohl 
vrátit i trend vícegeneračních domácností. Až 58 % těch, kteří se chtějí v příštích 5 letech 
stěhovat,  hodnotí  cenovou  dostupnost  bydlení  ve  své  lokalitě  negativně  (průzkum 
společnosti Wüstenrot).

Jakými způsoby se lidé vyrovnávají s touto situací? 1. Stěhují se do levnějšího byd-
lení za město. Oproti minulosti, kdy je tam táhla hlavně příroda, jsou dnes důvodem finan-
ce. Většinou jsou to mladí lidé, kteří hledají své první bydlení a na byt ve městě nedosáh-
nou (např. ze Středočeského kraje dojíždí denně do Prahy na 350 000 lidí, přičemž 60 % 
z nich to dělá čistě z ekonomických důvodů). 2. Nemají na vytoužený byt, tak se uskrovní 
– spokojí se s menší nemovitostí, ale zejména malometrážní byty jim nemusí v budoucnu 
vyhovovat, když se jim narodí potomek. 3. Vyčkávají, jestli cena nemovitostí neklesne – 
čekají na lepší ceny nebo spoří. K odkládání nákupu přispělo i omezení hypoték od ČNB – 
v ideálním případě by měl mít dnes zájemce naspořeno aspoň 20 % ceny domu či bytu. 
Vysoké ceny se na tom podepisují ale jen částečně, protože v posledních letech se na trh 
dostávalo málo bytů kvůli dlouhým povolovacím procesům nových staveb. 4. Raději zvolí 
nájemní bydlení – v univerzitních městech zvyšují jejich popularitu studenti, ale jinak jde 
o lidi, kteří si vlastní bydlení nemohou dovolit. Na ně si brousí zuby stále více investorů, 
kteří za účelem pronájmu skupují nové byty. 5. Dohodnou se na bydlení třeba s babičkou – 
jde o výše uvedené vícegenerační domácnosti, ve kterých dle výzkumu Wüstenrotu žije 
13 % Čechů. Je nasnadě, že tento podíl bude stoupat, protože pro celou čtvrtinu Čechů 
je vícegenerační bydlení řešením nedostupnosti vhodných nemovitostí ke koupi i k nájmu 
(jde ale o trochu extrémní možnost řešení bytové problematiky!). 

První známky stagnace u hypoték se objevují již na začátku roku. Objem nově po-
skytnutých hypoték, které od října 2018 podléhají novým limitům ukazatelů pro posuzování 
žadatelů, klesl v r. 2019 meziročně o 13,6 %. To ovšem podle ČNB odpovídá očekáváním 
poklesu objemu trhu, který avizovala v důsledku zavedení těchto nových opatření.

Nalejme si čistého vína – za mnohé může i nefunkční stavební legislativa. V Česku 
není stavební právo, ale legislativní Kocourkov a statistiky Světové banky nás řadí mezi 
20 nejhorších zemí na světě – dokonce až za mnohé africké státy! Nefungující stavební 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              219 / 311

právo a absence nového stavebního zákona jsou hlavní příčiny očekávané recese. Velké 
bytové projekty se průměrně povolují za 5 let, což má negativní dopad na celou ekono-
miku. Stavební procesy jsou zablokovány – setká se s nimi vlastně každý, kdo chce stavět 
třeba rodinný dům.

Stavební zákon dobrý není; měli jsme již 30 novelizací stavebního zákona z r. 2006, 
nyní  se  připravuje  zcela  nový.  Zásadním  problémem  je  nedodržování  správních  lhůt 
– stavebník musí nejprve získat stanovisko dotčených orgánů státní správy a správců sítí, 
kterých jsou desítky a většina z nich měsíční (ani dvouměsíční) lhůtu nedodržuje, a tak 
to trvá  nějaký  rok.  Zkrátka  –  systém je  špatně  nastavený.  Mnohdy  průtahy  způsobují 
i stavební úřady, mnohdy také nespěchají! Ideálem by bylo elektronicky vydané územní 
rozhodnutí a stavební povolení s jediným razítkem stavebního úřadu – fikce?  

Malé zamyšlení. To, že Češi upřednostňují vlastnické bydlení před nájemním či sdí-
leným, potvrzuje řada sociologických výzkumů. Vyplývá z nich,  že už mladí  lidé,  sotva 
plnoletí, by chtěli vlastnit alespoň byt a později, přibližně v pětadvaceti dům, do kterého 
by přivedli rodinu.

Z rodného  hnízda  mladí  Češi  vyletí  v průměru  ve  22  letech  a  první  zkušenost 
se samostatným bydlením získávají  většinou  v nájmu.  Jeho  výhody  jsou  v tomto  věku 
jasné  –nastěhovat se mohou ihned, s malou počáteční investicí  a závazky vyplývající 
z nájemní smlouvy jsou krátkodobé. Kolem třicítky se objeví touha pronájem opustit, myš-
lenka osamostatnit se a zařídit si svůj domov vyhraje a Češi se začínají rozhlížet po trhu 
s nemovitostmi. Všechny generace v Česku bydlení ve vlastním preferují, 80 % populace 
také ve vlastním bydlí, rozhodují se pouze, zda koupí byt nebo dům. 

Každá mladá rodina si jednou položí otázku, do jakého prostředí chce přivést své 
děti. Použít vlastní úspory a vzít si hypotéku na vlastní bydlení se již stalo standardem, 
se kterým dnes poradí bankéři a odborní poradci. Jaký typ zvolit? Správné rozhodnutí zna-
mená pojistit  si  spokojený život  na  řadu  let,  a  proto  jde  o  zásadní  otázku posouzení 
– každá životní etapa si totiž žádá jiné podmínky a rozhodnutí je komplikované.

I do problematiky bydlení zasáhl virus Covid-19. Zájem o pronájmy bytů v našem 
regionu klesá a  realitní  makléři  očekávají,  že  pokud se  situace  nezmění,  výše  nájmů 
se bude snižovat. Pokles poptávky zažíval trh s nájemními byty na střední Moravě už něja-
kou dobu, ovšem nyní téměř úplně zamrzl a k normálu se vrací jen pozvolna.  A profitovat 
z toho by  mohli  nájemníci,  neboť  situace může donutit  část  majitelů  bytů  snížit  poža-
dovanou částku. Také mnozí nájemníci mají problémy s placením a žádají odklad, hovoří 
se o tom, že by bylo možné neplacení nájmu do konce roku kvůli pandemii. Může dojít na 
podobnou situaci jako v r. 2009, kdy šla dolů celá ekonomika, klesaly ceny nemovitostí 
a trvale klesaly také ceny pronájmů. Naopak v případě chalup, chat a zahrad je patrný 
velký nárůst poptávky – lidé zřejmě chtějí mít „kde se schovat“, domnívají se makléři.

V měsíci květnu je situace trošku jiná. Kdo doufal, že by konečně mohly klesat ceny 
za  nákup  vlastního  bydlení,  bude  zklamaný.  Dá  se  očekávat  spíše  stagnace.  Prodej 
nových nemovitostí se sice na čas zbrzdil, ale postupně se vrací k normálu. Snížení cen 
je však  znát  u  nájemného,  hlavně  u  krátkodobých  pronájmů  na  různých  platformách 
(např. Airbnb) turistům. Bude jen mírné, po odeznění koronakrize se nájmy začnou po-
stupně vracet na svoji předkrizovou úroveň. 

Sen  o  vlastním  bydlení  se  rozplývá.  Dostupnost  nového  bydlení  byla  již  loni 
ve srovnání s evropskými zeměmi třetí rok po sobě nejhorší. Nový byt vyjde na 11,4 % 
průměrného ročního platu (dle poradenské společnosti Deloitte). Pro srovnání – v Rakous-
ku je to 10 platů, na Slovensku 9,9, Bulharsku 5, Belgii 4,1 průměrného ročního platu. Prů-
měrná transakční cena se loni zvedla meziročně o 8,6 % a ceny nových bytů o 16,8 %. 

Pokud jde o dopady současné krize kvůli  koronaviru,  analytici  očekávají,  že ceny 
bytů  by  letos  měly  spíše  stagnovat  a  v dalších  letech  se  vrátit  k růstu.  Zdá  se  ale, 
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že navzdory mnohým prognózám zatím zdražování nezastavil. Zájemci o nový, ale i starší 
byt si opět připlatí. Prodejní ceny nových bytů se v prvním čtvrtletí meziročně zvedly o více 
než 6 % a metr čtvereční se nyní prodává třeba v Praze v průměru za 108 261 Kč, jinde 
pochopitelně za míň. Ani starší byty v metropoli nejsou výrazně levnější, jde o 101 663 Kč. 
Také ceny v regionech mimo Prahu konstantně rostou – o 3,1 %. Odborníci se shodují, 
že za  neustále  rostoucími  cenami  je  zejména  nedostatečná  výstavba  a  zájem 
o ně je mnohem vyšší, než kolik se jich dostává na trh. A zatím to nevypadá, že by měl 
tento zájem poklesnout. 

Stále více Čechů volí nyní jako řešení bytové situace nájemní bydlení. Po částečném 
koronavirovém ochlazení se situace na trhu vrátila do normálu a bytů se pronajímá více 
než před krizí, někde to provází i pokles cen. Podle sítě Re/Max byly pronajaty byty v  nad-
průměrném počtu v 5 krajích, včetně Olomouckého. Takže nájemní bydlení se opět plně 
vrací do hry a Covid-19 tento trend jen akceleroval. Prý jde ale jen o dočasnou záležitost 
(podle portálu Valuo.cz a statistik UlovDomov.cz). 

Ještě jeden pohled na byty v čase koronaviru. Zájem o investiční byty během pande-
mie vzrostl – lidé hledají pro své peníze bezpečné úložiště. Pořízený byt navíc může v bu-
doucnu posloužit  jako startovací bydlení pro jejich potomky. Jedním z hlavních důvodů 
jsou levné hypotéky – jejich průměrná sazba klesla již popáté v řadě na hodnotu 2,11 %. 
Takto  nízko  byla  naposledy  v říjnu  2017,  což  řadu  lidí  motivuje  k pořízení  nemovitosti 
na úvěr. A byty nabízejí vyšší zhodnocení peněz ve srovnání s dluhopisy či spořicími účty! 
Na trhu nemovitostí  panuje všeobecné přesvědčení,  že nemovitosti  v době krize před-
stavují bezpečí. Na trhu je navíc dlouhodobě přetlak poptávky po bydlení, a nájemním 
speciálně,  nad nabídkou.  Právě proto  se  k nemovitostem obrací  řada lidí  s volnými  fi-
nančními prostředky.

 Svítá na lepší časy? Vláda se rozhodla na rychlejším povolování staveb, ale souboj 
o stavební zákon rozhodnou poslanci. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) slibuje, že zá-
kon výrazně zjednoduší a zrychlí výstavbu. Nově by měl mít stavebník jasno během jedi -
ného roku. Toho chce resort dosáhnout pevně stanovenými lhůtami a opatřeními proti ne-
činnosti úřadů. Územní a stavební řízení se sloučí do jednoho a má odpadnout shánění 
desítek razítek od tzv. dotčených orgánů. Závazné stanovisko bude společné a stavebník 
by je nemusel „obíhat“. MMR plánuje, že by zákon mohl platit od jara příštího roku a jeho  
účinnost nabíhat postupně do poloviny r. 2023.  

Asi toho svítání zatím příliš nebude, protože po malých stavebnících už krize dobíhá 
i ty velké. Staví se o desetinu méně než loni,  jak je vidět na počtu bytů, které stavaři 
dokončili nebo naopak začali stavět. Bytová výstavba zaznamenává útlum, k poklesu ak-
tivity  dochází napříč celým stavebním sektorem. Kromě pozemního stavitelství  se pro-
padlo i inženýrské, a i větší firmy začínají pociťovat důsledky různých omezení. Zatímco 
průmysl má své dno již za sebou, české stavebnictví ho se zpožděním dobíhá. Vzhledem 
k tomu, že hodně firem své investice pozastavilo, bude se sektor z krize vzpamatovávat 
asi dlouho.

Jsme na konci roku a zdá se, že koronavirová krize touhu Čechů po vlastním bydlení 
nezastavila. Objemy hypotečních úvěrů dosáhly rekordních výsledků, a to i přesto, že ceny 
nemovitostí stále rostou. Podle ČNB jsou nyní nadhodnoceny v průměru o 17 %, investiční 
nemovitosti až o 25 %. Za prvních 10 měsíců letošního roku poskytly banky hypotéky v ob-
jemu za 197 miliard korun a zájem o ně ani v závěru roku nepolevuje; k rekordnímu roku 
je už jen krůček. Podle průzkumu České bankovní asociace má nyní hypotéku více než 
pětina Čechů, tedy asi 700 000 domácností.  

Můžeme si také odpovědět na otázku z úvodu o cenách nemovitostí. Na konci roku 
prodejní ceny starších bytů v ČR meziročně vzrostly v průměru o 13 % na 71 567 korun 
za metr  čtvereční.  Nejdražší  byla  Praha  (101 033  Kč/m2),  pak  Jihomoravský  kraj 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              221 / 311

(68 211 Kč),  Středočeský (53 958 Kč) a nejlevnější  Ústecký kraj  (22 432 Kč) dle údajů 
společnosti Bezrealitky. 

Musím k výše uvedenému dodat několik upřesnění. Údaje o výších a počtu hypoték 
se týkají uzavřených smluv. Vzhledem k tomu, že velké procento hypoték dospívá k termí-
nu konce fixace,  klienti  hledají  možnost,  jak  sjednat  výhodnější  smlouvu.  Velmi  často 
se děje tak, že uzavřou novou hypoteční smlouvu na stejnou nemovitost v jiné bance, 
a tou splatí neuhrazenou část bance původní. Udávaná čísla tak nic nevypovídají o sku-
tečně nově uzavřených hypotečních smlouvách. 

Velký vliv na progresi  v cenách nemovitostí  měla snižující  se důvěra v hodnotu 
peněz,  nejen  naše  Česká  národní  banka,  ale  i  centrální  banky  po  celém světě  chrlí 
do ekonomiky stále větší a větší množství peněz, tím dochází k vyšší inflaci a nepřímému 
umořování dluhů. Lidé na to reagují vyššími investicemi do nemovitostí.  Ovšem vlivem 
státní politiky při povolování nových staveb došlo v minulých letech k výraznému zpoždění 
zahajování a následnému dokončování staveb. Došlo tak k výraznému převisu poptávky 
nad nabídkou,  který se řeší v  civilizovaných společnostech trhem, tedy cenou.  Dalším 
vlivem  je  zvyšování  cen  materiálů.  Mnoho  výrobců  nemohlo  jistou  část  roku  vyrábět 
a jejich produkty tak chybí. To se opět řeší cenou. Na první pohled se jeví, že hodnota 
nemovitostí  je nadnesená,  ale hodnota je cenou obvyklou,  tedy cenou běžnou v čase 
a místě. 

Jenomže  poptávka  může  klesnout,  některé  nemovitosti  se  tak  mohou  stát  ne-
likvidními a budou muset být prodány se slevou. Co budou pak dělat ti, kteří si na tyto 
dnes  drahé  nemovitosti  vzali  hypotéku,  je  otázkou.  Snad  jim  my,  kteří  se  chováme 
konzervativně, nebudeme muset jejich dluhy, jak se několikrát stalo a stále děje, našimi 
daněmi sanovat.

Dokončené byty v roce 2020

Období Celkem z toho

V rodinných 
domech

V bytových
 domech

úpravy stávajících V nebytových
domech

Rod. domů Byt. domů

IQ / 2020 8 032 4 308 2 819 218 559 99

IIQ / 2020 7 225 4 622 1 621 233 495 241

III Q / 2020 8 045 4 763 2 232 221 659 170

IV Q / 2020 11 110 5 525 4 223 321 820 161

Celkem 34 412 19 218 10 895 993 2 533 671

V Litovli bylo dokončeno v roce 2020 37 bytů, to je nárůst na 231 % roku 2019 a množství 
je tentokrát nad republikovým průměrem.

   
 

ŽIVOTNÍ STANDARD 2020
V Česku se podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění zhoršila zejména 

politická situace a nálada ve společnosti. Negativních pohledů na tento stav mírně přibylo, 
čímž se na třetí místo v pořadí nejhůře hodnocených oblastí veřejného života posunuly 
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mezilidské vztahy. Naopak nejlépe lidé hodnotí nezaměstnanost a nabídku služeb a zboží, 
kde polovina obyvatel vnímá posun k lepšímu.  

Průzkum  Centra  pro  výzkum  veřejného  mínění:  Češi  se  nejvíce  bojí  terorismu 
a uprchlíků. Více než polovina lidí pokládá za velkou hrozbu pro mír a bezpečnost teroris-
ty, mezinárodní organizovaný zločin a uprchlíky z jiných zemí. Méně se lidé obávají cizích 
zpravodajských služeb, krajně pravicových a levicových skupin a cizinců, kteří v Česku žijí. 
Teroristické  skupiny  a  jednotlivce  vnímalo  jako  velkou  bezpečnostní  hrozbu 58 % do-
tázaných, mezinárodní organizovaný zločin 57 % a uprchlíky 54 % respondentů. Čtvrtou 
pozici mezi bezpečnostními riziky zaujala radikální náboženská hnutí, která jako velkou 
hrozbu označilo 48 % dotazovaných a pátou – vnímání cizích zpravodajských služeb jako 
značného rizika 28 %.

CVVM se zajímalo také o to, zda lidé považují za reálnou hrozbu války, epidemie, su-
rovinovou krizi,  přírodní  katastrofy  nebo světovou ekonomickou krizi.  U  většiny  těchto 
možností se podíl odpovědí označujících je za velkou hrozbu dostal nad 30 %, jen v přípa-
dě války na 29 %. Největší obavy jsou spojovány s celosvětovou ekonomickou krizí, kdy ji 
jako velkou hrozbu vnímalo 39 % respondentů. 

Budoucnost bude optimistická? Navzdory výše uvedenému téměř čtyři pětiny (62 %) 
našich lidí pohlíží do budoucnosti své a svých blízkých s optimismem nejméně na dalších 
pět let. S budoucností Evropy to bylo půl na půl, budoucnost lidstva byla vnímána mírně 
pesimisticky, když poměr optimistů a pesimistů činil  41 ku 54 procentům. Tak nevěšme 
hlavy!

Z výsledků průzkumu agentury STEM vyplynulo, že letos v lednu bylo se svým živo-
tem spokojeno 85 % Čechů a optimismus jasně převládal mezi lidmi i při hodnocení roku 
minulého  z pohledu  osobní  úspěšnosti.  Necelá  polovina  lidí  viděla  rok  2019  pozitivně 
i z celospolečenského hlediska. Míra spokojenosti je s životem podle sociologů nejvyšší 
od roku 1994, kdy se průzkum dělal poprvé. Hodnocení stavu společnosti je z dlouhodo-
bého  hlediska  mírně  odlišné,  ale  mezi  lednem  2013  a  2016  spokojenost  vzrostla 
z 15 na 50 % a od té doby se výrazně nemění. 

Ovšem Češi mají nyní pocit, že si mohou koupit meziročně méně věcí a služeb než 
loni. Tento názor sdílí 44 % Čechů, což je o osm procentních bodů více než loni v lednu. 
Současně se také o osm procentních bodů (na 43 %) snížil počet těch, kteří tvrdí, že jsou 
na tom v porovnání se situací před rokem zhruba stejně (aktuální průzkum CVVM). Lidí, 
kteří si za své příjmy mohou dovolit více zboží a služeb, je jako v předchozích letech zhru-
ba desetina. I přes zhoršení výsledků zůstává hodnocení inflace výrazně lepší než v letech 
1993 až 2001 a v letech 2013 a 2014. 

Češi se stále cítí chudí. Proč? Loni se dle analýzy Gfk zvýšil disponibilní příjem (sku-
tečné množství peněz, které má jednotlivec k dispozici na nákup zboží a služeb) Čechů 
o necelých 12 000 Kč, konkrétně o 5 %. V přepočtu na obyvatele pak ročně vyděláme 
v průměru 254 300 korun. Podle všech ukazatelů si  žijeme docela dobře. Jenže realita 
se s čísly často rozchází. 

V podstatě od politiků od revoluce slýcháme: Brzy se přiblížíme Německu! Realita 
– jsme pořád hodně daleko. Podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu 
se na úroveň Německa dostaneme nejdříve v roce 2100, a to jen v případě, že mohutně 
zainvestujeme do vzdělání. Sice jsme do této chvíle bohatli, ale naše příjmy jsou stále 
„jen“ na 68 % evropského průměru, ty německé na 161 %. V žebříčku kupní síly v Evropě 
jsme na 24. místě ze 42 sledovaných zemí, Německo je osmé. Představa, že Německo 
někdy v kupní síle předeženeme, je těžko naplnitelná, to bychom museli  mnohem více 
pracovat nebo vyvinout a začít vyrábět nějaký produkt, za který by nám zbytek světa utrhal 
ruce. V žebříčku čistého disponibilního ročního příjmu vede Lichtenštejnsko (podle GfK 
s neuvěřitelnou  částkou  1 727 929  Kč  –  přepočteno  kurzem  CZK/EUR  25,58),  násle-
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dováno Švýcarskem, Lucemburskem, Islandem – Německo je 8. (608 267), Česká repub-
lika 18. (254 751), 20. je Slovensko a za ním pak Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Ukraji-
na. Průměr EU je 377 024 Kč.

Evropa je dodnes rozdělena na dvě části podle linie bývalé železné opony. Mezi nimi 
je sice Česká republika jednou z těch bohatších, nicméně v celkovém srovnání nás nadále 
řadí mezi spíše chudé příbuzné. Přes 60 % obyvatel se podle průzkumu agentury SCC při-
znalo, že si vzalo úvěr či zboží na splátky. Hypotéku pak má každý pátý Čech. A každý 
třetí se zadlužuje rizikově, když si kupuje na úvěr věci, které úplně nepotřebuje – třeba 
mobil, televizi nebo dovolenou. Každý dluží v průměru 220 000 Kč! Zároveň se ale snížil 
počet  lidí,  kteří  měli  problém  se  splácením  spotřebních  dluhů  o  17  %,  tedy  téměř 
o 48 000 lidí. V současnosti jde o 223 000 lidí neschopných splácet své závazky (v r. 2018 
to bylo 300 000).        

Na Západ pořád koukáme se závistí – ti se ale mají dobře! Hodně lidí má totiž pocit,  
že nebohatneme. Problémem je, když v ekonomice bohatneme všichni, tak to nějak nevní-
máme. Nevšimneme si, ve srovnání se zbytkem světa, že třeba dvakrát do roka jedeme 
na dovolenou a máme v rodině 2 auta; bereme to jako automatické. V Česku je průměr 
522 aut na 1 000 obyvatel (v Maďarsku 355, na Slovensku 408). Hůř než Česko je na tom 
Velká Británie (471), Francie (478). U nás každá 143. domácnost vlastní dokonce 3 a více 
aut. Pozor! Na druhou stranu je průměrné stáří auta 15 let, a to je v porovnání se státy zá-
padní Evropy opravdu hodně. 

Proč jsou na tom některé státy lépe než my, když málem zkrachovaly a mají nízkou 
produktivitu práce, například Řekové? Jeden z hlavních problémů spočívá ve vlastnické 
struktuře naší ekonomiky. Mnohé firmy, které na našem území vytvářejí vysoké zisky, patří 
cizincům. Ti podstatnou část zisku nereinvestují  v České republice, ale vyvádějí  do za-
hraničí. Z toho důvodu v naší ekonomice chybějí peníze, což se projevuje například rela-
tivně nízkou mzdovou úrovní zaměstnanců. Nízké mzdy přitom vedou k nízké spotřebě, 
což má přímý vliv na ekonomický růst a životní úroveň Čechů. 

Česká republika by potřebovala především provést hluboké reformy důchodového, 
zdravotního, a především vzdělávacího, systému. Na to, jak se zdá, politikům, kteří řeší 
především aktuální problémy, chybí nadhled, vůle a odvaha. Depresivní je pohled na rozdíl  
mezi naší hrubou a čistou mzdou – daňové zatížení je u nás nesmyslně vysoké! Kombina-
ce daní z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění ze strany zaměstnavatele i  za-
městnance z výplat  ukrajuje tak velkou část,  že lidem nechává v kapse poměrně málo 
peněz. Výměnou za to jim stát poskytuje služby, které jsou mnohdy nedostatečné či přímo 
nežádoucí. 

Na druhou stranu, pořád lze na naši aktuální finanční situaci nahlížet úplně z jiné per-
spektivy, ze které to tolik neumíme – optimisticky. Třeba znepokojivá čísla o třetině Čechů 
neschopných náhle najít desetitisícovou částku v rozpočtu, se dají lehce otočit. I když níz-
ké úspory ženou lidi do náruče lichvářů, podle ministerstva financí si spoří 64 % českých 
domácností a průměrný Čech má naspořeno 120 000 korun. Měsíčně si náš občan dává 
stranou částku 1 500 až 2 000 Kč, takže by bez příjmu vydržel přes 3 měsíce! Chudobou 
je ohroženo méně než 10 % české populace, což je nejméně v EU. Průměr pro EU činí 
zhruba 17 %. A ve vysněném Německu je chudobou ohroženo přibližně 16 % obyvatel 
(údaje z Národní ekonomické rady NERV). 

Statistika ukazuje, že jsme pořád dost rovnostářskou zemí, kde nejsou nůžky mezi 
vyšší střední a nižší střední vrstvou rozevřeny tolik jako v jiných zemích. Je otázkou, jak 
s tím zamíchá blížící se krize, která dolehne právě na střední třídu. Máme momentálně 
v kapse jednu výhodu – vysoký podíl  vlastnického bydlení.  Často se zapomíná na to, 
že skoro 80 % Čechů bydlí ve vlastním, což v Evropě rozhodně není pravidlem, a je to jed-
na z nejvyšších položek rozpočtu domácností. 
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Problémy nám dělá matematika! Zpět k dluhům – podle průzkumu společnosti Intrum 
ve 24 evropských zemích, je finanční gramotnost Čechů podprůměrná (až na 15. místě). 
V důsledku to může být třeba i tím, že příliš neumíme ani základní matematiku – podle 
průzkumu STEM/MARK pro investiční fond Qant si až 61 % českých občanů neporadí 
s trojčlenkou, která je součástí učiva základní školy. Ukazuje se, že ani rostoucí investice 
do zvyšování  finanční  gramotnosti  nemusí  stačit,  pokud budou lidé postrádat  základní 
schopnost jednoduché úvahy či  primitivního výpočtu. Výuka finanční gramotnosti  je po-
vinnou součástí vzdělávání na ZŠ až od roku 2013.

Ovšem s dluhy Čechů to není až tak hrozné. Jsou velice finančně uměření, splácí 
vesměs poctivě, nemají rádi moc závazků a ve vztahu k penězům jsou strašně konzerva-
tivní. Dluhy, to je pro Čecha špatně, na rozdíl od zemí, které jsou zadluženy mnohem víc. 
Neustále zmiňované číslo 800 000 exekucí ročně je především vděčným mediálním a poli-
tickým tématem, ačkoliv více než dvě třetiny pohledávek jsou na nižší částky nepřekračují -
cí 20 000 korun (podle Raiffeisenbank – pokuty za MHD, telefon, odpady aj.).  Statistika je 
nafouknutá. Skutečným problémem je v Česku spíše to, že je zde chudoba dědičná, tedy 
že děti z ekonomicky znevýhodněného prostředí obvykle samy uváznou v nízkopříjmové 
pasti, čímž vyrůstají nové ohrožené generace. 

Vyhlídky jsou temné. Do krize půjdeme sice relativně připravení, i když často s napja-
tými rozpočty a vidinou nekončících dlouhodobých hypoték. Je jasné, že kvůli koronaviru 
zchudneme, a že bude hůř. Podle ekonomů přijde na podzim velká vlna nezaměstnanosti, 
záleží na tom, jak brutální – dosáhnout může i 10 %. V příštích měsících budou propuště-
ny tisíce lidí – hlavní náraz přijde, až odezní současná záchranná opatření vlády. Podle 
odborníků jsme vymazali předchozí dva až tři úspěšné roky a může se stát, že brzy vyma-
žeme celou Babišovu ekonomicky úspěšnou éru? 

 Tak i do životního standardu zasáhla pandemie. Za její dobu se zhoršila finanční 
situace  třetiny  Čechů.  Nejvíc  dopady  omezení  pocítili  lidé  bez  úspor,  finanční  situace 
se zhoršila u 56 % z nich. Přesto pouze čtvrtina lidí bez finanční rezervy plánuje začít víc 
šetřit, ať už v hotovosti (15 %) nebo na spořicím účtu – (9 %). Jsou však i domácnosti, kde 
měla pandemie opačný dopad – 12 % dotázaných ve věku 18–24 let hlásí zlepšení fi-
nanční situace (průzkum Provident Financial mezi 600 respondenty z června 2020). V pří-
padě druhé vlny však bude situace v mnoha rodinách obtížnější právě proto, že úspory 
zčásti nebo zcela využily již na jaře. Zpomalení ekonomiky a konec vyplácení ošetřovného 
kvůli zavřeným školám nyní negativně ovlivní zaměstnanost a řada lidí přijde o práci!

Koronakrize se začíná pozvolna promítat i do útrat. Objem peněz, který nechali Češi 
během června v obchodech, se meziročně snížil o 2 %. Zatím se nešetří plošně na všem, 
ale  jen  na vybraném sortimentu – kupuje se  méně oblečení  a  bot,  potravin,  ale  i  po-
honných hmot. (Informace ČSÚ) Je nepopiratelné, že po rozvolnění kvůli pandemii Češi 
začali v posledních měsících více pociťovat její ekonomické dopady. Třetině (30 %) klesl 
příjem, 36 % nakupuje méně a čtvrtina (24 %) dokonce jen zcela nezbytné věci. Češi také 
omezují cestování a nákup drahého zboží, naopak začali více vařit doma, nakupovat onli -
ne, pořizovat čerstvé suroviny a dbát na svoji hygienu. Čtvrtina tvrdí, že se jim život díky 
koronaviru zásadně proměnil, naopak 69 % lidí má pocit, že mají život pod kontrolou (prů-
zkum společnosti EY, který uskutečnila agentura STEM/MARK mezi 1 000 respondentů 
v červenci 2020).  

Výše píšeme, že s dluhy občanů ČR to není až tak zlé, ale ukazuje se, že se lidé 
dále zadlužují a že je nestopla ani pandemie, ani následný pokles ekonomiky. Celkový 
dluh obyvatel evidovaný ke konci 1.  pololetí  2020 činil  2,52 bilionu korun a meziročně 
vzrostl o 143 miliard Kč. Lidé si půjčují především na bydlení – na konci června mělo hypo-
téku nebo úvěr ze stavebního spoření 1 105 899 lidí (údaje Bankovního a Nebankovního 
registru klientských informací). Platební morálka je ale dobrá a počet lidí nesplácejících 
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dluh stále klesá. Ovšem banky schválily odklad splátek u 340 000 úvěrů, které domácnosti 
čerpají, takže nejistota budoucího vývoje je značná. 

Asi to bude pravda, protože exkluzivní průzkum agentury STEM/MARK o dopadech 
koronaviru na české peněženky a psychiku vypovídá jednoznačně. Půl roku od okamžiku, 
kdy se v Česku objevili první nakažení pacienti, se k měsícům nejistoty a obav o vlastní 
zdraví přidal další nepříjemný problém – lidé začali chudnout. Domácnosti pociťují ekono-
mický tlak a každý pátý Čech hlásí snížení příjmů, 22 % se bojí, jak bude jejich finanční  
situace vypadat v následujících měsících. Už teď je jasné, že kvůli výpadku příjmů musejí 
sahat  po  půjčkách.  Každý  desátý  Čech  to  přiznává.  Peníze  v domácnostech  chyběly 
i přesto, že je chránil program Antivirus, určený na pomoc zaměstnancům, a také pro úlevy 
pro živnostníky. Jaký bude celkový dopad, je těžké říci, protože pořád jsme ještě ve fázi  
moratoria, možnosti odkladu splátek do konce října. Podařilo se prosadit některé zákony, 
které by měly chránit lidi před likvidačními úroky z nesplacených půjček, ale pokud lidé ne-
budou schopni splácet závazky, vlna exekucí je může i tak zasáhnout. 

Kdo na epidemii nejvíce doplatil? Každá česká domácnost v průměru přišla kvůli ce-
lostátním opatřením spojeným s koronavirem na jaře téměř o 13 000 korun. Toto období 
přineslo více než polovině (57 %) Čechů buď snížené příjmy, nebo zvýšené výdaje, někte-
ré domácnosti postihlo obojí. Na podnikatele dopadl nejvíce – na 72 %. Nejméně pande-
mie, podle průzkumu společnosti Partners agentury MindBrigde Consulting, finančně za-
sáhla  seniory.  Ti  pobírají  starobní  důchod  a  patří  mezi  nejvíce  stabilizovanou  část 
populace.

Z výsledků  průzkumu  vyplývá,  že  tři  čtvrtiny  lidí  vyjdou  s měsíčním příjmem tak, 
že mohou vytvářet i úspory, 22 % vyjde „tak tak“ a zbylých 6 % si na měsíční výdaje čas 
od času musí vypůjčit nebo spotřebovávat předchozí úspory. Lépe situovaní jsou mladí 
svobodní lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním, které obvykle znamená vyšší příjem. 
Průzkum ze srpna tohoto roku také ukázal, že domácnosti by při výpadku příjmu se svými 
naspořenými prostředky vydržely v průměru 7 měsíců, 15 % déle než rok a 40 % má re-
zervy nejvýše na 2 měsíce. To není nijak moc, že?

Odborníci  konstatují,  že dnes Češi  jedí  jako nikdy.  Každý z nich loni  spotřeboval 
v průměru téměř 800 kg potravin (oproti roku 2018 více než 7 kg), a dostal se tak na nej-
vyšší úroveň od r. 1939 (podle ČSÚ). Spotřeba se zvýšila u většiny evidovaných potravin,  
nejvíce v rámci skupiny krup, ječné krupice a ovesných vloček. Meziročně výrazně stouply 
také spotřeba zvěřiny (o 10 %) a trvanlivého pečiva (5,4 %). Historicky nejvyšší spotřeby 
ale bylo dosaženo u rýže, drůbežího masa, sýrů a ostatních mléčných výrobků a jižního 
ovoce. Češi totiž jedli více grapefruitů, pomerančů či mandarinek, a naopak méně ovoce 
z mírného pásma. Poklesla také celková spotřeba luštěnin nebo čerstvé zeleniny. K výraz-
nějšímu snížení konzumace došlo pouze u nealkoholických nápojů, zejména minerálních 
vod (o 5,7 l  méně než v r.  2018). Bohužel – těch alkoholických se naopak vypilo více 
(o 0,9 l na osobu). 

Spotřeba potravin prudce roste již od r. 2013, zatímco potravinářská soběstačnost 
ČR se snižuje – nůžky mezi spotřebou a potravinovou soběstačností Česka se rozevírají! 
Nízká  soběstačnost  („potravinářská  bezpečnost“)  nás  dělá  závislými  na  dovozu.  Také 
si navíc  dobrovolně  snižujeme  pestrost  toho,  co  nám  roste  doma  na  polích  a  vede 
to k jednostrannému zatěžování zemědělské půdy. Z dále uváděných údajů až zamrazí. 
Srovnání podílu výroby a spotřeby na obyvatele (potravinové soběstačnosti) podle údajů  
ČSÚ v letech 1993 a 2020: vepřové maso 104–43 %; drůbeží maso 95–63 %; sýry a tva-
rohy 123–88 %; máslo 152–66 % (nejvyšší pokles); vejce 95–85 %; zelí 84–52 % a pivo 
109–122 %!

 Navzdory rychle rostoucí spotřebě potravin se výdaje Čechů na jídlo a nealkoholické 
nápoje  dlouhodobě  zvedaly  jen  pozvolna  –  jak  u  nákupů  v obchodech,  tak  i  v  rámci 
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stravovacích zařízení.  Prudký růst mezd, který započal  zhruba v r.  2017, tak příliš  ne-
ovlivnil to, kolik za jídlo utrácejí; vyšší příjmy podle statistiků zamířily zejména do výdajů 
za bydlení, vodu či energie.

Tak nám koronavirus sáhl i na naše rodinné zlato – Vánoce.  Podle průzkumů lidé na 
dárcích výrazně ušetří kvůli způsobené krizi. Tedy oproti loňsku prý Česko čekají hodně 
chudé Vánoce. Podle průzkumu společnosti Fair Credit a Equa bank utratí za ně až 60 % 
obyvatel maximálně 5 000 korun, když loni to bylo 12 000 Kč (5 000 Kč z tohoto obnosu 
představovalo  jídlo).  Dalších  30  %  si  pak  stanovilo  jako  maximální  „vánoční“  částku 
10 000 Kč. Jen marginální část lidí tak plánuje utrácení jako minulý rok, který byl naopak 
kvůli dobré ekonomické situaci rekordní. Projevuje se to praktičtějším laděním výběru dár-
ků – populární jsou především produkty, které by si lidé nakonec museli koupit – hlavně 
pro vybavení domácností. 

Ono to souvisí i s tím, že jsme se v době pandemie zatáhli a s obavami očekáváme, 
co přijde na začátku roku 2021.  Už teď 30 % Čechů omezilo  vedlejší  výdaje a 57 % 
se bojí, že v blízké budoucnosti bude muset svůj životní standard snížit. Letos si plánuje 
půjčit na dárky asi 8,5 % lidí, mnohdy brutálně nevýhodně. Pandemie rozdělila společnost 
na část, která si i nadále může být jistá svými příjmy, a druhou část, která buďto pociťuje 
výpadky nebo se jich obává. Každá z těchto skupin se pak bude spotřebitelsky chovat 
jinak. Podle průzkumu nákupního portálu Heureka chtějí letos Češi nejvíce kupovat roboty 
na smoothies, kávovary, aromalampy pro osvěžení vzduchu, herní konzole a pro děti nej-
více lego (kronikáři se začíná z toho již točit hlava!).

Možná bude situace o něco lepší než v průzkumech, zatím ji ovlivňuje špatná nálada 
vyvolaná restriktivními  opatřeními  proti  koronaviru.   Zmiňovaný pětitisícový  limit  (podle 
ekonomů) může zvrhnout vánoční euforie. S tím, jak se ekonomika začne otvírat, lidé bu-
dou naladěni na vánoční atmosféru a situace se možná zlepší (jen aby!)?  

   

ODPADY 2020
Na zasedání ZML 12. 12. 2019 došlo  ke  schválení  obecně  závazné  vyhlášky 

č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Od konce roku 2016 město Litovel zavedlo několik nových služeb v rámci intenzifika-
ce třídění odpadů. V první fázi se zavedl svoz plastu a papíru systémem „dům od domu“ 
a dále se do domácností rozdaly ekologické tašky na tříděný odpad. Koncem roku 2017 
se dále zavedl dlouho očekávaný svoz biologického odpadu v hnědých popelnicích a dále 
byly každý měsíc ve vegetačním období přistaveny na určená stanoviště velké kontejnery 
(dříve byl svoz jen 2x ročně). To vše znamenalo zvýšení kvality a komfortu služeb v rámci 
sběru a svozu komunálního odpadu. Stačí srovnat četnost svozů v roce 2016 a 2019 – za-
tímco v roce 2019 to byly 2 svozy nevytříděného komunálního odpadu jedenkrát za dva 
týdny, letos už bylo svozů 6 (2x komunální odpad, 2x bioodpad, po 1 svozu plast a papír).

Pokud vezmeme v úvahu i rostoucí náklady, které město musí vynakládat za služby 
a energie, bylo nutno zvýšit poplatek za svoz odpadů na 650 Kč/rok. Pro srovnání uvádí-
me výši tohoto poplatku v okolních městech – Uničov 480 Kč, Mohelnice 720 Kč, Zábřeh 
na Moravě 600 Kč, Hlubočky 550 Kč, Hranice 696 Kč, Šumperk 696 Kč, Lipník nad Beč-
vou 684 Kč a Olomouc 816 Kč. Rozsah úlev a osvobození, stanovený předchozí obecně 
závaznou vyhláškou č. 5/2015, zůstal nedotčený například pro rodiny s dětmi do 1 roku 
či pro seniory nad 80 let věku. 

Vzhledem k tomu, že naši občané důkladně třídí odpady, což je dáno uvedeným svo-
zem „dům od domu“, nebylo nutno, na rozdíl od ostatních měst, zvyšovat poplatek již v mi-



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              227 / 311

nulých letech. Bohužel se však obchod s druhotnými surovinami úplně obrátil – tzn., že na-
příklad za plast musí město platit více než za komunální odpad. Město díky zavedení sys-
tému třídění sice dostává odměny, ty však nestačí na pokrytí nákladů spojených s odpa-
dovým  systémem.  Takže  motivační  programy,  které  město  představilo  v letech  2014 
a 2015, byly vyhlášeny za úplně rozdílných podmínek, než máme dnes. Nejde jen o náš 
privátní problém, jde o problém celoevropský a nikdo nedokáže říci, co bude v budoucnu.  

Víme, že jsme nyní v období zpomalení ekonomiky, ale že se to pozná i ve sběru 
druhotných surovin? Sběrny v celé republice omezují výkup papíru, kartony už neberou 
vůbec. Důvodem je jeho nízká cena. Za kilogram smíšeného sběrového papíru se dnes 
vyplácí maximálně jedna koruna, a tak zájem o nošení starých novin do sběrných dvorů 
klesá; i  sběrny mají problém vysbíraný papír přeprodat zpracovatelům. Důvodem nízké 
ceny sběrového papíru je, že je ho jednoduše moc. Současný trh je totiž zaplaven levným 
dřevem po  kůrovcové  kalamitě.  Pouze  pětina  papíru,  který  se  u  nás  vysbírá,  se  zde 
i zpracuje, drtivá většina však jde na export. Ale i tam nabídka stále více převyšuje po-
ptávku. Příčinou je postupné omezování importu Čínou, které v současné době vrcholí, 
když  klesl  na  pouhou  třetinu.  Nynější  situace  dopadá  především  na  školy,  které 
si pravidelnou organizací sběru vylepšovaly svůj rozpočet. Řada škol tak pozastavila sběr 
úplně.

Kromě sběrového papíru poklesla v poslední době také cena kovového šrotu, a tak 
problém se všemi  druhotnými  surovinami  poznamenal  i  kovy,  protože ocelárny nemají 
dostatek objednávek, což je další důkaz blížícího se hospodářského zpomalení. Zkrátka 
papír i železný šrot jsou příliš levné.

Zdá se, že trend zdražování odvozu popelnic má reálný důvod. Každý Čech za rok 
v průměru v domácnosti vyhodí přes 500 kilogramů odpadků. A co víc, množství odpadků 
rok od roku stoupá a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo zásadním způsobem obrá-
tit. Důvodem je rostoucí ekonomika – žijeme v blahobytu, více nakupujeme, máme vyšší 
spotřebu. Města jsou tak nucena k nepopulárnímu kroku – zvyšují poplatky za svoz komu-
nálního odpadu, aby služba úplně nevysávala městské pokladny. Kvůli dobré ekonomické 
situaci navíc roste cena práce, což se také na nákladech za svoz odpadků projevuje. Zají-
mavé je  procentuální  zastoupení  jednotlivých  druhů  odpadků –  62,7  % tvoří  stavební 
a demoliční odpady, 14,9 % komunální odpad, 7,6 % odpady ze zařízení na zpracování 
odpadů, 4,7 % odpad z tepelných procesů, 3,3 % odpadní obaly a 6,7 % odpady ostatní 
(údaje za rok 2018 – zdroj CENIA a ČSÚ).

Vyšší poplatek však ani zdaleka neznamená, že by města nemusela doplácet (Litovel 
– viz výše) – nadále nesou podstatnou část nákladů. Řada měst se také potýká s nedo-
platky, které občané za popelnice dluží. Lidé ve městech, kde letos poplatky nerostly, ale 
vyhráno nemají. Růst cen i množství odpadu jsou neúprosné – náklady na odstraňování 
odpadu každým rokem rostou, a tak se v budoucnu zvyšování poplatků stejně nevyhnou. 
Statisticky nejvíce komunálního odpadu vyprodukují lidé ve Středočeském, ale bohužel 
i v Olomouckém kraji. I v našem regionu je stále co vylepšovat, snižovat skládkování, více 
třídit. Je faktem, že mezi léty 2009 až 2018 klesl u nás podíl odpadů odstraněných sklád-
kováním z 64 na 46 % a postupným odklonem od ukládání na skládky se zvyšuje množ-
ství recyklovaného materiálu i energie, která se ze spalování odpadu vyrobí. Chce to ale 
neusínat na vavřínech a medailích či uznáních, které naše město v minulosti obdrželo!   

To je všechno hezké, ale pojďme k současné situaci. Množství vytříděného odpadu 
roste již několik let a průměrný Čech vytřídí přes 51 kilogramů papíru, plastů, skla i nápo-
jových  kartonů.  Loni  se  prostřednictvím  žlutých,  modrých  a  dalších  popelnic  vytřídilo 
693 000 tun odpadů, o 4 % více než rok předtím. S opětovným využíváním je to však 
horší.  Roste počet barevných odpadových nádob, kterých máme již téměř půl milionu, ale 
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využití  separovaného  odpadu  stále  pokulhává.  Největší  nedostatky  (podle  údajů  spol. 
EKO-KOM) jsou v recyklaci plastů. 

Z vytříděného množství plastů se ovšem recykluje méně než polovina. PET lahve, 
tvrdé plasty z drogerie či průhledné fólie se recyklují téměř všechny, protože jde o cenný 
materiál,  ale po zbytku odpadu – nejrůznějších obalech – poptávka není;  buď se vozí 
na skládky, nebo spaluje. Také papírového odpadu se u nás zpracuje jen zlomek (asi pěti-
na), zbytek se vyveze do zahraničí. Odpad pravidelně třídí dle údajů EKO-KOM více než 
70  % obyvatel.  Lidé  vracejí  do  oběhu  nejvíce  použitého  papíru  (míra  třídění  dosáhla 
88 %), skla (79 %), nejméně se podruhé použijí nápojové kartony (25 %). Ale zpracovatel-
ské kapacity nejenže nerostou, ale klesají, neboť zastaralá strojní zařízení se odstavují 
z provozu.

Podle ministerstva životního prostředí má zvýšení míry recyklace pomoci nový zákon 
o odpadech. Jako motivace má fungovat postupné zdražování skládkování. Unijní odpa-
dová směrnice přitom počítá s tím, že v roce 2035 budeme recyklovat 65 % komunálního 
odpadu.  Členské státy EU, včetně ČR, musejí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle  
vyplývající z požadavku balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude nakonec znamenat 
třídění veškerého odpadu a obce i jejich občané se na to musí již dnes intenzivně při-
pravovat.  

Pojďme k recyklaci podrobněji, protože nový odpadový zákon z plastů recyklovaný 
výrobek neudělá! Firmy, které recyklují plastový odpad a dělají z něj nové věci, čelí zá-
sadnímu problému: o jejich výrobky je malý zájem. Bývají totiž o něco dražší než ty ne-
recyklované,  zčásti  kvůli  levné  ropě.  Statistiky  o  „recyklaci“  působí  optimisticky,  když 
společnost EKO-KOM tvrdí, že se recykluje 72 % obalů od výrobků a potravin, jenže měří 
třídění, a ne skutečnou recyklaci! Druhotnou surovinou, ze které se něco vyrobí, je totiž jen 
42 % odpadu sesbíraného ze žlutých popelnic! To, co se dá dobře zpeněžit, jsou totiž jen 
PET lahve, ostatní druhy plastů zpracovává málokdo – nevyplatí se to. Podle evropské 
směrnice máme postupně zvyšovat objem recyklace (v roce 2030 by to mělo být 60 % ko-
munálních odpadů, později až 65 %).  Mělo by se asi více přispívat na dotříďovací linky 
a recyklátorům, aby se alespoň část neatraktivního odpadu znovu použila!  

Tak – koronavirus zasáhl i do problematiky odpadů. Kvůli pandemii nemoci Covid-19 
vzrostlo množství komunálního odpadu, jež lidé zejména při jarní karanténě vyprodukovali  
a nyní se totéž objevuje i při podzimní vlně. Nárůst byl o 10–20 %, a byly to především tří-
děné odpady papír a plasty a také větší množství objemného odpadu. Souvisí to s mimo-
řádnými opatřeními a nouzovým stavem, kdy jsou uzavřené obchody, restaurace či jídelny. 
Lidé také v mnohem větší míře využívají různých zásilkových a donáškových služeb, což 
vedlo ke zvýšené produkci především obalových materiálů – kartonových krabic, papíru 
a plastu. Přispěla i práce z domova – lidé byli více doma, a měli tudíž více času na úklid 
domácností a vyklizení nepotřebných věcí. Přibylo také bioodpadu kvůli počasí, protože 
častěji pršelo a tím pádem také rychleji rostla tráva, která se musela vyvážet. Zdá se, spí-
še se očekává, že epidemie zdraží svoz odpadků. Zvýšené náklady jdou do milionů, v ně-
kterých městech je tak ve hře zvýšení poplatků.  Uvidíme, jak se s tím popasuje naše 
město?     

FCC Litovel, s.r.o., Cholinská 1008
 

Statutárním zástupcem je i nadále pan Radovan Šmíd.  Průměrný počet zaměstnan-
ců byl 12. Obrat za rok 2020 cca 24 mil. Kč. Podařilo se udržení trhu regionu Litovelska  
a Konicka. Byla provedena generální oprava svozového vozidla SCANIA. Ve spolupráci 
s městem Litovel (OŽP) došlo k rozšíření třídění odpadu – individuální svoz plastů, papíru 
– systém „door to door“, svoz BIO odpadů a úpravě stanovišť tříděných sběrů.
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KRIMINALITA 

ZPRÁVA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

 V roce 2020 došlo na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Litovel ke spáchání 
celkem 184 trestných činů (objasněno 92–50 %), Podíl trestné činnosti: majetkové činy 81,  
zbývající  kriminalita  47,  ostatní  kriminální  činy  20,  hospodářské  činy  21,  násilné  12, 
mravnostní 3 (např. recidivisté spáchali 44, ženy 21, nezletilí 1, mladiství 1). Z pohledu ce-
lého Územního odboru Policie ČR Olomouc tvořila kriminalita v teritoriu OOP ČR Litovel 
5,9 %. 

Rizikové a kriminogenní faktory: Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolnos-
tí  a  příčin  –  rozloha,  zalidněnost,  sociálně-patologické  prostředí,  recidiva  pachatelů 
trestných činů, nezaměstnanost aj. Obvodní oddělení Policie ČR v Litovli je jedno z typově 
menších oddělení v rámci Územního odboru Olomouc, v centru pozornosti však zůstává 
město Litovel. Zde stále, tak jako v předchozím období, je evidována více než polovina 
všech spáchaných trestných činů v místní působnosti oddělení. Jsou to zejména majet-
kové  trestné  činy,  jako  jsou  krádeže  vloupáním  do  motorových  vozidel,  krádeže  do-
pravních prostředků, zvláště jízdních kol a sprejerství, tedy poškození cizí věci.

 Majetková kriminalita v roce 2020 představuje u útvaru 44 % veškeré spáchané 
trestné činnosti, přičemž 28 z 81 majetkových trestných činů bylo spácháno ve městě Li-
tovel. Zbývající majetková kriminalita připadá na 64 obcí v působnosti obvodního oddělení 
Police České republiky Litovel.  Oproti roku 2019 došlo k poklesu celkově zjištěných osob 
pachatelů trestné činnosti, kdy se tak i snížil podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminali-
ty. Zdejším útvarem bylo evidováno celkem 190 fyzických a právnických subjektů jako po-
škozených protiprávním jednáním v rámci trestního řízení. Protiprávním jednáním byly po-
stiženy 4 nezletilé osoby, 2 mladistvé osoby, 121 dospělých osob a 61 právnických osob. 
Ve vztahu k domácímu násilí policisté prověřovali 54 událostí s incidenty majícími znaky 
domácího násilí, což je nárůst o 24 případů ve srovnání s rokem 2019.

Oblast veřejného pořádku a přestupků: Město Litovel a jeho okolí žije kulturním živo-
tem. Každoročně je na území města či v jeho okolí konáno několik kulturních akcí, kterých 
se účastní mnoho návštěvníků. K zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného 
pořádku, jakož i k předcházení trestné činnosti, vyhlašuje obvodní oddělení ve spolupráci 
s Městskou policií Litovel bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky škodlivého 
jednání. Tyto akce jsou vyhlašovány při konání společenských, kulturních a sportovních 
akcí např. celoměstských slavností či velkých sportovních podniků. V roce 2020 se však 
vzhledem k nastalé epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 uskutečnila pouze 
jedna celoměstská slavnost, a to „Litovelské slavnosti“ a dále kulturní akce „Rockové léto 
Červenka“.

 Dle vlastního uvážení, a zejména v souvislosti s aktuální bezpečnostní a dopravní 
situací, vyhlašovalo vedení Obvodního oddělení policie České republiky Litovel minimálně 
jedenkrát měsíčně preventivně-bezpečnostní akce. Jednalo se o opakované akce s ná-
zvem dopravně-bezpečnostní akce ,,X“ či dopravně-bezpečnostní akce ,,Y“ zaměřené zej-
ména na užívání alkoholických nápojů, popřípadě i jiných omamných a psychotropních 
látek  řidiči  motorových  i  nemotorových  vozidel.  Kontroly  byly  taktéž  vždy  zaměřené 
i na technický stav vozidel. 

V  roce  2020  uskutečnilo  Obvodní  oddělení  P  ČR  Litovel  celkem  3  vlastní  bez-
pečnostní akce zaměřené na ochranu veřejného pořádku (Litovelské slavnosti – Dny ev-
ropského kulturního dědictví,  Rocková Červenka, Motosraz Odrlice 2020) a 5 vlastních 
bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku bezpečnosti silničního provozu. 
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Policisty  byly  předvedeny celkem 2 osoby,  zajištěno bylo  12  osob,  3  osoby byly 
zatčeny a zadrženo bylo celkem 9 osob. Do výkonu trestu odnětí svobody byly dodány 
celkem 4 osoby. Na záchytnou stanici bylo předáno 16 podnapilých osob. V rámci své 
činnosti policisté vypátrali 13 hledaných osob a 39 osob omezených na osobní svobodě 
bylo eskortováno. 

 Činnost na úseku přestupkového řízení v roce 2020: V roce 2020 bylo zaevidováno 
celkem 911 přestupků (v roce 2019 bylo zaevidováno 936 přestupků). V blokovém řízení 
a příkazem na místě bylo v roce 2020 řešeno celkem 524 přestupků a uložena celková 
částka 159 500 Kč. 

Majetková  kriminalita:  U  majetkové  trestné  činnosti  bylo  zaevidováno  celkem 
81 spáchaných  skutků  a  objasněno  bylo  28  případů,  což  činí  celkovou  objasněnost 
na tomto úseku trestné činnosti 34,57 %. Celkem bylo stíháno či vyšetřováno 25 recidivis-
tů, 1 osoba mladistvá, 1 osoba nezletilá, 3 ženy a celkem 28 mužů. Případů krádeží vlou-
páním bylo v roce 2020 celkem 27, objasněno 13, krádeží prostých 32 (10).  Majetková 
kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality zaznamenaným na území OOP zdejší 
součásti. Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů v roce 2020 ve služebním 
obvodu OOP ČR Litovel, tento druh kriminality čítá 44 %. 

Hospodářská  kriminalita:  Celkem  bylo  zjištěno  21  hospodářských  trestných  činů, 
z nichž byly tři skutky objasněny (14,29 %). Největší podíl na hospodářské trestné činnosti 
činily trestné činy neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. 

 Násilná kriminalita: Bylo zaevidováno 12 násilných trestných činů. Objasněno bylo 
6 případů, což činí objasněnost na tomto úseku trestné činnosti 50 %. Celkově to bylo nej-
častěji úmyslné ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.

Problematika domácího násilí: Ve vztahu k domácímu násilí policisté zdejšího oddě-
lení v roce 2020 prověřovali celkem 54 událostí s incidenty majícími znaky domácího nási-
lí, což je nárůst o 24 případů ve srovnání s rokem 2019. Ve všech případech šlo o ženy. 
Násilnou  osobu  z  bytu  nebo  domu vykázat  na  dobu  deseti  dnů  bylo  nutno  v jednom 
případu. 

Mravnostní kriminalita: V oblasti mravnostní kriminality byly v roce 2020 zaznamená-
ny celkem tři skutky. Byl to případ znásilnění, případ pohlavního zneužívání a případ výro-
by a jiného nakládání  s  dětskou pornografií.  Jde o nárůst  o  dva skutky v této oblasti  
trestné činnosti (první dva skutky byly řádně objasněny a třetí skutek je doposud ve fázi 
prověřování). 

Ostatní kriminalita: Bylo prověřováno celkem 26 trestných činů statisticky zařazených 
do kriminality ostatní. Z celkového počtu 26 skutků byl v 18 případech zjištěn pachatel, 
tedy  trestný  čin  byl  objasněn.  Objasněnost  tohoto  druhu  kriminality  činila  69,23  %. 
Do tohoto druhu kriminality jsou řazeny např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, sprejerství aj. 

Zbývající  kriminalita:  Bylo  evidováno  celkem  47  trestných  činů  s  objasněností 
80,85 %, což znamená, že v 38 případech byl zjištěn pachatel. V této kategorii jsou po-
četně nejvíce zastoupené trestné činy – zanedbání povinné výživy 14 (11), ohrožení pod 
vlivem návykové látky 19 (18) a nedbalostní dopravní nehody 13 skutků (objasněno 9). 

Bezpečnost silničního provozu: Policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynu-
lostí silničního provozu zjistili celkem 555 přestupků, z nichž bylo 519 vyřešeno v rámci 
blokového řízení a příkazu na místě a 36 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. 
Za 519 přestupků vyřešených v blokovém řízení a příkazem na místě byly jejich přestup-
cům uloženy pokuty v celkové výši 150 500 Kč. Bylo zpracováno celkem 36 případů ozná-
mených správnímu orgánu; týkaly se řízení pod vlivem alkoholických nápojů, popřípadě ji-
ných návykových látek. Ve všech případech to byli řidiči motorových vozidel, u 19 případů 
jízdy jejich jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu.
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Oblast  organizační,  personální  práce,  vzdělávání  a ostatní  činnost policie:  Na ob-
vodním oddělení v Litovli je systematizováno celkem 22 tabulkových míst. Dne 1. 9. 2020 
došlo k přijetí jednoho nového policisty a dále k převelení jednoho zkušeného policisty 
z Územního odboru Chrudim na zdejší součást obvodního oddělení.  Z celkového počtu 
policistů služebně zařazených na OO PČR Litovel jsou 2 služební funkcionáři, vedoucí od-
dělení npor. Ing. Martin Benešl a zástupce vedoucího oddělení npor. Bc. Jaromír Novák,  
dále 12 policistů je určeno k plnění úkolů v rámci trestního řízení, 6 policistů plní úkoly ob-
chůzkové služby v jim přidělených okrscích. Většina policistů zdejšího obvodního oddělení 
pravidelně přispívá do Nadačního fondu policistů a hasičů ČR. Policisté zdejšího oddělení 
jsou také dobrovolnými dárci krve a krevní plazmy (sedm členů sboru). 

Prevence:  Prioritou  Obvodního  oddělení  policie  ČR  Litovel  zůstává  preventivní 
činnost spočívající v předcházení trestné činnosti, proto jsou policisté veleni do míst s nej-
větším nápadem trestné činnosti a do míst, kde v minulosti docházelo k narušování ve-
řejného pořádku a páchání majetkové kriminality. Jak k prevenci, tak k odhalování trestné 
činnosti a jiné protiprávní činnosti je zdejší součástí využíván monitorovací kamerový sys-
tém Městské policie Litovel.  V roce 2020 též došlo k plánovanému propojení kamerového 
systému městské policie s budovou PČR na ul. Havlíčkově. 

Zprávu podal npor. Ing. Martin Benešl, vedoucí oddělení. 

ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE LITOVEL

Městská policie Litovel je orgánem města Litovle a byla zřízena městským zastupitel-
stvem. Zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku na katastrálním území města 
(včetně místních částí) a plní další úkoly podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., 
ve znění novel, a dalších zákonů.

Na plnění úkolů MP se podílelo 10 strážníků – velitelem byl Jiří Forst a jeho zástup-
cem František Bartošek, DiS., strážníky pak Bc. Zdeněk Medek, Oldřich Příkopa, Radek 
Coufal, Bc. Zbyněk Čiscoň, Ludvík Opletal, Jan Grunt, Bc. David Vašíček a Ing. Leoš Roz-
sypal.  Městská policie  Litovel  působí  na  území  města  Litovel.  Mimo samotnou Litovel 
do územní působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, Mysle-
chovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska.

 
Obecní  policie  zajišťuje  místní  záležitosti  veřejného  pořádku.  Přispívá  k  ochraně 

a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, OZV, 
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 opat-
ření k řešení vzniklých problémů. Mimo místní části má každý strážník na starosti část 
města Litovel. Město je rozděleno do čtyř bloků a vždy dvojice strážníků má na starosti je-
den rajon. Zde potom dohlížejí na stav dopravního značení, stav komunikací, zábory ve-
řejného prostranství. Kontrola přiděleného rajonu je jedním z úkolů na denních a nočních 
směnách.

MP přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel 
občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí.  
V rozsahu stanoveném zákonem se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích, dohlíží na dodržování právních předpisů o ochraně veřejné-
ho pořádku a  v  rozsahu svých povinností  a  oprávnění  činí  opatření  k  jeho obnovení.  
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Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje pře-
stupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a podílí se na prevenci kriminality. Další-
mi činnostmi v rámci pravomocí je odchyt volně pobíhajících zvířat, doručování písemností 
správních orgánů, orgánů obcí a soudů podle správního řádu, převoz podnapilých osob 
do protialkoholní záchytné stanice, spolupráce s ostatními složkami IZS, obsluha MKDS 
a prevence kriminality. 

Přehled vyřešených přestupků za rok 2020: za rok 2020 řešili strážníci Městské poli-
cie  Litovel  celkem  761  oznámení.  Počet  přestupků  projednaných  příkazem  na  místě 
(pokuta) – 394, podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o obecní 
policii  příslušnému správnímu orgánu  –  51  (výše  pokut  uložených  strážníky  příkazem 
na místě – 147 300 Kč) a vyřešených domluvou – 316.

Do veřejného pořádku jsou zahrnovány přestupky proti  pořádku ve státní  správě 
a v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti maje-
tku. Zde bylo řešeno celkem 96 přestupků – z toho 30 blokovou pokutou (v celkové částce 
36 300 Kč),  26  postoupeno k projednání správnímu orgánu a  40 domluvou. Bylo odchy-
ceno celkem 12 psů a bylo vráceno majitelům. Bylo oznámeno 10 podezření ze spáchání 
trestného činu, která byla předána OO PČR v Litovli. 

Ke každodenní práci strážníků patří řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Těch řešila městská policie celkem  665,  z toho bylo  269  domluvou, 
363 blokovou pokutou a 33 postoupeno k projednání správnímu orgánu. 

Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje MP s OOP ČR 
v Litovli, a to zejména při pátrání po hledaných osobách, při zjišťování totožnosti osob a při  
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. V roce 2020 proběhly celkem čtyři společné akce zaměřené 
na prevenci ve spolupráci s oddělením prevence kriminality PČR. 

I v letošním roce se MP intenzivně věnovala prevenci v rámci pochůzkové činnosti 
strážníků v ulicích a kontrole nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol. Mezi další ak-
tivity MP patří besedy s mládeží na základních školách, které jsou zaměřeny na dopravní 
problematiku a zvyšování právního vědomí dětí.

 Velmi úzce spolupracuje MP s DDM Litovel při výchově mladých cyklistů. Činnost 
probíhá ve dvou úrovních: v teoretické byly realizovány 4 besedy v ZŠ, kterých se zú-
častnilo 60 dětí a v praktické, která probíhá na dopravním hřišti v Litovli. Bohužel situace 
spojená s koronavirem již nedovolila provést další besedy s dětmi. Tématem besed byla 
především dopravní výchova – bezpečný pohyb chodců a cyklistů.

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 městské 
policie, jejich pravomoci, výstroj a výzbroj.

V roce 2020 městská policie pokračovala v rámci prevence kriminality ve značení 
a registraci  jízdních  kol  tzv.  syntetickou DNA.  Jde o  projekt,  od  kterého si  MP 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 par-

kovacích automatů, spolupráce s TS v hlášení závad na dopravním značení, sjízdnosti vo-
zovek, poruch veřejného osvětlení. 
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Již od roku 2011 městské policii  pomáhá městský kamerový systém k odhalování 
přestupkového jednání. V roce 2020 se podařila modernizace a rozšíření kamerového sys-
tému na ulicích Kollárova 664 – Poliklinika, 1. máje 800 (u muzea) a dále bylo vytvořeno 
za podpory Olomouckého kraje Klientské pracoviště PČR. Celkem má městská policie 
k dispozici 14 kamer s 20 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. Díky MKDS se podařilo odhalit 
8 dopravních přestupků, které byly dále řešeny dopravní policií.

Dne 16. 03. časně ráno byla Litovel včetně všech místních částí neprodyšně uzavře-
na, aby bylo zabráněno dalšímu šíření koronaviru. Občané nemohli opustit území města a 
byl zakázán pohyb mimo místo trvalého pobytu. Opatření se týkalo i dopravy, na dálnici 
D35 u Litovle byly uzavřeny sjezdy a nájezdy komunikací č. 248 a 253. Nařízení mimo-
řádného opatření při epidemii se týkalo i místních částí. 

Snahou MP je, aby činnost, kterou vykonává, byla brána jako služba občanům tohoto 
města, i když je často veřejností vnímána jako složka represivní. Výsledky, kterých je do-
sahováno,  ukazují,  že  městská  policie  je  složkou  nezastupitelnou  a  důležitou  pro  za-
chování veřejného pořádku ve městě, bezpečí občanů a ochrany majetku.

Zprávu zpracoval František Bartošek, DiS, zástupce velitele MP Litovel.
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VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o většině škol vycházejí ze zpráv poskytnutých jejich řediteli a jsou, tak jak 
je u nás organizován školní rok, z části za rok 2019 a jen do konce prázdnin 2020. Žáci 
a studenti a též jejich pedagogové neměli jednoduchý rok, museli se vyrovnat s nelehkou 
„kovidovou“ situací a mnoha vládními nařízeními, která museli plnit. Dne 11. 3. 2020 došlo 
k uzavření škol.

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA

Střední  škola  s  celým  názvem  GYMNÁZIUM  JANA  OPLETALA,  LITOVEL, 
Opletalova  189  nese  označení  FAKULTNÍ  ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UP 
OLOMOUC a Škola zapojená do Sítě přidružených škol UNESCO.

Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, územní orgán 
samosprávy Olomouc, Jeremenkova 40a. Ředitelem školy je Mgr. Radim Lindner, zástup-
cem ředitele Mgr. Václav Hubáček. Škola poskytuje vzdělání ve dvou denních oborech: 
7941K41   Gymnázium s délkou studia 4 roky a 7941K81 Gymnázium s délkou studia 
8 roků.

Podmínky  místa  společně  s bohatou  historií  ve  výuce  přírodovědných  předmětů 
předurčují zaměření školy, které je všeobecné s důrazem na přírodovědnou a jazykovou 
oblast. Vytvořený vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, za-
pojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat dife-
rencovaného vyučování i kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatnění časových 
i  metodických odlišností,  které  vycházejí  z efektivních  způsobů výuky.  Uplatňované or-
ganizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, před-
stavují 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. 

Škola má možnost využívat sportovní areál TJ Tatran Litovel pro plážový volejbal, vo-
lejbal, házenou a tenis. K výuce tělesné výchovy jsou také využívány prostory tzv. sokolov-
ny, která je v majetku města Litovel. V nedalekém školním komplexu základní školy je vyu-
žívána pro výuku také plavecká třída. V areálu školy se nachází školní jídelna (zřizovate-
lem je město Litovel), která po modernizaci nabízí velmi příjemné prostředí s rozšířenou 
nabídkou jídel. 

Prioritou  školy  je  příprava  žáků  na  vysokoškolská  studia.  V průběhu  vzdělávání 
se škola zaměřuje na rozvoj přírodovědné i technické oblasti gymnaziálního studia. Vý-
sledkem je přetrvávající zájem absolventů o studium vysokých škol technického, ekono-
mického a přírodovědného směru. Úspěšným ukončením nižšího stupně osmiletého gym-
názia (kvarta) získá žák školy základní vzdělání. Po absolvování vyššího stupně osmile-
tého gymnázia a čtyřletého studia získá žák střední vzdělání s maturitou a obdrží tzv. Eu-
ropass (první jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, 
jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele).

Jak naznačuje označení školy, tato úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou 
UP Olomouc, dále v rámci evropských projektů také s Pedagogickou fakultou a Fakultou 
tělesné  kultury  Univerzity  Palackého  Olomouc.  Škola  je  dlouholetým  členem  Sítě 
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přidružených  škol  UNESCO  v České  republice.  Spolupráce  se  základními  školami 
je  jednou z priorit  koncepce školy.  Spolupráce s Rodičovským sdružením při  gymnáziu 
(RS) je velice intenzivní díky zájmu rodičů o dění ve škole. Již více než 10 let škola spolu-
pracuje se společností Člověk v tísni. Nadále realizuje aktivity se sdružením ADETO a Bri-
tish  Council  v oblasti  školních  i  mimoškolních  aktivit  sportovních,  společenských  i  kul-
turních a pokračuje ve spolupráci s významnými institucemi počínaje Muzeem v Litovli, ale 
také s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Opa-
kovaně jsou zástupci žáků voleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK).
Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků 
školství.

K  1.  4.  2020  studovalo  na  nižším  stupni  osmiletého  gymnázia  (prima  –  kvarta) 
109 žáků (60 hochů a 49 dívek), na vyšším (kvinta – oktáva) 87 (38 hochů a 49 dívek) 
– celkem 196 žáků (98 hochů a 98 dívek). Na čtyřletém gymnáziu 116 žáků (40 chlapců 
a 76 dívek). Celkem tedy 312 žáků (138 hochů a 174 dívek). Dojíždějících bylo celkem 
221. Motto školního vzdělávacího programu je: Non scholae, sed vitae discimus (Seneca).

V učebním plánu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia je možné další cizí jazyk volit 
z jazyka  německého,  francouzského,  španělského  a  ruského.  Nabídka  volitelných 
předmětů – semináře z českého jazyka, z anglického jazyka a dalších cizích jazyků, z dě-
jepisu,   matematiky, logiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a geologie. Dále – seminář fi-
losofie a přírodní věda, z kritického myšlení, z praktické ekonomie, z umění a kultury, z dě-
jin hudebního umění, z dějin umění a z informačních technologií. Nabídka nepovinných 
předmětů:  Sportovní  hry,  Pěvecký  sbor,  Keramický  kroužek,  Latina,  Cizí  jazyk 
aj. dle zájmu žáků.

Volitelné předměty – semináře pro 3. ročník čtyřletého studia – z anglického jazyka, 
matematiky,  dějepisu,  filosofie,  seminář  biologicko-zeměpisný  a  fyzikálně-chemický; 
pro 4. ročník jde o seminář z českého a anglického jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, 
chemie, biologie, zeměpisu, informačních technologií a filosofie a přírodních věd.  Nepo-
vinným předmětem je hudební výchova.

Nabídka kroužků na školní rok 2019/20: Čtenářský klub, Španělština trochu jinak, 
Anglický klub, Kroužek latinského jazyka,  Matematický kroužek, Přírodovědný kroužek, 
Ruština za školou, Grafické disciplíny, Základy robotiky a programování, Badatel, Šachový 
kroužek a Kroužek německého jazyka.

Ve škole pracuje 28 pedagogů (včetně vedení školy) a 6 ostatních zaměstnanců.
Údaje o prospěchu žáků v 1. pololetí školního roku 2019/2020: 128 žáků prospělo 

s vyznamenáním, 179 prospělo, 3 neprospěli, 4 nebyli hodnoceni (2 žáci byli ve dvou ka-
tegoriích–neprospěl a nehodnocen). Celkový průměrný prospěch 1,644. Zameškáno bylo 
celkem 16 285 hodin (z toho 10 neomluvených)  a průměr na žáka byl  51,863 hodiny. 
Ve 2.  pololetí  s vyznamenáním  prospělo  162  žáků,  prospělo  150.  Zameškaných  bylo 
6 416 hodin (z toho 21 neomluvených), průměr na žáka byl 20,564 hodiny. 

Do přijímacího řízení na osmileté studium se přihlásilo 62 uchazečů (z toho 41 dívek) 
a bylo přijato 42 žáků, do čtyřletého studia bylo přihlášeno 79 uchazečů (z toho 48 dívek), 
přijato bylo 55 žáků. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo k maturitním zkouškám v jarním termínu k řádné 
zkoušce přihlášeno celkem 56 žáků ze třídy 4. A + oktávy. Ve třídě 4. A (čtyřleté studium) 
29 a z nich maturitní zkoušku úspěšně složilo v jarním termínu 25 žáků (v podzimním ter-
mínu uspěly u opravné zkoušky tři žákyně, 1 žák se omluvil). Ve třídě oktáva (osmileté stu-
dium) 27 a úspěšně složilo maturitní zkoušku v jarním termínu 26 žáků. Jedna žákyně 
neuspěla  u  ústní  profilové  zkoušky  z dějepisu,  ale  v podzimním  termínu  žákyně  tuto 
zkoušku úspěšně splnila.
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Umístění absolventů – největší zájem žáci projevili již tradičně o studium na Univerzi-
tě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně, VUT Brno a VŠE Praha. Stále 
přetrvává zájem o přírodovědné a technické obory. V oblasti humanitních oborů absolventi 
preferovali studium cizích jazyků. Z celkových 56 absolventů bylo přijato na vysoké školy 
27 z oktávy, 26 ze čtyřletého studia a 3 absolventi nepodali žádné informace.

AKIVITY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Témata  prevence  rizikového  chování  byla  v průběhu  školního  roku  začleňována 

do výuky společenských věd, občanské výchovy, tělesné výchovy, biologie, ICT, chemie 
a ostatních  předmětů.  Dále  byly  uskutečněny  následující  akce  a  programy:  Prima se-
znamka (5. 9. – 6. 9.) – seznamovací akce pro nastupující žáky primy; Seznamovací pobyt 
(11. – 13. 9.) studentů 1. ročníku vyššího gymnázia se uskutečnil v rekreačním areálu Tře-
mešek; „Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla“ (17. – 18. 9.); projekt „Z výšky máme 
větší rozhled“ (3. 10.); pořad „Jak se nestát obětí sociálních sítí“ (8. 11.); beseda s poru-
číkem  Policie  ČR  Petrem  Piňosem  zaměřená  na  kyberšikanu  (20.  11.  2019).  Další 
plánované akce se vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření škol neuskutečnily.

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
Organizace besed a prezentačních akcí s absolventy a zástupci VŠ z ČR i zahraničí; 

návštěva akce Gaudeamus Brno, příprava akce Scholaris Olomouc a celodenní workshop 
na Magistrátu města Olomouc; testování s různým zaměřením /SCIO, TSP/ a možnost ab-
solvovat profesní testy, kterou letos využilo 40 žáků druhých ročníků vyššího gymnázia. 
V době distančního vzdělávání žáci využívali online komunikaci s kariérovými a výchovný-
mi poradci školy.

PROJEKTY
Šablony I a II GJO Litovel – projekt byl spolufinancován Evropskou unií, konkrétně 

z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání.   Cílem projektu byl osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT. Do projektu 
se  přímo zapojilo  23  pedagogů  gymnázia.  Rozpočet  činí  1  202  794  Kč.  Projektovým 
manažerem je Mgr. Václav Hubáček, další členové projektového týmu jsou ředitel školy 
Mgr. Radim Lindner, Mgr. Tomáš Pospíšil a Zdena Dostálová. 

Erasmus+:  Ve  školním  roce  2019/20  byl  na  Gymnáziu  Jana  Opletala  ukončen 
program Erasmus+. Program byl financován z prostředků Evropské unie. Projekt, jehož se 
GJO účastnilo od 1. 9. 2018, byl rozložen do dvou let. Výstupy ze spolupráce studentů 
byly  prezentovány  v jednotlivých  školách  formou  plakátů,  výtvarných  děl,  videí,  doku-
mentárních filmů, literárních textů či hudebních představení pracujících s motivem řeky. 
Tyto  výstupy  byly  představovány  veřejnosti  průběžně  na  internetových  stránkách 
www.gjo.cz, na Facebooku školy a webové stránce projektu www.european-flow.eu. 

Mezinárodní  cena  vévody  z Edinburgu  (DofE):  Od  roku  2016  se  škola  zapojila 
do vzdělávacího programu DofE, který pomáhá mladým lidem lépe poznat samých sebe, 
získat nové dovednosti a vytrvat. Účastníci se věnují hned několika aktivitám: rozvoji talen-
tu,  sportovní  aktivitě  i  dobrovolnictví,  připraví  a  absolvují  dobrodružnou  expedici. 
Bronzovou úroveň dosáhly z 1. A – Aneta Pavlatová, Lucie Hynková a Tereza Haderková; 
z kvinty – Petra Holubová, Eliška Mikešová, Anna Vodáková; ze sexty Tereza Hrachov-
cová a ze septimy Tereza Soldánová, Markéta Soldánová, Kristýna Tejkalová, Alena Kou-
kalová.

Předmětové komise
CIZÍ JAZYKY
Dne 29. 11. 2019 „Best in English“– mezinárodní on-line soutěž v anglickém jazyce, 

které  se  zúčastnilo  37  studentů  vyššího  gymnázia;  11.  2.  –  18.  2.  2020  Školní  kolo 
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Soutěže v ruském jazyce – do okresního kola postoupili 4 žáci, krajské kolo bylo zrušeno. 
Dne 16. 12. 2019 Poznávací zájezd do Vídně – zúčastnilo se celkem 44 žáků. 

ČESKÝ JAZYK
Ve dnech  12.  11.  –  28.  11.  Olympiáda  v českém jazyce  –  celkem se  zúčastnilo 

150 soutěžících. Do okresního kola postoupily: Adéla Kaňáková (tercie), Tereza Soldánová 
a Markéta Soldánová (septima); 5. 12.   recitační soutěž – do okresního kola postoupily 
Štěpánka  Vaňková  (prima),  Viktorie  Gottwaldová  (sekunda), Amálie  Kulatá (tercie). 
20. 12. 2019 Projekt „Listování“ – scénické čtení s L. Hejlíkem – cyklus scénických čtení 
knih Dračí polévka od Aleny Ježkové a Holčička a cigareta od Benoîta Duteurtra; 14. 2. –  
divadelní představení Petr a Lucie v Moravském divadle v Olomouci podle stejnojmenného 
románu R. Rollanda; 28. 2. divadelní představení Splašené nůžky v Moravském divadle 
v Olomouci;  15. 5.  „Střet  světa aneb důležitý okamžik v mém životě“ – literární soutěž 
v kampani na podporu četby knih „Rosteme s knihou“.  Do celorepublikové soutěže bylo 
zasláno celkem 19 literárních prací a dvě práce byly oceněny. Ve své kategorii se Viktorie 
Gottwaldová umístila na 2. místě z celkového počtu 322 literárních příspěvků a Anežka 
Petrová na 4.– 10. místě z celkového počtu 161 příspěvků;

MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Předmět chemie  
Ve  spolupráci  s Přírodovědeckou  fakultou  Univerzity  Palackého  v Olomouci  byla 

uspořádána exkurze na katedru anorganické chemie (20. 11.), kde si studenti vyzkoušeli  
své dovednosti v laboratoři v praktickém cvičení; Chemická olympiáda 56. ročník – žáci 
sbírali  úspěchy  při  reprezentaci  v soutěžích.  Ve  školním  kole  zvítězili  Tadeáš  Fryčák, 
Petr Žampach (tercie) a Jiří Klanica (kvarta). Tadeáš Fryčák z 2. místa v okresním kole po-
stoupil do krajského kola, které se však pro epidemii koronaviru nekonalo. 

Matematika
Pythagoriáda – školní kolo – 11 úspěšných řešitelů postoupilo do okresního kola, kte-

ré se bohužel kvůli pandemii neuskutečnilo. Matematická olympiáda – do okresního kola 
postoupil Tadeáš Fryčák a stal se v tomto kole úspěšným řešitelem.

 Společensko-vědní komise
BIOLOGIE A ZEMĚPIS
Dne 17. 9. 2019 Geografická exkurze – návštěva meteorologické stanice Luká, Mla-

dečských jeskyní a jeskyně Podkova; 25. – 27. 9. Geologicko-geografická exkurze – ná-
vštěva Muzea Zlaté Hory, Zlatorudných mlýnů, zříceniny hradu Koberštejn, Velkého me-
chového jezírka v rezervaci Rejvíz, rozhledny Zlatý Chlum, Čertových kamenů a města Je-
seník; Zeměpisná olympiáda – školní kolo (14. 2.), kategorie A, B, C, D; účast 45 žáků.  
V kategorii A zvítězil Marek Navrátil, v kategorii B Radek Kloss, v kategorii C Štěpán Hola-
da, v kategorii D zvítězil Radek Šišma; všichni postoupili do okresního kola ve kterém Ma-
rek Navrátil obsadil druhé místo.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Křižovatky umění (1. –2. 10.) – projekt zpracovávající integrující téma Umělecká tvor-

ba a komunikace je dvoudenní soustředěná práce nad uměleckým obdobím barokní kultu-
ry; Výpravy za uměním 

Dne 4. 12. – poznávání významných olomouckých barokních památek, zaměřeno 
na jedinečný soubor barokních kašen; Nesmíme zapomenout – výstava věnovaná Janu 
Opletalovi a událostem roku 1939 (vernisáž 15. 11.);

TĚLESNÁ VÝCHOVA
 ARMY test žáků středních škol (září 2019) organizovaný Asociací pro podporu ak-

tivních záloh ve spolupráci s Centrem podpory speciálních sil, kde družstvo složené ze 
žáků posledního ročníku obsadilo 2. místo z celého okresu; okresní kolo v kopané chlapců 
(říjen)  –  2.  místo;  okresní  finále  prestižního  turnaje  středních  škol  v házené  chlapců 
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(listopad) 3. místo; okresní kolo ve florbalu chlapců (3. místo); okresní turnamísto; volej-
balový turnaj ,,Dr. Cveka“ – smíšené družstvo – 3. místo; ,,Mistr Petanque“ (říjen) v ka-
tegoriích mladších chlapců – 1. místo; turnaj v sálové kopané chlapců, oblast Litovelsko 
(listopad) 1. místo; Vánoční turnaj ve florbalu chlapců (prosinec) 2. místo;  XXXI. ročník 
běhu „Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“ – štafetový běh smíšených druž-
stev pořádaný k výročí Dne boje za svobodu a demokracii (15. 11.) – družstva v kategorii 
dorostu a mladších žáků se obě umístila na 3. místě. 

Projekty: „Z výšky máme lepší rozhled“ (září) v lanovém centru Proud v Olomouci; 
„Poznáváme CHKO Litovelské Pomoraví ze sedla“ (17. – 18. 9.).  Na podzim v hodinách 
tělesné výchovy probíhala výuka plavání pro žáky primy na krytém bazénu ZŠ Vítězná 
v Litovli v 10 dvouhodinových lekcích. 

Kurzy: Lyžařský kurz pro žáky sekundy proběhl v lyžařském středisku v Kunčicích 
12. – 17. ledna, pro žáky 1. A + kvinty v měsíci únoru 16. – 22. v Beskydech v lyžařském 
areálu Bílá. 

PALORA
Akce pěveckého sboru jsou uváděny v kapitole Události,  ale nejvýznamnější  akcí 

se stal koncertní zájezd a podzimní soustředění probíhající v nádherném prostředí italské 
Kalábrie. Zájezd byl také odměnou a motivací do další sborové práce pro všechny zpě-
váky, kteří řadu let věnují svůj volný čas sborovému zpěvu. Uskutečnil se díky podpoře ve-
dení gymnázia a také díky finanční podpoře Olomouckého kraje, města Litovel a Rodi-
čovského sdružení při GJO Litovel od 8. do 17. září 2019. Během osmi dní sbor odzpíval  
dva  večerní  koncerty,  několik  drobných  vystoupení  a  dvacet  hodin  zkoušek.  Koncerty 
nejen představily italskému publiku českou hudební kulturu, ale byly také místem setkání 
PS PALORA s představiteli místního Liceo classico. Soubor slavil 20. jubilejní rok existen-
ce  PS  PALORA,  připravil  řadu  koncertů  a  vystoupení,  které  vyvrcholily  v sobotu 
19. září 2020  velkým  narozeninovým  koncertem  v kostele  svatého  Marka  v Litovli. 
Mgr. Marcela Barvířová, vedoucí PS Palora. 

Informace poskytl Mgr. Václav Hubáček, zástupce ředitele GJO 

Školská rada pracovala v tomto složení: Dana Baránková, Mgr. Eva Hrachovcová,
 Ing. Josef Kolář, Mgr. Tomáš Pospíšil, Bc. Tomáš Vacek a Ing. Jan Zahradníček.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, Komenského 677/1

SOŠ je  příspěvkovou  organizací  zřízenou  Olomouckým krajem.  Je  to  komplexní 
střední škola, která zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik i výchovu mimo vyučování. 
Vyučovanými obory tříletého studia jsou: elektrikář, cukrář, kuchař-číšník, výroba potravin 
(pivovarník, sladovník), výroba potravin (mlékař) a podnikání – nástavbové studium – vše 
v denní formě.  Součástí školy je i Domov mládeže SOŠ. 

Vedení školy tvoří ředitel školy Mgr. Pavel Skácel, zástupce ředitele pro teoretickou 
výuku a statutární zástupkyně Mgr. Jitka Vyhlídalová, vedoucí učitel odborného výcviku, 
vedoucí DM Bc. Zdeněk Jančí,  ekonomka Ing. Jiřina Pospíšilová, výchovná poradkyně 
Mgr. Jitka Vyhlídalová. Ve škole působilo v daném období 23 pedagogických pracovníků, 
z toho 12 učitelů teoretické výuky, 1 externí učitel, 8 učitelů odborného výcviku a 2 vy-
chovatelé (částečný úvazek jako bezpečnostní pracovníci). Nepedagogické činnosti vyko-
návalo  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) vedoucí školní jídelny, 2 servírky, 1, číšník 1 kuchař, 1 ku-
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chařka, 1 pomocná síla v kuchyni. Z řad učitelů byli jmenováni: výchovný poradce, metodik 
prevence, koordinátor EVVO a správce IT sítě.

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. 2020. Jednotné přijímací zkoušky (JPZ 2020) nebyly využity pro čtyřletý studijní 
obor. Bylo přijato celkem 62 žáků – obor elektrikář 10, cukrář 19, kuchař-číšník 19, výrob-
ce potravin (pivovarník, sladovník) 14.

Celkově  byl  školní  rok  2019/2020  poznamenán  pandemií  Covid-19,  kdy  došlo 
11. 3. 2020 k uzavření škol. Výuka nebyla vedena prezenční formou, ale pouze omezeně 
distanční formou. Distanční studium bylo náročné, škola neměla s touto výukou zkušenost, 
navíc ne všichni žáci reagovali na zadané úkoly přes program Bakalář.

Ve 2. pololetí školního roku dosáhli frekventanti školy následujících výsledků: 
obor elektrikář – počet žáků 25, prospěl s vyznamenáním 1, prospělo 19, 
    neprospěl 1, při opravné zkoušce uspěl 1, neklasifikováni 3, 

   průměr 2,82;  
obor cukrář – 57– 2, 41, 8, 5, 1; 2,8; 
obor kuchař- číšník – 42– 4, 26, 3, 9; 2,58; 
obor výrobce potravin (pivovarník, sladovník) – 32– 4, 27, 1; 1,95; 
obor výrobce potravin (mlékař) – 2– 0, 2; 2,14; 
obor podnikání – nástavba – 17– 0, 17; 2,80. 

V porovnání s minulým školním rokem jsou výsledky vzdělávání stabilní. V některých 
třídách došlo k mírnému zlepšení, protože 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  pří-
slušných ŠVP. V rámci inkluze byly u žáků s doporučením SPC využity příslušné podpůrné 
prostředky. Pozitivně lze také hodnotit skutečnost, že všichni žáci prošli výcvikem v posky-
tování první pomoci a chování za mimořádných událostí, což je přínosem pro praktický 
život žáků. Využity v tomto směru byly i podpůrné materiály od zřizovatele.

U maturitních zkoušek činil problémy zejména didaktický test z matematiky. I když 
školou stanovený Kánon literatury (zveřejněný na webu do 30. 9. 2019) znamená přečíst 
pouze 20 titulů, žáci opět podcenili situaci, jako každoročně místo čtení celé knihy si pře-
četli 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. Tato 
skutečnost odpovídá současnému trendu, malému zájmu žáků o četbu.

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 rám-
ci  nově  zřízeného  Školního  poradenského  pracoviště  a  v  rámci  předmětových  komisí 
či předmětových sekcí. Nutné je zaměření se na krizová témata, kde jsou největší nedo-
statky. Situace byla také řešena výmazem nástavbového studia z rejstříku oborů a na-
hrazením novým čtyřletým studijním oborem. K maturitní zkoušce bylo přihlášeno 19 žáků 
– prospělo 6, omluven 1, neprospělo 12, v podzimním opravném termínu – přihlášeno 12, 
uspělo 5, neuspělo 7.  

Závěrečné zkoušky pro obory  cukrář,  kuchař-číšník,  výrobce potravin  a elektrikář 
byly přiměřeně náročné jak po praktické, tak po teoretické stránce, přesto byly vzneseny 
některé připomínky prostřednictvím portálu NUV k výběru témat, například z hlediska vý-
běru surovin.  Škola nabízela možnost závěrečné zkoušky také v rámci profesních kva-
lifikací. 
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V oboru elektrikář bylo oprávněno vykonat závěrečnou zkoušku 
6 žáků, prospělo 5, neprospěl 1; 

 cukrář 19, prospělo 18 (1 s vyznamenáním), neprospěl 1; 
 kuchař-číšník 14, 14 (1 s vyznamenáním); 
 výrobce potravin (pivovarník, sladovník) 13, uspělo 12, neuspěl 1. 

 V opravné termínu pak uspěli všichni. 
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 všechny neomlu-
vené absence žáků. Je nezpochybnitelné, že žáci chodící za školu se právě v té době do-
pouštějí vandalismu, drobné kriminality a požívají alkohol, případně další návykové látky. 
Zásadním problémem je postoj některých zákonných zástupců, kteří nepřímo své děti kry-
jí. Žák zjistí, že mu v takovém případě nehrozí žádný postih a své chování často opakuje, 
výchovná opatření ze strany školy mnohdy nepomáhají. 

Na veřejnosti se škola prezentuje na soutěžích a přehlídkách. V roce 2020 se jich ale 
mnoho neuskutečnilo. V soutěži Priessnitzův dortík Jeseník 2020 budoucí cukrářka Hana 
Krupičková obsadila 4. místo (29. 1. 2020). Soutěže barmanů, kuchařů i elektrikářů byly 
zrušeny. Škola se dále prezentuje coby obsluha na plesech základních a středních škol 
v Litovli, na akcích Olomouckého kraje, na akcích firem a institucí v regionu, připravuje 
a realizuje  cateringy a firemní oslavy v Litovli  a  okolí,  organizuje dny otevřených dveří 
s praktickými ukázkami žáků s drobným pohoštěním, účastní se na vánočních a veliko-
nočních výstavách v MK a Muzeu Litovel atd.  Své vzdělávací obory představuje na pre-
zentaci  oborů  vzdělání  Olomouckého  kraje  –  Scholaris  (Jeseník,  Přerov,  Prostějov, 
Šumperk, Blansko, Vyškov a Olomouc), dále na Burze práce Olomouc a při spolupráci 
s MAS Náklo, kde propaguje regionální výrobky v regionální i nadregionální úrovni.

SOŠ umožňuje i další možnosti vzdělání – barmanský kurz v délce 30 hodin ukon-
čený 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.  

Pro své frekventanty má škola připraveny i volnočasové aktivity – Středoškolský klub 
ASK  ČR  sloužící  v odpoledních  a  večerních  hodinách  hlavně  ubytovaným  žákům 
na domově mládeže a mladým barmanům. Dále je podporuje ve sportovních aktivitách 
při účastech na soutěžích středoškolské mládeže v individuálních i kolektivních sportech 
v rámci okresu či vnitro školních soutěžích ve volejbale, kuželkách a při kondiční kulturisti-
ce ve školní posilovně nebo plavání v krytém bazénu při ZŠ Vítězná.  

Škola  se  zapojila  do  dalšího  vzdělávání  v  rámci  tzv.  celoživotního  vzdělávání 
Ve vlastní  svářečské  škole  probíhají  základní  kurzy  svařování  elektrickým  obloukem 
a v ochranné  atmosféře,  dále  kurzy  na  rozšíření  a  prodloužení  svářečského  průkazu 
a rekvalifikační  kurzy.  Škola  nabízí  zaměstnancům regionálních  firem a  OSVČ školení 
k Vyhlášce č. 50 O odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to § 3, 4, 5, 6. V rámci udrži-
telnosti byla SOŠ Litovel partnerem projektu Cesta k nové kvalifikaci (Další profesní vzdě-
lávání).  Příjemcem  podpory  bylo  Centrum  Celoživotního  učení  Olomouckého  kraje 
(CUOK), jehož je SOŠ Litovel členem. Cílem projektu je vytváření obsahu profesních kva-
lifikací gastronomických oborů. 

Škola investovala do instalace nového serveru (učebna IT) a do dokončení revita-
lizace  bývalého  hřiště,  v  rámci  parkové  úpravy  vysadila  ovocné  a  bylinkové  záhony. 
Z prostředků města Litovel a zřizovatele vybudovala mikrobiologickou laboratoř.

Pro činnost školy byla důležitá spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery. Na dobré úrovni byla spolupráce s firmami JABLOTRON a INELS, které jsou vý-
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robci zabezpečovací techniky v ČR. Škola využívá jejich nabídek na školení a semináře 
o novinkách v oboru. Dále spolupracuje s těmito firmami: SEV Litovel, MIELE Uničov,  FA-
DOMA DATA Olomouc,  Lachnit-LERZ Červenka, AQ Červenka, Elektro Jarmar Litovel, 
ELEKTROBAU Olomouc, Hotel U Terezské brány Olomouc, Café Restaurant Záložna Li-
tovel, Cukrářství SM Dorty Olomouc, Pekařství a cukrářství Vašíček Zábřeh a Cukrářství 
Marie  Špručková Střelice,  Pivovar  Litovel,  Pivovar  HOLBA Hanušovice,  Pivovar  ZUBR 
Přerov, BRAZZALE GRAND MORAVIA Tři Dvory, HENRY CAFE a COCA COLA, Sladovna 
Zábřeh  a SUFLETTE  Litovel  (sladovna).  SOŠ  spolupracuje  také  s minipivovary: 
CHOMOUT Chomoutov, Minipivovar Zábřeh, KOLŠTEJN Branná, minipivovar Velké Losi-
ny, Moritz Olomouc. Též škola spolupracuje s Hospodářskou komorou, využívá jejích od-
borných seminářů a webinářů. Členové OHK se pravidelně zúčastňují závěrečných zkou-
šek (jako odborníci z praxe) všech učebních oborů a vybírají ty z absolventů, kteří splní 
podmínky pro udělení Osvědčení HK ČR pro nejlepší absolventy.

Výše uvedené informace poskytl Mgr. Pavel Skácel, ředitel SOŠ Litovel.

Rada školy: Bc. Zdeněk Jančí, Pavla Svačinová, Ing. Jana Čepová, Mgr. Milena 
Jindrová, Viktor Kohout a Ondřej Novák.

Škola mimo vzdělávání provozovala Restauraci Za Školou, školní cukrárnu, která vy-
rábí s pomocí žáků veškerý sladký sortiment, a poskytuje komerční ubytování především 
v době prázdnin. 

Celkové výnosy za rok 2020 z hlavní činnosti školy činily 23,97 mil. Kč a z hospodář-
ské pak 5,9 mil. Kč.  Celkové náklady hlavní činnosti činily 24,16 mil. Kč a hospodářské 
pak 5,53 mil.  Kč. Největší nákladové položky tvořily mzdové a s nimi spojené náklady 
(21,76 mil. Kč), dále nakupovaný materiál a zboží (3,34 mil. Kč) a energie (1,86 mil. Kč). 
Hospodářská činnost přinesla škole téměř 370 tis. Kč, ale hlavní činnost skončila ve ztrátě 
téměř 185 tis. Kč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, JUNGMANNOVA 665

Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Litovel. Ředitelkou 
je dále Mgr. Eva Hrachovcová, zástupkyní ředitelky Mgr. Milena Jindrová a vedoucí vy-
chovatelkou ŠD Alena Albrechtová. Škola má právní subjektivitu a je zařazena do sítě 
škol. Je to plně organizovaná městská škola s dlouholetou tradicí s titulem Ekoškola. Výu-
ka probíhá v jedné budově, její součástí je i školní družina a školní výdejna. 

Školu ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 navštěvovali žáci nejen z Litovle, ale 
i z okolních obcí  –  celkem 434 resp.  438 žáků. Nejvíce dojíždějí  do školy  žáci  z Roz-
vadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a Nasobůrek. Naplněnost se blí-
ží kapacitě školy (440 žáků) a všechny místnosti jsou plně využity. Největším problémem 
je umístit všechny třídy do tělocvičny.

Ve školním roce 2019/2020 i 2020/20217 se na škole vyučovalo podle Školního vzdě-
lávacího  programu  „Učíme  se  vzájemné  komunikaci…doma  i  ve  světě“.  Vzdělávací 
program školy byl zaměřen na výuku jazyků a informačních a komunikačních technologií. 
Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 7. ročníku je nabízen volitelně jazyk německý 
a ruský.  Po celý rok škola zařazovala do výuky metodu CLIL, podporovala komunikaci 
v anglickém jazyce za pomoci eTwinningu, projektu Edison, podporou rodilého mluvčího 
ve  výuce  z projektu  MAS  Moravská  cesta  a  z  projektu  Zkvalitnění  výuky 

7 Údaje pro školní rok 2020/2021 kronikář bude nadále uvádět v závorkách a s označením „ *„)
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v ZŠ Jungmannova II ze šablon II. Na škole jsou podporovány environmentální aktivity 
žáků, které jsou součástí školního preventivního programu zpracovaného metodikem pre-
vence sociálně- patologických jevů a plánu EVVO.  V rámci doplňkové činnosti školy jsou 
nabízeny žákům kroužky.

Vedení  školy  úzce  spolupracuje  s výborem  Spolku  rodičů  a  přátel  školy  při  ZŠ 
i se školskou radou. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení 
školy. S vedením školy spolupracuje Ekotým = žákovský parlament, v němž jsou zastou-
peny třídy od 2. do 9. ročníku. Škola komunikuje s rodiči prostřednictvím školního infor-
mačního systému EDOOKIT a prostřednictvím webového portálu. Škola umožňuje žákům 
i zaměstnancům využití Office 365 včetně poštovní schránky a webového prostoru, v rám-
ci politiky Microsoft umožňuje škola přístup k softwaru i pro osobní potřebu doma – Office, 
Minecraft apod.

Vzdělávání  žáků  a  jejich  pobyt  v budově,  včetně  výdeje  jídla,  zajišťovalo  celkem 
27 (*28) pedagogů, 9 (*11) asistentek pedagoga, 4 (*5) vychovatelky školní družiny (z toho 
jsou 2 (*3) zároveň i asistentkami) a 7 (*6) THP pracovníků. Učitelský sbor je stabilizovaný. 
Ve školní  družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi 
tři vychovatelky.  Jedna  pedagožka,  tři  vychovatelky  a  devět  asistentek  pedagoga  pra-
covalo na částečný úvazek, jedna uklízečka pracuje na dohodu. Ve škole pracuje koordi-
nátor ICT, metodik ICT, dvě výchovné poradkyně, koordinátorka pro tvorbu ŠVP, koordiná-
torka EVVO a metodik prevence sociálně-patologických jevů, všichni s absolvovaným spe-
cializačním studiem.

Zápis do 1. ročníku 2020/2021 se konal opět jen elektronicky bez přítomnosti budou-
cích žáků. Škola obdržela 33 žádostí o přijetí a 3 žádosti o odklad. Skutečně bylo přijato  
32 dětí do 2 prvních tříd. 

Do přijímacího řízení na SŠ si podalo žádost 58 žáků 9. tříd, dva z 8. tříd a 7 žáků 
5. ročníku. K osmiletému studiu byli přijati 4 žáci, na maturitní obor 39 a do učebního po-
měru s výučním listem 21. Nejvíce jich bylo přijato na GJO (6+4), na SPŠE a OA Mohelni -
ce (4),  SPŠS Olomouc (3), SZŠ a VOŠ Olomouc (3), MSŠ Olomouc (3), SOŠ Hranice (3), 
SOŠS Olomouc (3) a SOŠ Litovel (9). Ostatní školy byly zastoupeny vždy pouze jedním 
či dvěma uchazeči.

Roční plán práce byl zaměřen na podporu žáků v učení za podpory ICT technologií. 
Velkou  součástí  podpory  byl  projekt  z  „Šablon  II,  Zkvalitňujeme  výuku  na  ZŠ  Jung-
mannova Litovel II“, hlavně aktivity „Využití ICT ve výuce“. Navázalo se na práci v projektu 
Natura – podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve výuce a pokračovalo 
se v práci v projektu Ekoškola.

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo ovlivněno výskytem nemoci Covid-19. 
Škola byla pro prezenční výuku žáků uzavřena od 11. března 2020. Město Litovel včetně 
svých místních částí a obcí Červenka a Uničov bylo z epidemiologických důvodů uzavřeno 
na 14 dní i v rámci ČR. Částečně byla obnovena výuka I. stupně od 25. května a II. stupně 
od 8. června. Prezenční výuka byla pro žáky dobrovolná a vyučování v době uzavření pro-
bíhalo distanční formou, většinou v online prostředí. Žáci během září získali přístupové 
údaje do online systémů Edookitu a Office 365 – TEAMS a osvojili si potřebné dovednosti  
pro online výuku. Během výuky se používaly sdílené aplikace, pronajaté online prostředí  
určené k procvičování učiva, sdílená tabule a další. Výuka byla organizována prostřednic-
tvím Edookitu a byly využívány jeho funkce pro tvorbu kvízů, odevzdávání  dokumentů 
a hlavně komunikaci. Během online výuky probíhala podpora žáků zapůjčením techniky, 
doučováním, osobními konzultacemi ve škole. Tým školního poradenského pracoviště se 
pravidelně scházel a zajišťoval dohled a podporu neprospívajících nebo nekomunikujících 
žáků. 
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Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně podle vlastního 
vzdělávacího programu, který umožňuje výrazně se profilovat podle zájmu a potřeb žáků. 
ŠD slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků. Družina 
vykonávala i tzv. krizovou družinu pro děti rodičů ze záchranných složek, a vychovatelky 
s dětmi vykonávaly distanční výuku. 

Školní družinu v letošním školním roce navštěvovalo 150 žáků ve věku 6–10 roků 
a pracovali pod vedením kvalifikovaných vychovatelek ve čtyřech, resp. pěti odděleních. 
Po dohodě se Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ Litovel, Jungmannova 655 se rodiče 
podílí na činnosti ŠD finanční částkou 200 Kč na pololetí. 

O letošních prázdninách byly vychovatelky organizátorkami tzv. Letních kempů, které 
byly doporučeny, schváleny a jsou finančně dotovány Ministerstvem školství a tělovýchovy 
v Praze. Cílem kempů bylo podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky, pro-
pojovat formální a neformální vzdělávání, obnovit pracovní a studijní návyky dětí. 

Prospěch  a  chování  ve  2.  pololetí  školního  roku  2019/2020:  klasifikováno  bylo 
celkem 433 žáků (202 chlapců, 231 dívek), s vyznamenáním prospělo 315 žáků, prospělo 
117, neprospěl 1. Všichni žáci měli chování velmi dobré. Absence celkem 9 777 hodin, 
průměr na žáka 22,84, neomluveny 2 hodiny. 

Ještě na počátku roku 2020 byly dětem k dispozici různé kroužky: pěvecký kroužek 
(navštěvovalo jej 14 dětí z 1. stupně); taneční kroužek (23 dětí); Čtenářský klub; Klub des-
kových her; kroužek českého jazyka (21 žáků); Elektrokroužek; klub Hravá věda (17 žáků); 
dramatický kroužek Rolnička; kroužek gymnastiky a rytmiky; keramický kroužek (23 žáků); 
kroužek Hravého programování a kroužek Šikovná vařečka (12 žáků). Nepovinný předmět 
– náboženství. 

Výběr volitelných předmětů: Konverzace v anglickém jazyce, Fyzikálně-chemický se-
minář, Zeměpisný seminář, Výtvarné činnosti, německý jazyk, ruský jazyk.

Výchovné poradenství: Kompetence z oblasti výchovného poradenství jsou na škole 
rozděleny mezi dvě výchovné poradkyně. Šlo o péči o žáky problematické, žáky nadané, 
volbu povolání a přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. Řešeny byly i výchovné problémy. 
Školní poradenská skupina se scházela dle potřeby ve složení výchovné poradkyně, meto-
dik prevence a speciální pedagog. 

EVVO – veřejné projekty: třídění odpadu a Recyklohraní. Školní projekty a tematické 
dny s environmentální tematikou, výukové programy a exkurze: Škola v přírodě v centru 
ekologických aktivit  Sluňákov Horka nad Moravou (23. – 27. 9.);  Oslavy lesa na Flóře 
(4. 10.); Podzimníčkův lampionový průvod (5. 11.).

Mezinárodní program Ekoškola: Hlavním cílem v tomto školním roce byla příprava 
na audit a obhajoba titulu Ekoškola. Dílčím cílem práce v projektu Ekoškola bylo zapojit 
Ekotým do mezinárodního projektu The Journey of the Rainbow Bottle a spolupráce s jiný-
mi Ekoškolami. 

Projekty a významné aktivity:  Jumping drums (13. 2.);  Vánoční koncert 1. stupeň 
(20. 12.); Listování (10. 1.). Od 17. do 29. února měli žáci možnost se v hodinách angličti-
ny setkat s rodilým mluvčím Navotem Lauferem (celý projekt organizačně zajišťovala Míst-
ní akční skupina MAS). Dopisování s Taiwanem (letos byla naplánována dvě kola výměny 
dopisů). CO2 liga v rámci výuky FCHS (projekt spočíval v práci na úkolech s tématy klima-
tické změny a snížení uhlíkových stop).  Výstava k událostem 17. listopadu 1939 (blíže se 
věnovala Janu Opletalovi a Kuneši Sonntagovi); Čtení pomáhá; Lyžařský kurz v Hynčicích 
pod Sušinou (10. – 14. 2.); Evropský den jazyků – Mír; 18. 9. 2020: Projektový den Ptačí 
dopoledne  pro  žáky  3.  ročníku;  20.  5.  2021:  Projektový  den  Pes  je  můj  kamarád; 
17. 6. 2021: Slavnostní předání ocenění Zelená vlajka;  30. 9. 2020 – Staň se na chvíli 
antropologem; 16. 12. 2020 – Získání průkazu cyklisty ..
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Úspěchy jednotlivců:
 Olympiáda z českého jazyka – zúčastnilo se 35 žáků z osmých a devátých ročníků. 

Vítězem školního kola se stala Aneta Ondrejková z 9. A s úspěšností  41 bodů (82 %). 
V okresním kole obsadila 34. místo. Dějepisná olympiáda s tématem „Dlouhé století se 
loučí (1880–1920)“. Školního kola se zúčastnilo celkem 8 žáků a dva nejúspěšnější řešite-
lé – Tomáš Navrátil a Martin Mariánek, reprezentovali školu na okresním kole v Olomouci. 
Litovelský skřivánek (27. 1.) – pěvecké soutěže se zúčastnilo celkem 6 žáků (vyhrála Ma-
rie Dračková ze 7. B). Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR – nejúspěšnější z 22 žáků 
byla Kateřina Buchtová z 9. B, která se umístila na krásném 52. místě z 1 239 řešitelů 
v Olomouckém kraji. Pythagoriáda – matematická soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 40 žáků 
a  do okresního  kola  postoupili  dva  žáci  5.  ročníku  (Jiří  Tomášek,  Barbora  Stratilová).  
Okresní kolo se bohužel z důvodu pandemie Covid-19 nekonalo. Pangea – matematická 
soutěž. Zúčastnilo se celkem 56 žáků.  Do finálového kola nikdo nepostoupil,  ale žáci 
mohli svoje výkony porovnat s 56 000 žáků z více jak 650 škol po celé ČR. Literární sou-
těž vyhlašovaná v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou – soutěžícím 
bylo zadáno téma Střet světa aneb Důležitý okamžik v mém životě. Práce žákyně Anety 
Polívkové se umístila mezi nejlepšími deseti v druhé kategorii z celkového počtu 322 pří -
spěvků. „Běh Jana Opletala a memoriál Jiřího Vaci (15. 11.) u příležitosti výročí Sametové 
revoluce“ (výběr žáků se umístil na sedmém místě).  

Prezentace školy na veřejnosti: spolupráce s MAS Moravská cesta, s Městským klu-
bem, Muzeem, DDM Litovel, se Spolkem rodičů, Seniorklubem, TJ Tatran Litovel a s fir-
mou Kimberley Clark. 

Prevence sociálně-patologických jevů:  ve  škole  pracoval  metodik  prevence,  který 
zpracoval minimální program prevence sociálně-patologických jevů. Spolupracoval úzce 
s pedagogickou  radou,  vedením  školy  a  výchovnou  poradkyní  při  řešení  případných 
problémů a při organizování projektových dnů, besed. Pomáhal při řešení některých zá-
važnějších kázeňských situací. Tradičně se řešily případy náznaku šikany či kyberšikany 
mezi spolužáky.

Zapojení  do  projektů:  Škola  se  zapojila  do  celostátních  projektů  Ovoce  do  škol 
a Mléko do škol a je zapojena do projektu Ekoškola. Projekt Obědy pro děti – ve spoluprá-
ci s místním odborem sociálně-právní ochrany dětí navrhuje nadaci Women for women, 
které děti ze sociálně slabších rodin by bylo vhodné finančně podpořit.  Ve školním roce 
2019/2020 bylo podpořeno 13 dětí, kterým uvedená nadace uhradila obědy v plné výši. 
Ve škole byly podpořeny aktivity z projektu „Šablon II“ – doučování žáků ZŠ, školní kluby – 
čtenářské gramotnosti,  deskových her,  programování,  hravé vědy apod.,  výuky CLILu, 
vzdělávání, využívání zařízení ICT ve výuce.

Základní  škola  Litovel,  Jungmannova  655  se  profiluje  především prací  v projektu 
Ekoškola a orientací na výuku cizích jazyků. Snaží se aktivně zařazovat environmentální 
výchovu a komunikaci v cizích jazycích do výuky. Neustále podporuje celý pedagogický 
sbor ve studiu jazyků. Zapojením do projektů EU a IKAPu se snaží rozvíjet u žáků i poly-
technické vzdělávání a přírodovědné. Účastí v projektu „Rodiče vítáni“ chce nadále pokra-
čovat v rozvíjení spolupráce s rodiči žáků, hlavně zvýšit odpovědnost žáků za svoji výuku. 
Nadále podporuje výuku cizích jazyků ve škole, letos projektem Edison a výukou jazyka 
rodilým mluvčím za přispění prostředků MAS Moravská cesta. Spolupráce se školou na 
Slovensku bude pokračovat.

Zprávu zpracovala Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy

Školská rada pracovala v roce 2020 v tomto složení: Ing. Radovan Vašíček, Milada 
Helekalová  (oba  za  zřizovatele),  Milada  Helekalová,  Kateřina  Müllerová  (za  rodiče)  
a Mgr. Milena Jindrová a Mgr. Lenka Filipová (za školu). 
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Škola  pracovala  s  dotací  od  zřizovatele  ve  výši  2 845 tis.  Kč,  na  energie  vydala 
celkem 620 tis. Kč, na opravu a údržbu budovy vydala 726 tis. Kč (395 tis. Kč na opravu 
podlah a 224 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení), na provoz 1 175 tis. Kč. Dále 
jí byly poskytnuty dotace v celkové výši 29 459 tis. Kč z nichž většina byla použita na platy 
a odvody s nimi spojené (29 396 tis. Kč) a podporu pedagogických činností (63 tis. Kč)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZNÁ LITOVEL, Vítězná 1250

Zřizovatelem  této  příspěvkové  organizace  je  město  Litovel.  Ředitelkou  školy  je 
Mgr.  Zuzana  Absolonová,  zástupkyní  ředitelky  pro  1.  stupeň  Mgr.  Hana  Vašíčková 
a pro 2. stupeň RNDr. Miroslava Černá. 

Kapacita školy je 720 žáků, školní jídelny 700 strávníků. Ve školním roce 2019/2020 
navštěvovalo školu 455 žáků ve 20 třídách. Z toho na 1. stupni 244 ve 12 třídách (počet 
žáků na třídu 20,33), na 2. stupni 193 žáků v 8 třídách (24,13), v přípravné třídě bylo 11 
a v zahraničí 7 žáků. Celkový průměr žáka na třídu byl 21, 85 žáka.        

Vzdělávacím programem pro 444 žáků v 1. – 9. ročníku byl ŠVP ZŠVit/300/2013. Vo-
litelné předměty byly zařazeny v 6. – 9. ročníku, kdy si žák volí z nabídky, kterou vytvoří 
ředitelka školy pro daný školní rok z celkové nabídky volitelných předmětů na škole: kon-
verzace v anglickém jazyce, seminář z fyziky, sport a pohybové aktivity, psaní na PC, pří-
prava  pokrmů,  technická  praktika,  praktika  ze  zdravovědy  a  užití  PC.  Nepovinným 
předmětem bylo náboženství.

Kroužky: anglický jazyk, keramika, školní taneční polonéza, Mladý zdravotník, školní 
časopis „Prskavka“, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, gymnastika, psaní všemi 
deseti, pěvecký sbor Benjamínek, vaření, pěvecký sbor Mládí a dramatický kroužek.

Personálie:  30  učitelů,  4  vychovatelé,  školní  psycholog,  15  asistentů  pedagoga, 
14 nepedagogických pracovníků ve škole a 4 na hale a bazénu (2 rodinná a mateřská 
dovolená). Nepedagogičtí  pracovníci:  hlavní  účetní,  administrativní  pracovnice,  vedoucí 
školní jídelny, školník, 6 uklízeček, hlavní kuchařka, kuchařka, 2 pomocné kuchařky, správ-
ce haly, vedoucí bazénu, cvičitelka plavání a plavčík.

Ze dvou devátých tříd si přihlášku na střední školy podalo celkem 47 žáků a nejvíce 
jich bylo přijato na GJO Litovel 6, SOŠ Litovel 5, SOŠ Olomouc 4. Do víceletého studia na 
GJO Litovel přešlo 5 žáků z 5. ročníků. V přijímacím řízení bylo do 1. ročníku zapsáno 
59 žáků a do přípravné třídy 12. 

Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 212 žáků 1. stupně a 110 žáků 2. stupně, 
ostatní  prospěli.  Na  1.  stupni  bylo  uděleno  195  pochval  a  žádná  kázeňská  opatření. 
Na 2. stupni 86 pochval, 3 pochvaly na vysvědčení, žádná kázeňská opatření. Na škole 
bylo za 2. pololetí zameškáno 5 258 omluvených hod. Neomluvené hodiny nebyly žádné.  

Pedagogové školy zastávají následující funkce: výchovný poradce, psycholog, speci-
ální pedagog, metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy, 2 koordinátoři ŠVP, 
metodik a koordinátor ICT.

Škola nabízí výuku čtyř cizích jazyků (anglický, německý, ruský, francouzský). Žáci 
školy se zúčastňují olympiád a soutěží, přínosem je zpracovávání dlouhodobých samo-
statných prací a práce na celoročních projektech.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Šablony II.  – podpora 
vzdělávání na ZŠ, vzdělávání pedagogického sboru v oblastech kariérní poradenství, ško-
lení ICT, osobnostně sociální rozvoj pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neú-
spěchem prostřednictvím možnosti doučování. 
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Zapojení školy do významných projektů: Recyklohraní, Školní kalendář, 60. výročí 
založení PS Mládí, OVOV, Mléko, ovoce a zelenina do škol, Sportuj ve škole, Evropský 
den jazyků – Velcí malým, Plave celá škola a celé město, Micro: bit; Bobřík informatiky, 
Příběhy bezpráví, Leonardo da Vinci a Hravá věda.  

Škola dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi: Rodičovský spolek při ZŠ Vítěz-
ná, mateřské školy, ZŠ Jungmannova, SOŠ, Gymnázium Jana Opletala, Základní umě-
lecká škola, Dům dětí a mládeže (vše v Litovli), Univerzita Palackého v Olomouci, Masary-
kova univerzita Brno, MAS Moravská cesta,  z.  s.,  Muzeum Litovel,  Městská knihovna, 
Městský  klub  Litovel,  PPP  v  Olomouci,  SPC  (specializované  pedagogické  centrum) 
Šternberk, Úřad práce, MěÚ, Městská policie a Policie ČR, CHKO Litovelské Pomoraví 
(vše v Litovli), Sluňákov – ekologické centrum, ZOO Olomouc, DHK Litovel, Tatran Litovel, 
HZS a ZŠ Komenského Revúca.

Výchovné poradenství: výchovná poradkyně vedla přehled a dokumentaci žáků s po-
ruchami učení a chování, které pravidelně doplňovala a aktualizovala, pravidelně spolu-
pracovala s třídními  učiteli  a  metodikem prevence při  řešení  problémů každodenní  vý-
chovně-vzdělávací činnosti, spolupracovala s rodiči a žáky v oblasti profesního zaměření, 
zorganizovala setkání rodičů a žáků 9. tříd se zástupci středních škol, společnou návštěvu 
na akci Burza práce zaměřenou na technické vzdělání a prezentační výstavy středních 
škol Olomouckého kraje Scholaris. Během konzultačních hodin napomáhala radou při vol-
bě a zaměření dalšího vzdělání. Se zájemci navštívila akce související s konkrétními obory 
– např. Den zručnosti (SPŠS a SOU Uničov) a spolupracovala s PPP Olomouc, SPC Olo-
mouc a SPC Mohelnice – konzultace konkrétních případů, nastavení podpůrných opatření.

Kariérové poradenství: zajištění informací pro žáky i zákonné zástupce z oblasti kari-
érového  poradenství  všemi  dostupnými  metodami,  předání  informací  žákům i  rodičům 
– písemná  instrukce,  příručky,  internetové  adresy,  webové  stránky  školy,  individuální 
konzultace, zřízení portálu www.burzaskol.cz a Veletrh škol – Scholaris.

Škola  zabezpečuje  poskytování  poradenských  služeb  školním  poradenským  pra-
covištěm (dále jen ŠPP), ve kterém působí výchovný poradce, metodik prevence, školní 
psycholog, speciální pedagog, kteří úzce spolupracují s pedagogickými pracovníky a ve-
dením školy. Výchovný poradce koordinuje výchovu k volbě povolání, provádí průzkum 
volby povolání mezi žáky. Řídí práci učitelů v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů 
žáků. Vede agendu žáků vyšetřených ve školských poradenských zařízeních. Kompletuje 
individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory. Spolupracuje s pedagogy, zá-
konnými zástupci a členy ŠPP. Metodik prevence působí na výchovu žáků ve vztahu ke 
zdravému životnímu stylu, posiluje kladné vlastnosti žáků, připravuje je pro život bez nega-
tivních sociálně-patologických jevů. 

Školní psycholog koordinuje spolupráci všech členů ŠPP a vedení školy. Poskytuje 
žákům, jejich rodičům, pedagogům, asistentům pedagogů a vychovatelům konzultace, po-
radenství a pomoc při řešení nejrůznějších potíží. Spolupracuje s dalšími členy ŠPP, s pe-
dagogickými pracovníky, vedením školy a odborníky z oblasti psychologie a psychiatrie. 
Speciální pedagog poskytuje speciální pedagogickou intervenci a vede předmět speciální 
péče. Spolupracuje s dalšími členy ŠPP, s pedagogickými pracovníky a vedením školy. 
Poskytuje poradenství pedagogům, kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami.

 Uplynulý školní rok byl náročný a plný výzev. V 1. pololetí se řešilo mnoho záležitostí 
souvisejících s nespokojenými  rodiči  žáků,  personální  neshody,  obtížná adaptace a in-
tegrace některých nových žáků,  ve  třídách se  prošetřovaly  různé konflikty  a  incidenty 
apod. Následně ve 2. pololetí do rozběhlé a dlouhodobé práce zasáhl Covid-19. 
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Do Žákovského parlamentu volí své zástupce žáci 5. – 9. ročníků. V parlamentu pra-
covalo 22 žáků. Členové pomáhali při zajišťování akcí školy: vítání prvňáčků, informace 
ve školním rozhlase o práci žákovského parlamentu, hodnocení pořádku ve třídách, šet-
ření vodou a energií, hodnocení pořádku v šatnách, ochrana školního majetku. Zástupci 
parlamentu pomáhali členům RS při Vánočním jarmarku. 

Školní družina pracovala v pěti odděleních a k dispozici měla pět samostatných he-
ren. Provoz školní družiny je každé ráno od 6:15 do 8:05, po skončení výuky od 11:45 
do 16:30. Odpolední činnosti jsou děleny na odpočinkové, zájmové, rekreační a přípravu 
na vyučování (formou nových 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 školním roce se pokračuje v projektu „Sportuj ve škole“ 
(Asociace školních sportovních klubů České republiky). Z nařízení vlády ČR se od 11. 3. 
2020 z důvodu koronavirové pandemie přerušil provoz školních družin.  

Školní jídelna ve školním roce 2019/20 zajišťovala stravování pro 510 stálých strávní-
ků, z toho 371 dětí ZŠ. V jídelně bylo uvařeno 59 668 jídel včetně stravování v rámci do-
plňkové činnosti. Z toho bylo připraveno 3 088 dopoledních svačinek, které si děti mohou 
sníst v prostorách malé jídelny o velké přestávce. Dále je možné se stravovat s bezlep-
kovou dietou, která se dováží v termoboxech ze ŠJ Studentů. ŠJ také zajišťuje stravování 
pro ostatní akce konané mimo školní stravování. 

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 
oddíly, ale i přespolními oddíly. Veřejnost má možnost využívat posilovnu. Během roku 
(září– květen) se hrála mistrovská utkání v házené – první liga mužů v házené, II.  liga 
mladšího a staršího dorostu v házené a středomoravská liga mužů, dorostu a žáků ve flor-
balu. V zimním období využívají halu oddíly malé kopané (Levotil,  Chořelice, Koník Li -
tovel).

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná Litovel byl v 1. pololetí školního roku 2019/2020 vyu-
žíván v dopoledních hodinách hlavně na povinný plavecký výcvik a plavecký výcvik mateř-
ských a základních škol. V době od 13.00 hod. pro plavání školních družin ZŠ Vítězná 
a ZŠ  Jungmannova  a  v  odpoledních  hodinách  na  kroužky,  pronájmy a  pro  veřejnost.  
Plavecké  kroužky:  Batolata  1-2  roky,  Žabičky  –  děti  od  2  do  4  let,  Vodníček  děti 
od 4 do 7 let, Akvabely, Kroužek plavání pro děti od 5 do 15 let, Aqua aerobic pro ženy 
od 15 let. Ranní plavání seniorů se i v letošním školním roce konalo každé úterý a čtvrtek 
od 7.00 hod. do 8.00 hod. Odpolední hodiny byly obsazeny pronájmy TJ vodní sporty, 
TJ Tatran Litovel a „Mořským pannám".

 
Úspěchy školy v oblasti reprezentace:
Mezinárodní  –  Intersteno –  mezinárodní  internetová soutěž  v  psaní  všemi  deseti  

Only mother tongue – 10. místo a Multilingual text production with PC 13., 14., 15. místo. 
Celorepublikové  –  MR  jednotlivců  (OPEN)  ve  zpracování  textů:  Korektura  textu 

1. místo; Wordprocessing – 1. místo a 2x 2. místo a 4. a 5. místo; Korespondence a pro-
tokolování – 1., 2. a 5. místo; Audiotranscription – 3. místo; Opis 30 minut – 2. a 3. místo;  
Kombinace všech disciplín 1., 2., 3. a 6. místo; Bobřík informatiky Mini – 7x úspěšný řeši-
tel;  Benjamin  –  2x  úspěšný řešitel;  Kadet  –  4x  úspěšný řešitel;  Plaveme s městem – 
3. místo (vše 2019).

Krajské – SCIO – obecné studijní předpoklady OSP 3. místo (2019).
Okresní – Talentovky – soutěž v psaní na PC 1. – 6. místo; Štafetový běh II. stupeň – 

„Po stopách Jana Opletala“ – 2. místo; AJ – slovíčkový král 4. místo. Ocenění MŠMT– 
1 žákyně a ředitelka školy; Talent Olomouckého kraje – oceněni 3 žáci a škola za 3. místo; 
Recyklohraní – celorepublikové ocenění (2019).
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Zprávu poskytla Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka školy

Školská rada pracovala v tomto složení: Petr Šrůtek, Zdeněk Jančí (oba zástupci zři-
zovatele školy), Mgr. Marcela Čtvrtníčková, Mgr. Hana Vašíčková (zástupkyně učitelů ZŠ), 
Monika Dušková a Marie Pospíšilová (zástupkyně RS). 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL

Jednalo se o příspěvkovou organizaci, ředitelkou byla Mgr. Marcela Opletalová, zá-
stupce statutárního orgánu Mgr. Alena Pikalová Loučková. Ředitelství a ZŠ má sídlo v Li -
tovli na Palackého 938, budova i pozemek jsou majetkem města Litovel, pronájem je za-
jištěn nájemní smlouvou. Budova dětského domova, školní jídelny včetně pozemků na ad-
rese Litovel, Husova 651 je vlastnictvím Olomouckého kraje.  

Primárně jde o ZŠ praktickou, základní škola speciální má jen 5 žáků. Vychovává 
a vzdělává žáky s mentálním postižením, ale i žáky s jinými druhy postižení – porucha au-
tistického 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. Škola měla zřízenu školní družinu s možnou kapacitou 14 dětí. 

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.   

V dětském domově je poskytována náhradní výchovná péče s plným přímým zaopat-
řením dětem s nařízenou ústavní výchovou. Děti 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 s kapacitou 90 jídel zajiš-
ťuje celodenní stravování dětem DD, obědy žákům a zaměstnancům ZŠ praktické. Škola: 
obory vzdělání – „Základní škola“ 79-01-C/01 a „Základní škola speciální“ 79-01-B/01. Per-
sonálie: pracovníků celkem – 32, z toho 8 učitelů, 9 vychovatelů, 7 asistentů pedagoga 
a 8 ostatních pracovníků (THP, sociální pracovnice, dělnická povolání a obchodně provoz-
ní pracovníci), 1x MD.

K 30. 6. měla Základní škola speciální a Základní škola praktická celkem 43 žáků 
ročníků 1. – 9., z toho v ročnících 1. – 5. 26 a v ročnících 6. – 9. 17 žáků. Celkem vy-
cházelo 7 žáků, 6 žáků 9. ročníku bylo přijato na zvolený učební obor. Jeden žák vychází  
z 10. ročníku ZŠS a nebude dále pokračovat ve studiu. Podle stavu k 30. 6. 2020 je pře-
počtený počet žáků 5,37 na jednoho učitele.

Ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 byl počet žáků školy 43, všichni byli klasifi -
kováni. S vyznamenáním prospělo 16, prospělo 27 žáků. Byly uděleny 2 pochvaly třídního 
učitele. Zameškáno bylo 1 087 hodin, všechny byly omluveny. Počet omluvených hodin na 
žáka 25,07. V celém školním roce nebyl nikomu udělen snížený stupeň z chování.

Ve školním roce 2019/2020 vykonávala funkci  výchovného poradce Mgr.  Marcela 
Opletalová  a funkci  metodika  prevence  Mgr. Dita  Györe.  Nevyskytly  se  žádné  větší 
problémy s chováním, které by musel řešit výchovný poradce svoláním výchovné komise. 
Drobné problémy se řešily přímo s žáky ve spolupráci s třídními učiteli. Výchovný poradce 
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realizoval osobní schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků, řešili společně volbu 
oboru vzdělání. 

Primární  prevence  sociálně-patologických  jevů  je  na  zařízení  zajišťována  formou 
Preventivního programu za celé zařízení. Do všech vyučovacích předmětů a výchovných 
činností se zařazovaly preventivní aktivity, s přihlédnutím k právě probíranému učivu nebo 
při výskytu aktuálního podnětu. Ve školním roce 2019/20 se ve škole nevyskytl žádný pří -
pad šikany. V rámci plnění Preventivního programu byla pro žáky připravena série besed 
a přednášek ve spolupráci s Poradnou pro ženy a dívky Olomouc: „Nebezpečí kolem nás“, 
„Cesta k dospělosti“, „Zdravé vztahy v životě člověka“, „Chodíme spolu“, „Zdravý životní 
styl“, „Plodnost muže a ženy, vývoj plodu“. Proběhly také 2 besedy se zástupcem MP Li-
tovel, pro I. stupeň na téma „Osobní bezpečnost, doprava“ a pro 2. stupeň ,,Přestupky 
a doprava“.

Dne 13. 1. 2020 se žáci II. stupně zúčastnili zážitkového programu Sdružení D „Ne-
boj se promluvit“ a putovní výstavy „Drogový vlak“. Dlouhodobým cílem výchovné práce 
dětského domova je předání připraveného dítěte do vlastního samostatného života, života 
bez kolizí se zákonem a obecnými morálními zásadami.  V tomto školním roce se počet 
útěků a nenávratů dětí DD z povoleného pobytu v rodině, ze školy či z vycházky vyskytl 
ve 4 případech.

Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila již do 10. ročníku česko-slovenského 
projektu „Záložka do knihy spojuje školy – List za listem – baví mě číst“, který organizovala 
Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem 
tohoto projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora 
čtení  prostřednictvím výměny záložek do knih.  Díky  projektu  se i  nadále  spolupracuje 
se Speciální základní školou v Ilavě. Pokračujeme v projektu „Krokus“, který realizuje irská 
organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdě-
lávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Škola  spolupracuje  s Pedagogicko-psychologickou  poradnou  i  Speciálně  pedago-
gickým centrem (PPP a SPC OK Olomouc), Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého 
Olomouc, městem Litovel, neziskovou organizací Jeghetane o.p.s., Ecce Homo Šternberk, 
z.  s.,  Školskou  radou,  Women  for  Women  (v rámci  projektu  Obědy  pro  děti  hradí 
stravování pro ty žáky, kteří dlouhodobě nemohou docházet do školní jídelny), MK Friut 
s.r.o.  Škola  se  také  zařadila  do  projektů  Finančně  gramotná  škola,  který  organizuje 
společnost Yourchance o.p.s. a společnost Vzorec světa s.r.o., Člověk v tísni, o.p.s., Po-
dané ruce, Ve spojení, z. s., Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace Malý Noe, Nadace Olgy  
Havlové a Nadace Větrník. Škola obdržela certifikát Finančně gramotná škola. 

Ve školním roce 2019/2020 se neuskutečnil lyžařský kurz vzhledem k nízkému počtu 
žáků.  Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně škola organizuje vždy ve dvouletých cyklech, 
aby  u  žáků  docházelo  k upevňování  získaných  dovedností.  V letošním  školním  roce 
se žáci  neúčastnili  žádných sportovních soutěží  z důvodu mimořádných opatření,  která 
byla vyhlášena s ohledem na rozšíření onemocnění Covid-19.

Žáci  I.  stupně  navštívili  divadelní  představení  „Hrátky  s  Tomem“  a  „Putování 
za vánoční hvězdou“. Žáci II. stupně byli na muzikálovém představení „Princezna ze mlej-
na“. Škola se zúčastnila 3. ročníku Světového dne laskavosti (žáci spolu s pedagogy ukli -
dili prostor kolem vlakového nádraží v Litovli-předměstí). Uskutečnil se 10. ročník česko-
slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst“; zážit-
kový  programu Sdružení  D "  Neboj  se promluvit";  pokračovalo  se v projektu „Krokus“ 
Pokračovalo se ve workshopu ,,Výprava za tajemstvím čokolády“. Žáci se také zapojovali 
do výtvarných soutěží, např. „Bájný svět pod hladinou řek“ (žáci obsadili 17. a 19. místo),  
„Příroda kolem nás“,  „Krokodýlek hledá sestřičku“  a „Voda čaruje“.  V letošním školním 
roce vzhledem k mimořádné situaci nebyly pořádány žádné školní výlety. 
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Ve  školním  roce  2019/2020  v budově  školy  byly  vymalovány  všechny  prostory 
chodeb  v přízemí  školy.  Také  byly  zakoupeny settopboxy  ke  všem televizorům na  ZŠ 
a na DD.  V budově DD se vymalovaly 2 pokoje ve 2. NP, chodba v 1. NP a kuchyň. V růz-
ných termínech se musela vytmelit střecha. 

K 31. 8. 2020 bylo v evidenčním i faktickém stavu na DD 23 dětí (14 dívek a 9 chlap-
ců).  Speciálně pedagogickou a výchovnou činnost vykonávalo 12–13 pedagogických pra-
covníků, z toho kolísavě 8–9 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).

Základními organizačními jednotkami pro práci s dětmi v zařízení jsou 3 rodinné sku-
piny, do kterých jsou děti různého pohlaví a věku zařazovány se zřetelem na jejich vý-
chovné, vzdělávací a zdravotní potřeby, sourozenci se zařazují zpravidla společně. Počet 
dětí ve skupinách se v průběhu školního roku mění na základě rozhodnutí o umístění či při 
odchodu dětí. Během roku došlo ve skupinách i k určitým změnám z hlediska přeřazení 
dětí v rámci optimalizace jejich složení, z hlediska zájmů, výchovných problémů či vzájem-
ných vztahů. Je třeba konstatovat, že tyto určité změny zasáhly pozitivně do života kolek-
tivu  DD.  Spolupráce s rodiči  dětí  je  obtížná,  v některých případech pro jejich nezájem 
nulová.

Na DD se dětem nabízí celá řada aktivit pro účelné využití volného času. Vychovate-
lé  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 Měst-
ským klubem Litovel, DDM Litovel či jinými organizátory, karnevaly, diskotéky, sportovní  
závody, oslavy svátků, narozenin apod. Bohužel první polovina roku 2020 byla do značné 
míry ovlivněna světovou pandemií Covid-19. O to víc byla náročnější práce pro vychovate-
le dětského domova. 

Zprávu podala Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka školy

Ve výroční zprávě školy paní ředitelka shrnula celý rok v závěrečné kapitole:
 

 „Tento školní rok byl velice zvláštní. Příčinou byla bezpochyby koronavirová pande-
mie. Nejdříve to začalo uzavřením škol od 11. 3. 2020. A další velkou ránou byla vyhlá-
šená karanténa v Litovli, Července a Uničově od 16. 3. 2020. Od 11. 3. 2020 jsem zakáza-
la samostatné vycházky dětem z DD a návštěvy. Děti se mohly pohybovat jen v areálu dět-
ského domova. Samozřejmě to mělo negativní ohlas, děti se razantně dožadovaly svých 
práv. Vysvětlila jsem jim, že to bude jen dočasné, dokud se situace nenapraví. Od pátku 
13. 3. 2020 jsem posílila služby na DD učiteli ze ZŠ. A od 16. 3. 2020 bylo všechno jinak.  
Po uzavření Litovle a okolních obcí bylo víc než jasné, že se nejedná o nějaký momentální 
nápad, ale že jde do tuhého. Příslužby učitelů v tuto chvíli nebyly možné, protože většina 
bydlí v Olomouci. Ani já nebydlím v Litovli, na cestě do práce mne zastavili policisté a vráti-
li mě zpět. Začalo vyřizování telefonem a mailem, jinak to nebylo možné. Do služeb chodili  
vychovatelé  po  jednom,  střídali  se  po  12  hodinách.  Zbyli  nám  4  vychovatelé,  takže 
se to střídalo, jak jen to šlo. Školní jídelna byla v provozu, zásob potravin bylo dostatek, 
tak děti nestrádaly hlady. Hned od počátku jsme měli velký problém s rouškami, které ne-
byly. Na sociální síti jsem narazila na dobrovolníky, kteří se ptali, zda nepotřebujeme rouš-
ky a tak. Hned jsem je kontaktovala, že bychom potřebovali roušky a dezinfekci. Přislíbili 
a také splnili. Ke dveřím DD přinesli roušky, které zase někdo jiný šil doma. Potom ještě 
přinesli  další  a  další,  až  nakonec  jsme měli  dostatek  roušek  pro  všechny.  Také  jsme 
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navázali spolupráci s městem Litovel; z jejich zásob na nás taky mysleli. Nabídl nám po-
moc pan Tomáš Slavata, dlouhodobý sponzor dětských domovů a pořadatel akce Slavata 
Tour. Ptal se, co potřebujeme – dezinfekci, roušky. Jeho nabídku jsme rádi přijali. A tady 
nastupují zase dobrovolníci – pan Slavata přivezl dezinfekci k Unčovicím, tam náklad slo-
žil, dobrovolníci naložili a přivezli na DD. Fungovalo to super, a ne jednou. Pan Slavata po-
sílal dezinfekci několikrát. Děti se hodně změnily, pomáhaly, jak jen to šlo. Ti starší se sta-
rali  o mladší,  vymýšleli  jim sportovní soutěže, učili  se s nimi,  přežehlovali  roušky, bylo 
to prostě úžasné, jak dokáží přispět ke zdárnému chodu domova i za tak vyhrocené situa-
ce. Všem dětem patří obrovský dík. Od úterý 24. 3. 2020 jsme si vyřídili výjimku pro vjezd 
a výjezd z Litovle, takže už to bylo zase o něco veselejší. Při cestě do práce 2 policejní  
hlídky, při cestě zpět taktéž. Ale všechno se zvládlo. Zvládla se i situace s podezřením na 
nakaženého našeho chlapce od spolužáka. Po nekonečných telefonátech na všechny svě-
tové strany jsem nakonec dosáhla jeho testování, a nakonec kýženého výsledku – nega-
tivní. Přestože se zdá, že když je škola prázdná, není žádná práce, tak to není pravda. 
Hromadily se domácí úkoly, které přeposílali učitelé ze základních a středních škol našim 
dětem na DD. Nechápali, že nemáme na starosti 1 nebo 2 děti, ale 21!!! A v jednom vy-
chovateli se to prostě nedá zvládnout. Ale snažili se nic nevynechat. Byla to doopravdy 
VELICE NÁROČNÁ PRÁCE. To si nikdo nedovede představit. Přezkušování dětí po telefo-
nu, videokonference, každý den úkoly, úkoly, úkoly. Jsem hrdá na to, že máme vychovate-
le takové, jaké máme. Situace v základní škole byla problematičtější. Učitelé sice každému 
žákovi, který uvedl e-mailovou adresu, posílali domácí zadání, ale ne všichni to akceptova-
li. Jak může mít e-mailovou adresu třeba dívenka, když jim doma dlouhodobě nefunguje 
elektřina? Navíc máme žáky od Olomouce až po Oskavu, takže předávání domácích úkolů 
fyzicky bylo také nemožné. Přes tyto problémy se všichni žáci, kromě asi pěti, zúčastnili 
distančního vzdělávání. Od května došlo k omezení restrikčních opatření. Děti mohly zase 
jít na vycházky a vše se vracelo do normálních kolejí. Až do té doby, než přijde druhá 
vlna.“

Jako kronikář dodávám, že si práce všech zaslouží veliký obdiv 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY 

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky jsou příspěvkovou organizací města Li-
tovel. Pracovníci školy neposkytli kronikářům žádné informace, webové stránky této školy 
neposkytují  o škole téměř žádné informace. Dle portálu České školní inspekce je ředi-
telkou Mgr. Jana Nakládalová. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOVEL, GEMERSKÁ

Jde o příspěvkovou organizaci města Litovel, která spravuje tři školky – MŠ Gemer-
ská I, MŠ Gemerská II a MŠ Kollárova. Ve vedení školy došlo ke změně – do července 
2020 ji vedla Irena Blektová (odchod do důchodu, ve funkci byla od roku 2000) a od srpna 
je  novou  ředitelkou  Mgr.  Martina  Faltusová,  vedoucí  učitelkou  Bronislava  Jachanová. 
V MŠ Gemerská I., Gemerská II., MŠ Kollárova pracuje 22 pedagogických a provozních 
zaměstnanců.
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Prioritou činnosti byla realizace školního vzdělávacího programu „Klíče od království 
života“  s integrovanými  bloky  „Království  Země“,  „Království  nebe“,  „Království  vody“ 
a „Království Slunce“. 

Tradiční aktivita akcí v MŠ i na veřejnosti byla téměř od počátku roku omezena opat-
řeními proti Covidu-19 a od 16. 3. do 22. 5. byla MŠ uzavřena. Po otevření byla vázána 
povinností nošení roušky, od 1. 5. platila výjimka pro děti mladší 7 let nosit roušku při po -
bytu v MŠ. V době uzavření připravovaly učitelky texty rodičům s přiloženými individuální-
mi pracovními úkoly.  Pracovní listy, obrázkové čtení, procvičování motoriky, omalovánky, 
labyrint, skrývačka aj. jim ředitelka MŠ přeposílala e-mailem.

V únoru byl realizován školní projekt „Únor klepe na dveře – masopust nám otevře“ 
a v každé třídě se uskutečnil karneval pro děti v pohádkových maskách. Oslava Meziná-
rodního dne dětí (1. 6.) se zábavnou formou konala na zahradě MŠ. Netradiční pasování  
se pak uskutečnilo koncem měsíce června v jednotlivých třídách předškoláků (Cvrčci, Be-
rušky, Včelky) s tanečním vystoupením a předáním dárků (knihy s pamětním listem a lát-
kovým batůžkem s logem školy).

Na podzim byla na dopravním hřišti akce Mgr. Frištenské pro všechny MŠ z Litovle 
a okolí.  V areálu MŠ vystoupil s programem „Zábavná školka“ zpěvák Pavel Novák ml. 
V říjnu se podařilo realizovat akce „Předplavecký výcvik“ a kulturní program na Záložně. 
Ve třídách byly realizovány třídní projekty – Hříbečkový den, Mikuláš, Vánoční nadílka 
a Zimní olympiáda).

Za  účast  na  výstavě  výtvarných  prací  „Podzimní  krása“  získala  MŠ  Gemerská 
diplom. Kolektiv učitelek ve spolupráci s rodiči uspořádal výstavu „Klobouček pro skřítka“ – 
přehlídku úžasných nápadů a fantazie. 

Zprávu podala Mgr. Martina Faltusová, ředitelka MŠ Gemerská. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOVEL, G. FRIŠTENSKÉHO

Jde o příspěvkovou organizaci města,  která spravuje tři školky – MŠ Frištenského, 
MŠ Čihadlo a MŠ Unčovice. Jejím statutárním zástupcem byla do 3. 7. Zdeňka Zmundová, 
od 1. 8. 2020 je novou ředitelkou školy Bc. Petra Sajičová. Personální změny – v MŠ Friš-
tenského přibyla další pedagogická pracovnice učitelka Mgr. Jana Vychodilová, v MŠ Či-
hadlo pracovnice Olga Smékalová a v MŠ Unčovice asistentka pedagoga Ing. Martina 
Dostálová.

Ve všech třídách pracovaly 2 učitelky, došlo tak k většímu překrývání přímé pedago-
gické činnosti a k úpravě provozu tříd. Počty dětí MŠ Frištenského 33, Čihadlo 45 a Un-
čovice 26 (z toho 1 integrované dítě). Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 11 pedago-
gických, 4 provozní pracovníci.

Akce byly  ovlivněny od března 2020 pandemií  koronaviru.  Probíhaly  pouze akce 
v prostorách MŠ – plavecký výcvik nebyl dokončen, děti chodily na dopravní hřiště. Škola 
prezentovala své výrobky na podzimní a vánoční výstavě. Škola se zapojila do projektu 
„Celé Česko čte dětem“. 

Opravy  a  rekonstrukce:  MŠ  Frištenského  –  nová  plastová  lehátka  na  spaní 
pro 45 dětí, včetně matrací a lůžkovin, malování tříd, šaten, pořízení kláves a drobného 
nábytku; MŠ Čihadlo – plastová lehátka pro děti, včetně matrací a lůžkovin, do jedné třídy, 
skříň na lůžkoviny, zakoupení nového herního prvku na zahradu (domeček), výměna kotlů, 
výměna topných těles ve třídách, výmalba tříd dětskými motivy; MŠ Unčovice – nové za-
teplení fasády (1 strana budovy), nové kuchyňské skříňky, výmalba třídy.
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Od září probíhala tvorba nových webových stránek školy (spuštění únor 2021). Bě-
hem roku byly dokupovány různé didaktické pomůcky pro děti, hračky a materiál potřebný 
ke vzdělávání.

Informace podala Bc. Petra Sajičová, ředitelka školy.

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK

CMŠ Svatojánek tradičně spolupracuje s litovelskými organizacemi. Těmi jsou Řím-
skokatolická farnost Litovel, Charita Litovel, MC Rybička, Městský klub Litovel, litovelské 
základní školy a ekologické centrum Sluňákov.  

Během  uplynulého  roku  organizovala  nebo  spoluorganizovala  škola  řadu  akcí 
pro děti, rodiče i veřejnost. Byly jimi: návštěva Policie města Litovel v doprovodu pana sta-
rosty, projekt Čtení dětem a besídky (leden); tradiční karneval, návštěva logopedky, soutěž 
ve sběru papíru, loutkové divadlo (únor); návštěva Sluňákova (březen). Každý měsíc školu 
pravidelně navštěvoval pan farář se svou katechezí. 

Bohužel, tak jako všechny, i CMS zasáhla pandemie Covidu-19 a škola byla uzavře-
na. Během uzavření bylo pro děti připraveno online čtení pohádek před spaním, cvičení 
na protažení  těla  a další  aktivity,  které byly  přístupné na webových nebo fb  stránkách 
školky. Do konce školního roku bylo vyučování v rámci pandemie omezeno, přesto ještě 
proběhlo několik akcí, které bylo možno provést v rámci hygienických opatření, například 
Dětský den, tradiční katecheze, angličtina s rodilým mluvčím, návštěva muzea, divadelní  
vystoupení, rozloučení s předškoláky a závěrečná mše. 

Nejvýznamnější událostí roku 2020 pro Svatojánek byly narozeniny – kulaté výročí 
10 let. Na velké oslavě zazpíval Pavel Helán a vystoupil klaun Hubert. V říjnu se znovu za-
čala zpřísňovat pandemická opatření, proto nemohla proběhnout tolik oblíbená Drakiáda. 
Přesto se realizoval alespoň Jablíčkový den, návštěva dravců a Sférické kino. Před Váno-
cemi navštívil děti Mikuláš se svými pomocníky a proběhlo vánoční fotografování. 

Stejně  jako  v  minulých  letech,  má  školka  opět  plnou  kapacitu  obou  oddělení. 
V mladších Broučcích i starších Motýlcích je 25 dětí – v celkovém součtu má tedy MŠ Sva-
tojánek na starosti 50 dětí ve věku od tří do šesti let. Během roku byla obě oddělení obo-
hacena o spoustu nových hraček a her.

Informace poskytla Mgr. Hana Benešová, ředitelka MŠ.

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA

Mateřské centrum vedené Ing. Ludmilou Zavadilovou a zřízené litovelským středis-
kem Charity, poskytovalo rodičům na mateřské dovolené možnost setkávání se mezi se-
bou, sdílení svých starostí i radostí. Pro děti nabízelo možnost pomalu si zvykat na další 
autority,  což  zjednodušuje  jejich  nástup  do  mateřských  škol.  Centrum poskytlo  servis 
cca 80 rodinám a jeho akcí se zúčastnilo cca 1200 návštěvníků, což je o třetinu méně než 
v „nekovidovém“ roce.
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UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL

Škola, která je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, poskytovala umělecké 
vzdělání  v  Litovli,  na  Bouzově,  v  Drahanovicích,  Náměšti  na  Hané,  Příkazích,  Senici  
na Hané a Skrbeni. Ředitelkou školy byla Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., a její zástupkyní 
Mgr. Hana  Řezáčová,  pedagogický  sbor  tvořilo  20  zaměstnanců,  nepedagogické  pra-
covníky  škola  zaměstnávala  tři.  Škola  měla  380  žáků  (výtvarný  obor  70,  hudební 
obor 310).

V polovině  března  byly  na  základě  pandemie  Covid-19  uzavřeny  všechny  školy. 
Teprve 11. května bylo možné, aby se žáci do školy vrátili. Poté bylo možné připravit ab-
solventskou výstavu a zrealizovat za přísných hygienických opatření červnové absolvent-
ské koncerty.  Po velkých prázdninách se vyučovalo pouze šest  týdnů,  pak opět  došlo 
k uzavření škol a výuka probíhala distančně. Nebylo možné uskutečnit jediný koncert, vý-
stavu nebo besídku.

Rok 2020 byl pro instituci a Litovelsko významný. Škola oslavila 120. výročí hudební-
ho školství v Litovli. Byl zorganizován týden oslav, který byl spojen i s otevřením nových 
a zrekonstruovaných  prostorů  školy  a  pořízením  nového  klavíru  firmy  Petrof.  Začal 
17. února vernisáží, pokračoval 18. února slavnostním otevřením prostor školy a klavírním 
koncertem. Byl ukončen Slavnostním koncertem 21. února, kde nechyběli významní absol-
venti školy.

Na Zimní olympiádě dětí a mládeže ČR ve hře na elektronické klávesové nástroje 
Olomoucký kraj reprezentovala žákyně ZUŠ Kateřina Buchtová. Z celkem čtrnácti soutěží-
cích Kateřina obsadila celkové 7. místo (leden 2020).

Od července 2019 začal pro školu projekt Erasmus+, který otevřel nové možnosti pe-
dagogům a žákům. Projekt koordinuje MgA. Petra Machková Čadová a zabývá se oblastí 
historicky poučené interpretace. 

Stejně jako v loňském roce, tak i v roce 2020, byla přizvána žákyně školy ke spolu-
práci s Moravskou filharmonií v Olomouci – zkušená vibrafonistka Silvie Řmotová. Na úno-
rovém  koncertě  předvedla  jako  sólistka  s  orchestrem  premiéru  Fantazie  pro  vibrafon 
a smyčcový orchestr polské skladatelky Marie Kepisty.

Světlým bodem podzimního období se stala výzva Rodinné nadace Karla Komárka, 
která vyzvala všechny umělecké školy k tomu, aby se přihlásily o klavíry a pianina firmy 
Petrof. Ve výzvě bylo rozdáno celkem 16 klavírů a pianin, přihlásilo se kolem 350 škol 
z celé republiky. Naše škola byla nakonec obdarována pianinem v hodnotě 219 tis. Kč. Pi-
anino darovala přímo firma Petrof pod vedením prezidentky Zuzany Ceralové Petrofové. 
Jako poděkování za dar natočilo klavírní oddělení naší školy krásné video, které reprezen-
tuje naši školu a klavíry Petrof.

Rekonstrukce budovy školy

Práce začaly v roce 2018 ve  3.  NP,  kde byla  původně prázdná půda.  Vznikl  tak 
krásný  velký  prostor,  v němž  byl  vybudován  výtvarný  ateliér  včetně  šatny,  umývárny 
a skladu, dále sociální zařízení, kotelna, výtah. Na druhé straně půdy byly vytvořeny čtyři 
nové učebny pro hudební obor a sklad hudebních nástrojů. Všechny hudební učebny jsou 
natolik prostorné, že je v nich možné vyučovat souborovou hru. Velká chodba slouží také 
jako výstavní místnost.
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V roce 2019 pokračovaly stavební práce v 1. NP, kde se zvětšila učebna bicích ná-
strojů, 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 finan-
coval Olomoucký kraj, vybavení učeben a sálu si škola koupila ze svého rozpočtu. 

V roce 2020 došlo k oficiálnímu otevření nových a zrekonstruovaných prostorů školy 
za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, jeho náměstků, vedou-
cích odborů, představitelů vedení města Litovle a pozvaných hostů.

 Obě zprávy podala Mgr. Hana Kaštanová Ph.D., ředitelka školy. 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, její ředitelkou 
je Mgr. Jana Chmelařová. Na ulici Komenského 719/6 je sídlo organizace. Dalšími místy 
vzdělávání jsou DDM na Staroměstském náměstí 182, Klub mladých na náměstí Přemysla 
Otakara 753, STZ Cakov 77 (stálá táborová základna), ZŠ a MŠ Červenka, ZŠ a MŠ Na-
sobůrky, ZŠ a MŠ Haňovice, ZŠ a MŠ Těšetice, MŠ Senice na Hané a ZŠ Jungmannova 
Litovel a Vilémov.

Hlavním účelem zřízení Domu dětí a mládeže Litovel (dále jen DDM Litovel) je po-
skytování zájmového vzdělávání. DDM Litovel nabízí široké spektrum zájmových aktivit 
pro děti, mládež a dospělé, včetně seniorů. Cílem nabízených aktivit je smysluplné využití  
volného času, rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí účastníků. 

Kromě  této  hlavní  činnosti  je  organizace  oprávněna  provozovat  jako  doplňkovou 
činnost:  pronájem  nemovitého  majetku,  včetně  poskytování  služeb  zajišťujících  jejich 
řádný provoz; mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské 
činnosti; ubytovací služby a pronájem a půjčování věcí movitých.

Pravidelná činnost v DDM Litovel: dramatická a literární výchova, hudební, jazyková, 
výtvarná, taneční, kulturní a historická výchova, přírodověda a technika.

Největší počet otevřených a nejlépe obsazených kroužků byl již tradičně v oblasti 
taneční, tělovýchovné a výtvarné. Ve školním roce (šk. r.) 2019/2020 pokračoval vzrůstají-
cí zájem o technické kroužky, kapacita zájmového kroužku radioeletrotechniky pro začá-
tečníky byla zcela naplněna. Celkem pracovalo 53 kroužků pro 668 dětí.

Nově byly otevřeny zájmové kroužky na ZŠ Vilémov (pohybové hry a přírodověda), 
zájmový kroužek pro malé kuchtíky s názvem „Kuchtík kulinář“, pohybový kroužek „Ryt-
mika Senice na Hané“ a kroužek latinskoamerických tanců „TK CARAMBA“. 

Kroužky v okolních obcích byly: v Senici na Hané (taneční a pohybové), v Těšeticích 
(taneční), v Nasobůrkách (keramika a pohybové hry), v ZŠ Červenka (dva kroužky angličti-
ny, tři pohybových her a dva kroužky keramiky) a v ZŠ Haňovice (2 kroužky pohybových 
her  a  kroužek  keramiky).  DDM provozuje  také  klubové  činnosti  pro  děti  předškolního 
a školního věku, např. dětem s problematickou výslovností dává možnost nácviku správné 
výslovnosti v „Logopedických chvilkách“. 
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PRAVIDELNÉ A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Chovatelské kroužky Minizoo v Litovli byly dva a nový přírodovědný kroužek Hravá 

přírodověda probíhal na ZŠ ve Vilémově. Skupiny tvořilo vždy deset dětí.
 Hudební  kroužky:  Kytara  –  celkem  13  dětí  z  řad  začátečníků  a  pokročilých. 

Do kroužku přípravy na klavír se přihlásilo 7 žáků. 
Taneční kroužky: BABY TRIPS, SHOW DANCE – 2 kroužky v DDM Litovel, BABY 

TRIPS v Senici na Hané a SHOW DANCE v Těšeticích. Nově byl otevřen kroužek RYT-
MIKA Senice  na  Hané.  Ve  druhé  polovině  školního  roku,  kdy  mají  děti  již  nacvičené 
taneční  sestavy,  vystupují  na  různých  akcích  v blízkém okolí  a  zúčastňují  se  různých 
tanečních soutěží. Toto jim bohužel letos nebylo umožněno z důvodu přerušení vzdělávání 
vyplývajícího  z mimořádných opatření  vlády ČR,  která  byla  přijata  v souvislosti  s ome-
zením šíření koronaviru. 

Taneční kroužky KASTER pro děti ve věku 4–15 let. Celkem jich bylo otevřeno 6, děti  
byly rozřazeny podle věku a pokročilosti (MINI, DĚTI, JUNIOŘI). Kroužky KASTER celkem 
navštěvovalo 117 dětí. 

Taneční kroužek CARAMBA – nový kroužek, ve kterém se děti věnují nácviku latin-
sko-amerických tanců. Ve šk. r. 2019/2020 kroužek navštěvovalo 8 tanečníků.

 TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY
Ve šk. r. 2019/2020 byly otevřeny 3 pohybové kroužky pro děti na ZŠ Červenka,  

2 na ZŠ Haňovice, 1 na ZŠ Nasobůrky a 1 pohybový kroužek na ZŠ Vilémov. Děti hrály 
různé pohybové hry, do kterých se zapojoval i pedagog. Ve šk. r. 2019/2020 navštěvovalo 
pohybové hry na školách celkem 95 dětí. 

Cipísek – pohybový kroužek pro nejmenší děti, který je motivuje ke cvičení a spor-
tovním aktivitám.  Během roku se pohybovým hrám věnovalo 12 dětí.  

Sk8ing –  děti  se  v tomto  kroužku učí  dovednosti  jezdit  na  skateboardu.  Kroužek 
navštěvovaly 4 děti.

 NERF KLUB – kroužek je zaměřený na sportovní vyžití se zbraněmi NERF. Děti zde 
hrály různé strategické hry a je oblíben zejména chlapci, ve šk. r. 2019/2020 jej navště-
vovalo celkem 19 dětí. 

KIN-BALL – hra s velkým míčem. Kroužek navštěvovalo 6 dětí. 
VING TSUN KUNG FU – kroužek je zaměřen na bojové umění a základní prvky se-

beobrany. Ve šk. r.  2019/2020 byl předčasně ukončen z důvodu mimořádných opatření 
vlády  ČR,  protože  při  nácviku  sebeobrany  nebylo  možné  dodržet  zvýšené  podmínky 
ochrany zdraví, není to bezkontaktní sport. Kroužek navštěvovalo v průběhu školního roku 
13 dětí. 

JAZYKOVÉ KROUŽKY 
Angličtina  pro  nejmenší  –  výuka  předškolních  dětí.  Během roku  kroužek  navště-

vovalo 7 dětí. 
Angličtina školáci I A II – jazykové kroužky pro děti 1. stupně ZŠ, které probíhaly 

na ZŠ Červenka. Ve šk. r. 2019/2020 navštěvovalo oba tyto kroužky 18 dětí. Angličtina pro 
dospělé – kroužek navštěvovalo celkem 8 účastníků. V době přerušení vzdělávání výuka 
pokračovala distanční formou. 

Japonština – novější kroužek v nabídce. Ve školním roce 2019/2020 kroužek navště-
vovalo 10 účastníků. Zábavnou formou se zde účastníci seznamovali nejen se základní 
slovní zásobou, kaligrafií, ale také například s japonskou kulturou a gastronomií. Výuka 
probíhala celoročně, v době přerušení vzdělávání děti pokračovaly distanční formou. 
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VÝTVARNÉ KROUŽKY  
 Pastelka – kroužek pro děti předškolního věku. Učily se zde rozvíjet jemnou a hru-

bou motoriku a seznamovaly se s různými výtvarnými technikami. Děti se účastnily také 
různých výtvarných soutěží, celkem kroužek navštěvovalo 13 dětí.

 Výtvarka pokaždé jinak – děti tvořily z různých výtvarných materiálů, které jsou lehce 
dostupné a nenáročné na zpracování, s použitím různých výtvarných technik. Ve školním 
roce 2019/2020 kroužek navštěvovalo 8 dětí. 

Keramika pro rodiče s dětmi – děti se seznamují s novým materiálem a rodiče jim po-
máhají  v  činnosti,  kterou  děti  nezvládnou.  Ve  šk.  r.  2019/2020  kroužek  navštěvovalo 
15 účastníků. 

Keramika pro dospělé – kroužek je veden formou relaxace a zábavy dospělých při  
práci s hlínou, kteří tvoří dle vlastních předloh, námětů a fantazie. Ve šk. r.  2019/2020 
kroužek navštěvovalo 7 účastníků. 

Keramika pro děti. Ve šk. r. 2019/2020 kroužek navštěvovalo 8 dětí. 
Keramika  pro  ZŠ  –  kroužek  využívají  ZŠ  Haňovice,  Nasobůrky  a  Červenka. 

Jde o běžný kroužek pro děti,  který je realizován přímo ve škole.  Celkem tyto kroužky 
ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 43 dětí.

TECHNICKÉ KROUŽKY 
Radioelektrotechnika pro začátečníky a pokročilé – byly otevřeny 2 kroužky, do kte-

rých byly děti rozděleny podle úrovně znalostí.  Své dovednosti zúročily při stavbě sou-
těžních výrobků pro plánovanou soutěž v radioelektronice a při práci na svých konstruk-
cích. Soutěž však byla z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zrušena, ale v červnu 
DDM uspořádalo místní kolo soutěže pro pokročilé. Ve šk. r. 2019/2020 kroužky radioelek-
trotechniky navštěvovalo celkem 16 dětí. 

PC pro školní družiny – bylo otevřeno 5 zájmových kroužků, během kterých se děti 
seznamovaly hravou formou se základy práce na počítači, učily se hodnotit vlastní výkon 
a také si za odměnu hrály. Ve šk. r. 2019/2020 navštěvovalo tyto kroužky celkem 95 dětí. 

KULTURNÍ, HISTORICKÁ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
 Badatelé – inspirací pro otevření tohoto kroužku byla bakalářská práce na téma 

Haná, zapůjčená z Katedry výtvarné výchovy PF UP v Olomouci, která se zabývá muzejní 
pedagogikou. Děti se hravou formou seznamovaly s městem Litovel, hledaly letopočty, vý-
znamné historické budovy a památky, které se skrývaly v tajenkách.  Byla navázána úzká 
spolupráce s litovelským muzeem, děti se seznámily s tradičními řemesly. Téma letošního 
roku bylo „Po stopách českého jazyka“. Kroužek ve šk. r. 2019/2020 navštěvovalo 7 dětí. 

Divadélko Rolnička – kroužek byl zaměřen na seznámení s teorií a praxí loutkového 
divadla a děti se zde učí, jak pracovat s maňáskem, procvičují si paměť a recitaci textů. 
Kroužek navštěvovaly 4 děti.

OSTATNÍ
Kuchtík kulinář – cílem kroužku bylo naučit se děti zdravě stravovat. Kroužek navště-

vovalo 7 dětí.
Logopedické chvilky – kroužek byl zaměřen na artikulační, dechová a hlasová cvi-

čení a na nácvik správné výslovnosti hlásek a samohlásek. Ve šk. r. 2019/2020 kroužek 
navštěvovalo celkem 7 dětí. 

 Klub Raníček pro rodiny s nejmenšími dětmi, kde se děti připravují na mateřskou 
školu. Během dopoledne si hrají a zdokonalují se v hudební, výtvarné, tělesné, pracovní  
a rozumové výchově, procvičuje se motorika, mechanická paměť, učí se správné návyky 
a dovednosti. Ve šk. r. 2019/2020 kroužek navštěvovalo celkem 11 dětí. 
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Klub mladých – viz Spontánní aktivity.

 INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE
 Matematika – doučování. Zde se pracuje s žáky jednotlivých ročníků individuálně 

podle jejich potřeb. Ve školním roce 2019/2020 využili možnosti doučování z matematiky 
celkem 3 žáci.  Individualizovanou formou probíhá také výuka hry na klavír. 

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST
Jsou to 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. Jde 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. Letos ovšem byla výrazně omeze-
na  od  11.  3.  z důvodu  zavedení  mimořádných  opatření  vlády.  Celkem se  131  příleži-
tostných akcí zúčastnilo 3 293 dětí a 2 704 diváků či doprovodu.

Ve šk. r. 2019/2020 byly realizovány 2 výstavy: výstava prací dětí z místních mateř-
ských  škol  „Podzimní  krása“  a  „Velikonoční  výstava“,  která  je  již  tradičně uspořádána 
ve spolupráci s Městským klubem Litovel. „Litovelský skřivánek“ – pěvecká soutěž, které 
se zúčastnilo celkem 22 dětí ze základních škol I. a II. stupně z Litovle (ZŠ Jungmannova, 
Vítězná) a z Červenky (27. 1.), Soutěž mladých radioelektroniků (listopad 2019). 

SPONTÁNNÍ AKTIVITY
Spontánních aktivit bylo celkem 366 (Klub mladých 577 účastníků, Skatepark 3 900, 

ostatní 2 704, celkem 7 181). Jsou nabízeny ve Skateparku v areálu DDM na Staroměst-
ském náměstí. Vystřídá se zde 20 dětí a mladých denně – za krásného počasí to bývá 
i dvojnásobek.  Město Litovel se stará o revize a následné opravy překážek. Hřiště je vyu-
žíváno k jízdě na skateboardu, na free-style kolech a stále častěji také na koloběžkách. 

Dále dětem i  mládeži  je  nabízeno využívání  otevřeného Klubu mládeže.  Činnosti  
v klubu probíhají neorganizovanou formou, docházka je nepravidelná a zcela dobrovolná. 
Klub navštěvují především děti 1. a 2. stupně místních základních škol. Mají zde možnost  
věnovat se deskovým hrám, vnitřním sportovním aktivitám (ping pong, kulečník, šipky, Nin-
tendo), jsou zde také 2 počítače s připojením k internetu, DVD přehrávač, knihy a časopi-
sy, pomůcky na výtvarné činnosti. I činnost Klubu mladých byla ve šk. r. 2019/2020 ukon-
čena předčasně. Od 11. 3. 2020 uzavřen a do konce školního roku již nebyl jeho provoz 
obnoven z důvodu nemožnosti zajistit požadavek na homogenní skupiny. Ten byl při po-
stupném uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství vládou stanoven. 

V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit spolupracujeme již mnoho let s Komi-
sí prevence kriminality a BESIP Rady města Litovel a Městskou policií Litovel.

 POBYTOVÉ AKCE, TÁBORY
Ve šk. r. 2019/20 bylo pořádáno celkem 15 pobytových akcí (71 dní), táborů a pří-

městských táborů, které probíhaly během krátkých prázdnin ve školním roce i o letních 
prázdninách nejen na základně v Cakově, ale i přímo v Litovli a ve Vernířovicích. Sedmi 
příměstských táborů se zúčastnilo 126 dětí, sedmi pobytových táborů nebo akcí se zú-
častnilo celkem 243 dětí.
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 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI VÝCHOVNÝMI POTŘEBAMI
Integrace se stala běžnou součástí práce, když jsou integrovány děti z rodin a z dět-

ského domova. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímáni do táborů, 
kde je to možné a děti se specifickými vzdělávacími potřebami z rodin a z litovelského dět-
ského domova jsou již samozřejmostí. Tábor s integrací na základně v Cakově se nako-
nec  podařilo  uskutečnit  díky  nově  navázané  spolupráci  s UP  Olomouc,  kdy  studenti 
na praxi pomáhali s asistencí u dětí, u kterých to bylo potřebné.

 PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Minimální preventivní program na šk. r. 2019/2020 byl zaměřen zejména 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 a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností 
a na ochranu před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMÍ SUBJEKTY
Aktivní byla spolupráce se školami i obcemi na území ORP Litovel a s dalšími or-

ganizacemi poskytujícími volnočasové aktivity. Spolupráce se školami v Litovli i v okolních 
obcích  byla  na  pěvecké  soutěži  Litovelský  skřivánek;  při  pořádání  výstav  –  podzimní 
i vánoční; realizace zájmových kroužků pro děti v prostorách škol (ZŠ Červenka, Haňovi-
ce, Nasobůrky, Těšetice, Jungmannova Litovel, Vilémov, MŠ Senice na Hané).

Dopravní výchova pak pro 4. ročníky zákl. škol: Jungmannova a Vítězná Litovel, Ha-
ňovice, Cholina, Skrbeň, Vilémov, Luká, Senice na Hané, Červenka, Nasobůrky, Střeň.

 Významný byl i aktivní podíl na kulturním životě města (např. Litovelské slavnosti – 
dílničky, minizoo, taneční vystoupení);  spolupráce s Odborem školství,  kultury a sportu 
MěÚ Litovel, MP Litovel na realizaci dopravní výchovy a s   Komisí prevence kriminality 
a BESIP RML –  na  prevenci  sociálně-patologických  jevů  (v  rámci  spontánních  aktivit) 
a úpravě dětského dopravního hřiště; s koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj; MK Li-
tovel (Ježíškova dílna, taneční vystoupení kroužků DDM, minizoo, výstavy); MAS Morav-
ská cesta; FTK UP Olomouc (realizace táborů), Muzeem Litovel, středisky volného času 
v Ok, Domovem pro seniory v Litovli (návštěvy dětí z kroužku Badatelé).

ÚSPĚCHY 
Obvykle jde o úspěchy účastníků v soutěžích, především tanečního nebo technické-

ho zaměření. V letošním šk. r. však byla převážná většina soutěží zrušena z důvodů mi-
mořádných  opatření  vlády  ČR  v souvislosti  s omezením  šíření  koronaviru.  Podařilo 
se uskutečnit jen soutěž Tancování Loštice: Černoušci (BT + R) – 3. místo (3. 1.)

Kroužek Badatelé se aktivně zúčastnil v letech 2019–2020 projektu Litovelský arche-
ologický  podzim,  který  organizovala  Muzejní  společnost  Litovelska,  z.  s.  Tento  projekt 
se umístil na třetím místě v jedné z kategorií soutěže Zlatý mamut, která je organizovaná 
třemi předními archeologickými institucemi a slouží k propagace archeologických věd.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ve šk.  r.  2019/2020  byla  pedagogická  činnost  zajišťována  8  pedagogickými  pra-

covníky a další činnosti 5 provozními pracovníky. Kromě interních zaměstnanců zabezpe-
čuje 16 pracovníků zájmové vzdělávání a některé práce provozního charakteru externí 
pracovníci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
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 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Pro činnost DDM Litovel jsou využívány dvě budovy patřící městu Litovel, za jejichž 

užívání platí DDM městu nájem. Hlavní budova (sídlo organizace) je v ulici Komenského 
719/6, další budova je na Staroměstském náměstí 182. S majitelem budov byla ve školním 
roce 2019/2020 projednána realizace oprav elektroinstalace u budovy v Komenského ulici. 
Zastupitelstvo  města  Litovel  schválilo  rozpočtové  opatření  na  opravu  elektrorozvodů 
ve výši 200 000 Kč. V průběhu měsíce srpna až září, i přes zpoždění termínů kvůli nou-
zovým opatřením, proběhly opravy v přízemí budovy. Byla posílena WIFI síť, protože její 
stav již nevyhovoval a omezoval výuku i přípravy pracovníků pomalým připojením. Na pře-
lomu kalendářního roku byly také veškeré počítače v DDM aktualizovány na operační sys-
tém WINDOWS 10, aby bylo možno využívat novější nástroje a aplikace (Office 365).

                                 Zprávu podala Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel.

SOUKROMÁ VZDĚLÁVÁNÍ

V Litovli vyučoval angličtinu mj. spolek „Asociace lektorů anglického jazyka“ ve své 
provozovně 1. máje 792/2, 784 01 Litovel. Na doučování žáků a studentů, obzvlášť před 
přijímacími  zkouškami,  se  podílelo  soukromě  nejen  mnoho  pedagogů,  ale  i  studentů. 
V roce 2020 velká část těchto aktivit probíhala online.



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              261 / 311

POLITICKÉ STRANY
V Litovli působily jak zavedené politické strany, tak i hnutí. Mimo těch velkých a celo-

republikových v Litovli působila i sdružení, která pracovala jen v Litovli. Někteří občané ale 
využívají členství v zavedených, ale již bezvýznamných stranách, k tomu, aby nemuseli 
před volbami předkládat listiny s podpisy svých příznivců. 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
OBČANÉ A SPORTOVCI LITOVELSKA 

 Jde o občanské sdružení lidí žijících v Litovli a přidružených obcích. Cílem sdružení 
je dynamický a konzistentní rozvoj města a přidružených obcí s důrazem na podporu spor-
tu a kultury, environmentální problematiku a udržitelný rozvoj.

Prioritou tohoto volebního období zůstává výstavba sportovní haly – projekt je ve sta-
diu  projektové dokumentace a  podání  projektové žádosti.  Sportoviště  tenisových kurtů 
bylo dokončeno a začala výstavba zázemí. Probíhá rozvoj infrastruktury města a přidru-
žených obcí – řešení problematických budov (bývalá VDP, dům na ulici 1. máje, sokolovna 
v Unčovicích atd.) a podpora bytové výstavby – zejména na ul. Severní a Pavlínka. V ko-
munálních volbách 2018 sdružení získalo 3 mandáty a do ZML se dostali tři členové OaSL 
Mirko Spurník,  Jiří  Kohout a Pavel  Pěruška. První dva jmenovaní jsou aktivními členy 
RML. V roce 2020 došlo ve sdružení k diskuzi s členy, žijícími v přidružených obcích, kteří 
pravděpodobně vytvoří vlastní politický subjekt. Rok 2020 byl také ve znamení probíhající 
pandemie koronaviru a z toho plynoucích omezení a odkládání akcí všeho druhu.

Hlavní prioritou činnosti byla práce v zastupitelstvu a Radě města Litovle při napl-
ňování  vytčeného  volebního  programu  ve  spolupráci  s dalšími  koaličními  partnery 
(viz Programové  prohlášení  Rady  města  Litovel).  OaSL se  podařilo  podpořit  řadu  in-
vestičních akcí,  podporovat rozvoj místních částí,  sportovních organizací, spolků a kul-
turních akcí, byť průběh roku byl velmi komplikovaný koronavirovými opatřeními. 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 další-
mi zvolenými stranami ochotnými kooperace. I  přes hygienická opatření a neradostnou 
epidemiologickou situaci se členové snažili o aktivní přístup a spolupráci.

OaSL nevykazuje žádnou hospodářskou činnost. S veřejností komunikuje sdružení 
prostřednictvím osobních kontaktů, neformálních setkání a informační nástěnky. Členové 
se schází k pravidelným koordinačním schůzkám, jejichž organizátorem je Ing. Ladislav 
Sléha a Mgr. Mirko Spurník.

Informace poskytl   Mgr. Mirko Spurník.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
Sdružení  občanů  žijících  v Litovli  a  jejích  místních  částech  pracuje  v Litovli 

od r. 1998. Jde o litovelské osobnosti, kterým není veřejný život lhostejný, a chtějí pracovat 
pro město s cílem zlepšit život občanům Litovle. Po volbách 2018 pracuje v zastupitelstvu 
města 5 zastupitelů – starosta města Viktor Kohout, místostarosta Mgr. Lubomír Broza, 
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radní Ing. Zdeněk Potužák (předseda finančního výboru), zastupitelka Mgr. Eva Hrachov-
cová a zastupitel Ing. Karel Zmund. 

Sdružení se pravidelně schází a pořádá společenské akce. V roce 2020 byla situace 
ale značně ovlivněna kovidovou krizí, která znemožnila konání pravidelné akce Pálení ča-
rodějnic. Zastupitelé z řad sdružení pravidelně informují členy sdružení a konzultují s nimi 
klíčová  témata  v rozvoji  města.  Veškerá  činnost  je  směřována  k naplnění  volebního 
programu. V r. 2020 se podařilo, společně s koaličními partnery prosadit zahájení přípravy 
stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů na Pavlínce, výstavbu dalšího bytového 
domu na ul. Severní, výstavbu cyklostezky směr Uničov a zahájení výstavby cyklostezky 
směr Tři Dvory, pokračování rekonstrukce sokolovny v Unčovicích, opravu požární nádrže 
v Myslechovicích. Členové SNK se rovněž aktivně podílí na činnosti komisí při RM: do-
pravní, prevence kriminality, bytové, fondu rozvoje bydlení.

Zprávu podal Viktor Kohout, starosta města.  

Člen  sdružení  Viktor  Kohout  kandidoval  do  krajského  zastupitelstva  za  „ČSSD 
a Patrioti  Olom.  kraje“  na  5.  místě  a  Ing.  Zdeněk  Potužák  na  32.  místě  za  „PIRÁTI 
a STAN“. Žádný nebyl zvolen.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
V Litovli pracuje místní sdružení Občanské demokratické strany od jejího založení 

v r. 1991. V zastupitelstvu města pracovali Bc. Zdeněk Jančí, který je i členem rady města, 
a za ODS zvolená Lenka Zabloudilová. Zastupitelé spolu s koaličními partnery prosazují  
plnění společných cílů.  Mgr. Džamila Bekheda pracovala ve Finančním výboru, v komi-
sích pracovali Petr Grofek (K. pro investice a výstavbu), Martin Pekař (Bytová komise), 
Bc. Zdeněk Jančí (SPOZ) a Ing. Radovan Urválek (Letopisecká komise). 

Místní sdružení mělo v r. 2020 11 členů a v místní radě pracovali Bc. Zdeněk Jančí, 
Ing. Jan Vachutka, Mgr. Džamila Bekheda a Mgr. Blahoslav Papajk.

Místní rada se v r. 2020 sešla 3x, místní sněm se uskutečnit podařilo. Akce pro ve-
řejnost MS neuspořádalo z důvodu koronaviru žádné. Ve volbách do krajského zastupitel-
stva, kam Bc. Zdeněk Jančí kandidoval na 20. místě, nebyl z Litovle úspěšný nikdo, Mgr. 
Džamila Bekheda se stala členkou Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Olomouckého 
kraje. 

Informace poskytl Bc. Zdeněk Jančí

ANO 2011
Místní organizace politické hnutí s názvem ANO 2011 nedodala žádnému z kroni-

kářů zprávu o své činnosti za rok 2020.

KDU-ČSL
Začátkem  roku  2020  ještě  místní  organizace  stihla  uskutečnit  výroční  členskou 

schůzi, další plánované akce už ale byly silně ovlivněny kovidem. Byla zrušena tradiční  
pouť u Filipa a Jakuba, kterou KDU-ČSL spolupořádá, stejně byly omezeny nebo úplně 
zrušeny plánované předvolební akce ke krajským volbám. 
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V roce 2020 měla MO KDU-ČSL Litovel 26 členů, ve výboru pracovali Ing. Ludmila 
Zavadilová (předsedkyně), JUDr. Marie Mazánková (místopředsedkyně MO), MUDr. Alena 
Šromová, Jarmila Rozsypalová, Ing. Gabriela Gyurka, Olga Barančíková a Jan Procházka 
(členové výboru).

V komisích rady města pracovali Jarmila Rozsypalová (Bytová komise), JUDr. Marie 
Mazánková (Komise fondu rozvoje bydlení), Mgr. Lubomír Grézl (Komise prevence krimi-
nality a Besip), MUDr. Alena Šromová (Komise sociálně-právní ochrany dětí), Ing. Ludmila 
Zavadilová (předsedkyně Komise sociální a zdravotní) a Dušan Řmot (Přestupková komi-
se). Zástupce v komisích a výborech Zastupitelstva Olomouckého kraje místní organizace 
nemá. 

Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
 Místní organizace politické strany s názvem Komunistická strana Čech a Moravy 
nedodala žádnému z kronikářů zprávu o své činnosti za rok 2020.

SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
V Zastupitelstvu města Litovel pracovaly v roce 2018 dvě osoby – Jaroslav Skála 

a Mgr. Robert Najman. Nikdo z kandidátky není členem této politické strany.
Oba členové zastupitelstva  za  SNK ED zároveň 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 Zastupitelstva města 
Litovle. Další členové z kandidátky SNK ED se angažují v práci orgánů města – Bc. Tomáš 
Vacek člen  Kontrolního  výboru  zastupitelstva,  Hana Hrbčeková členka Bytové komise, 
dále působí ve vedoucích funkcích ve městě: Mgr. Hana Kaštanová, PhD. je ředitelkou Zá-
kladní umělecké školy Litovel, Mgr. Jana Nakládalová je ředitelkou ZŠ a MŠ Nasobůrky, 
Bc. Jaroslav Erlec – ředitel Technických služeb Litovel, p. o. Žádná akce pro veřejnost 
pod hlavičkou SNK ED nebyla organizována.

Informace poskytl Mgr. Robert Najman.
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CÍRKVE

KATOLICKÁ CÍRKEV

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LITOVEL

Farnost Litovel má ve své péči tyto kostely – Kostel sv. Marka v Litovli, kde byly slou-
ženy mše dvě v neděli a pak v pondělí, středu a pátek, kostel sv. Jakuba a Filipa, kde byly  
slouženy mše výjimečně, filiální kostel Nejsvětější Trojice v Rozvadovicích (mše v neděli), 
Chořelice a Červenka.

Správcem farnosti byl R.D. Mgr. Miroslav Bambuch
V  pastorační  radě  pracovali  Ing.  Ludmila  Zavadilová,  Markéta  Navaříková, 

Ing. Jindřich Dušek, Zita Stinglová, Jarmila Dospivová a Josef Přikryl. V ekonomické radě 
pak PhDr. Hana Likešová, Dušan Řmot a Ing. Ludmila Zavadilová.

Duchovní služba
Práce s dětmi a mládeží – Farnost zajišťovala náboženství pro děti do 5. třídy na zá-

kladních školách v Jungmannově ulici,  ul. Vítězná a v Července, pro 2. stupeň a nižší 
gymnázium přímo na faře.

Programy pro rodiny
Péče o seniory
Církevní sbor

Informace jsem získal z veřejných zdrojů.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHUDOBÍN

Ve farnosti nadále působil jako administrátor Otec Metoděj Radomír Hofman, člen 
Německého řádu a farář na Bouzově a administrátor farností Měrotín, Luká a Bílá Lhota.  
Čas  bohoslužeb  v neděli  zůstává  v  11.45  hod.  Bohoslužby  v pondělí  se  přesunuly 
na 15.30 hod.

 V tomto roce jsme se dne 29. srpna 2020 rozloučili s panem Aloisem Němcem z Na-
sobůrek, který zemřel po krátké nemoci dne 23. srpna 2020 ve věku 86 let.  Spolu se svou 
manželkou vykonávali  obětavě téměř 30 let službu kostelníků v chudobínském kostele. 
Službu kostelnice převzala paní Smrčková z Chudobína. Varhaníkem ve zdejším kostele 
je nadále p. Josef Navrátil z Odrlic.

         Informace poskytl P. Mgr. Metoděj Hofman 
                                                                                          administrátor
 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

CČSH LITOVEL

Rok začal slavnostní bohoslužbou, na které zpíval sbor Koledníků v čele s bratrem 
Vlastimilem Nedomou.  Slavnostní  bohoslužba k 100.  výročí  vzniku církve CČSH byla 
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sloužena v Praze na Staroměstském náměstí (11. 1.) a v Husově sboru v Litovli (12. 1.). 
Bohoslužbu sloužila sestra farářka Mgr. et Mgr. Lucie Haltofová a na průběhu bohoslužby 
se podíleli i zástupci rady starších a laiků.  Vzpomínalo se na biskupy Olomoucké diecéze, 
faráře, kteří  sloužili  ve sboru – bratry Dokoupila,  Dostála,  ThMgr.  Bezděčku,  Lešenara 
a Hrudníka i členy rady starších a všechny zemřelé sestry a bratry náboženské obce. Bo-
hoslužba byla o to slavnostnější, že poprvé ve sboru zazněly nové varhany. Celý loňský 
rok (2019) probíhala sbírka na jejich zakoupení, částkou 3 000 Kč přispělo i město Litovel. 
Slavnostní ráz bohoslužby podtrhl zpěv pěveckého sboru Koledníci v čele s br. Vlastimilem 
Nedomou a za varhanního doprovodu sestry Jitky Soldánové. K 100. výročí CČSH při-
pravila sestra Alena Macková výstavu. Na panelech byly k vidění historické fotografie týka-
jící se budovy kostela a činnosti  vzniklé církve, fotografie farářů a také současné foto-
grafie,  vypovídající  o činnosti  sboru.  Jako součást výstavy byly  vystaveny Kronika NO 
CČSH Litovel, kronika divadelního souboru NO CČSH Litovel, kronika města Litovle, mat-
rika NO CČSH Litovel i nová kniha Architektura CČSH a bohoslužebné knihy.

Výroční shromáždění NO CČSH (23. 2.) ve zprávě o činnosti  NO CČSH v Litovli 
uvedlo akce pro děti, koncerty, aktivity sboru konané v loňském roce – kurz Alfa, biblické 
hodiny, klub Práčata, modlitební večery i vzpomínkovou bohoslužbu na události roku 1939 
a pouť k hrobu Jana Opletala. Dne 10. 3. se konalo v Husově sboru divadlo Listování, 
pořádané  Litovelskou  kavárnou.  Na  programu  bylo  čtené  pásmo  z  knihy  Frederika 
Backmana „Co by můj syn měl vědět o světě“. Knihu předčítal a hrál herec Lukáš Hejlík. 

 
Členové se v době pandemie zapojili a pomáhali, kde bylo potřeba. Sestry šily rouš-

ky, nakupovaly starším lidem a zajišťovaly pomoc. Během karantény bratr Jaroslav Rys 
na vlastní náklady opravil fasádu na kostele a odtokové svody, které byly poškozeny a do-
cházelo tak k zatékání vody na omítku. 

Po dvou měsících karantény se konala bohoslužba (17. 5.) za přísných hygienických 
opatření v rouškách, stejně jako u příležitosti Letnic (31. 5.)   s tradičním přátelským pose-
zením u vaječiny. 

Noc kostelů proběhla 12. 6., kdy dveře kostela byly otevřeny všem hledajícím, ale 
i těm, kteří chtějí chvíli posedět a ztišit se, odpočinout a rozjímat, nebo jen se podívat,  
co se děje uvnitř.  Kvůli  pandemii  se nemohlo uskutečnit  církevní setkání rodin s dětmi 
v Pohořanech. Společné dovolené v Černé Vodě na začátku prázdnin se zúčastnilo 7 ro-
din s dětmi. 

Slavnostní bohoslužba k uctění památky smrti Mistra Jana Husa se konala 6. 7. Při 
bohoslužbě zpíval sbor Koledníci a po bohoslužbě se konalo pohoštění s přátelským pose-
zením na farní zahradě.  

Během prázdnin probíhaly prohlídky Husova sboru a výstavy. V měsíci srpnu se děti 
zúčastnily křesťanského tábora v Sobotíně s názvem „Rytíři víry“.

Významné setkání sester a bratří UNITED Litovel s názvem „Spolu k Bohu“ (14. 8.) 
mělo jako hlavní téma Modlitbu. Festival byl zahájen společnou bohoslužbou, následovala 
přednáška a po společné večeři při svíčkách byl promítnut film s náboženskou tematikou. 
Divadelní  představení,  pořádané  opět  Litovelskou  kavárnou  –  Listování  (10.  9.)  mělo 
na programu komiks Čtyřlístek.

Na  základě  zvýšeného  počtu  nakažených  osob  covidem-19  vláda  vyhlásila 
od 12. 10. zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než deset osob a v počtu 
20 osob na bohoslužbách. Nadále platil zákaz zpěvu, povinnost používat dezinfekci rukou 
a ve všech vnitřních prostorách nosit roušku. Od 18. 12. pak vláda povolila účast na boho-
službách.  Počet  účastníků  bohoslužeb v  kostele  je  omezen,  maximálně může být  ob-
sazeno 20 % míst k sezení, společný zpěv je omezen počtem 5 osob. Tak se konala IV.  
adventní neděle. Půlnoční bohoslužba na Štědrý den byla sloužena v nouzovém stavu 
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s omezeným počtem účastníků. Také ve sváteční den na Boží hod vánoční se sešli sestry 
a bratři na bohoslužbě.  

Během měsíce prosince probíhala oprava klubovny. Oprav se opět ujal Jaroslav Rys. 
V místnosti bylo provedeno snížení stropu a jeho zateplení, nová elektroinstalace a výmě-
na osvětlení. Také byla klubovna nově vymalována.

 
Zprávu podala Alena Macková, 

pastorační asistentka a předsedkyně Rady starších NO CČSH v Litovli. 

 V roce 2020 byla farářkou v Litovli Mgr. et Mgr. Lucie Haltofová, dalším duchovním 
byl Mgr. Vlastimír Haltof a pastorační asistentkou byla Alena Macková.   

Pokud to bylo možné, bohoslužby se konaly v neděli v 9.00 hodin. V důsledku proti-
kovidových opatření se některé bohoslužby uskutečnili jen „on line“.  

CČSH CHUDOBÍN

V roce 2020 byla farářkou v Chudobíně Mgr. Jana Kašná, která ale z důvodu mimo-
řádných protikovidových opatření zde duchovní službu neprováděla. Tu za ni po vzájemné 
dohodě uskutečňoval farář Mgr. Vlastimír Haltof z Litovle. Mgr. Kašná své působení v Chu-
dobíně ukončila ke konci roku.

Pokud to bylo možné, bohoslužby se konaly 1. a 3. neděli v měsíci o půl jedenácté 
a v průměru se jich účastnilo 4–5 věřících. V důsledku protikovidových opatření se usku-
tečnilo přibližně 12 bohoslužeb a nebylo možno uskutečnit bohoslužbu půlnoční.

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Filiální církevní obec Chudobín konala své svaté liturgie v chrámu sv. Cyrila a Meto-

děje s kaplí sv. Mikuláše Divotvůrce každou neděli v 8.00 hodin. Duchovním správcem byl 
otec Petr civilním jménem Petr Novák. Svaté liturgie navštěvovalo do 10 věřících, o svát-
cích pak kolem třiceti. Velkou část tvoří cizinci, pravidelně dvě litovelské rodiny s ruskými 
kořeny, o svátcích další z Olomoucka. Na rozdíl od okolních církevních obcí převažují Ru-
sové nad Ukrajinci. Velké investice v roce 2020 obec nerealizovala, prováděla jen drobné 
opravy.
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OCHRANA A CHARITA  

HASIČI

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – POŽÁRNÍ STANICE LITOVEL

Hasiči  Požární  stanice  Litovel byli  povoláni  k  370  událostem (o  19  % více  než 
r. 2019), z toho 56x požár, 66x dopravní nehoda, 11x únik nebezpečné chem. látky, 198x 
technické havárie, 27x ostatní mimořádné události (Covid-19), 12x planý poplach. V rámci 
ORP Litovel vzniklo 377 událostí, k nimž byly povolány hasičské jednotky (v 7 případech 
tedy přijely jednotky z jiných stanic, neboť litovelská byla právě v daném čase u jiné udá-
losti). V rámci ORP Litovel nebyla při požárech usmrcena ani jedna osoba.

Požár s největší škodou byl požár garáže v s OA a nářadím v Unčovicích (21. 5.), 
škoda vyčíslena na 1,12 mil. Kč, dále požár nákladního automobilu v Nákle se škodou 
1,08 mil. Kč. Mezi největší zásahy patří účast na bleskových povodních v obci Šumvald 
a Břevenec s následným odstraňováním vzniklých škod či čerpání vodních lagun po vy-
datných deštích v obci Červenka a Pňovice. Mezi časově nejnáročnější bylo zapojení hasi-
čů do opatření v rámci boje s I. vlnou pandemie Covid-19 (16.3.–30.6.).

Z důvodů celoročních opatření proti šíření nákazy Covid-19 byly zrušeny všechny 
akce na stanici pro veřejnost, či účast hasičů na akcích pořádanými jinými subjekty. Ne-
probíhaly ani preventivně výchovné akce v základních školách tzv. Hasík.

Co se týká PS Litovel, v roce 2020 z prostředků města (jako vlastníka budovy) vznikl 
projekt na rekonstrukci rozvodů a sítě elektrické energie. 

Početní stav jednotky se nezměnil, ani nikdo služební poměr z řad hasičů neukončil.
Proběhla 3 taktická cvičení se spoluúčastí jednotek SDH.

Zprávu podal npor. Ing. Martin Žouželka

Hasební obvod HZS Olomouckého kraje územní odbor Olomouc, požární stanice Li-
tovel pokrývá nejen město Litovel, ale i území obcí spadajících do působnosti výkonu stát-
ní správy obcí s rozšířenou působností: Litovel, Olomouc, Uničov, Šternberk a  Mohelnice 
a Konice. V hasebním obvodu o rozloze cca 330 km2 je cca 30 000 obyvatel. V hasebním 
obvodu jsou 3 jednotky požární ochrany (JPO) II a 3 jednotky JPO III a 36 jednotek JPO V. 

Stanice  disponuje  touto  mobilní  technikou:  cisternová  automobilová  stříkačka 
CAS 20 Scania, cisternová automobilová stříkačka CAS 32 Tatra 815, automobilový žebřík 
AZ 30 M-B  Atego,  velitelský  automobil  VEA  -  1  VW  Caddy,  pojízdný  hasicí  přístroj 
práškový  P 25,  gumový  člun  Zodiac  včetně  motorového  pohodnu  Yamaha  a  přívěs 
na ropné havárie. Stanice je předurčena pro minimálně jeden organizovaný výjezd o zá-
kladním počtu 5 hasičů (P1), pro zásahy při dopravních nehodách, pro záchranné práce 
na všech komunikacích (B) a pro základní typ zásahů na nebezpečné látky (Z).

SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Sbory dobrovolných hasičů působily  v níže uvedených obcích.  Vlastní  sbory jsou 
dle zákona spolky, ale z jejich členů se rekrutují jednotky sborů dobrovolných hasičů, které 
jsou zřizovány dle zákonů o požární ochraně.
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SDH TŘI DVORY
Sbor vytvořil  jednotku požární ochrany skupiny III  (JPO III),  která ročně zasahuje 

u cca 25 případů, v r.  2020 mezi ně patřil  i  rozvoz dezinfekce a pomoc při  povodních 
v Šumvaldu. Je vybavena dvěma cisternami a jedním dopravním automobilem. 

Členové se nezúčastňují soutěží. 

SDH CHOŘELICE

Sbor měl v roce průměrně 68 členů z toho 20 dětí vč. předškoláků. Jednotka požární 
ochrany je v kategorii 5, nemá zásahové vozidlo, vlastní jen zásahový stroj – čerpadlo.

Organizaci  roku  výrazně  narušila  mimořádná  opatření  vyhlášená  státními  orgány 
v souvislosti s koronavirovou krizí 11. 3. 2020. SDH oznámil zrušení námětových cvičení, 
akce „Ukliďme Česko“ a Josefovskou zábavu. Členka sboru paní Vaňková šila roušky pro 
potřebné. Opatřením SH ČMS byly zrušeny všechny soutěže do 30. 6. 2020 a pro rok 
2020 všechny okrskové, okresní, krajské a republiková kola v požárních sportech bez ná-
hrady.  Počátkem  května  sbor  zrušil  i  plánovanou  „Rockotéku“  naplánovanou 
na 17. 7. 2020. Po uvolnění bylo možno uspořádat alespoň soutěže pohárové, soutěže 
regionálních lig i jiné soutěže dospělých, dorostu i dětí. V polovině května se sbor rozhodl  
uspořádat námětové cvičení a rockovou zábavu v původních termínech.

Činnost sboru se ale nezastavila. Od 22. 3. připravovali a pak rozváželi občanům 
desinfekci v Litovli a přidružených obcích.

Dne 22. 5. 2020 opět začali trénovat mladí hasiči a 30. 5. proběhla brigáda, stavěla 
se nová dřevárka.

Výjezdová  jednotka  16.  6.,  18.  6.  a  22.  6.  vyjela  na  pomoc  postiženým  obcím 
Šumvaldu a Břevence. Uklízela bahno a odčerpávala vodu. Sbor také sbíral materiální po-
moc obcím, kterou jsme následně předali potřebným. Nedlouho poté, v úterý 30. 6.,   byl 
sbor povolán na pytlování písku pro město Litovel, kterému hrozilo rozlití Moravy. 

V neděli 28. 6. se sbor zúčastnil prvních závodů po dlouhé zimní a koronavirové pau-
ze. Další pokračovaly 25. 7. v Troubelicích, nočními soutěžemi v Trusovicích 8. 8. a 15. 8.  
v Měrotíně. Mladí hasiči úspěšně soutěžili na Střeni a ve Skrbeni, ještě lepší byli ve Skr-
beni a Savíně veteráni. Dne 12. 9. sbor uspořádal domácí závody v Chořelicích, kterých 
se zúčastnily sbory z okolí (21 týmů). Soutěžilo se ve všech kategoriích, vítězstvím potěšili  
starší žáci z družstva Chořelice B.

SDH Chořelice obdržel od města dotaci 50 tis. Kč na činnost.

SDH NASOBŮRKY

Sbor v  Nasobůrkách měl  28 členů,  jeho součástí  bylo  družstvo mužů a družstvo 
hasičských veteránů (hasiči nad 40 let věku).

Jednotka požární ochrany je v kategorii 5, je vybavena vozidlem AVIA 30, stříkačkami 
PS 12 a PS 8. Zásahová jednotka se skládala z 9 členů (Petr Šuráň – velitel, Pavel Vlček 
– strojník, členové – Martin Šibal, Vojtěch Látal, Martin Škop, Miloslav Čunderle, Michal 
Korhoň ml., Radek Obrátil, Luděk Berger. Zásahová jednotka je vybavena kompletní vý-
strojí (protipožární oblek, přilba, rukavice a boty).

Činnost sboru byla, tak jako všude, silně ovlivněna kovidem. Členové stáčeli a vy-
dávali  desinfekce,  v  obci  roznášeli  roušky,  čerpali  zátopovou  vodu  v  dolní  části  obce 
v domě č. 47. V požárním sportu muži startovali v Nasobůrkách (obsadili 8. místo), vete-
ránské  družstvo  obsadilo  5.  místo  ve  Skrbeni  a  1.  místo  na  soutěži  veteránů 
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v Nasobůrkách. Členové sboru v červnu zorganizovali letní karneval a v září pořádali již 
22. ročník noční soutěže.

Zprávu podal Jaroslav Winiarski, místostarosta SDH Nasobůrky 

SDH  Nasobůrky  obdržel  od  města  více  než  25  tis.  Kč  (15 000  Kč  na  činnost, 
3 630 Kč na úhradu za sál v Nasobůrkách, 5 000 Kč na organizační zajištění dne pro  
děti ad.).

SDH SAVÍN

Sbor  v  Savíně měl  57  členů (38  hasičů,  15  hasiček  a  4  mladé  hasiče  (2  dívky 
a 2 chlapce).  Sbor  disponuje  automobilem VW Transporter  T5 s  přívěsem s  plachtou, 
3 motorovými stříkačkami (z toho 1 zásahová PS 12) a kalovým čerpadlem.

JPO V byla nasazena v roce čtyřikrát.  Jednotka rozlévala a rozvážela desinfekci, 
9. - 12. června 2020 pomáhala při bleskových povodních v Šumvaldu, v Litovli pytlovala pí-
sek při 3. povodňovém stupni (30. června) a 24. července pomáhala Policii České repub-
liky hledat savínského občana, který upadl v lese a nemohl se zvednout. Akce byla završe-
na úspěchem a občan byl vrácen domů.

V „1. koronavirovém“ roce hasiči uspořádali den pro rodiče s dětmi (6. června 2020), 
5. září hasičskou soutěž veteránů a 5. prosince uspořádali akci s názvem „Rozsvícení 
vánočního stromečku a mikulášská nadílka“.

V hasičských soutěžích byli nejúspěšnější veteráni (29. 8. ve Skrbeni získali 1. místo, 
5. 9. doma byli druzí a o týden později v Chořelicích opět první). Muži a ženy skončili  
v Chořelicích předposlední, nepovedl se jim požární útok.

SDH Savín obdržel 30 tis. Kč (15 000 Kč na činnost, 10 000 Kč na organizační za-
jištění hasičské soutěže veteránů a 5 000 Kč na organizační zajištění dne pro děti). 

Ostatní SDH

Ostatní sbory dobrovolných hasičů na území Litovle (SDH Myslechovice a SDH Roz-
vadovice) mají vytvořeny jen JPO V. Jejich činnost se zaměřuje na soutěže a spoluor-
ganizování kulturního života v obcích. SDH Rozvadovice obdržel 10 tis. na činnost.

CHARITA
Charita Šternberk, pod kterou patří i středisko Litovel, je dobrovolné společenství vě-

řících. Je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je součástí Charity České 
republiky a je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis. Ředitelkou organizace 
a současně vedoucí střediska Litovel je Ing. Ludmila Zavadilová. 

Litovelské středisko Charity se významně podílelo při řešení problémů způsobených 
koronavirem.  V  době  uzavření  Litovle  a  přidružených  obcí  zůstalo  v  uzavřené  zóně 
jen 6 stálých pracovníků z 20. Zbývajících 14 poskytovalo tou dobou charitativní služby 
v neuzavřených  obcích.  Na  tuhle  situaci  středisko  ale  aktivně  zareagovalo,  svolalo 
dobrovolníky a zahájilo činnost dle krizového plánu. Pracovníci, a především dobrovolníci,  
začali poskytovat nákupy pro seniory, nemohoucí osoby a osoby v karanténě. Komuni-
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kovali  s  lékaři,  vyzvedávali  léky,  rozdávali  roušky a desinfekce.  Všichni  pomáhali  řešit 
krizové situace osob, které karanténní opatření zasáhla. Dobrovolníci nakupovali a nákupy 
roznášeli po dobu 38 dní. Celkem jich pracovníci společně s dobrovolníky roznesli 208 
v celkové hodnotě kolem 70 000 korun. Rozdaly se tisíce roušek a rozlilo několik set litrů 
desinfekce.

Pracovníci litovelské Charity též pomáhali lidem po povodních v Šumvaldu a okolí.

Charitní pečovatelská služba – středisko Litovel
Litovelské středisko Charity vedené vedoucí služby Zitou Stinglovou poskytovalo své 

většinou terénní služby nejen občanům Litovle a přidružených obcí, ale i celému mikroregi-
onu.  Pomáhali  občanům se  sníženou  soběstačností  z  důvodu  věku  nebo  zdravotního 
stavu. Byla to 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. Fakultativně přepravovali občany svým autem pečovatelské 
služby.

Středisko se staralo o 251 klientů, uskutečnilo 6 815 návštěv a provedlo 12 221 výkonů.

Charitativní poradna „Nedlužím“ 
Služba vedená Bc. Pavlou Jarošovou pomáhala osobám, které vedou rizikový způ-

sob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, nachází se v tzv. dluhové pasti. 
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Mezi základní činnosti poradny patří: 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odkazy a zprostředkování, infor-
mační servis, doprovod), sociálně-terapeutická činnost (poradenství zejména v oblastech 
práva, dluhové problematiky, sociálních systémů a pomoc při uplatňování práv a oprávně-
ných zájmů). 

Poradna pomohla 110 osobám, intervenovala přitom v 1447 případech.

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Jiloro – Srdíčko“
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko vedené Mgr. Blankou 

Jurdičovou jsou zaměřené na rodiny v nepříznivé životní situaci; na osamělé rodiče, praro-
diče a další pečující osoby s dětmi do 18 let, těhotné ženy a rodiče, kteří usilují o návrat dí-
těte do rodiny nebo o kontakt s ním. Pomáháme s řešením problémů, které přináší běžný 
život.  Poskytovali  jsme  výchovně  vzdělávací  a  aktivizační  činnosti,  zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je posky-
tována bezplatně, ambulantní i terénní formou v domácnostech uživatelů, na území mikro-
regionů Šternbersko, Uničovsko a Litovelsko. 

Pomohli 21 rodinám a odvedli 722 výkonů.

Mateřské centrum Rybička
informace o MC Rybička jsou uvedeny výše
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY

 V této kapitole jsem se pokusil shrnout informace o důležitých ekonomických sub-
jektech působících v Litovli a v k ní přidružených obcích. Oproti minulým rokům mnoho 
zde zmíněných společností „přibylo“. Je to ale jen zdání, některé v minulých kronikách jen 
nebyly zmíněny.

Pro  tuto  kapitolu  jsem čerpal  informace  ze  zpráv,  které  mi  a  mému předchůdci,  
dr. Hubáčkovi, poskytli zástupci oslovených firem. Dále pak z informací uvedených ve ve-
řejně přístupných dokumentech o hospodaření společností. Některé v Litovli působící firmy 
jsou ale součástí větších korporací se základnami mimo naše město. Zde bylo získávání 
informací složité a v některých případech nemožné. Žel, jsou i společnosti, které v době 
dopracovávání této kapitoly (konec října 2021) nezveřejnily své uzávěrky v obchodním 
rejstříku.

Dále jsem v předchozích kronikách postrádal informace o důležitých podnicích, které 
mají  pro Litovel  a přidružené obce velký vliv,  ale nejsou na první  pohled tak důležité. 
Ve skutečnosti na život v Litovli mají vliv velmi výrazný. Mám na mysli např. velké i malé 
prodejny  potravin,  restaurační  zařízení,  prodejny  domácích  a  zahradnických  potřeb, 
stavebniny,  prodejny  elektra  či  zahradnictví.  Tak bych mohl  pokračovat  dál.  Vzhledem 
k tomu, že dokončuji kroniku po svém předchůdci, a ten tyto, dle mne, důležité aktivity ni -
jak nezmiňoval, v kronice r. 2020 je ani já nezmiňuji.

PRŮMYSLOVÉ PODNIKY V LITOVLI

BELLMER Czech, s.r.o. 

Společnost Bellmer Czech byla založena v roce 2019 převzetím společnosti Papcel, 
a. s., na kterou byl dne 13. ledna 2020 vyhlášen konkurz. Její specialisté na technologii vý-
roby papíru pracují v Litovli v původních prostorách výrobní společnosti Papcel. 

Dle účetní uzávěrky činily tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a za prodej 
zboží  199,7  mil.  Kč  při  výkonové  spotřebě  139,4  mil.  Kč  a  osobních  nákladech 
59,5 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek 28,2 mil. Kč odpovídá cca poklesu vnitropodni-
kových zásob. Společnost zaměstnávala 91 zaměstnance.

PIVOVAR LITOVEL, a.s.

Rok 2020 se pro Pivovar Litovel a.s. vyvíjel zcela specificky oproti všem předešlým 
rokům.  Byl  ovlivněn celosvětovou virovou pandemií  COVOD-19.  Situace,  která  vznikla 
zcela nečekaně a byla odstartována pro Litovel a okolí karanténou vyhlášenou z neděle 
na pondělí 13. března, postupně ovlivnila celý pivovarnický průmysl zejména v tom smys-
lu, že vzhledem k nařízení vlády proti šíření epidemie koronaviru byly uzavřeny po dobu 
několika měsíců restaurace, hospody, bary a místa, kde se čepuje pivo v celé ČR. Na-
řízení směřovalo proti shromažďování obyvatel v jednom místě, a to mělo zabránit šíření 
koronavirové epidemie.  Z tohoto důvodu byly zrušeny též společenské akce kulturního 
(festivaly, zábavy), sportovního (kolektivní sporty, motoristické závody atd.) a podobného 
charakteru počínaje jarním obdobím. Další roční období proběhla ve stejném duchu. Těmi-
to  opatřeními  došlo k zásadnímu omezení  na trhu se sudovým pivem,  které v případě 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              272 / 311

litovelského pivovaru zaujímá cca 50 % celkového výstavu piva. Vzhledem k tomu, že ta-
kováto opatření měla celosvětový charakter, měla dopad na odbyt i v exportu jeho piva, 
což se projevilo ve vývozu nejen do sousedních zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ně-
mecko), ale také např. do Velké Británie, Skandinávie atd.  S celkovou, pro obor velmi ne-
příznivou, situací s dopadem do ekonomiky se pivovar musel různými organizačními opat-
řeními vyrovnat. Pozitivní roli opět sehrála skutečnost týkající se spolupráce se sesterský-
mi pivovary v Přerově a Hanušovicích trvající již od r. 1955.  Společnost se vyznačuje tím, 
že  disponuje komplexním zařízením špičkové úrovně pro  stáčení  různých druhů obalů 
(sklo, plech, sudy, PET) a také různých velikostí objemů.

 Vedení pivovaru pracuje již dlouhá léta ve stabilním manažerském složení a jeho 
mnoholeté  (několik  desítek  let)  nasbírané  zkušenosti  ve  svém  oboru  zúročilo  právě 
v krizovém období téměř celého roku 2020. Managment pivovaru pracuje v tomto složení: 
předseda představenstva – Miroslav Koutek, ředitel pivovaru – Lumír Hyneček, sládek – 
Petr Kostelecký, obchodní ředitel – Tomáš Halouska, ekonomický ředitel – Josef Šnupárek 
a vedoucí marketingu – Markéta Václavková.

V pivovaru nedošlo ve sledovaném období k organizačním změnám ani ke změnám 
výrobního charakteru. Na výstav pivovaru měl, jak je výše uvedeno, zásadní vliv dopad 
epidemie. Pivovar vystavil více než 170 tis. hl piva včetně piva ochuceného, což je v po-
rovnání  s minulým  rokem  83  %.  K nejvyššímu  propadu  došlo  u  piva  sudového,  a  to 
o 33 %. K mírnému nárůstu naproti tomu došlo u piva lahvového, o více jak 5 %, a téměř 
2 % u piva plechovkového. Pivo v cisternách naopak pokleslo o 34 %.  Export činil z cel-
kového výstavu 38 %, ale v porovnání s rokem minulým došlo v hl ke snížení o 26 %.

Nejprodávanějším pivem byl opět Moravan, za nímž následoval ležák Premium. Li-
tovelský pivovar je znám výrobou speciálů, z nichž některé vaří celoročně (např. Gustav, 
Sváteční speciál, Hasičský nebo Medový speciál) a další příležitostně (např. Josefův spe-
ciál,  sv.  Patrik zelené pivo, Václav, Svatomartinský speciál,  Májový nebo Zimní ležák).  
V sortimentu také nechyběla svrchně kvašená piva v podobě piva pšeničného a piva ALE. 
Zvláštností bylo silné 15% pivo kvašené a dozrávané v dřevěné kvasné kádi a dřevěných 
ležáckých sudech vyráběné v mini pivovaru. Poptávka roste také po pivech ochucených. 
Zde nabízíme již oblíbený Černý citron jak v alko, tak i v nealko formě a stoupající odby-
tový trend má naše nealkoholické pivo Pomelo. V této kategorii jsme přestali vyrábět Čer-
vený pomeranč. Jak už bylo výše zmíněno, naše společnost disponuje vysoce kvalitními 
plnicími linkami na různé typy obalů. Vyplácí se investice minulého roku v řádu desítek mil. 
Kč do nového stáčecího monobloku – plniče lahví, při současné zvýšené poptávce po lah-
vovém pivu.  Náš  pivovar  zabezpečuje  stáčení  lahví  pro  celou  skupinu,  tedy  pivovary 
v Přerově a Hanušovicích. Do plechovek se stáčí pro naše pivovary pivo v přerovském 
pivovaru. To platí i o obalech PET. Některé litovelské speciály jsme ve zvýšené míře stáče-
li také do pětilitrových plechových soudků.

Bohatá ocenění získalo litovelské pivo, když bodovalo na všech domácích soutěžích, 
kterých se zúčastnilo: ČESKÉ PIVO Praha – 4 ocenění (Premium Dark, Moravan, Pomelo 
a nealko FREE); PIVEX Brno – 4 ocenění (Classic, Moravan, Pomelo, Premium Dark); 
ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ České Budějovice – (Premium, FREE). Na celosvětové degustaci 
EVROPSKÁ PIVNÍ HVĚZDA v Norimberku – (Premium Dark). Po mnoha úspěšných le-
tech  se  bohužel  nemohl  konat  oblíbený  srpnový  OTVÍRÁK ani  květnový  FREE FEST 
včetně dalších akcí.

I přes nepříznivé podmínky odbytu bylo investováno zejména do obalových materiálů 
(přepravky, lahve, sudy) a oprav zařízení v pivovaru přes 20 mil. Kč. 

Ve spolupráci se SOŠ v Litovli se pivovar podílí již 8. rokem na výchově učňů oboru 
Potravinář-pivovarník – sladovník.  V pivovaru vykonávají  učni praxi a také zde skládají 
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závěrečné praktické zkoušky. První ročník byl zahájen již po osmé a závěrečné zkoušky 
po ukončení učebního oboru složilo na 50 žáků. 

Informaci zpracovala Markéta Václavíková, vedoucí marketingu.  

MJM agro, a.s.

Společnost MJM agro, a. s. je členem koncernu Reticulum Holding, a.s. Společnost pů-
sobí také na Slovensku. Obrat společnosti v roce 2020 byl 150 mil. EUR (cca 3,88 mld. Kč). 

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. - SLADOVNA LITOVEL

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. jsou součástí sladařské divize francouzské země-
dělsko-potravinářské  skupiny Soufflet  Agriculture  SAS,  Noget,  Francie,  jednoho  z  nej-
větších výrobců a zároveň prodejců sladu. 

Společnost účtuje v účetním období 1. července – 30. června.  Provoz společnosti 
výrazně ovlivnily nižší výnosy ječmene v sezóně 2019 a též jeho nižší kvalita. V roce 2020 
pak snížený odbyt způsobený kovidovou krizí.

KIMBERLY-CLARK, s.r.o. 

V roce slaví firma 25 let své existence. Ředitelem závodu je pan Miroslav Bogusch. 
Rok  2020  byl  ve  firmě  stejně  jako  v celém  světě  poznamenán  pandemií  koronaviru, 
což znamenalo  okamžité  zavedení  hygienických  opatření  jako  používání  roušek, 
ochranných rukavic, měření teploty a pravidelnou plošnou dezinfekci všech prostor. Ná-
sledně  byla  zavedena  další  opatření  –  instalace  plexiskel  na  pracovní  stoly,  úprava 
stravování, úprava střídání směn, jako prevence kumulace osob, práce z domova pro THP 
atd. Bohužel i přesto byl závod nucen zastavit výrobu na 9 březnových dní z důvodu ka-
rantény Litovelska. Všechna zmíněná opatření zůstala v platnosti po celý rok a díky nim se 
podařilo udržet počty nakažených pracovníků na přijatelné úrovni a zajistit bezpečné pra-
coviště pro všechny zaměstnance.

I přes omezení vycházející z dané epidemiologické situace v naší republice se po-
dařilo v tomto roce realizovat hned několik projektů: instalace automatických dveří ve vý-
robních prostorech, rekonstrukce sprch a další projekty, ze kterých mělo užitek všech 319 
zaměstnanců závodu. 

Dále  se  firma zapojila  do  charitativní  činnosti,  v jejímž  rámci  přispěla  na  potřeby 
pro prvňáčky  základních  škol,  vybavení  mateřských  škol  v Litovli,  technické  zázemí 
Klokánku Dlouhá Loučka a darovala také hygienické potřeby rozličným místním organiza-
cím i Fakultní nemocnici v Olomouci. Na podzim tohoto roku proběhla dobrovolná sbírka 
trvanlivých potravin, hygienických a výtvarných potřeb pro Klokánek Dlouhá Loučka.

Zprávu podala Jitka Valouchová, manažerka.

LITOVELSKÁ CUKROVARNA, A. S.

Litovelská cukrovarna je100% vlastněna společností Moravský cukr s.r.o. Roku 2020 
se dotkly  dvě kampaně 2019/2020 (34 962,6 t  cukru)  a 2020/2021 (36 062,2 t  cukru). 
Pro kampaň 2020/2021 bylo vykoupeno 293 443 tun cukrové řepy o průměrné digesci 
14,62 % od 56 stálých dodavatelů.
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V roce 2020 utržila společnost za vyrobený cukr 376,631 mil. Kč z toho realizovala 
v zahraničí téměř 18 %. Zaměstnávala 79 dělníků a 19 osob THP, z toho 12 osob v řídí-
cích pozicích. Průměrný výdělek za rok 2020 činil 30 543 Kč.

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 461 mil. Kč. Celkové tržby z prodeje výrobků 
a služeb činily 419,3 mil. Kč, a z prodeje zboží 29,4 mil. Kč. Výkonová spotřeba činila 
323,7 mil. Kč, celkové osobní náklady činily 55,2 mil. Kč (vlastní mzdové náklady činily 
35 986 tis. Kč). Provozní výsledek hospodaření činil 11,356 mil. Kč.

V roce 2020 došlo k nakoupení investičního majetku ve výši 25 761 tis. Kč, a to ko-
morového filtru ve výši 8 160 tis. Kč, odstředivek za 11 486 tis. Kč, kloubového nakladače 
za 3 591 tis. Kč. Dále byl technicky zhodnocen investiční majetek ve výši 10 591 tis. Kč. 
Náklady na opravy činily 10 673 tis. Kč. 

HAJDO s.r.o. 

V roce 2020 v důsledku virové epidemie došlo k poklesu zakázek a výroby. Podařilo 
se ale udržet portfolio dlouholetých zákazníků z papírenského, potravinářského průmyslu, 
automobilové a železniční dopravy a zpracování surovin. Společnost se s touto krizí vy-
rovnala bez propouštění zaměstnanců. Průměrně zaměstnávala 50 zaměstnanců z nichž 
cca polovina pracuje ve výrobních pozicích, ostatní pak zahrnují obchod, administrativu 
a management. Společnost se potýkala s nedostatkem odborných profesí, hlavně obrábě-
čů kovů a dalších dělnických profesí.

Společnost nezveřejnila do konce října 2021 svoji uzávěrku.

SEV Litovel, s.r.o.

Společnost  vyráběla  především gramopřístroje  v  kvalitě  HiFi  (značka PRO-JECT, 
MUSIC HALL, EAT a BLOCK), statory, rotory a cívky pro firmu Märklin a produkty automo-
tive  (trysky  pro  vozy  Scala  Kamiq).  Ředitel  společnosti  Ing.  Jiří  Mencl  je  i  jediným 
společníkem firmy.

Společnost 14 dnů v březnu 2020 nemohla vyrábět, protože Litovelsko bylo14 dnů 
v karanténě, po jejím ukončení zůstalo 20 % zaměstnanců nemocných nebo ošetřovalo 
člena rodiny. I tak vyrobila m. j. 97 tisíc gramofonů. Ve 2. polovině roku se projevil zvýšený  
zájem o gramofony, na což spol. reagovala náborem nových zaměstnanců. Čekací doba 
na gramofony byla cca 5 měsíců.

Tržby společnosti činily 321,9 mil. Kč, spotřeba materiálu a energie 163 mil. Kč, cel -
kové osobní náklady 125,1 mil. Kč. Průměrný počet zaměstnanců byl 325.

HTM Sport s.r.o. Litovel

Společnost je nadále součástí koncernu HEAD Sport GmbH, ředitelem byl v r. 2020 
Mgr. Daniel Vabar a vedoucím produkce Walter Hutter. Společnost HTM Sport s.r.o. po-
skytuje firmě HEAD Sport GmbH služby ve formě práce ve mzdě.

V  roce  2020  byla  největším  problémem  pandemie  koronaviru.  To  se  projevilo 
úbytkem  objemu  zakázek  s  pravděpodobným  přesahem  do  následujících  sezón. 
I tak společnost vyrobila v roce 2020 517 tisíc párů obuvi.

Společnost  neprováděla  žádný  výzkum  a  vývoj,  tuto  činnost  vykonávají  specia-
lizované  firmy  koncernu.  Společnost  využila  vládní  programy  na  podporu  postižených 
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pandemií v hodnotě téměř 2,5 mil. Kč. Průměrný počet zaměstnanců činil 383 a vůči roku 
2019 poklesl o necelých 5 %, bylo to následkem situace ve vývoji zakázek.

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 306,7 mil. Kč. Tržby z prodeje výrobků a slu-
žeb činily 303,8 mil.  Kč (99,8 % odešlo do zahraničí),  výkonová spotřeba 94,4 mil.  Kč 
a osobní náklady 156,7 mil. Kč. Výsledek před zdaněním činil 10,5 mil. Kč.

Společnost investovala m. j. do nového vstřikolisu INPROS určeného k výrobě skele-
tu  boty  a manžet,  vstřikolisu Engel  Victory pro výrobu vkládaných dílů  lyžařské obuvi. 
Na skladovací hale č. 7 provedla výměnu střešního pláště.

N.F.I. METALL s.r.o. 

Jednatelem  a  skrze  vlastní  společnost  RL  Automotive  s.r.o.  jediným  vlastníkem 
je Robin Látal.

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 129,9 mil. Kč. Tržby z prodeje výrobků a slu-
žeb 106,2 mil. Kč, výkonová spotřeba 59,6 mil. Kč, celkové osobní náklady 17,2 mil. Kč při 
průměrném počtu zaměstnanců 42. Výsledek před zdaněním činil 13,7 mil. Kč.

LITOVELSKÁ LESNÍ s.r.o.

Společnost  se  zabývala  obchodem  dřevem,  autodopravou  dřeva  a  pronájmem 
nemovitostí. Jednatelem a jediným společníkem je Ing. Alexandr Kučera.

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 32,6 mil. Kč. Tržby z prodeje a služeb činily  
25,5 mil. Kč a zboží 5,5 mil. Kč. Výkonová spotřeba činila 21,6 mil. Kč a celkové osobní  
náklady 5,2 mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 1,9 mil. Kč.

OSTATNÍ PODNIKY V LITOVLI

STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s.r.o.

Stavební společnost je z 90 % vlastněná jednatelem Ing. Jiřím Sedláčkem. Účtuje 
v účetním období 1. září–31. srpna. Níže uvedené ekonomické údaje jsou tedy za období  
2019/2020. 

Celkové tržby činily 249,4 mil. Kč, osobní náklady pak 16,3 mil. Kč (při 42 vlastních 
zaměstnancích) a nedokončená výroba 54,2 mil. Kč. Zádržné společnost evidovala ve výši 
2,5 mil. Kč (mj. město Litovel a Siemens, s.r.o.).

TEGART s.r.o.

Stavební a projekční společnost je 100% vlastněná jednatelem Martinem Krylem. 
Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 35,3 mil. Kč. Tržby činily 35 mil. Kč, výko-

nová spotřeba 31,9 mil. Kč a osobní náklady 978 tis. Kč při 5 zaměstnancích. Výsledek 
před zdaněním 52 tis. Kč, což je výrazný pokles vůči min. roku (-86 %). V roce 2020 rea-
lizovala mj. stavební úpravy zámku Třemešek na nájemní bydlení.
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AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o., provozovna Litovel

AUTOKOMPLEX je dceřinou společností AUTO Hlaváček a.s., pod jejímž názvem 
zde firma působila do konce roku 2015.  AUTOKOMPLEX Olomouc s.r.o. má své provo-
zovny v Olomouci, Litovli, Zábřehu a Opavě. Zabývá se prodejem a servisem vozidel, dále 
nabízí pronájem vozidel a vlastní operativní leasing. 

Litovelský servis zapojený do celosvětové autorizované sítě Bosch Car Service na-
bízí opravy osobních a užitkových vozidel, hlavní zastoupení tvoří stále koncernová vozi-
dla Škoda a VW. Prováděl záruční a pozáruční servis, opravy vozidel po havárii včetně vy-
řízení všech formalit s pojišťovnami, opravy karoserií a výměny čelních skel, dezinfekce 
klimatizací, pneuservis, měření emisí a zajištění STK a mnoho dalších servisních činností.  
Po dobu provádění oprav byly zákazníkům k dispozici náhradní vozy. Firma nabízí origi-
nální díly Škoda a VW, v případě zájmu zákazníků nabízí originální díly Bosch i levnější af-
tersales náhradní díly pro starší vozy. V prostorách autosalonu a přilehlém autobazaru na-
bízí ojeté vozy a cenově zajímavé roční a referentské vozy, převážně značky ŠKODA.

Provozovna v Litovli  má celkem 12 zaměstnanců, většinou jsou to dlouholetí  pra-
covníci.  Rok 2020  byl  pro  firmu velmi  náročný,  v březnu,  kdy  došlo  k uzavření  města 
pro pandemii Covid-19 se výrazně omezil provoz a snížení tržeb bylo zřetelné až do konce 
roku. Přes nastavení přísných hygienických pravidel a optimalizaci provozu se podařilo 
hospodaření provozovny udržet v kladných číslech, nicméně pokles zisku servisu byl opro-
ti roku 2019 téměř o jednu třetinu, zbývající zisk pokryl náklady provozovny.  I přes veške-
ré komplikace, způsobené trvajícími problémy s Covid-19, se firma snaží i nadále zajistit 
kvalitní servisní služby pro osobní a užitkové vozy obyvatel města a blízkého okolí i všem 
místním firmám.

Informaci podala Miluše Pokorníková

CORAX spol. s r. o., Servis Litovel

Servis je součástí skupiny Corax, dopravní společnosti vlastnící 100 kamionů a ob-
ratem více než 308 mil. Kč (r. 2020) a zaměstnávající více než 200 zaměstnanců. Provádí 
opravy a pneuservis jak osobních, tak nákladních vozidel. Součástí je i čerpací stanice 
a myčka. 

ROOT IT s.r.o. 

Jednatelem firmy je pan Lubomír Coufal. 
V roce 2020 byla firma rozšířena o 1 revizního technika, takže průměrný počet za-

městnanců je 7. Hlavní prioritou v oblasti IT je bezpečnost firemních sítí.  Úspěchem bylo 
nasazení bezpečného řešení home office u klientů v době karantény. Ve zhodnocení hos-
podářských výsledků šlo o historicky rekordní rok.

Zprávu podala Marta Mazalová, asistentka marketingu a obchodu.

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 15,9 mil. Kč. Tržby z prodeje zboží a služeb 
činily 4,1 mil. Kč a tržby za prodej zboží 11,6 mil. Kč. Výkonová spotřeba pak 11,3 mil. Kč, 
a osobní náklady 2,8 mil. Kč při 5 zaměstnancích. Výsledek hospodaření před zdaněním 
1,5 mil. Kč.
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ BAVI

Pro Cestovní kancelář Viktor Kohout – BAVI sezona 2020 začala tradičně vydáním 
nového katalogu s nabídkou zájezdů – vícedenních i jednodenních. Zaměření na poznání 
– hrady, zámky v kombinaci s plavbou, cyklovýlety v atraktivních lokacích v ČR, Rakousku 
i Polsku, pobytové rekreace a wellness pobyty.

Rekordní poptávka a prodej byl přerušen vývojem celosvětové pandemie, která se 
u nás začala projevovat začátkem měsíce března. Jarní sezona – prodej a realizace zájez-
dů byla pozastavena – plánované akce a zájezdy byly přeloženy na pozdější termíny. Kan-
celář byla z nařízení Vlády ČR uzavřena do 25. 5. 2020. V červnu jsme realizovali zájezdy 
po České republice.

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 účast-
níků. Všichni byli šťastni, že mohou užívat kolektivu, který jim v době uzavření škol tolik  
chyběl. 

Letní sezona byla potom převážně ve znamení pobytů v ČR. Ti, kteří se rozhodli vy-
cestovat do zahraničí, využili především dovolených v Řecku, Bulharsku a Chorvatsku. 

Podzim patřil výletům, které nemohly být zrealizovány v jarních měsících. Cestovat 
se  však  do  jisté  míry  mohlo  pouze  v  září  a  část  října.  Poté  již  restrikce  nebo  úplné 
uzavření hranic znemožnily jakékoliv další cestování.

Z kulturních akcí jsme první víkend v březnu pořádali tradiční Ples přátel dobré zá-
bavy – opět se skupinou Fofrovanka.

Leden, únor a v letním období, kdy to restrikce umožnily, měl vystoupení pro děti 
Šašek Viky  –  byly  to  dětské maškarní  karnevaly,  dětské  dny,  vystoupení  ve  školkách 
a školách.

Informace poskytla Kamila Matečková

PINIE – Ing. Petr Dolinský

V obchodě pracuje majitel, jeho paní a 4 zaměstnanci. Navzdory kovidu mohli celý 
rok prodávat. S hypotékou začali investovat do 2 dalších pater nad prodejnou, 2 bytů a ne-
bytových prostor. 

Zprávu podal Ing. Petr Dolinský

PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ A PODNIKÁNÍ 
V PŘIDRUŽENÝCH OBCÍCH

NASOBŮRKY

ALIBONA a. s.

Základní informace o spol. ALIBONA a.s. v Nasobůrkách k roku 2020:
název firmy: Alibona, a.s., ředitel – Ing. František Toman
změny výrobního programu: stále   zůstává výroba konzervovaného ovoce a zeleniny
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průměrný počet zaměstnanců: 96
průměrný plat: 18.730 Kč

V roce 2020 bylo dosaženo srovnatelných výkonů s předchozím rokem. Tržby za 
výrobky, zboží a služby dosáhly 154 mil. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2019 o 4 mil. 
Kč více. Nakupovaného zboží se prodalo méně, prodej vlastních výrobků byl vyšší. Výroba 
vlastních výrobků, vyjádřeno v objemových   ukazatelích, se snížila o 15 %. Z tohoto po-
hledu byl rok 2020 horší než předchozí rok. Průměrný počet zaměstnanců zůstal stejný, 
96 osob. 

Dosažené výsledky jsou negativně ovlivněny restriktivními opatřeními, souvisejícími 
s Covid-19, jako je zavření školních jídelen a restaurací a tím nižší poptávce po našich vý-
robcích. Efektivnost výroby a prodeje klesla, náklady na mzdy se zvyšovaly mírněji, nákla-
dy na energie klesly. Společnost však vykázala za rok 2020 kladný hospodářský výsledek. 
Z  investičního    hlediska    se  stále  zaměřujeme  na  zvýšení  produktivity  výrobních 
prostředků. 
 Velmi  deštivý  rok  zapříčinil  v  pěstitelské  pálenici  zpracování  menšího  množství 
ovocného kvasu než v roce 2019.            

Informace podal Ing. Radomír Typovský, ekonomický náměstek

Společnost  vyrobila  výrobky  v  těchto  sortimentech:  sterilovaná  zelenina  –  63  %, 
ovocné kompoty 20 %, sterilované okurky 7 %, tzv. nakladač DEKO a PEKTOGEL 7 % 
a  ostatní  3  %,  na  vývoz  bylo  určeno  20  %  produkce.  Pěstitelská  pálenice  utržila 
860 tis. Kč, zaznamenala tak meziroční pokles o 53 %.

Společnost realizovala tyto nové investice: mrazicí box (928 tis. Kč), 2 sady kartá-
čových praček (978 tis. Kč), zavírací kleště (397 tis. Kč) a 2 sady pásových dopravníků 
(408 tis. Kč).

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 156,1 mil. Kč. Tržby z prodeje zboží a služeb 
činily 134.7 mil. Kč a tržby za prodej zboží 18 mil. Kč. Výkonová spotřeba pak 103,5 mil.  
Kč, navýšení zásob 12,3 mil.  Kč a osobní náklady 29,5 mil.  Kč. Výsledek hospodaření 
před zdaněním 918 tis. Kč.

ZKJD-TECH s. r. o

Společnost  vedená  jednatelem  Kamilem  Damajkou  se  zaměřuje  především 
na provádění  prací  se  stavebními  stroji  (zemní  a  výkopové  práce včetně demoliční 
činnosti a odvozu), recyklaci stavebního odpadu (ukládání stavebních odpadů a jejich ná-
sledné drcení a recyklace) a autodopravu.

Čistý obrat společnosti činil 11 mil. Kč, výkonová spotřeba 7,6 mil. Kč a osobní nákla-
dy 2,6 mil. Kč.

CHUDOBÍN

LITOLAB, s.r.o.

Komerční  laboratoř  vedená jednateli  RNDr.  Pavlem Kubou a  Josefem Milčickým. 
Společnost provádí analýzy různých materiálů, převážně vod, krmiv, rostlin a zeminy. Dále 
obchoduje laboratorními potřebami. 
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Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 29,5 mil. Kč. Tržby z prodeje a služeb činily  
16,1 mil. Kč a za prodej zboží 12,9 mil. Kč. Výkonová spotřeba činila 16,4 mil. Kč, osobní 
náklady 10.8 mil. Kč při 21 zaměstnanci. Výsledek hospodaření před zdaněním společnost 
vykázala ve výši 1,1 mil. Kč.

S4-Investment, s.r.o.

Společnost řízená Ing. Tomášem Petrlem, mj. jediným akcionářem a. s. IP Systém, 
vlastní zámek a zámecký areál v Chudobíně. Společnost se snaží o jejich prodej.

NOVÁ VES

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK a. s. - Provozovna Kamenolom Nová Ves

Českomoravský štěrk je součástí nadnárodní skupiny Heidelberg Cement Group. Ka-
menolom v Nové Vsi zde těžil  moravskou drobu a vyprodukoval 250 tis. tun kameniva 
v těchto  frakcích  –  DK  0/4  Z,  DK  4/8,  DK 8/16,  DK  16/32,  DK  32/63,  DK  63/125  Z, 
DK 0/32, DK 0/63 a DK 0/125. Je možno je použít do betonů, asfaltových směsí, nestme-
lených i stmelených směsí a pro kolejová lože.

Společnost při současné produkci odhaduje životnost lomu ještě na 45 roků.

UNČOVICE

CUTCO Steel s.r.o. 

Společnost CUTCO Steel s.r.o. v Unčovicích je specializovaná na zpracování kovu, 
jako je dělení materiálu, tváření, obrábění a povrchová úprava. Společnost patří do skupi-
ny AHL holding Romana Šmidberského, kam patří mj. i Panav v Senici n. H. Jednatelem 
byl Libor Kopečný. K 29. 10. 2021 společnost nezveřejnila účetní uzávěrku za rok 2020.

SITUS Furniture, s.r.o.

Společnost  vyvíjející  a  produkující  designový  většinou  sedací  a  stolový  nábytek. 
K 29. 10. 2021 společnost nezveřejnila účetní uzávěrku za rok 2020.

JANA BENEŠOVÁ – Obaly

Česká rodinná firma vyrábí v Unčovicích, produkuje výrobky z HDPE, tedy z vysoko-
hustotního polyetylenu (lidově „mikroten“) a LDPE – nízkohustotní polyetylen používaný 
např. na tzv. igelitové8 tašky. Specializuje se na zakázkovou výrobu a výrobu v malých 
sériích. Zaměstnává 10 zaměstnanců.

8 Tzv. igelitová taška není vyráběna z „igelitu“, ale právě z LDPE. Plast s obchodním názvem „Igelit“ je ale 
měkčený polyvinylchlorid (PVC).
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TŘI DVORY

EUROPASTA SE – divize Adriana

Europasta  SE,  U  Sila  246,  373  82  Boršov  nad  Vltavou,  divize  Litovel-Adriana, 
Tři Dvory 97, Litovel.

V roce 2020 došlo v naší společnosti k významné změně. Pozici generálního ředitele 
přijal  pan  Ing.  Bohumil  Vráblík,  Ph.D.,  ten  zastupuje  celou  společnost  Europasta  SE 
a hlavní kancelář má v divizi v Litovli.

Během  roku  2020  jsme  ve  souvislosti  se  zvýšenou  poptávkou  po  našem  zboží 
změnili  pracovní  režim ve výrobě,  kde jsme na části  výrobě zavedli  nepřetržitý  režim. 
Částečně růst poptávky po našich výrobcích ovlivnil Covid-19.

Průměrný  počet  zaměstnanců  zůstal  v roce  2020  nezměněn.  Průměrná  mzda 
v dělnických  pozicích  vzrostla  v roce  2020  cca  o  3  tis.  Kč.  K navýšení  mzdy  přispělo 
jednak plánované  zvýšení  mezd  a  jednak  příplatky  vyplácené v souvislosti  s pandemií 
Covid 19.  Zaměstnanost vztažená k celému roku 2020 zůstala stabilní, beze změny.

V průběhu roku 2020 jsme rozjeli některé obchodní projekty, které zvýšily náš objem 
produkce. Jedná se zejména o projekty, které vytěžují špagetovou linku v Litovli. Uspěli 
jsme v Západní Evropě. Jsme nyní preferovaným dodavatelem do zemí jako je Finsko, 
Norsko, Holandsko nebo Rakousko. Dnes tvoří odběratelé z těchto zemí až 10 % našeho 
odbytu. Jsme i v těchto zemích uznávaným dodavatelem. 

V roce 2020 u vás výrazně narostl prodej jak vlastních, tak privátních značek pro ob-
chodní řetězce. Tržní podíly všech vlastních značek na českém trhu nyní přesáhly 25 %. 
Rok 2020 byl také rokem redesignu značky Adriana. 

Na druhou stranu jsme byli  pod extrémním tlakem vysoké ceny surovin,  zejména 
semoliny.  Negativní  vývoj  nákupních  cen  tak  ovlivnil  ziskovost  společnosti  především 
v 2. pololetní roku 2020.

Ekonomická situace společnosti je stabilizovaná. Po skončení prvního pololetí byla 
naše ziskovost výrazně vyšší než loni, v druhé části roku jsme však rezervy čerpali, pře-
devším v důsledku drahé suroviny, oslabení české koruny a velkého podílu prodeje privát-
ních  značek.  Hospodářský  výsledek  celého  roku  hodnotíme  pozitivně,  dosáhli  jsme 
zlepšení v zisku oproti roku 2019.

U obchodní strategie jsme se zaměřili především na prodej vlastních značek, inova-
ce, a zvýšení ziskovosti vhodným mixem marketingové podpory.

Europasta přes veškerá omezení související s řešením pandemické situace v Evropě 
pokračuje v investicích směřujících do automatizace, rozšíření sortimentu a zvýšení flexibi-
lity výroby. Prioritou zůstává vysoká kvalita a bezpečnost výrobků. 

Inovace směřují  do rozšíření tvarů vyráběných těstovin dle požadavků zákazníků, 
sortimentu obalů, zvýšení výrobní kapacity  a snížení logistických nákladů u vybraného 
typu balení." Zaměřujeme se na zvýšení výkonu a flexibility balení za jednou z výrobních 
linek prostřednictvím nové balicí a kartonovací sekce, dále autonomní převoz palet a kola-
borativní paletizace nestandardních rozměrů.

Spotřebitelé preferují náš 100% recyklovatelný flexibilní obal, který je znovuuzavíra-
telný a transparentní, což zvyšuje důvěru v kvalitu zabaleného výrobku. Tímto směrem 
inovujeme naše obaly.

Informace podala Ing. Lenka Kandrnálová, personální ředitelka

Společnost vlastněná třemi vždy třetinovými akcionáři (Ing. Pavel Hrdina, Productos 
Alimenticios Gallo S.L. a Cerealis – Produtos Alimentares S.A.) zveřejnila výroční zprávu 
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pro celou akciovou společnost Europasta SE. Z ní vybírám následující informace. Průběh 
roku 2020 byl pro společnost jednoznačně ve znamení pandemie covidu-19, která výrazně 
ovlivnila provoz a hospodaření společnosti. Zásadním problémem byla uzávěra oblasti Li -
tovelska vyhlášená 16. 3. 2020 uprostřed vrcholící poptávky spotřebitelů po těstovinách. 
Společnost v této kritické době dokázala při rozsáhlých omezeních udržet klíčový výrobní 
závod v Litovli v provozu, a naopak zajistit navýšení výroby pro pokrytí trhu. Překonání 
tohoto  kritického  okamžiku  bylo  zásadní  pro  dosažení  uspokojivých  výsledků  za  celý 
rok 2020. Kromě odbytového vrcholu v březnu 2020 společnost zaznamenala další výraz-
ný nárůst prodeje i v říjnu, při druhé vlně krize.

Společnost dosáhla čistého obratu 1 313 mil. Kč při výkonové spotřebě 1 077 mil. Kč 
a  osobních  nákladech  131  mil.  Kč.  Výsledek  hospodaření  před  zdaněním  činil 
12 310 tis. Kč. Průměrný počet zaměstnanců činil 211 osob vč. 9 vedoucích.

BRAZZALE MORAVIA a.s. 

Předsedou představenstva byl Ing. Augustin Gec a předsedou dozorčí rady Vladimír 
Truhlář. Společnost je součástí italské sýrařské společnosti Brazzale S. p. A., která je ovlá-
daná společností Torrerossa S. p. A., a ta pak spol. Florentis S. p. A.  Brazzale Moravia 
vlastní společnosti Nuselská sýrárna, s.r.o. a Via Vysočina, s.r.o.

Čistý obrat činil  2 822 mil. Kč (z toho 22,4 % do zahraničí a na 8 % ve vlastních 
prodejnách) při výkonové spotřebě 2 322 mil. Kč a osobních nákladech 257 mil. Kč (při 
378 zaměstnancích). Výsledek hospodaření před zdaněním 39,3 mil. Kč. (pokles o 14,4 % 
vůči roku 2019).

VÍSKA

METAL TRADE COMAX, a.s.  –  KVARTA – LITOVEL, a.s.

METAL TRADE COMAX, a.s.  100% vlastní  mj.   KVARTU LITOVEL a.  s.,  která 
spravuje a pronajímá vlastní areál. 

Ve  Vísce  se  v  r.  2020  vyráběly  na  6  tvarovacích  linkách  profily  o  tloušťkách 
od 0,8 do 3 mm. Byly to převážně profily pro výrobu plastových oken a dveří, ale i profily 
pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Doplňuje je sortiment výrobků – svařované 
pozinkované profily se šopováním. Dle požadavků zákazníků středisko zajišťovalo i do-
dávky profilů řezaných na přesnou délku. V Litovli se vyrobilo v r. 2020 přes 20.000 tun vý-
robků. 

Výsledky hospodaření společnost  METAL TRADE COMAX zveřejňuje za všechny 
své závody jednotně, informace pro závod ve Vísce jsou jen interní. Spol. KVARTA – LI-
TOVEL, a. s. vykázala čistý obrat 9,4 mil. Kč, tržby z prodeje výrobků a služeb 9,4 mil. Kč, 
výkonová spotřeba 318 tis. Kč, žádné osobní náklady, výsledek hospodaření před zdaně-
ním 3,5 mil. Kč.

DSL FOOD s.r.o.

Společnost nadále pokračuje ve své činnosti zabývající se vývojem a výrobou spor-
tovní výživy, doplňků stravy a specialit v oblasti dietetik a v současné době zaměstnává 
65 pracovníků. Jednatelem firmy je Mgr. Michal Dokoupil.
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Počátkem roku byla dokončena výstavba nové moderní  haly včetně rekonstrukce 
stávajícího objektu. Kapacita závodu v předchozích letech již nepostačovala, ale díky vý-
stavbě byla rozšířena obrovská část skladovacích a výrobních prostor více než čtyřná-
sobně. Vznikly nové vývojové laboratoře a také bylo rozšířeno zázemí pro administrativu. 
Sklady byly zmodernizovány, včetně strojů a zařízení ve výrobě. 

Společnost měla na začátku roku 2020 vytvořeny velmi dobré podmínky pro svou 
podnikatelskou  činnost.  Ovšem  vznikem  koronavirové  krize  na  jaře  čelila  společnost 
mnoha kritickým situacím.  Z důvodu vládního nařízení  byl  podnik  krátkodobě uzavřen. 
Při dovozu stěžejních surovin se potýkala s prodlevami a stejně tak vývoz do Evropské 
unie byl problematický.

Společnost se musela okamžitě přizpůsobit změnám poptávky na trhu, v roce 2020 
byl  vyvinut  rekordní  počet  nových  produktů.  V sypkých  směsích  byl  výrobní  program 
převážně zaměřen na dietetické doplňky, kolagenové směsi  a  vitamíny.  Byla zařazena 
nová řada vitamínů pro děti v tabletách a také speciální „beauty“ řada přípravků pro ženy. 
Nabídka byla také doplněna o další tvary tablet a šumivé tablety.  Co se týče výroby pro-
duktů v kapalné formě, převažovala výroba sirupů a kolagenových nápojů a byla pod-
statně navýšena výroba kapslí.

V září také úspěšně proběhl audit a následně certifikace IFS, čímž bylo dosaženo 
dalšího postupu ve zvýšení kvality produktů se silným zaměřením na bezpečnost potravin 
a kvalitu procesů. Ač byla situace nejistá, společnost krizi ustála a ve finále měla za rok 
2020 velice dobrý hospodářský výsledek.

Zprávu podala Věra Vařeková, manažerka. 

K 29. 10. 2021 společnost nezveřejnila účetní uzávěrku za rok 2020.

EKT CZ k.s.

Firma  se  zabývá  výrobou  precizních  termoplastových  produktů  používaných 
převážně v domácích spotřebičích. Lisování plastových dílů je stěžejním výrobním progra-
mem. Firma se dále zabývá potiskem, frézováním, svařováním a montáží skupin nejen 
pro domácí spotřebiče. Jednateli firmy jsou pánové Dieter Eifler, Volker Scheffels, Andreas 
Kasper.

 Během roku nedošlo v EKT CZ k žádným organizačním změnám. Výsledky, i přesto, 
co  se  děje  ve  světě,  dopadly  dobře.  Podařilo  se  přestát  i  uzavření  města  i  následné 
uzavření provozů zákazníka firmy a od května firma téměř nestíhala vyrábět. Velmi nepří -
jemné bylo uzavření hranic v první polovině roku, kdy se sem nemohly dostat montážní fir-
my z Německa a nebylo tak možné zahájit výrobu komponentů pro myčky nové generace 
Miele G7000, jejichž výroba naběhla již začátkem roku v uničovském podniku. Ve druhé 
polovině  roku  byla  zahájena  výroba příborových  šuplíků  spojená s investicemi  ve  výši 
téměř 2 milionů eur. 

Hospodářský výsledek byl přesto na konci roku poměrně dobrý, zákazníci navýšili 
objemy ve 2. pololetí a tím se ztráty eliminovaly. S nárůstem výroby byl spojen i značný 
nárůst počtu zaměstnanců, ze 77 na 123. Hlavní prioritou pro rok 2021 je získání stavební-
ho povolení na rozšíření haly, což se v minulých letech nepodařilo.

Zprávu podal i. V. Jiří Buchta 9

K 29. 10. 2021 společnost nezveřejnila účetní uzávěrku za rok 2020.

9  i.V. = in Vollmacht – na základě plné moci
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VESETA spol. s r. o. - výrobní závod Litovel – Víska

Statutárním zástupcem podniku je i nadále pan Petr Souček. Výrobní program zů-
stával stejný – výroba nealkoholických nápojů a balených vod. V tomto závodě se vyrábí 
neochucené a ochucené vody a asepticky ošetřené nápoje, tj. bez chemické konzervace. 
Průměrný počet zaměstnanců byl 21. 

V roce 2020 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 2021. 

Informace podala Eva Drozdová, vedoucí provozu Litovel.

Ve výrobním závodě nebylo možné dodržet plánovaný termín zahájení výroby na 
nové lince z důvodu problémům s koronavirem. V polovině roku byl zahájen „jen“ zkušební 
provoz. 

Výsledky hospodaření společnost zveřejňuje za všechny své závody jednotně, infor-
mace pro závod ve Vísce jsou nejspíše jen interní.

BRAVE PASTOR s.r.o.

Společnost, jejímž jednatelem je Tomáš Špaček, se zabývá vnitrostátní i mezinárodní 
silniční motorovou dopravou.

K 29. 10. 2021 společnost nezveřejnila účetní uzávěrku za rok 2020 ani za rok 2019.

GREEN PP, s. r. o.

Společnost provozuje na průmyslové zóně fotovoltaickou elektrárnu.
O společnosti, která je řízená Tomášem Mandátem z Teplic a Ing. Martinem Baťkem 

z Prahy, a jejím působení ve Vísce nejsou ve veřejných zdrojích dohledatelné žádné infor-
mace. K 29. 10. 2021 společnost nezveřejnila žádnou účetní uzávěrku (2008-2020).

ERSTE group Immorent a.s.

Společnost vlastní halu u železniční dráhy, která byla v r. 2020 nabízena k pronájmu.

HOPAX s.r.o, provozovna Víska

Společnost řízená Jozefem Pavlíkem a Romanem Pavlíkem má sídlo na Července, 
v roce  2020  stavěla  a  vybavovala  novou  provozovnu  na  průmyslové  zóně  ve  Vísce. 
Plnohodnotný provoz zde v r. 2020 nezahájila. 
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ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE VÍCE OBCÍCH

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO UNČOVICE

Družstvo  vedené  předsedkyní  Ing.  Miladou  Měsícovou,  hospodařilo  na  výměře 
6 100 ha zemědělské půdy, z toho je 270 ha luk. Věnuje se nejen tradiční rostlinné výrobě, 
pěstování zeleniny vč. hrachu, okrasných a aromatických rostlin, ale i živočišné výrobě 
(chov skotu mj.10 v Unčovicích a prasat v Rozvadovicích) a výrobě osiva.  Družstvo provo-
zovalo  bioplynovou  stanici,  ve  které  spotřebovávalo  veškerou  kejdu,  chlévská  mrvu 
a zbytky krmení. 

Výsledek hospodaření družstva výrazně ovlivňují  výnosy a aktuální prodejní ceny. 
V roce 2020 mělo družstvo výnos např. cukrovky 59,97 t/ha a ozimé pšenice 8,08 t/ha. 
Pokles výnosů zapříčinily poklesy cen jatečních prasat, telat a i mléka. Průměrný denní 
nádoj na jednu dojnici (28,37 l) byl pro družstvo rekordní.

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 393,1 mil. Kč. Tržby z prodeje výrobků a slu-
žeb  281 mil. Kč, tržby za prodej zboží 10,7 mil. Kč, výkonová spotřeba 221,8 mil. Kč, 
osobní náklady 84,6 mil. Kč při 161 zaměstnancích. Výsledek hospodaření před zdaněním 
46,3 mil. Kč. Družstvo mělo ke konci roku 2020 264 členů.

ZD obdrželo dotace na provoz v celkové výši 61,3 mil. Kč vč. např. podpory Antivirus, 
Covid ubytovné či dotaci na likvidaci hrabošů. Dále na investice – mj. na porodnu a vý-
krmnu v Rozvadovicích (společně 12,3 mil. Kč).

V roce 2020 investovalo ZD do nákupu pozemků, strojů a stavebních investic celkem 
99,9  mil.  Kč.  Pořídilo  např.  postřikovač  JOHN  DEERE  R  4050  (6,9  mil.  Kč),  traktor 
JCB Fastrac 4220 (3,7 mil. Kč). Rozestavěny byly bourárna masa (98 tis. Kč) a vodárna 
(316 tis. Kč), obě v Unčovicích. 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE

ZD Haňovice hospodaří z velké části mimo území Litovle. V Chudobíně má jeden 
ze svých provozů a hospodaří na polích v Chudobíně, Nové Vsi, Nasobůrkách a Savíně. 
Rostlinná výroba zaujímá 41 % produkce, živočišná 26 % a nezemědělská 31 %.

Čistý obrat společnosti činil v roce 2020 283 mil. Kč. Tržby z prodeje výrobků a slu-
žeb – 227,8 mil. Kč, tržby za prodej zboží 2,4 mil. Kč, výkonová spotřeba 152,8 mil. Kč,  
osobní náklady 63,9 mil. Kč při 124 zaměstnancích. Výsledek hospodaření před zdaněním 
28,3 mil. Kč. Družstvo mělo ke konci roku 2020 191 členů.

ZD obdrželo dotace na provoz v celkové výši 46,6 mil. Kč, z nichž největší byla dota-
ce „Zelený bonus elektřina“ (24,2 mil. Kč) a na investice 6,7 mil. Kč. ZD pořídilo v r. 2020 
mj.  sklízecí  řezačku  Claas  Jaguar  950  (7,6  mil.  Kč)  pásový  shrnovač  ROCRT  1000 
(2,7 mil. Kč) a kolaborativní robot (2,4 mil. Kč).

10 Kronikář uvádí jen provozy v Litovli a přidružených obcích. Další provozy ZD má v Příkazích, Nákle, 
na Hynkově, v Křelově a Liboši.
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DALŠÍ ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

Na území Litovle zemědělsky hospodaří ještě ZP Červenka, a. s., Ladislav Havlíček 
z Vísky, Družstvo AGROBEN a někteří další méně významní zemědělští podnikatelé.
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KULTURA
Jak typické pro  tento  rok – ani  velké kulturní  akce jakými  jsou tradiční  Hanácké 

Benátky a Litovelský otvírák, ani některé méně významné – Silácká Litovel, nebyly. Vše se 
nekonalo vzhledem k opatřením vlády kvůli pandemii koronaviru. 

LITOVELSKÉ SLAVNOSTI

Město Litovel uspořádalo Litovelské slavnosti v sobotu 5. září v rámci Dnů evropské-
ho kulturního dědictví (EHD), 30. výročí od vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví a podpo-
ry cestovního ruchu. Vstupné bylo dobrovolné – výtěžek šel na Charitu Litovel. Na akci 
spolupracovaly  firmy: TIC  Litovel,  CHKO  Litovelské  Pomoraví,  Mikroregion  Litovelsko, 
TS Litovel,  MK Litovel,  Muzeum Litovel,  DDM Litovel,  Římskokatolická  farnost  Litovel, 
MS ČRS a další.  Tuto akci  finančně podporoval  mimo města Litovel  i  Olomoucký kraj 
a sponzoroval Pivovar Litovel, FCC group environment, EKO-KOM, M-silnice a další. 

 Hlavní  scéna  byla  na  náměstí  Přemysla  Otakara,  kde  v  12.45  hod.  proběhlo 
slavnostní zahájení s přivítáním hostů. Následoval koncert známého písničkáře s kapelou 
POKÁČ, který vystřídal všem známý „hanácký bigbít“ s kapelou STRACENÉ RÁJ z Mezic. 
Od 15.30 do 16 hodin se na pódiu vystřídali domácí účinkující– taneční skupina KASTER 
Litovel, mažoretky LINET BEELLS a roztleskávačky GOLDEN BESS.

 Zajímavý byl program pro děti  – Zpívánky strýčka Líčka aneb písničky pro malé 
i ty větší.  Potom se opět  čerpalo  z vlastních zdrojů  pop-rockovým koncertem litovelské 
kapely  VINNÝ STŘIK.  Malé  překvapení  trubačů  se  pro  indispozici  konalo  na  náměstí 
(noha v sádře), ale zdá se, že to nikomu nevadilo. V 19.30 hod. zahájili Kocáb, Pavlíček, 
Kryšpín a Hrubeš – jinak rocková kapela PRAŽSKÝ VÝBĚR – své vystoupení, ale daleko 
se nedostali. Při třetí písničce totiž začala „čina“ – prudký déšť, bouře (v Litovli někde pa-
daly i kroupy), takže diváci se rozprchli a bylo po koncertu, škoda. Na závěrečné vystou-
pení ZZ TOP Revival Litovel – rockový koncert Czech Tribute Band tak už nedošlo. 

Doprovodný  program  na  náměstí  představil  Barevný  den  s aktivitami  společnosti 
EKO--KOM, aneb v naší obci  již třídíme odpad!!!  (atrakce pro děti  v rámci  výchovného 
programu – hry, skákací popelářské auto, koloběžky, puzzle, model popelářského auta, 
haverboad). Proběhla simultánka v šachu (připravil šachový oddíl TJ Tatran Litovel za pří-
tomnosti  šachového mistra a trenéra šachového oddílu), DDM – Mini ZOO a Kreativní 
dílnička (zdobení keramických srdíček, jednoduché výtvarné techniky).

 Památky: Radniční věž – výstupy na ochoz zdarma; Muzeum harmonik p. Jiří Sedlá-
ček – vstupné dobrovolné; výstava SEVA – výstavní prostory TIC; výstava fotografií Eduar-
da Ullmanna – Výstavní síň MK; procházka za krásami památek Litovle – komentovaná 
procházka s průvodcem Radovanem Urválkem; Kaple sv. Jiří, kostel sv. Marka – prohlídky 
zdarma;  koncert  operních  melodií  se  sólistkou  operního  souboru  ND  Brno  Monikou 
Kaštanovou – kaple sv. Jiří. V Muzeu Litovel byly k dispozici návštěvníkům jak stálé expo-
zice – Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století, Gustav Frištenský a Od mechanického 
strojku po moderní gramofon, tak i výstava Modely ze špejlí pana Josefa Mazánka z Čer-
venky a Muzejní dílna – tvoření ze špejlí se vstupy zdarma.

V parku a u rybníka u GJO se postupně představili: Sokolníci – exhibice a výstava 
dravců ze Záchranné stanice Pateřín; Základní kynologická organizace Litovel – ukázky 
výcviku psů; MO ČRS – ukázka rybolovných způsobů + praktický lov ryb na udici pro děti;  
Házenkáři  TJ  Tatran  Litovel  dětem  –  hry,  soutěže,  ukázky  miniházené,  autogramiáda 
házenkářů; S CHKO Litovelské Pomoraví – zábavná stezka kolem Olomouckého rybníka 
s aktivitami a úkoly o přírodě.
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Po celou dobu slavnosti  bylo k dispozici bohaté občerstvení, převážně s nabídkou 
místních podnikatelů a Pivovaru Litovel.

MUZEUM HARMONIK
Během roku nedošlo k personálním změnám, pouze k omezení činnosti dle nařízení 

vlády v době pandemické krize. K 31. 12. 2020 měl majitel sbírky pan Jiří Sedláček darem 
předat svou sbírku městu Litovel. Připravil proto soupis a provedl kontrolu všech harmonik 
pro bezplatné předání. Termín se však přesunul na rok 2021 vzhledem k tomu, že se ne-
podařilo zajistit úpravu místnosti pro prezentaci nástrojů v 1. patře Záložny.

Zprávu podal Jiří Sedláček, majitel sbírky. 

PĚVECKÉ SBORY

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KANTIKA 

Zřizovatelem je Městský klub Litovel. K žádným zásadním změnám nedošlo.  Rámec 
základního repertoáru zůstává stejný,  nemá žádné žánrové omezení.  Došlo k  dalšímu 
rozšíření o nově nacvičené skladby, takže v repertoáru převažují ty, které vznikly, nebo 
byly upraveny ve 20. století, a nově už i několik skladeb naprosto současných.

 Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 
36 řádných členů, z toho 28 žen a 8 mužů.  Je to velmi výrazný nárůst počtu členů oproti  
předchozím letům. Sbor řídí  umělecká vedoucí a dirigentka Irena Blektová a předseda 
sboru, který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací, Ing. Zdeněk Zavadil.

Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se přestěhovali za 
prací do jiných měst. Sbor je proto třeba neustále doplňovat novými zpěváky.  V roce 2020 
se podařilo krátkodobě zvýšit počet zpěváků a zpěvaček až na 36 osob. Nicméně díky 
protikovidovým opatřením nebylo možné provést zapracování a zacvičení všech nových 
zpěváků. KANTIKA stále proto pociťuje potřebu mužských hlasů – tenor a bas, a vyvíjí ak-
tivity, aby se i v následujícím roce tato situace zlepšila. Ženské hlasy – soprán a alt se jeví 
jako naprosto dostačující. 

Výsledky roku 2020 jsou rozporuplné, protože se podařilo uskutečnit jediný koncert – 
Tříkrálový koncert v Měrotíně. Je nutno podotknout, že SPS Kantika se připravoval na ná-
ročnou  sezonu  a  i  na  2  vystoupení  pro  partnerské  sbory.  V jednání  bylo  účinkování 
na 5 koncertech, než přišla nová protiepidemická opatření, která celý sbor beze zbytku re-
spektoval a svoji činnost prakticky úplně zastavil.  Zrušeny byly nejen koncerty s účastí pu-
blika, ale i samotné zkoušky sboru. Sbor má nyní již prakticky celoroční výpadek v ná-
cviku. Otázkou je, co udělá s pracně a slibně rozšířenými řadami sboru tato nucená pře-
stávka a kolik zpěváků a zpěvaček se sejde k nové aktivní sezoně.

Velmi se osvědčila spolupráce s dalšími sbory na větších hudebních projektech – zej-
ména s gymnaziálním sborem Palora a jeho sbormistryní – Mgr. Marcelou Barvířovou. 
Stále není možnost vystoupení v partnerském městě Mikolow – z polské strany není po-
sud žádná odezva. Podobně nejsou žádné signály o možnosti vystoupení na Slovensku 
v partnerském městě Revúci. Tato spolupráce byla v minulosti nezávazně přislíbena, ale 
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dosud nedošlo k žádné realizaci.  Velmi dobrou spolupráci má KANTIKA s MK Litovel, kte-
rou všichni členové sboru velice oceňují, včetně přístupu všech pracovníků klubu.

 
Zpracoval Ing. Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika.

SENZAKORD

Smíšený pěvecký sbor Senzakord, z. s. se na jaře roku 2020 připravoval na společný 
koncert s orchestrem ZUŠ v Litovli  a s hosty z Assisi, který se měl uskutečnit v červnu. 
Repertoár měl být sestaven ze skladeb renesančních a barokních autorů, přičemž mělo 
být využito historických nástrojů. Díky rozšiřující se epidemii koronaviru bylo od poloviny 
března na základě nařízení vlády ČR zakázáno se shromažďovat, proto byl koncert od-
ložen na neurčito.

V září a v říjnu proběhlo celkem pět sborových zkoušek, na nichž se studoval advent-
ní repertoár. V říjnu vyšlo nařízení o zákazu zpěvu a následně o zákazu shromažďování, 
proto byly všechny zkoušky zrušeny. V roce 2020 se neuskutečnil žádný koncert pěvecké-
ho sboru. 

Počet  členů se od září  zvýšil  o tři,  v říjnu odstoupila  ze své funkce předsedkyně 
spolku Ing., Bc. Iveta Ullmannová, její práci od konce října dočasně převzala místopřed-
sedkyně Jitka Křivánková. V roce 2021 proto bude potřeba zvolit nového předsedu spolku 
a s ním také změnit sídlo spolku. Sbormistryní a členem výboru spolku zůstává Mgr. Hana 
Kaštanová, Ph.D., a pokladníkem Jitka Křivánková.

Informace poskytla Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., sbormistryně

Spolek řádně zveřejnil svou výroční zprávu a uzávěrku za rok 2020. Z těchto doku-
mentů je zřejmé, že mu byl městem Litovel poskytnut dar ve výši 30 tis. Kč. Vzhledem 
k omezení činnosti z důvodu koronaviru spolek zodpovědně, jako jeden z mála, polovinu 
městu vrátil. 

PALORA

Pěvecký sbor PALORA při Gymnáziu Jana Opletala v roce 2020 oslavil 20. výročí 
své existence. Členové se scházeli, pokud to bylo možné, na pátečních zkouškách. 

Dne 16. 2. 2020 proběhla první společná zkouška projektu EVERSMILING LIBERTY! 
V březnu mělo proběhnout víkendové soustředění EXPALORY na Cakově, které se již 
neuskutečnilo.  Po „kovidovém“ přerušení se zkoušky a přípravy naplno rozjely koncem 
června,  kdy  se  život  souboru  začínal  opět  pomalu  navracet  k  normálu.  Do  koncertu 
zbývaly pouhé 3 měsíce. Bylo to narychlo a nebylo to bez nervů, ale podařilo se vytvořit  
jednu velkou partu z bývalých i současných zpěváků PALORY a udělat v krátkém čase kus 
práce.

Dne 8. září 2020, po dlouhých pěti letech, se PALORA opět vydala na koncertní zá-
jezd a podzimní soustředění do italské Kalábrie. Členové pracovali a odpočívali v prázdni-
nové vesničce La Mantinera na okraji  městečka Praia a Mare na černých plážích prů-
zračného azurově modrého Tyrhénského moře s impozantními výhledy do hor a na skály 
se středověkými strážními věžemi. Během osmi dní odzpívali dva večerní koncerty, několik 
drobných vystoupení a dvacet hodin zkoušek. Navštívili  Marateu – kouzelné městečko, 
nad kterým se tyčí pátá nejvyšší socha Ježíše Krista na světě, jeskynní komplex Madonna 
della Grotta,  vytvořený mořskými vlnami před milióny let,  městečko Diamante a místní 
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papričkový festival a na závěr, cestou domů, Řím. Zpět do Litovle se vrátili plní zážitků 
v úterý 17. září. 

V sobotu 19. září 2020 večer pěvecký sbor Gymnázia Jana Opletala v Litovli oslavil 
své 20. narozeniny. Spolu s PALOROU přišly slavit více než dvě stovky posluchačů, kteří  
zaplnili kostel sv. Marka v Litovli. Byla mezi nimi i řada čestných hostů, dirigentů a sbor -
mistrů. Všichni posluchači nakonec sbor odměnili bouřlivým potleskem. 

 
Na vernisáži při příležitosti Den boje za svobodu a demokracii zazněly poprvé vy-

brané části rockového oratoria Eversmiling liberty. 
Pro vánoční koncerty v Litovli, Písařově, Zborově a v Uničově jsme opět ve spoluprá-

ci s instrumentalisty z Uničova a SPS Kantika připravili další ročník projektu Rybovka pro 
Litovel. 

Zpracováno na základě informací z veřejných zdrojů.

FOLKLOR

FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA  

Statutárním zástupcem je Stanislava Kulatá – předsedkyně souboru. Během roku 
2020 nedošlo k žádným organizačním změnám. Předsedkyní souboru a vedoucí dospělé 
taneční složky je nadále paní Stanislava Kulatá, zástupkyní předsedkyně je paní Kamila 
Sléhová a hospodářkou paní Pavla Bezová.

K 1. 1. měl soubor celkem 44 členů (27 dospělých + 17 dětí). Během roku v dospě-
lém souboru nenastala žádná změna, takže počet dospělých zůstal 27 členů. V dětském 
souboru se 3 děti odhlásily, takže počet dětí klesl na 14 členů. K 31. 12. tak měl soubor 
celkem 41 členů (27 dospělých + 14 dětí).

Činnost souboru v roce 2020 byla významně poznamenaná opatřeními vlády v sou-
vislosti s koronavirovou pandemií (COVID-19).

 V  pořadí  34.  Hanácký  bál  poprvé  v historii  byl  uspořádán  souborem  společně 
s Hanáckó mozêkó Litovel. Byl pojat zcela jinak – více ve folklorním stylu. K tanci i posle-
chu hrály Hanácká mozêka Litovel a Cimbálová muzika PRIMÁŠ Přerov (8. 2.). Vystoupil 
zde dětský  soubor  Hanáčci  i  dospělý  soubor  HANAČKA a jako host  Folklorní  soubor 
HANÁ Přerov.  V krojích  byli  nejen účinkující,  ale  i  další návštěvníci  bálu,  čímž rozšířili 
jejich celkový počet při slavnostním nástupu na 60 krojovaných osob. 

V březnu bohužel nastala v ČR koronavirová krize (nejprve uzavření oblasti Litovle 
a okolí,  následně opatření v celé republice), takže nácvik v souboru bylo nutno zastavit 
a všechny plánované akce v 1. pololetí zrušit. Zrušena tak byla nejen všechna nadcházejí-
cí vystoupení, ale také zahraniční zájezd nebo pracovní soustředění.

Po krátkodobém uvolnění opatření se realizovala již pouze dvě vystoupení: dospělý 
soubor vystupoval na hodech v obci Seloutky u Prostějova (16. 8.) a dětský soubor v Li-
tovli  na Šargouně při  odložené oslavě 30.  výročí  založení  CHKO Litovelské Pomoraví 
(12. 9.).  Potom opět následovala opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, takže 
veškerá činnost souboru se opět pozastavila. Tato situace bohužel trvala až do konce roku 
2020. I přes celkově obtížnou situaci soubor vyslovuje poděkování městu Litovel za pod-
poru činnosti souboru.

Zprávu poskytla Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              290 / 311

Spolek k 31. 10. 2021 nezveřejnil svou uzávěrku za rok 2020.

HANÁCKÁ MOZÊKA

Hanácká mozêka 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. 

 V roce 2020 spolek díky finančnímu příspěvku od města Litovle mohl pořídit některé 
nové krojové součásti a také pokračovat v obnově hudebních nástrojů (oprava houslí). 

Kvůli  protipandemickým  opatřením,  která  postihla  celou  oblast  kultury,  jsme  ab-
solvovali výrazně méně vystoupení a zkoušek než obvykle. Byly to:

26. 1.  2020 Přerov – Tancovačka na Katovně – krojovaná účast několika dalších 
hanáckých souborů, s dalšími dvěma cimbálovkami jsme hráli k tanci a poslechu (CM Pri-
máš a CM Okybača)

8. 2. 2020 34. Hanácký bál Litovel – vystoupili  jsme samostatně i společně s FS 
Hanačka Litovel (Hanačka a Hanáčci), poprvé jsme tento bál plně organizovali ve spolu-
práci s FS Hanačka, vystoupili také hosté – CM Primáš Přerov a FS Haná Přerov (za na-
šeho doprovodu)

22. 2. 2020 Masopust v Senici na Hané
28.–29. 8. 2020 soustředění muziky
12. 9. 2020 vystoupení v Národopisném muzeu v Praze, hodinový program společně 

s FS Haná Přerov
13. 9. 2020 Hody, Prostějov – vystoupili jsme samostatně a pak s FS Haná Přerov
24. 9. 2020 Přendite si splknót – Hanácká ambasáda a Hanácká mozêka Litovel, só-

lově si s námi několik písní zazpíval Ondřej Stražický, šikovný zpěváček a žák 4. tř. ZŠ Ví-
tězná Litovel, člen DPS Benjamínek. 

 
Bohužel  bylo  zrušeno  mnoho  krásných  akcí,  na  které  jsme  se  velmi  těšili, 

např. pravidelné pořady Přendite si splknót (březen, červen, s Hanáckou ambasádou), Fi -
lipojakubská  pouť  (vše  v Litovli),  vystoupení  v Senátu  ČR  v Praze,  zájezd  do  Francie 
s FS Hanačka, Setkání Hanáků, adventní koncerty a Oživlá řemesla v litovelském muzeu.

Mgr. Iveta Navrátilová, předsedkyně

Z účetní uzávěrky lze vyčíst, že na 34. Hanácký bál poskytl soubor částku 57 tis. Kč.

FOTOKLUB
Členové FOTOKLUBu při MK Litovel se jako každý rok měli dle plánu scházet 2x mě-

síčně  na  svých  schůzkách,  které  jsou  zaměřeny  nejen  na  ukázky  fotografické  tvorby 
jednotlivých členů, ale aktuálně i  na probíhající dění ve světě fotografie a samozřejmě 
i na plánované fotografické a kulturní akce v celé republice. Na některých akcích se náš 
klub měl aktivně podílet. Vzhledem k pandemii  a vládním nařízením byla spousta akcí 
odkládána a většinou zrušena.

      Klubovna zároveň sloužila  jako ateliér  pro ztvárňování  výtvarných představ 
a zkoušení různých metod v ateliérové tvorbě, ale i ke zkoušení a pronikání do tajů starých 
metod vyvolávání fotografií, filmů a skleněných desek používaných v začátcích vzniku fo-
tografie. Členové v menších skupinkách dle epidemiologické situace pořádali během roku 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              291 / 311

fotovycházky.  Klub je zapojen v celostátních „Mapových okruzích“. Při každé výstavě a fo-
tografické akci je kladen důraz na propagaci města Litovel. 

VÝSTAVY: 
J. Buxbaum: „Sedmero požehnání“ synagoga v Krnově; ,,Židé z Holešova a Umanu“ 

(Ukrajina)  Synagoga  Holešov;  P.  Čunderle:  různé  žánry  fotografií  –  obecní  zpravodaj 
v Pňovicích,  „Fotografie“  Dům sociálních  služeb  Mor.  Třebová;  P.  Dačický:  „Srí  Lanka 
a Cuba – exotika obklopená oceány“  zámek Hranice; Jan Gottfried: Výstava fotografií 
Mor. Třebová.

 Společná výstava fotografií v DDM Olomouc; R. Opluštil: Výstava fotografií v ateliéru 
Jaroslava Beneše (leden 2020), „Tradiční vánoční Betlém“ – výstava fotografií v ateliéru 
řezbáře Jaroslava Beneše (prosinec 2020), Podzimní výstava fotografií v KD v Lošticích; 
J. Petráš: stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích (průběžně obměňovaná); P. Dolinský 
a Miroslav Pinkava stejně jako všichni uvedení – Společná výstava fotoklubu v MK Litovel.  
Fotoklub: Účast v „Mapových okruzích“ – „Český ráj a Vysočina“. (Jde o vzájemné hodno-
cení  fotografií  fotoklubů  s  konečným  vyhlášením,  které  provádí  pořádající  fotoklub. 
V okruhu Český ráj je 20 fotoklubů a v okruhu Vysočina 18 fotoklubů.)

PŘEDNÁŠKY A KOMENTOVANÉ PROMÍTÁNÍ: 
P. Dačický: Glamour+akt – Brumov-Bylnice, Šumava – MKZ Jeseník, CUBA „ostrov 

svobody“ – celorepublikové setkání fotografů na Pancíři; R. Opluštil: videomaping na nám. 
v Lošticích a veřejná projekce fotografií na budovu COOPu.

SOUTĚŽE: 
J. Buxbaum: Slovak Press Foto – Bratislava; J. Gottfried: účast v mezinárodní soutě-

ži  „Interfotoklub“ (ocenění IAAP Ribbon);  R. Opluštil:  Mapový okruh „Vysočina“ celkové 
3. místo; J. Petráš: Fotografická soutěž AMFO Svitavy. 

OSTATNÍ ČINNOST: 
P. Dačický: Zhotovení propagačního materiálu Fotoklubu Litovel, vydání nástěnných 

kalendářů A3 – Šumava, vytvoření Slideshow „Podzimní Šumava“, „Ne černé Ostravsko“, 
„Desná – Jizerské hory“; J. Buxbaum: fotografie v knize ,,Sedmero požehnání“ a pokřtění 
knihy  v Holešově,  fotografie  v  knihách  o  Michalu  Prokopovi  a  Jiřině  Bohdalové,  foto-
grafování koncertů sourozenců Ulrichových a Michala Prokopa. Akreditovaný fotograf diva-
dla ,,Na Jezerce“ Jana Hrušínského. Fotografování pandemie koronaviru ve FN Olomouc 
na krizových odděleních I.  a II.  interny, urgentu a kardiochirurgii;  R. Opluštil:  Celoroční 
dokumentace společenského dění v obcích Pavlov a Loštice, příspěvky do „Loštického 
zpravodaje“, kalendáře 2021 pro malíře P. A. Taťouna – Hrady a zámky v ČR a kalendáře 
2021 pro partnerská města Šumperk – Nysa; J. Petráš: fotodokumentace včetně tisků fo-
tografií pro ,,Kruh přátel hudby“ v Pňovicích, reportáže ze záplav v Pňovicích, z rybářských 
závodů a z různých kulturních dění v Pňovicích; M. Pinkava: vydání nástěnného kalendáře 
Litovle 2021. 

 Zpracoval: Ing. Pavel Dačický – předseda Fotoklubu Litovel při MK Litovel

OCHOTNICKÝ SOUBOR SOKOLA LITOVEL
V měsíci březnu měla proběhnout dlouho plánovaná divadelní přehlídka k 30. výročí 

obnovení  ochotnického  souboru  při  TJ  Sokol  Litovel.  Vzhledem  k pandemii  Covid-19 
se stihla odehrát pouze část divadelních představení. Diváci mohli zhlédnout představení 
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domovského souboru „SOKL“ a představení ochotnického divadla z Náměště na Hané 
„Zavolejte Jeevese“. 

Byl  realizován nákup technických prostředků v hodnotě 74 000 Kč (na 50 000 Kč 
byla poskytnuta dotace ze vzdělavatelského odboru ČOS, zbytek byl hrazen ze zdrojů TJ). 
Jednalo se o ozvučovací a osvětlovací techniku.

Zprávu podal Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel

LITOVELSKÁ KAVÁRNA
Kolem Litovelské kavárny se od doby jejího vzniku (2019)  vytvořilo  uskupení  ak-

tivních  lidí  různých  názorů,  životních  zkušeností  či  konfesí,  které  naplňuje  motto  této 
kavárny  –  vytváření  občanské  společnosti.  Administrativně  za  vlastní  kavárnou  stojí 
společnost Spolkovna, s.r.o., která provozuje i pekárnu Zdravosti. Nedílnou součástí aktivit  
kolem  kavárny  je  ale  i  spolek  Na  Pavlínce,  z.  s.  Jednatelkou  společnosti  byla
Mgr. et MgA. Zuzana Strakošová, Ph.D., a předsedkyní spolku její sestra Mgr. Pavla Stra-
košová.

Akce pořádané společností i spolkem, které ale byly velmi ovlivněné epidemickou 
situací, se prolínaly, proto je budu uvádět společně. Akce pomáhali sestrám organizovat 
i mnozí dobrovolníci, proto budu dále psát, možná nespravedlivě, měkké „i“.

26. února uspořádali společně sadu workshopů pro žáky ZŠ Jungmannova: „Pravěká mal-
ba“ pro šesťáky, „Pečení chleba“ pro třeťáky a „Výroba lízátek“ pro 1. a 2. třídu. 

5. března uspořádali v Husově sboru divadelní představení – LiStOVáNí s názvem „Co by 
měl vědět můj syn o světě“. Hrál Lukáš Hejlík.

15. května  uspořádali divadelní představení – LiStOVáNí s názvem „Fotbalové deníky“. 
Hráli Lukáš Hejlík a Věra Hollá.

29. května zorganizovali divadelní představení pro děti s názvem Kill Will od souboru Diva-
dlo ANIČKA A LETADÝLKO.

Téhož dne večer koncert zpěvačky Pinky Jane spojený s vernisáží výtvarného projektu 
Anny Bednářové „Coronalove“.

19.  června  uspořádali  na dvoře kavárny divadelní  představení  –  LiStOVáNí  s  názvem 
„Špeky“. Hráli Lukáš Hejlík a Věra Hollá.

3. července uspořádali koncert litovelské skupiny SVL.
10. července proběhla vernisáž výstavy nasobůrské ilustrátorky Leony Hlavinkové, která 

byla doplněna dětským programem a vystoupením Karla Haderky.
19. července uspořádali workshop „Barefootová dílna“. Účastníci si vyrobili boty.
25. července uspořádali na dvoře kavárny divadelní představení – LiStOVáNí s názvem 

„Manolito Brejloun“. Hráli Alan Novotný a Jiří Ressler.
1. srpna koncert litovelské kapely Vinný střik.
7.  srpna  minifestival  kapel  Slepí  Křováci  z Frýdku-Místku  a  Yogi  McFly  z  Olomouce, 

ve které na basu hraje „chudobínská“ Mgr. Romana Ambrožová.
15. srpna koncert žesťové kapely Brass Avenue.
Srpnový jednotýdenní příměstský letní tábor „To bude drrrama“ absolvovalo 15 dětí a sta-

rali se o ně 4 dospění, mimo sester Strakošových i Josef a Eliška Vláčilovi z Moravské 
filharmonie Olomouc. 

21. srpna uspořádali koncert smyčcového kvarteta složeného z hráčů filharmonií z Olo-
mouce, Zlína a Ostravy, kterému předcházelo vystoupení dětí z příměstského tábora 
hrajících na čtyři housle, kytaru a flétnu.
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18. září uskutečnili pro děti „Čokoládový workshop“, kdy si děti vyrobily čokoládová lízátka
21. září uspořádali v Husově sboru divadelní představení – LiStOVáNí s názvem „Čtyř-

lístek“. Účinkovali Lukáš Hejlík, Věra Hollá, Alan Novotný, Pavel Oubram.
27. září proběhla vernisáž výstavy fotografií Čestmíra Církvy s názvem „Biják v kavárně“.
Workshop konaný 30. září s názvem „Staň se na chvíli archeologem“ vedli profesionálové 

z MZM v Brně – archeolog  Mgr. Petr Kostrhun, PhD, a antropoložka Eva Vaníčková. 
Přibližně padesát dětí a ZŠ Jungmannova rekonstruovaly obličeje na modelech lebek. 
Na tento workshop navázala přednáška obou vědců pro veřejnost věnovaná historii mo-
ravské archeologie a rekonstrukcím obličejů na základě znalosti lebek.

2. října uspořádali na dvoře kavárny divadelní představení – LiStOVáNí s názvem „Jak se 
stát diktátorem“. Účinkoval Jiří Pressl.

16. října zorganizovali plavení po původních ramenech Moravy na Pavlínce.
16. listopadu, v předvečer výročí Sametové revoluce rozdávali trikolóry.
5. prosince uskutečnili Mikulášskou nadílku završenou na faře u kostela sv. Marka.
19. – 23. prosince rozdávali betlémské světlo, které sestry přivezly do Litovle.

V době několikerého kovidem vynuceného uzavření kavárny inspirovali doma dlící 
onlineovými nápady: „Výroba pravěkých, starověkých a středověkých bojových nástrojů“, 
„Píšťalky“, „Výroba leporel a knížek“ a „Malování kávou“. V listopadu a prosinci, kdy mohla 
Litovelská kavárna jen prodávat,  posílali  ke každému u nich objednanému dortu druhý 
stejný do nemocnic a domovů důchodců.

Informace poskytla Mgr. et MgA. Zuzana Strakošová, Ph.D.

Tak, jako vyslovil velikou pochvalu můj předchůdce PhDr. Josef Hubáček, ke které se 
přidávám, Městskému klubu, já musím obdobnou pochvalu vyslovit aktivní části komunity 
kolem Litovelské kavárny, zvláště pak oběma spiritus agens sestrám Strakošovým.

Budu parafrázovat svého předchůdce „To prosím odpovědně tvrdí, a za tím si stojí 
kronikář města R. U.“ 
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SPORT

TJ TATRAN LITOVEL 
TJ TATRAN LITOVEL, z. s.  je tělovýchovná jednota s formou zapsaného spolku číta-

jící 12 sportovních oddílů a působící ve městě Litovel. Vrcholným orgánem je Valná hro-
mada složená ze zástupců všech oddílů. Výkonným orgánem je Rada předsedů, sestáva-
jící se z předsedů jednotlivých oddílů, statutárním orgánem je Správní rada a kontrolním 
orgánem je Kontrolní komise. 

Ve správní radě pracovali předseda Kamil Axmann, místopředseda Ing. Alexandr Ku-
čera a tajemník Ladislav Sléha.

ODDÍL HÁZENÉ LITOVEL

Výbor oddílu házené pracoval ve složení: David Číhal st. – předseda; Karel Zmund 
– místopředseda; Ladislav Sléha – ekonom; Radovan Šimek – tajemník; Vlastimil Navrátil  
– člen.

Oddíl měl celkem 176 členů, z toho dospělých 61, mládeže 76, hostujících 15 a za-
sloužilých 24. Celá sezóna byla značně ovlivněna první vlnou pandemie koronaviru. Sou-
těže byly přerušeny v polovině března, již nedohrány a výsledky anulovány. V květnu pak 
všechna družstva začala trénovat na venkovním hřišti.

Veteráni  pod  vedením  Svatopluka  Kráčmara  sehráli  Novoroční  turnaj  veteránů 
a při účasti 8 družstev se umístili na 4. místě. Další akce se již neuskutečnily. 

Muži hráli 1. ligu. Hrajícím trenérem byl Marek Šuba, na jaře pak Lubomír Krejčíř. Byl  
uspořádán 60. ročník turnaje O pohár města Litovle za účasti 4. družstev – mužstvo mužů 
končilo na 3. místě. Ve 2. kole Českého poháru družstvo 2x zvítězilo, v osmifinále prohrálo 
s Kopřivnicí 21:38. V podzimním kole 1. ligy skončilo družstvo na 3. místě (6 výher, 2 remí-
zy, 3 prohry). Na 10. ročníku Memoriálu Františka Čikla zvítězili domácí. Na jaře byla ode-
hrána pouze 3 kola, celek si udržel 3. místo, soutěž dál anulována.

Junioři hráli 2. ligu Severní Moravy s trenéry Davidem Číhalem st. a Pavlem Valou-
chem. Průběžně byli na 10. místě, než byla soutěž anulována.

Mladší dorost – 2. liga – trenér Vl. Vašíček (průběžně byli na 3. místě).
Starší žáci – Společná liga MSL a Olomouckého kraje. Trenérem byl Zdeněk Čtvrtní-

ček.  Průběžné  umístění  6.  místo.  Žákovská  liga  –  postup  z kvalifikace,  průběžné 
22. místo.

Mladší  žáci  –  Společná liga  MSL a  Ok – trenéři  M.  Zifčák  a J.  Klanica.  Umístili  
se na skvělém  2.  místě.  Odehrána  byla  jen  polovina  soutěže,  poté  opět  výsledky 
anulovány.

Miniházená – cílem bylo udržení hráčů, nácvik základních návyků a dovedností, vý-
konnostní růst. Účast na turnajích mini 4 + 1.

Z dalších akcí se uskutečnil jen 7. házenkářský ples v režii družstva mužů. 
Ve věku 85 let 9. 4. 2020 zemřel Jiří Letocha, významný hráč generace 80. let.

Zprávu podal Radovan Šimek, tajemník oddílu házené.  
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ODDÍL FOTBALU LITOVEL

Předsedou  oddílu  byl  Ing.  Alexandr  Kučera.  Oddíl  o  sobě  neposkytl  kronikářům 
žádné informace, z veřejných zdrojů se mi nepodařilo získat k roku 2020 žádné bližší infor-
mace. 

ODDÍL VOLEJBALU LITOVEL

Volejbalové zápasy členové hráli v tělocvičně ZŠ Vítězná Litovel. Dále užívali jedno 
hřiště s umělou trávou u ZŠ Vítězná Litovel a jedno antukové a dvě beachvolejbalová 
ve sportovním areálu za sokolovnou.

Předsedou oddílu byl Tomáš Remeš, pomáhalo mu pět trenérů (Marcel Železný, Mi-
roslav Švec, David Jančík, Kristýna Švecová a Jiřina Ščučková).

Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné informace, výše uvedené informace jsou 
z veřejných zdrojů.

ODDÍL FLORBALU LITOVEL

Tréninky neprobíhaly  od 10.  března do 11.  května 2020 a na podzim od 12.  říj-
na 2020 do 7.  prosince 2020.  Do konce roku ale probíhaly  jen tréninky venku. V létě  
od 24. do 28. srpna proběhlo letní soustředění. Předsedou oddílu byl Václav Stratil, pomá-
hali mu trenéři David Zapletal, Jaroslav Nevrlý, Karel Zientek a Lukáš Říha.

Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné informace, výše uvedené informace jsou 
z veřejných zdrojů.

ODDÍL KUŽELEK LITOVEL

V lednu roku 2020 začíná kuželkářský oddíl jarní část sezóny. A družstvo pokračuje 
ve 3. kuželkářské lize, B družstvo hraje krajský přebor, C družstvo hraje okresní přebor.  
Dorostenci se účastní severomoravské divize a pomalu se začleňují i do soutěží dospě-
lých. Jarní část sezóny je v plném proudu, když v březnu přichází nečekaná překážka 
v podobě celosvětové pandemie a všechny soutěže jsou okamžitě dočasně pozastaveny. 
Bohužel  se  situace  do  konce  června  již  nezlepšila  a  tím  byl  celý  ročník  ukončen 
a anulován. Protože se soutěže nedokončily tak všechny výsledky byly anulovány a druž-
stva zůstala ve svých soutěžích i pro nový ročník.

 V září roku 2020 začíná nový ročník a naše družstva nastupují do stejných soutěží, 
jak skončila na jaře. Pandemická situace však nabírá rychlý spád a soutěže jsou opět 
po měsíci hraní ukončeny. Do konce roku se už nesmí ani trénovat.

 Jelikož po sportovní  stránce se nedalo nic dělat,  tak se oddíl  ještě více zaměřil  
na dotažení projektu vybudování nové kuželny, která by se měla nacházet ve sportovním 
areálu fotbalového stadiónu. Projekt se podařilo dokončit a čekalo se na podání žádosti 
o dotaci na výstavbu.

 Za kuželkářský oddíl Kamil Axmann, předseda oddílu.
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ŠACHOVÝ ODDÍL LITOVEL

Předsedou byl Ing. Tomáš Míka. Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné informa-
ce, a ani z veřejných zdrojů se je k roku 2020 nepodařilo získat. 

ODDÍL LYŽOVÁNÍ LITOVEL

Předsedkyní byla Jitka Rampasová. Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné infor-
mace, z veřejných zdrojů se mi rovněž nepodařilo je k roku 2020 získat. 

ODDÍL TURISTIKY LITOVEL

Předsedou oddílu KČT byl Ing. Zdeněk Šišma, ve výboru pracovali ještě Ing. Mi-
roslav Lakomý, Stanislav Kaštil, Iveta Hrachovinová a Ivana Šišmová. Výbor se scházel je-
denkrát měsíčně a připravoval vycházky a řešil agendu.

 V roce 2020 oddíl pořádal 6 jednodenních vycházek a 2 vícedenní akce, akce pro 
veřejnost z důvodu pandemie nebyly pořádány. Tradiční zahájení roku bylo 1. 1. 2020 vý-
stupem na Pardusku (účast 27), 15. 2. vycházka Náklo – Litovel (účast 16) 29. 2. zimní 
Šumperská  50  (účast  12).  Březen  až  červen  zrušení  akcí.  Dne  27.  6.  výlet  na  kole 
do Loštic (účast 13), 4.–11. 7. 2020 akce Šumava – Churáňov a okolí (účast 10). V srpnu 
a  září  byla  provedena  obnova  značení  Bouzov–Kladky,  Litovel–Mladeč.  V  sobotu 
19. 9. Staré Město u Uherského Hradiště, Velehrad, Modrá (účast 12), 26. 9.–28. 9. 2020 
akce Krkonoše – Pec p/S (účast 16), 3. 10. Žďárské vrchy – Devět skal (účast 40). Říjen  
až prosinec zrušení akcí. Při značkařské činnosti naši členové provedli obnovu značení 
v délce 25 km. Provedli údržbu 2 rozcestníků v okolí Náměště n/H. 

Členové oddílu KČT TJ Tatran Litovel se dále účastnili i akcí dalšího oddílu KČT TJ 
Uničov. 

Zprávu podal Ing. Zdeněk Šišma

Zde je nutno zdůraznit, že členové se podíleli na velmi potřebné činnosti – značení 
turistických cest. Výsledky jejich činnosti tak ve velkém využívá turistická veřejnost.

HOROLEZECKÝ ODDÍL LITOVEL

Předsedou byl Vítězslav Špunda. Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné infor-
mace, z veřejných zdrojů se mi je nepodařilo k roku 2020 získat. 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU LITOVEL

Předsedou byl Radek Uvízl, kterému pomáhali trenéři Lukáš Kučera, Tomáš Voří-
šek a Roman Navrátil. Tréninky a domácí zápasy se konaly v prostorách Tělocvičné jedno-
ty SOKOL Litovel. Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné informace, z veřejných zdrojů 
se mi nepodařilo je k roku 2020 získat. 

TENISOVÝ ODDÍL LITOVEL

Předsedou byl Tomáš Bartoň. Oddíl sdružuje tenisty všech věkových kategorií, kteří 
trénovali  na  nově  vybudovaných  hřištích  za  kolejemi  na  Komárově.  Hřiště  jsou 



Pamětní kniha města Litovel pro rok 2020                                                              297 / 311

zpřístupněna nejen členům oddílu, ale i široké veřejnosti. V zimních měsících využívali  
volné kapacity v tělocvičnách v Litovli. Zkušenější děti vozíme na tréninky do nafukovací  
haly v Mohelnici. 

Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné informace, z veřejných zdrojů se mi nepo-
dařilo získat k roku 2020 žádné údaje. 

ODDÍL MALÉ KOPANÉ LITOVEL

Předsedou byl Milan Jirsák. Oddíl o sobě neposkytl kronikářům žádné informace, 
z veřejných zdrojů se mi nepodařilo získat k roku 2020 žádná data. 

TJ TATRAN LITOVEL, z. s. obdržel od města celkem 3 042 tis. Kč. Z toho na „činnost 
klubu“ 2 392 tis. Kč, na 1. ligu házené 500 tis. Kč a 150 tis. Kč na krajský přebor v kopané.  

Ve spolkovém rejstříku spolek výroční zprávu ani roční uzávěrku k 31. říjnu 2021 
nezveřejnil.

DHK Litovel
DHK Litovel z. s. vedený Vlastimilem Habermannem se věnuje dívčí házené. Klub 

využívá ke své sportovní činnosti sportovní halu ZŠ Vítězná Litovel.
Spolek obdržel od města celkovou částku 120 tis. Kč. Spolek ještě nikdy nezveřejnil  

výroční zprávu a uzávěrku ve veřejném rejstříku.

VODNÍ SPORTY

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VODNÍ SPORTY

Správní rada spolku s názvem „Spolek TJ VS Litovel, z.s.“  pracovala ve složení To-
máš Kutý (předseda spolku), Petr Čamek (hospodář spolku) a Ludvík Smrček.

Spolek obdržel od města celkovou částku 273,9 tis. Kč, z toho 100 tis. na akci Bobr 
Cup,  který  se  neuskutečnil.  Spolek  ještě  nikdy  nezveřejnil  výroční  zprávu  a  uzávěrku 
ve veřejném rejstříku.

Oddíl – sekce divoká voda
Rok 2020 začal pro členy oddílu TJ VS Litovel stejně nadějně jako doposud všechny 

ostatní. V prvních měsících roku vrcholila suchá zimní příprava. Sportovci navštěvovali tě-
locvičnu při ZŠ Jungmannova, plavecký bazén při ZŠ Vítězná a Jumping Litovel, dále ně-
kteří využívali posilovnu v Aplikačním centru Baluo při FTK UP v Olomouci. Tréninky bě-
hem suché přípravy probíhaly v několika tréninkových skupinách pod vedením trenérů To-
máše Kutého, Michala Stratila, Michala Šmoldase, Petra Čamka, Kena Dimova, Michaely 
Vaňkové, Alexandry Plachtové a Jakuba Fryče. Další součástí tréninkového procesu byly 
pravidelné tréninky na běžkách, které doplnilo i  soustředění na Nové Vsi u Rýmařova. 
Tohoto soustředění se zúčastnila velká část členů oddílu. 

V rámci jarní předzávodní přípravy odjeli Barbora Dimovová, Petr Šmakal a František 
Salaj do španělské Empuriabravy na dvoutýdenní soustředění s českým reprezentačním 
družstvem. V březnu však nastal  zvrat  nejen v závodní  sezóně,  ale  i  v životech všech 
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sportovců oddílu. Nadějně rozjetá sezóna byla ze dne na den ohrožena a postupně došlo 
ke zrušení závodů nejen v rámci České republiky,  ale i většiny mezinárodních závodů. 
Mezi  světovými  soutěžemi  zrušenými  kvůli  pandemii  byly  především  MS  dospělých 
ve sjezdu na divoké vodě v Nantahala (USA) a MEJ&U23 v Solkanu (SLO), na jejichž pří-
pravu věnovala část litovelských závodníků hodně úsilí a času.

V létě svitla naděje na uskutečnění alespoň některých závodů. Jako první závod celé 
sezóny proběhl v červnu Český pohár ve sprintu v Roudnici nad Labem. Dalšími závody 
byly:  MČR v dlouhém sjezdu dorostu, U23 v Postřelmově a MČR ve sprintu v Českém 
Vrbném  u  Českých  Budějovic.  Poslední  ze  závodů  proběhl  také  v jižních  Čechách, 
a to na vodácky proslulé trati pod Lipenskou přehradou. 

Soutěží neproběhlo mnoho, ale i tak se závodníkům podařilo obhájit skvělé výsledky, 
které zaslouženě odrazily jejich celoroční dřinu. Během letních prázdnin také proběhlo od-
dílové soustředění v Českém Krumlově, kterého se aktivně zúčastnily všechny tréninkové 
skupiny, včetně nejmladší přípravky. 

Po letních závodech opět přišly restrikce a s nimi i zrušení tradičních závodů, kterými 
byl i 26. ročník Free Litovel Bobr Cupu v Litovli, který jednota pořádá. Dále byl zrušen také 
Krumlovský vodácký maraton v Českém Krumlově. 

Sportovní výsledky za rok 2020:
ZÁVODY V ČR – Individuální medaile (junioři získali 6 medailí):
 MČRd klasik – 3. místo C1M Dm – Salaj; 1. místo C1M DS – Šmakal; 1. místo C2M 

DS –  Salaj/Šmakal;  MČRd  Veltrusy  –  3.  místo  C1M DM  –  Salaj;  3.  místo  C1M  DS 
– Šmakal; 1. místo C2M DS – Salaj/Šmakal.

U23 4 medaile – MČR U23 klasik (Postřelmov) – 3. místo K1 W; MČR U23 sprint 
(České Vrbné) – 3. místo K1 W; MČR klasik (Lipno) – 1. místo K1 W; MČR sprint (Lipno) 
– 1. místo K1 W – všechny medaile vybojovala Barbora Dimovová.

VET 2 medaile – MČR vet sprint (České Vrbné) – 1. místo C1 M – Hořínek; 1. místo 
C2M – Hořínek/Režňák.

 Medaile z hlídek – žáci – MČRž hlídky sprint (Křivoklát) – 3. místo 3xC1M – Stratil,  
Čamek, Trnka.

Junioři (5 medailí) – MČRd hlídky klasik (Postřelmov) – 1. místo 3xC1 DS – Salaj, 
Šmakal, Papula; 3. místo 3xC1 DM – Vodák, Geprt, Stratil;  1. místo 3xC2 DS – Salaj, 
Šmakal, Stratil, Čamek, Geprt, Papula; MČRd hlídky sprint (Veltrusy) – 1. místo 3xC1M 
DM – Vodák, Geprt, Stratil; 3. místo 3xC2M – Salaj, Šmakal, Stratil, Geprt, Vodák, Papula.

Za TJ VS Litovel zapsala a zpracovala Michaela Vaňková

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA LITOVEL

Předsedou spolku  s  názvem „Rychlostní  kanoistika  Litovel,  z.  s.“  je  Miloš  Pavlat 
a předsedou dozorčí rady Mgr. Stanislav Prucek. 

Spolek obdržel od města Litovel částku 100 tis. Kč. Spolek ještě nikdy nezveřejnil vý-
roční zprávu a uzávěrku ve veřejném rejstříku.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL

Starostou Tělocvičné jednoty Sokol Litovel, pobočného spolku České obce sokolské, 
je Mgr. Mirko Spurník. Členy výboru T. J. Sokol Litovel jsou: místostarostka – Ing. Dana 
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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 obdržel příspěvek od města 150 tis. Kč na pravidelnou činnost, ale 
v důsledku  omezení  činnosti  z důvodu  pandemie  COVID-19  byla  část  dotace  ve  výši 
93 tis. Kč vrácena. Členské příspěvky činily 500 Kč a 200 Kč (pro mládež a seniory).

Po prodeji sokolovny městu Litovel je jednota se spoluprací s městem spokojena. 
Kladně lze hodnotit investice města Litovel do údržby a oprav historické budovy i celého 
areálu. Měla také začít rekonstrukce šaten, která se protahovala díky pandemii COVID-19 
ale před Vánoci došlo k vyklizení suterénních prostor (včetně výborovny a posilovny Soko-
la) a rekonstrukce bude zahájena hned na začátku nového roku 2021.  T. J. aktivně spolu-
pracuje s dalšími sportovními organizacemi města, jako je Tatran Litovel, Vodní sporty Li-
tovel a oddíly pétanque. Tyto sportovní subjekty pořádají své turnaje, zápasy i soustředění 
v areálu sokolovny, případně jim sokolovna slouží jako zázemí. 

Vzhledem k tomu, že T. J. Sokol Litovel je pobočný spolek, výroční zprávu netvoří 
a nezveřejňuje, to činí Česká obec sokolská za celý spolek. Uzávěrka za rok 2020 je pří-
stupná ve spolkovém rejstříku.

Divadelní odbor je zmíněn v kapitole kultura.

ODDÍLY ŽEN

V roce 2020 T. J. nabízela možnost cvičení ve 12 oddílech: 
Ženy I. – cvičitelka Vlasta Machalová;
Ženy II. – cvičitelka Marie Smékalová; Zdravotní, kondiční cvičení pro seniorky – cvi-

čitelka Jana Svojanovská; Jóga I – cvičitelka Vladimíra Blažková; Jóga II – cvičitelka Mi-
roslava Vojáčková;  Věrná garda –  cvičitel  Karel  Mikulica;  Tenis  –  cvičitelé  Ing.  Marek 
Bednář a Ing. Petr  Soldán;  Kondiční kulturistika – cvičitel  David Dvořák (od září  2020 
Bc. Josef Hubáček); Badminton – cvičitel Ing. Marek Drešr; Pilates – cvičitelka Miroslava 
Vojáčková a Aerobik – cvičitelka Martina Kohoutová. 

Nutno připomenout, že v roce 2020 bylo cvičení značně omezeno z důvodu pande-
mie COVID-19, cvičilo se pouze do března 2020 a potom měsíc v září 2020. 

Počty členů: všestrannost (ženy I, ženy II, zdravotní cvičení pro seniorky) 40, jóga: 
50, věrná garda 4, kondiční kulturistika 23, tenis 12, pilates 25, aerobik 10, badminton 5 
a divadelní odbor 12 – celkem 160. Počty jsou pouze orientační, neshodují se s celkovým 
počtem, neboť oddíly žen se vzájemně prolínají, ženy navštěvují více druhů cvičení. 

SPORTOVNÍ ODDÍL TENISU

Oddíl  tenisu  uspořádal  dne  5.  9.  2020  otevřený  turnaj  ve  čtyřhrách.  Zúčastnil 
se ho rekordní počet účastníků v počtu 24 soutěžících. Oddíl vedl Marek Bednář.

SPORTOVNÍ ODDÍL KONDIČNÍ KULTURISTIKY

Oddíl  kondiční  kulturistiky  se  z důvodu  rekonstrukce  suterénu  sokolovny  podílel 
na přemístění posilovny na balkon nad vstupní halu. Část byla uložena společně s vyba-
vením výborovny na jeviště. Oddíl vedl David Dvořák.
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ODDÍL JÓGY

Oddíl vedli cvičitelé I. Jančí a D. Buchtová.

ODDÍL BADMINTONU

Oddíl vedl Marek Drešr.

ODDÍL VĚRNÉ GARDY

V roce 2020 se Věrná garda scházela k pravidelným společenským a sportovním ak-
tivitám pod vedením Ing.  Vladimíra Gottfrieda.  Činnost však byla poznamenána epide-
mickou situací.

Zprávu podal Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel.
Část údajů pochází z veřejných zdrojů

TJ SOKOL UNČOVICE

TJ Sokol Unčovice z.s. je vedený předsedou Ing. Pavlem Remešem. Spolek se stará 
o sokolovnu v Unčovicích a jeho členové hrají  mj. malou kopanou, ve které uspořádali
 7. srpna turnaj, 

Spolek  obdržel  od  města  Litovel  dotace  na  opravu  a  údržbu  sportovního  areálu 
a činnost v roce 2020 částku 20 tis. Kč.  Spolek ještě nikdy nezveřejnil  výroční zprávu 
a uzávěrku ve veřejném rejstříku.

INLIFE MORAVA
Společnost  InLife  Morava,  s.r.o.  vedená  Ing.  Petrem Čamkem úspěšně  pracuje 

na zlepšování infrastruktury po celém toku řeky Moravy, to považuje za své hlavní poslání. 
Zabývá se půjčováním lodí a vodáckého materiálu, pořádá vodácké příměstské akce pro 
děti, provozuje kempy vč. toho v Litovli, provozuje vodáckou restauraci. V roce 2020 zača-
la rozšiřovat své služby na zimní sporty provozované mimo sjezdovky. Zprovoznila půj-
čovnu skialpinistického vybavení a provozuje licencovanou průvodcovskou činnost po Je-
seníkách.

Pro  společnost  v  sezóně  2020  pracovalo  60–70    lidí,  a  svůj  servis  poskytla 
50–60 tis.   vodáků.  Celkový  obrat  společnosti  činil  4,0  mil.  Kč  při  výkonové  spotřebě 
2,4 mil. Kč a osobních nákladech 1,1 mil. Kč. Společnost hospodařila v červených číslech.

KLUB  LITOVELSKÉHO PETANQUE11

 Přes  mimořádnost  situace  v  důsledku  šíření  onemocnění  Covid-19  se  mnozí 
členové účastnili mistrovských akcí jak na regionální úrovni, tak na mistrovské konaných 

11 Ve spolkovém rejstříku je uvedeno slovo „péntaque“ uvedeno jako „pentaque“.
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v rámci Mistrovství republiky trojic. V zimním období si členové zlepšovali své hrací umění   
bowlingovým tréninkem. 

Na první  polovinu roku byly  připraveny odznaky klubu pro výročí  20 let  založení 
spolku  ,,Klub  litovelského  pétanque“.  K  této  příležitosti  byla  na  měsíc  duben  klubu 
svazovým orgánem přidělena  kategorie  Prestige  pro  turnaj  pořádaný  k  tomuto  výročí. 
Dubnový termín byl  vládním opatřením k zamezení  šíření  pandemie zrušen,  a  ani  ná-
hradní termín turnaje stanovený na 24. 10. se ze stejného důvodu neuskutečnil. V rámci 
celé  ČR  se  z  tohoto  důvodu  neuskutečnila  více  než  polovina  akcí 
plánovaných na rok 2020. 

 Součástí KLIP Litovel je také pětičlenná skupina   členů ze Šumperka, kteří hledali 
nejbližší  organizovaný klub  v okolí,  a  litovelský  klub  se  jim zalíbil.  Aktivně se  účastní 
turnajů a jsou dobrým rozšířením členské základny.

 Zprávu podali Ing. Zdeněk Potužák a Lubomír Anton 

Spolek ještě nikdy nezveřejnil výroční zprávu a uzávěrku ve veřejném rejstříku. Dle 
spolkového rejstříku se jedná o neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.

HANÁCKÝ PENTAQUE KLUB12 
Spolek obdržel od města Litovel příspěvek na činnost – 7000 Kč. Webové stránky 

spolku nejsou aktualizovány a spolek ještě nikdy nezveřejnil výroční zprávu a uzávěrku 
ve veřejném rejstříku. Dle spolkového rejstříku se jedná o neaktivní spolek podle § 125a 
zákona č. 304/2013 Sb.

MOTOSPORT

AUTOMOTOKLUB

AMK Litovel v ÚAMK, pobočný spolek, vedený předsedou Ondřejem Jarošem obdr-
žel od města částku 30 tis.  Kč na činnost a údržbu areálu. Spolek nezveřejnil  výroční 
zprávu a uzávěrku pro rok 2020 ve veřejném rejstříku.

MOTOSPORT HLAVINKA

Motorsport Hlavinka, z. s. vedený předsedou výboru Josefem Hlavinkou obdržel od 
města částku 20 tis. Kč na činnost spolku. Spolek ještě nikdy nezveřejnil výroční zprávu 
a uzávěrku ve veřejném rejstříku.

MAŽORETKY LINETBELLS 
Mažoretky Linetbells Litovel z. s.  vedený předsedkyní Bc. Hanou Popelkovou obdr-

žel od města částku 60 tis. Kč na činnost spolku. Spolek ještě nikdy nezveřejnil výroční 
zprávu a uzávěrku ve veřejném rejstříku.

12 Ve spolkovém rejstříku je uvedeno slovo „péntaque“ uvedeno jako „pentaque“.
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HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB
Hanácký jezdecký klub Litovel, z. s. vedený předsedou Mgr. Josefem Pokorným ob-

držel na činnost klubu 70 tis. Kč. Spolek ještě nikdy nezveřejnil výroční zprávu a uzávěrku 
ve veřejném rejstříku.

OSTATNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY
V Litovli a přidružených obcích probíhá mnoho sportovních aktivit, které nejsou nijak 

oficiálně organizovány, probíhají  jen pro radost zúčastněných. I  některé z těchto aktivit 
město Litovel podporuje. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY PODPOŘENÉ MĚSTEM

Podpora těchto sportovních aktivit je v závěrečném účtu vedena jako „dary obyvatel-
stvu“. Byly to následující aktivity a činnosti:

činnost družstva malé kopané SK Profit Nová Ves 5 000 Kč obdržel M. H.

činnost družstva malé kopané FK Peklo Nová Ves 5 000 Kč obdržel P. Č.

organizační zajištění 10. ročníku turnaje v nohejbale 5 000 Kč obdržel T. R.

organizační zajištění závodů malých motocyklů  3 000 Kč obdržel J. H.

trénink a účast tréninkové skupiny 
                      na závodech Spartan Race 15 000 Kč obdržel T. M.

a činnost družstva malé kopané Koník 7 000 Kč obdržel P. N.

činnost družstva malé kopané v Chudobíně  10 000 Kč obdržel M.R.

činnost a vybavení družstva malé kopané a na organizační 
                     zajištění kulturních akcí v Rozvadovicích 20 000 Kč obdržel J. P.

činnost družstva malé kopné v Březovém 15 000 Kč obdržel M. K.

činnost družstva malé kopané FC Chořelice 15 000 Kč obdržel D. K. 

činnost dvou družstev malé kopané Unčovice 10 000 Kč obdržel T. R. 

činnost místního sdružení ČČK v Březovém 15 000 Kč obdržel J. S. 

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY
Mezi sportovní aktivity je třeba zahrnout i různá kondiční cvičení vedená komerčně. 

Tento fenomén se týká velmi často žen. Část z nich cvičila v rámci aktivit „Sokola“ (vizte 
výše), další pak v různých vnitřních i venkovních prostorách.
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SPOLKY

AKSELIT
Akselit  z.  s.  vedený  předsedou  Jaroslavem  Skálou  obdržel  na  činnost  spolku 

od města 135 tis. Kč. Spolek od svého založení nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou 
výroční zprávu a ani účetní uzávěrku.

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek Litovel, z. s., který 

nemá ve spolkovém rejstříku uvedeno jméno předsedy, obdržel od města 3 tis. Kč k za-
jištění  účasti  na  mezinárodních  závodech  poštovních  holubů.  Tento  pobočný  spolek 
od svého založení nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou výroční zprávu a ani účetní 
uzávěrku. 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Litovel, vedený předsedou Janem Ju-

rečkou, obdržel od města 10 tis. Kč na činnost organizace. Tento pobočný spolek od své-
ho založení nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou výroční zprávu a ani účetní uzá-
věrku. 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Český svaz chovatelů,  z.  s.,  Základní  organizace Litovel  1  (pobočný spolek)  měl 

ke konci roku 38 členů, z toho 1 mladého chovatele. Během roku uspořádala ZO 2 výstavy 
a šestkrát burzu exotického ptactva. Na 43. ročníku výstavy holubů „Memoriálu Josefa 
Vrbky“ bylo vystaveno 386 holubů 36 plemen; na okresní výstavě exotů 278 papoušků 
i drobných exotů. 

Místní všeobecná výstava, setkání chovatelů a příznivců holubů slezských plemen 
z ČR,  klubová výstava velkých voláčů i  burzy  exotického ptactva  a okresní  olympiáda 
v oborech drůbež a holubi – vše bylo zrušeno v důsledku opatření proti Covidu-19.

Celostátní  olympiáda  mladých  chovatelů,  kde  se  v minulých  letech  na  prvních 
místech  umístil  Jan  Erlec,  byla  také  zrušena.  Litovelští  chovatelé  se  zúčastnili  výstav 
v rámci České republiky i Slovenska, kde se Bohumil Grulich opět stal mistrem ČR v oboru 
králík. Ing. Jiří Škrabal získal ocenění v témže oboru – šampion ČR. 

Zprávu podal Ladislav Janeček, předseda ZO ČSCH Litovel. 

Tento pobočný spolek za rok 2020 nezveřejnil ve spolkovém rejstříku výroční zprávu 
a účetní uzávěrku. 
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Základní  organizace  Českého zahrádkářského  svazu Litovel,  pobočný  spolek,  ke 

konci roku evidovala 118 svých členů. Pro pěstitelskou činnost byl rok 2020 nepříznivý, 
do dubna bylo sucho a od května nebývale deštivo. To zapříčinilo ne zrovna nejlepší vý-
sledky. Proto členové upustili od uspořádání výstavy ovoce, zeleniny a květin.

Činnost organizace omezil koronavirus, ale i tak poskytla své prostory městu ke ko-
nání voleb, bytovému družstvu k uspořádání schůzí a ke třem soukromým akcím.

V říjnu se členové rozloučili s dlouholetým členem a zakladatelem zahrádkářské osa-
dy u koupaliště, panem Lubomírem Kolečářem. Podílel se na rekonstrukci zahrádkářského 
domku, dlouhá léta pracoval ve výboru a revizní komisi.

Organizace obdržela od města na svou činnost 10 tis. Kč, ty použila na úhradu ener-
gií, nákup potřebného nářadí a úklidových prostředků a na revizi komínů.

Informace poskytl Ing. Leonard Machala, předseda organizace

Organizace svoji účetní uzávěrku za rok 2020 ve spolkovém rejstříku zveřejnila.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Litovel (pobočný spolek) byl rok 

2020 volebním. Došlo ke změnám ve složení výboru: předseda – Filip Baroň, místopřed-
seda – Blahoslav Melhuba, jednatel – Luděk Příkopa, pokladník – Roman Koloušek, refe-
rent pro osvětu – Josef Kolavik, referent pro tlumení včelích nákaz – Luděk Štaffa, předse-
da  kontrolní  komise  –  Miloslav  Čunderle  a  členové  kontrolní  komise  –  Jan  Gottfried 
a Zdeněk Rozsypal.

Základní organizace má celkem 70 řádných členů včelařů a 14 registrovaných vče-
lařů. Celkově do obvodu ZO spadá 28 katastrálních území, na kterých bylo v září evi-
dováno 89 stanovišť s počtem 730 zazimovaných včelstev (v roce 2019 to bylo 861 včel-
stev).  Výkaz ze statistiky pro daný rok v produkci  medu byl  celkově 7000 kg a vosku 
310 kg. Oproti jiným rokům tu je znát značný pokles (2019 – 14 800 kg, 2018 – 18 500 kg), 
i když statistika a realita uváděných údajů nemusí být vždy v souladu. A to nejenom díky 
špatnému počasí, ale i dané lokalitě stanoviště. Místním včelařům se podařilo také od-
chovat 214 matek mimo šlechtitelské chovy.

Počasí ve snůškovém období nikterak nepřálo. Obzvláště pak v čase ovocných stro-
mů a řepky, kdy v době rozkvětu přišlo ochlazení a deště, a včely tak nemohly naplno vyu-
žít snůšky. I při květu dalších významných rostlin, pak hlavně lípy, nebyla situace lepší, 
ba naopak. Na medovicový med při tomto vývoji počasí už nikdo ani nesázel a loňský rok 
co  do  produkce  medu  byl  celkově  výrazně  podprůměrný.  Ovšem  také  hodně  závisí 
na umístění stanoviště do daných přírodních podmínek, kde s tím bývá právě spojena pří-
znivá včelí pastva v doletu včely a následné medné výnosy.

Ze zimních odebraných vzorků včelí měli v naší organizaci a následném vyšetření 
zde byla po roce opět prokázána nákaza moru včelího plodu. Ohnisko se nacházelo v obci 
Červenka a bylo vyhlášeno ochranné pásmo v okruhu 5 kilometrů, včetně zasahujících ka-
tastrů. Toto další vyšetření proběhne opět za rok. Tak uvidíme jak se situace pro rok 2021 
vyvine, a to nejenom v oblasti včelaření.

Ať to lítá, ať máme zdravé včely a přírodu.

Zprávu podal Filip Baroň, předseda ZO ČSV Litovel
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Tento pobočný spolek za rok 2020 nezveřejnil ve spolkovém rejstříku výroční zprávu 
a účetní uzávěrku. 

MYSLIVECKÉ SPOLKY

MYSLIVECKÝ SPOLEK LITOVEL – DOUBRAVA

Myslivecký spolek Litovel Doubrava má celkem 23 členů. Předsedou je PhDr. Josef 
Rampas, místopředsedou Jiří Dvořák, ekonomkou Kamila Hrabová, jednatelem je Zdeněk 
Skácel a hospodářem spolku je Rudolf Kráčmar. Na výroční členské schůzi konané dne 
29. 2. oznámil ukončení členství pro svůj věk pan Božetěch Balatka a v současné době 
jsou 4 v čekatelské lhůtě. Výměra honitby se nezměnila, činí stále 1472 hektarů.

Celý letošní rok byl ve znamení naprostého zvratu proti loňskému roku. Na začátku 
roku jako každoročně v lednu se uskutečnil tradiční ples na Července, v únoru byla řádně 
svolána výroční členská schůze. Již tehdy se poprvé začalo hovořit  o nové celospole-
čenské  hrozbě,  virové  pandemii  s názvem  Covid-19.  A již  akci  Jarní  myslivecký  den 
pro děti a mládež nám překazila první vlna epidemie. V březnu nastala doba karantén, zá-
kazů  shromažďování,  zákazů  společných  akcí.  Jen  náhodou  se  podařilo  uskutečnit 
dne 20. 6. již 50. ročník Poháru Doubravy, jejímž vítězem se stal pan Josef Papula ze So-
báčova. 

V červenci byly pořádány barvářské zkoušky loveckých psů v litovelském lese. Z cel-
kového počtu 11 startujících obstálo 10 psů. V průběhu května až června byla sbírána vej-
ce u chovného hejna bažantů ponechaného z loňského roku. Bylo nasbíráno celkem 1 300 
vajec a tato dána do líhní ve Střelicích, které vlastní firma Colchi, s.r.o. Každé vejce má 
hodnotu 6 Kč. Celková suma byla směněna v podobě 36 ks krocana divokého a bylo 
dovezeno i 500 kusů bažantích kuřat.

Jak bylo v úvodu popsáno, letošní rok byl pravým opakem let předešlých. Oproti loň-
skému suchu letos pršelo v průměru skoro každý třetí  den. V tomto roce bylo uloveno 
11 srnců, 10 divočáků a 3 daněly,  15 lišek a 2 mývalovci  kuní.  Na bažanty se konaly  
4 hony a bylo uloveno celkem 174 bažantích kohoutů, což je slovitelnost 76 %. Na chovné 
hejno bylo ponecháno 32 bažantích slepic a 11 kohoutů. Z opatřených 36 divokých krůt byl 
úhyn 4 ks, na chov byl ponechán 1 krocan a 3 morky. Závěrem lze říci, že tento vlhký rok  
měl  vliv  na  malé  přírůstky  zajíců,  respektive  veškeré  drobné  zvěře.  Na  druhé  straně 
se však naplnily strouhy a potoky, které byly již několik let suché. 

Zprávu podal Rudolf Kráčmar, hospodář spolku Doubrava.

Tento spolek za rok 2020 nezveřejnil ve spolkovém rejstříku výroční zprávu a účetní 
uzávěrku. 

MYSLIVECKÝ SPOLEK UNČOVICE

Myslivecký  spolek  Unčovice  vedený  předsedou  Františkem  Špundou  obdržel  od 
města 20 tis. Kč na činnost organizace. Tento spolek za rok 2020 nezveřejnil  ve spol-
kovém rejstříku výroční zprávu a účetní uzávěrku. 
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MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA
Rok u Muzejní společnosti Litovelska, z. s. proběhl takto:

První akcí roku byla 11. února 2020 návštěva Sklářské minihutě v Bouzově členy 
Výboru MSL s doprovodem v počtu 8 osob. Minihuť je od roku 2002 součástí historického 
areálu v podhradí. Provozovnu je možno navštívit pouze v lednu nebo únoru, po zbytek 
roku  bývá  zavřená.  Malý  prostor  rovněž  neumožňuje  objednání  větších  skupin.  Dva 
nadšení amatérští skláři zde vyrábí hlavně foukáním středověkou technikou repliky histo-
rického skla pro hrad a návštěvníky, dále hutní technikou dekorativní sklo a drobné su-
venýry. Výklad byl veden přímo skláři za běžného provozu, takže jsme byli svědky výroby 
poháru  zdobeného tzv.  malinami  a  taženou nití  na  nožce i  menších  dekorací  –  slona 
a jablka.

O dva dny později, 13. února 2020, se ve výstavních sálech Muzea Litovel konalo 
Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska za účasti 44 řádných členů, 1 člena 
čestného a tří hostů. První část obstaral komentovanou prezentací Proměny ramen řeky 
Moravy v posledních 250 letech Ing. Radovan Urválek, člen Výboru MSL, který tímto inici-
oval  důkladnější  zpracování  tématu  městem.  O  přestávce  využila  většina  přítomných 
možnost  prohlídky  aktuální  muzejní  výstavy  Červenka,  obec  Mikroregionu  Litovelsko. 
Po 18. hodině pak probíhala členská schůze v již tradičním formátu. Navržený rozpočet 
i plán činnosti byl v průběhu roku upravován ze známých důvodů. 

Zásahem vyšší moci v podobě koronaviru tak byla spolková aktivita během celého 
roku výrazně utlumena a ani akce typu zahájení turistické sezony, Velikonoční jarmark 
v Muzeu Litovel či vycházka po hřbitově se neuskutečnily.

V sobotu 6. června 2020 se krátce před půl druhou odpoledne v blízkosti železniční 
stanice Červenka shromáždilo 39 osob, z toho 21 členů MSL. Konala se vycházka, jako 
doprovodný program ke končící muzejní výstavě, kterou MSL uskutečnila pod vedením 
Mgr. Jany Motlové, kronikářky obce Červenky a členky MSL.  Účastníci navštívili kostel  
sv. Alfonse, vyslechli výklad u hospody, uctili profesora Františka Dvořáka, významného 
historika umění, u jeho rodného domku, o historii školy pohovořila bývalá kronikářka obce 
a  zároveň  učitelka  na  základní  škole  paní  Petra  Prucková,  zhlédli  pomník  obětem 
1. a 2. světové  války,  prohlédli  si  výstavu  o  historii  obce  k  730.  výročí  první  písemné 
zmínky, starosta Vladimír Navrátil představil rozměrná plátna Františka Flasara, prohlédli 
si kapli sv. Pavlíny a na závěr viděli divadelní oponu Františka Flasara.

 V  pátek  4.  září  2020  pomohla  MSL  muzeu  uspořádat  besedu  se  starostou 
a místostarostou, pány Viktorem Kohoutem a Mgr. Lubomírem Brozou, o událostech spo-
jených  s  uzávěrou  Litovle.   Další  den  členky  MSL pomáhaly  muzeu  při  Litovelských 
slavnostech a Ing.  Radovan Urválek uskutečnil  procházku s výkladem k historii  města 
(cca 25 návštěvníků). 

 V neděli 20. září 2020 MSL uspořádala vyjížďku za poznáním hospodářského záze-
mí areálu a Růžového údolí v Novozámeckém areálu. Dvanáct cyklistů vedli Ing. Lenka 
Křesadlová, PhD., (z NPÚ) a Ing. Radovan Urválek (z MSL). 

 V pondělí 21. září 2020 obdržela MSL ocenění třetím místem Ceny Karla Absolona 
Zlatý mamut za popularizaci archeologie (společný projekt Archeologického ústavu Akade-
mie věd České republiky Brno, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a mu-
zeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  To vše za projekt Litovelský ar-
cheologický podzim. MSL obdržela za tento projekt  i  pamětní  list  v  anketě  Cena Olo-
mouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2019. Je škodou, že Muzeum Litovel se k tomu-
to projektu postavilo, tak jak se postavilo. Zásluhou vedení muzea nebyl vystaven náhr-
delník  tzv.  germánské princezny,  který se měl  možnost  dočasně vrátit  na místo svého 
nálezu po dvou stoletích.
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 Ve čtvrtek 1. října 2020 uspořádala MSL jako doprovodnou akci k probíhající vý-
stavě o rodokmenech přednášku autorky putovní výstavy Heleny Voldánové.

 V sobotu 3. října 2020 se účastnilo celkem 38 osob včetně 4 dětí v Mladečských 
jeskyních přednášky v in situ (pozn. na místě) docenta Martina Olivy, předního našeho 
paleolitika. Byla to odložená akce Litovelského archeologického podzimu (2019).

 V úterý 10. listopadu 2020, již v době nouzového stavu, pokračovala tradice, kterou 
založili v Litovli manželé Urválkovi a od roku 2015 převzala Muzejní společnost Litovelska. 
V Den válečných veteránů objížděl většinu pietních míst Ing. Radovan Urválek, člen Výbo-
ru MSL, sám. Svíčka byla zapálena v Savíně, na Nové Vsi, v Haňovicích, Myslechovicích, 
Rozvadovicích,  v  Litovli  na  náměstí,  u  pomníčku  na  Komárově  a  na  dvou  místech 
ve Třech Dvorech. Z časových důvodů byla svíčka zapálena u kaple na návsi v Chořeli-
cích o den později,  11.  listopadu.  Před radnicí  se piety  zúčastnil  poprvé i  představitel 
města, místostarosta města Mgr. Lubomír Broza a pak i pan Josef Hetcl, manželé Urvál-
kovi a Mgr. Robert Najman. 

Jeden z aktivních členů MSL pan Karel Polášek vystavoval svou cyklistickou sbírku 
v prostorech litovelského Turistického informačního centra.

 V roce 2020 získala Muzejní společnost Litovelska, z. s. dotaci od města Litovel 
na celoroční  činnost ve výši  15.000 Kč.  V těžké situaci  jsme neutráceli  za zbytečnosti 
a 10.000 Kč jsme ke konci roku městu vrátili. MSL byla jedním z mála spolků, který tak 
učinil. 

 Sedmičlenný Výbor a 3 členové Revizní komise se sešli celkem sedmkrát podle po-
třeby a aktuálních možností. Nedošlo k personální změně, nikdo z Výboru se nejel vzdě-
lávat pro potřeby spolku. Členská základna v roce 2020 byla stabilní, ke konci roku 2020 
MSL měla 85 řádných a 2 čestné členy. 

Informace podal Mgr. Robert Najman, předseda MSL

Muzejní společnost Litovelska řádně zveřejnila svou účetní uzávěrku za rok 2020 
ve spolkovém rejstříku.

SDRUŽENÍ RODIČŮ

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY NASOBŮRKY

Sdružení rodičů a přátel školy Nasobůrky, z. s. vedený Ing. Martinou Valentovou ob-
držel  od města 3,6 tis.  Kč na úhradu nájemného za sál  v Nasobůrkách.  Tento spolek 
od svého založení nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou výroční zprávu a ani účetní 
uzávěrku.  

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY ZUŠ V LITOVLI

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ v Litovli vedený Jitkou Steigerovou od svého založení 
nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou výroční zprávu a ani účetní uzávěrku.  
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SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITOVEL, JUNGMANNOVA

Spolek rodičů a přátel Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc ve-
dený Kateřinou Rozmanovou od svého založení nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou 
výroční zprávu a ani účetní uzávěrku.   

RODIČOVSKÝ SPOLEK PŘI ZŠ VÍTĚZNÁ

Rodičovský spolek při ZŠ Vítězná Litovel, Vítězná 1250 vedený Monikou Duškovou 
od svého založení nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou výroční zprávu a ani účetní 
uzávěrku.   

OSTATNÍ SPOLKY
 

KYNOLOGICKÝ KLUB LITOVEL

Český kynologický svaz ZKO Litovel – 049, pobočný spolek, je vedený panem On-
dřejem Vespalcem a věnuje se výcviku psů. Počet členů se pohybuje kolem 55, mění 
se mírně  i  během  roku.  Členové  se  svými  psy  se  scházejí  vždy  v  neděli  dopoledne 
a pak ještě jednou či dvakrát v týdnu. V roce 2020 na jaře a na podzim se žádné zkoušky 
z důvodu epidemické situace neuskutečnily.

Informace podala Bc. Veronika Vespalcová

Tento  pobočný  spolek  obdržel  od  města  20  tis.  Kč  na  činnost  organizace 
a za rok 2020 nezveřejnil ve spolkovém rejstříku výroční zprávu a účetní uzávěrku. 

MEDUŇKA 2000 

Meduňka 2000, spolek vedený Bc. Lenkou Bednaříkovou, DiS., sdružuje zastánce 
rodin a osob, jež se starají o seniory postižené stařeckou demencí. 

Spolek řádně zveřejnil svou účetní uzávěrku za rok 2020 ve spolkovém rejstříku.

NOVOVESKÉ ŠŤABAJZNY

Spolek  Novoveské  Šťabajzny,  z.  s.  je  vedený  předsedkyní  Jiřinou  Jánošíkovou. 
Hlavním posláním spolku je zvyšování zájmu občanů o kulturní a vzdělávací rozvoj v obci  
Nová Ves a jejím blízkém okolí. Na jaře se uskutečnily tradiční akce k oslavě Mezinárodní-
ho dne žen, Novoveské Šťabajzny rozdaly všem ženám na Nové Vsi krásnou jarní pri-
mulku.

Spolek od svého založení nezveřejnil ve spolkovém rejstříku žádnou výroční zprávu 
a ani účetní uzávěrku.

PAGOPAGO

 Spolek  ekologická  organizace  PagoPago  je  vedená   předsedou  Josefem  Čer-
mákem.  Věnuje  se  výsadbě  a  pěstování  dřevin  v  klimaticky  nepříznivých  oblastech, 
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autoregulační výsadbě, zamezení dalšího úbytku podzemních vod, správným způsobům 
hospodaření na orné půdě a v lesích.  

Spolek řádně zveřejnil svou účetní uzávěrku za rok 2020 ve spolkovém rejstříku.

PŘÁTELÉ CHUDOBÍNA

Spolek  Přátelé  Chudobína  z.  s.  vedený  předsedou  René  Barochem  se  věnuje 
převážně ochraně kulturních hodnot v obci Chudobín, kterými jsou zejména venkovské 
zvyky,  příroda,  kulturní  bohatství  a  zdravé  životní  prostředí,  dále  podpoře  rozvoje  ob-
čanských iniciativ. Spolek za rok 2020 nezveřejnil ve spolkovém rejstříku výroční zprávu 
ani účetní uzávěrku. 

SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO

Spolkovou  činnost ovlivnila  celosvětová  epidemiologická  situace,  která  nedovolila 
zrealizovat většinu plánovaných akcí – řada akcí se musela přesunout nebo úplně zrušit. 
V době možné školní výuky fungoval Oddíl silových sportů a Oddíl zápasu. V srpnu bylo 
uspořádáno týdenní soustředění pro děti z Oddílu zápasu a v září pro litovelské mateřské 
školky sportovní dopoledne s názvem „Jsem silný jako Gustav Frištenský“. Oddíl silových 
sportů vedl trenér Zbyněk Mlčoch a věnoval se všeobecné pohybové přípravě; vypracoval 
pro zájemce osobní plán silových cvičení ve zdejší posilovně; oddíl zápasu trenér Mgr. An-
tonín Tomiga s asistentkou Ing. Kateřinou Kusou a Mgr. Zdenkou Frištenskou učili děti zá-
kladní zápasnické chvaty. Nejdříve však kladli důraz na všestranný silový rozvoj, pohy-
bovost, bystrost a výdrž.

 Sportovní  soustředění  pro  členy  oddílu  zápasu  se  uskutečnilo  v době 
od 22. do 28. srpna. Mělo formu příměstského tábora SGF a určeno bylo pouze pro děti 
z oddílu zápasu s programem – jízda na raftech po Moravě, cyklovýlet do Mladče, pro-
hlídka  muzejní  expozice  Gustava  Frištenského,  návštěva  Dětského  centra  v Olomouci 
a různé sportovní soutěže i hry. 

 Sportovní den litovelských MŠ „Jsem silný jako Gustav Frištenský“ (8. 9.) – více než 
stovka dětí si zde zasoutěžila v různých pohybových a sportovních disciplínách. Krásné 
počasí podtrhlo tuto zdařilou akci. Děti si odnesly mimo nádherného zážitku, sladké odmě-
ny a diplomu i krásnou památeční medaili s nápisem „Jsem silný jako Gustav Frištenský“. 
Uvedené akce finančně podpořilo město Litovel. 

Informace poskytl Ing. Miroslav Frištenský Ph.D., předseda SGF.

SPOLEK  GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO  obdržel  od  města  dotaci  20  tis.  Kč  na  činnost 
spolku. Tento spolek za rok 2020 nezveřejnil ve spolkovém rejstříku výroční zprávu a účet-
ní uzávěrku. 

NEAKTIVNÍ A ZRUŠENÉ SPOLKY

ASOCIACE TOM ČR, TOM 4116 LOTUS 

Asociace TOM ČR, TOM 4116 LOTUS, neaktivní  pobočný spolek Asociace turis-
tických oddílů mládeže České republiky. 
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SPOLEK PŘÁTEL KULTURY UNČOVICE

Spolek přátel kultury Unčovice, z. s. vedený předsedkyní Blankou Remešovou nemá 
ve spolkovém rejstříku žádné informace a nezveřejňuje o sobě žádné údaje.

TJ SOKOL TŘI DVORY

TJ Sokol Tři  Dvory nemá ve spolkovém rejstříku žádné informace a nezveřejňuje 
o sobě žádné údaje.

STUDENTSKÝ KLUB PÁRÁTKO 

„Studentský klub ,,Párátko“ v likvidaci“ – neaktivní spolek byl zrušen dne 13. 3. 2021 
likvidací.

SPOLEČNOST ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ JESENÍK

„Společnost československého opevnění Jeseník v likvidaci“ – neaktivní spolek byl 
zrušen dne 13. 7. 2020 likvidací.
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ZÁVĚR

Můj vzácný předchůdce PhDr. Josef Hubáček v těchto místech hořekoval nad ne-
ochotou některých poskytovat informace. Já si stěžovat nebudu, těch, kteří nijak nezarea-
govali  na žádosti  mého předchůdce či  mne, moc nebylo. Mnoho informací jsem získal 
z veřejných zdrojů. Pokud jsem někomu zatelefonoval a potřeboval něco dalšího upřesnit, 
nikdo mne neodmítl, stačilo se jen zeptat. Pro mou protistranu to bylo často jednodušší. 
Ve veřejných zdrojích jsem našel mnoho společností a spolků, kterým se můj předchůdce 
nijak nevěnoval, a přitom vykonávají zodpovědně svou činnost, dávají práci mnoha lidem, 
odvádějí daně etc. Tyto jsem velmi rád do kroniky doplnil. Mnoho, dle mého důležitých, 
se ale do tohoto ročníku kroniky ještě nedostalo. Rád bych se jim ale věnoval v dalších 
ročnících kroniky.

Hledání ve veřejných zdrojích ale přineslo i informace pro někoho nejspíš nechtěné. 
Domnívám se,  že  skutečnost,  že  společnost  či  spolek  nezveřejňuje  informace  ve  ve-
řejných rejstřících či neinformuje na webových stránkách nebo jiných internetových platfor-
mách, má vypovídací hodnotu velmi vysokou. Nemálokrát se to týká i např. spolků, které 
v roce 2020 obdržely desetitisícové, statisícové ba jednou i milionové částky od našeho 
města, resp. od daňových poplatníků. Mohu si jen přát, aby se s těmito darovanými penězi 
zacházelo korektně. Jen mne zaráží, že pro mnoho pracovníků úřadu, pro mnohé zastupi-
tele a mnohé radní nejsou tyto skutečnosti vůbec důležité a neřeší je.

Tato  pamětní kniha není dílem jen dvou kronikářů, ruku k dílu přiložili mnozí další. 
Pan Lubomír Šik, náš předchůdce, přispěl do kroniky nejen svým úvodem, ale i mnoha 
informacemi. Velkou práci vykonali i členové Letopisecké komise rady města Litovel – paní 
MUDr. Dajána Dvorská, Marie Hrubá, Mgr. Ivana Kubíčková, Mgr. Hana Jemelková a pá-
nové  Mgr. Robert Najman,  Miroslav Pinkava, Karel Polášek a již zmíněný pan Lubomír 
Šik. Nejen „administrativní servis“ nám poskytovala zapisovatelka paní Hana Dohnalová. 
Práce  by  se  neobešla  bez  informací,  které  nám poskytli  zástupci  mnoha  firem,  stran 
a hnutí, církví, sportovních organizací, mnoha spolků či zástupci přidružených obcí. Jejich 
jména jsme uvedli přímo v textu kroniky. Mnoho informací jsme získali od vedení města 
a z Litovelských novin tvořených paní Mgr. Evou Kratochvílovou.

Můj předchůdce, já, členové letopisecké komise a mnozí další si uvědomují, že přílo-
hou kroniky by měla být kvalitní obrazová příloha, kde každá z fotografií by měla nést ši-
roké množství metadat. Tato databáze zatím, ku škodě budoucím, není. Bude to pro nás 
všechny velkým úkolem.

Dále považuji za potřebné poděkovat členům rodiny Hubáčkovy a i rodiny mé za ne-
změrnou trpělivost a podporu.

Největší poděkování ale patří všem aktivním občanům Litovle a všech přidružených 
obcí, kteří přispívají svou prací či dobrovolnickými aktivitami k rozvoji našeho města a na-
šich obcí a pokračují tak ve velikém díle, na kterém tak usilovně pracovaly předcházející 
generace.

Ing. Radovan Urválek,
      kronikář města       


