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1. ÚVOD
Tak máme za sebou první rok koaliční vlády Petra Nečase. Vláda měla ve
sněmovně dosud nikdy nedosaţenou převahu 18 hlasŧ a zdálo se tedy, ţe vládnutí bude
bezproblémové. Opak byl pravdou. Všechny tři koaliční strany ve volbách slibovaly rázné
prosazení reforem, jejich volební sliby se příliš nelišily. Boj proti korupci? Ukaţte mi někoho,
kdo by obhajoval korupci. Reformy místo škrtŧ? Ale jaké reformy, jak mají vypadat, aby
nebolely? Přitom ţádná ze stran nechtěla být před voliči viníkem nepopulárních opatření.
Vládní strany se utápěly více v soubojích mezi sebou neţ s opozicí. Přitom ovšem tak
jako opozice neměla sílu na svrţení vlády, ani ţádná z vládních stran, přes silácké řeči, si
nemohla dovolit z koalice odejít. Místo útokŧ na politický program se proto útočilo na
jednotlivé osoby s cílem znevěrohodnit politickou stranu. Tato taktika byla usnadněna tím,
ţe loňské volby (díky krouţkování lidí z konce kandidátek) vynesly do popředí zcela
neznámé osobnosti s nevěrohodnou kvalifikací pro vedení odborných ministerstev.
Nejprve ministr vnitra Radek John aférou s pomocí odposlechu napadl ODS a
odrovnal ministra Drobila, pak ministr financí Kalousek vytáhl proti ministrovi obrany
Vondrovi za rozhazování peněz v době loňského českého předsednictví Evropské Unie
(ten ovšem své postavení udrţel). V dubnu se útoky soustředily proti Věcem Veřejným a
propojení této strany s detektivní agenturou ABL, pŧvodně v majetku ministra Bárty. Vládní
krize vyvrcholila jeho odstoupením, také John musel opustit ministerstvo vnitra, ale
náhradou dostal speciální funkci místopředsedy pro korupci. Ale i z této funkce krátce
potom odešel a místopředsedkyní vlády se stala dosud neznámá právnička Karolina
Peake. Tím ovšem osobní útoky neskončily. Do konce roku opustilo Nečasovu vládu sedm
ministrŧ: Po ministrovi ţivotního prostředí Pavlu Drobilovi (ODS), to byl ministr dopravy Vít
Bárta (VV) a ministr vnitra Radek John (VV), následoval nový ministr dopravy Radek
Šmerda, pak ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS) a ministr prŧmyslu Martin Kocourek
(ODS), poslední byl koncem roku ministr kultury Jiří Besser (TOP 09). Přitom ţádný
neodcházel (alespoň oficiálně) pro špatné vedení resortu, ale vţdy pro mediálně
odhalená, nafouknutá a ovšem nepotvrzená, podezření z osobních prohřeškŧ.
Metody sledování a odposlechŧ se zabydlely na politické scéně. Kaţdá zpráva,
kaţdá pošta, kaţdý telefonát, kaţdá platba, kaţdý rozhovor v kavárně, na ulici, mŧţe být
zaznamenán. Kdykoli se dá vybrat z archivu jako zbraň, která je připravená na okamţité
pouţití. Nikdo nikomu nemŧţe věřit, kaţdý je sledován, fotografován a odposloucháván
málem i na záchodě, skutečné nebo vymyšlené aféry se dávkovaně pouštějí do médií.
Zajímavé, ţe trestné činy (vykrádání policejních a soudních spisŧ), k nimţ dochází při
takovém špiclování nikdo netrestá. Všichni bojují proti všem – a to jsou ty nadějné nové
strany a nové tváře, které si voliči zvolili místo nenáviděných dinosaurŧ.
Média nás zahlcují negativními informacemi a lidé jsou stále více naštvaní. Kdybych
zde neţil, došel bych nutně k názoru, ţe v této zemi vládnou na všech úrovních výhradně
lumpové a zloději a nefunguje téměř nic. Ţe lid obecný se baví pouze ničením obecního i
soukromého majetku, rve se v ulicích, vraţdí, zakládá poţáry. Ţe neexistuje kousek
nezničené přírody. A pokud snad někde vydrţelo něco hezkého, dobrého, uţitečného, je
to jen pro ty, kteří si uţ nakradli. Tyto mediální injekce „blbé nálady“ pak zvyšují reálné
starosti, které přináší krize a rostoucí nezaměstnanost.
Tuto atmosféru pak zneuţívají odborářští bossové (personálně propojení s ČSSD) pro
prosazování poţadavkŧ zájmových skupin zaměstnancŧ. Na počátku roku to byla akce
nemocničních lékařŧ „Děkujeme, odcházíme“. Pod hrozbou hromadné výpovědi
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poţadovali několikanásobné zvýšení platŧ. Nakonec vláda ustoupila, přidala lékařŧm aţ
8000 Kč měsíčně, ti pak stáhli výpovědi, ale povzbuzeni úspěchem koncem roku pohrozili
nanovo. V červnu následovala stávka odborářŧ v dopravě, koncem roku stávkovali
učitelé, byť to byl jediný resort, kde vláda v rozpočtu zvýšila mzdy. Odbory v resortech
napojených na veřejné rozpočty (státní zaměstnanci, lékaři, soudci), se potřebují zviditelnit
všude, nejen u nás. Lékaři na Slovensku napodobili český příklad, odbory v předluţeném
Řecku demonstrují proti levicové vládě, ţe nechala stát příliš zadluţit, u nás protestují, ţe
ještě nejsme tak zadluţení a na reformy (šetření) je dost času.
Demonstranti zaplnili ulice v USA, Anglii, Itálii, Španělsku, bouří se proti
„nespravedlivému“ rozdělení majetku v kapitalistické společnosti. President Václav Klaus
k tomu napsal: „Západní civilizace vytvořila, pod heslem pokroku, ekonomicko-sociální
model, který neklade na první místo ekonomickou výkonnost, od které by se mělo
všechno další odvíjet, ale který na první místo klade autonomně se vyvíjející nároky
jednotlivcŧ, rŧzných zájmových a sociálních skupin, ale i celých státŧ. Je potřeba razantní
a systémové změny, opuštění konceptu evropského státu blahobytu, který ztratil vazbu na
své rozpočtové omezení.“
Mediálně a ekonomicky propojený svět nás denně ve zprávách zahlcoval
katastrofickými událostmi, ať uţ to byla tragická zemětřesení v Japonsku či Turecku,
vraţdění šílence v Norsku, nebo bouře v oblasti arabského světa. Lidová revoluce svrhla
vládu v Tunisu, Egyptě, pouliční boje se přenesly do všech arabských státŧ a vyvrcholily
krvavou občanskou válkou v Libyi. Svrţení místních diktátorŧ nepřineslo uklidnění, naopak
povzbudilo islámské fanatiky. Američané 2. května dopadli v Pákistánu Usámu bin Ladina,
vŧdce Talibanu a symbol muslimského terorizmu. Současně se uţ občanŧm USA příčí plnit
nevděčný a nákladný úkol světového četníka a stahují své armády z Iráku a Afghánistánu.
Převezme někdo jejich roli, nebo se státy budou muset o svou bezpečnost starat vlastními
silami?
Nás ovšem více zajímala hospodářská krize eurozóny, která reálně ohroţovala
ekonomiku evropských zemí a tím i ţivotní úroveň občanŧ našeho státu. Zatím jsme bez
ohledu na mediální svět katastrof ţili v klidu a míru. Veřejnost vzrušily zanedbatelné události
(ve srovnání se světovými katastrofami) ve městech Šluknovského výběţku, kam se
v nedávné době přistěhovaly stovky cikánŧ ze Slovenska. Vzrostla zde kriminalita a došlo i
na útoky mačetami. Ohroţení občané začali demonstrovat a vláda vyslala desítky
policejních těţkooděncŧ, kteří mají vše alespoň na čas urovnat.
Události v Litovli je zbytečné v tomto stručném úvodu komentovat, píše o nich
obsáhle celá kronika. Osobně mě nejvíce zaujalo zpřístupnění krásné kaple sv.Jiří a její
vysvěcení arcibiskupem Graubnerem. Při výkopu kanalizace v Ţerotínové ulici našli
archeologové ţárové hroby z doby bronzové. V šesti hrobech objevili popelnice se zbytky
lidských kostí a taky keramiku. Zŧstane po naší době něco víc neţ zápisy v kronice (nebo
ani ty ne?). Počet obyvatel světa dosáhl 31. 10. sedmi miliard, má ještě význam zajímat se
o osud jednotlivce? Smrt prvního prezidenta Václava Havla před koncem roku je moţná
tečkou nejen za dvacetiletím, ale i za jednou uzavřenou etapou historie státu.
Autorem této kapitoly je pan Lubomír Šik.
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2. POČASÍ
Bláznivý rok 2010 - ten nejteplejší a nejdeštivější skončil. Začal vlnou sněhových bouří
na severní polokouli. Léto přineslo vlny vraţedných veder do Indie a Číny. Naopak
v Pákistánu zahynuly tisíce lidí pod vodou. Tady, stejně jako v dalších zemích se bez
domova ocitly miliony lidí. Naposled udeřilo běsnící počasí na Austrálii, která ještě nyní
proţívá největší povodně za posledních čtyřicet let. Rok 2010 překonal dosavadní rekord
v teplotě zemského povrchu z roku 2005. I tento rok má patřit do deseti nejteplejších,
moţná dokonce do pěti nejteplejších. Tak copak nás tedy čeká?
První dny roku jsou oblačné se sněhovými přeháňkami, teploty pod nulou, sněhu na
horách je dost. I u nás je tak do pěti centimetrŧ a někteří odváţní běţkaři křiţují prostor za
splavem směrem k Vísce a Mladči, nic nedbajíc na to, ţe na zoraných polích to pěkně
drhne.
Hned na počátku roku máme příleţitost vidět něco mimořádného. Čtvrtého ledna
Měsíc ukousl kousek Slunce. Vstoupil totiţ mezi Slunce a Zemi a zpŧsobil tak částečné
zatmění naší ţivotadárné hvězdy. Vrchol zatmění nastal podle místa pozorování kolem pŧl
desáté, ze Slunce zbyl srpeček podobný úsměvu. V maximální fázi bylo schované ze 79 %.
Šlo o největší částečné zatmění v Česku po osmi letech a nejvýraznější svého druhu aţ do
roku 2026.
Ve druhém lednovém týdnu se mírně otepluje, občas zaprší a teploty se drţí nad
nulou. Do výšky 1 000 metrŧ nad mořem sníh téměř zmizel a depresivní šeď střídání
sněhových přeháněk s deštěm a protivné teploty „ani zima, ani jaro“ mají vydrţet
přinejmenším do 10. února! Zatímco před rokem lámal leden jeden ledový rekord za
druhým, letos to vypadá, ţe zima s loňským rokem skončila? Skutečně – třetí lednový
víkend s teplotami aţ deset stupňŧ rozpustil v níţinách i zbytky sněhu.
V sobotu 15. ledna v 7.00 hodin ráno byl v Litovli vyhlášen druhý stupeň povodňové
aktivity a ve 13.30 odpoledne za plného slunečního svitu ukazoval náš teploměr přesně +
10° C! Manţelka chodí pravidelně ke hlavnímu toku a sleduje, kolik schodkŧ uţ je pod
vodou. Pomalu vody přibývá, ale ke hraně hráze je ještě na dva metry daleko. Takţe,
klídek! Do republiky dorazilo jaro a počasí je jako v dubnu. Oteplení je nebývalé, i u nás je
přes dvanáct stupňŧ nad nulou. Ale všeho do času! Má se vrátit zima a pěkně chumelit!
Třetí lednová dekáda přináší ochlazení. Z jarního víkendu honem zpátky do zimy.
Sluníčko nás pár dní namlsalo, ale přece je stále leden. Zima se rozhodně nevzdává a
svou sílu uţ chce ukázat v nejbliţších dnech. Hory má zasypat aţ 40 centimetrŧ sněhu,
bude pod deset stupňŧ – tedy pořádný mráz. Naštěstí zmizí také inverzní scenérie, která
několik posledních dní trápila Olomoucký kraj.
Nasněţilo na běţky málo, ale ty tři-čtyři centimetry zabílily luka a v městských
parcích schovaly ty nevábné kopečky psích exkrementŧ. Studený vzduch přináší další
sněhové přeháňky, v polohách nad 900 metrŧ se tvoří sněhové jazyky. U nás v níţině se
sněţení někdy mění v déšť a hrozí ledovka. Konec měsíce znovu přeje lyţařŧm. Petříkov je
v plné permanenci a i z Přemyslova (kde má Městský úřad ubytovací kapacity) se pomalu
stává oblíbené lyţařské středisko. Jak to tak vypadá, jaro se asi zdrţí.
Počasí si s námi hraje! Čeká nás obrovský teplotní šok! Oteplí se o více neţ třicet
stupňŧ. Zatímco noční teploty na začátku února padají aţ k minus 20 ° C o prvním víkendu
se vyhoupnou aţ + 12 ° C. Na příjemný víkend ale mŧţeme zapomenout, přihnala se
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vichřice. Síla větru byla aţ 90 km/hod. a na horách to bylo i přes 100 km/hod. Jeden den
je jaro, pak se vrací zima. Řetěz teplých dnŧ přerušila chladná „epizoda“, kdy teploty
v noci klesají k pěti stupňŧm pod nulou. Dny jsou ale krásné, slunečné, bez deště - zkrátka
předjarní pohodička. Někde uţ horliví zahrádkáři běhají po zahradě, ale klídek, pánové,
raději si nasejte papriky za okno a na venkovní práce si nechte zatím zajít chuť!
O třetím únorovém víkendu se citelně ochlazuje a na celý týden jsou předpovídány
silné mrazy. Obloha se projasňuje, mraky se protrhaly, noci jsou mrazivé aţ k minus čtrnácti
stupňŧm, přes den teploměry ukazují jen do dvou stupňŧ nad nulou. Kronikářova zkušenost
z cesty na sever do Jeseníku a Javorníku - z nádherného prosince do konce března. Na
Ramzové a v Brané plno lyţařŧ, dole u Mohelnice uţ by se dalo vyjít na zahrádku a něco
začít kutit. Ale pozor - ţádné jaro, bude mráz a sníh. Předpověď vypadá trýznivě, potěší
zřejmě jen lyţaře. Na hory se vrátí čerstvý prašan, většinou bude polojasno - jarní prázdniny
budou jako vyšité. Pozvolna se má oteplovat aţ od začátku března. „Na přelomu února a
března a v prvních březnových dnech se moţná dočkáme předjarního počasí, kdy by
mohlo být i více slunečního svitu. Skoro jako je to obvyklé na konci září,“ tvrdí mluvčí
hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.
Pro náš okres začaly dětem jarní prázdniny a termín nemohl být vybrán lépe. Jiţ
druhý týden naplno svítí slunce, na horách je dostatek sněhu a na rybníce dosti silný led,
aby se dalo bruslit. Dny jak vymalované lákají i dospělé k procházkám a na litovelských
lukách při venčení pejska potkává kronikář spoustu lidí. Jsou sice zabalení do čepic a
rukavic, ale jak je vidět, náladu mají skvělou. Mají také moţnost vidět, ţe se k nám houfně
vracejí stěhovaví ptáci. Jsou tu uţ skřivani a špačci, někde se objevili i první čápi.
Je 10. březen a zdá se, ţe zima má konečně na kahánku. Po chladných dnech se
skutečně avizuje blíţící jaro. Kalendářní jaro začne aţ v pondělí 21. března, přesně dvacet
minut po pŧlnoci. Jen pro zajímavost - příští rok a pak mnoho dalších bude začínat uţ
dvacátého či dokonce devatenáctého. Jarní rovnodennost se totiţ rok od roku posouvá
a kaţdý rok nastává zhruba o šest hodin později neţ v předchozím roce, ale v přestupném
roce se zase vrací přibliţně o 18 hodin zpět. Jarní rovnodennost dvacátého není tedy
ţádnou anomálií a bude tak aţ do roku 2043. Poté se jeho začátek posune na 19. březen
a ke svému „typickému“ datu se vrátí aţ v roce 2102.
Překrásné dny před svátkem Josefa nás všechny vytáhly ven na zahrádky. Přísada u
„Vikina“ (staroměstského zahradníka, syna pana Horymíra Vykydala) je skoro vyprodaná,
na květáky a kapusty se musí týden čekat. Ve sklenících uţ se zelenají saláty a kedlubny,
zasety jsou ředkvičky, na záhoncích i mrkev a petrţel. Kolem všech prodejen zeleniny a
PINIE pana Dolinského jsou haldy pytlŧ se substráty všemoţného typu, hlavně rašeliny
k mnoţení a vysévání. Uţ jsme tak „zvohéralí“, ţe nejen ve městech, ale i na dědinách si
necháváme dováţet zeminu, neţ abychom si zaloţili pořádný kompost! Holt drogerie a
„zelináři“ mají svŧj boom. Ovšem kaţdá aktivita, která lidi ţene k pobytu venku a pohybu
těla je v dnešní době více neţ chvályhodná (kdyţ pomineme i ušetření peněz a taky
zdraví vlastními výpěstky).
Kabáty, péřovky i kozačky putovaly hluboko do skříní. Jaro nasadilo těţký kalibr a
přineslo teploty dokonce vyšší neţ například v Itálii. Razantní příchod teplého počasí
ukončil na mnoha místech lyţařskou sezónu. Takhle rychlý nástup jara, kdy je teplo a
zároveň sucho, jsme zaţili naposledy před deseti lety. Ale pozor! Nejásat příliš! Na Josefa se
zatáhlo, dochází k výraznému ochlazení a na mnoho míst se se sněhem vrátila zima. To by
měl ale být její poslední záchvěv. Pak uţ přijde jaro, slibují meteorologové.
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Dvacet jedna minut po pŧlnoci 21. března uţ začalo jaro i astronomicky. Mnoha
řekami o víkendu proplula zapálená Morana, symbol zimy. Podle meteorologŧ jejich
třicetidenní předpověď nabízí počasí typicky jarní - denní teploty mezi deseti a dvaceti
stupni, občasný déšť, později se přidají i první bouřky. Takţe teploty mají být prŧměrné,
pršet má dokonce o něco méně neţ v jiných letech. Je moţné, ţe ještě v dubnu by se
mohla objevit chladnější epizoda, ale zima jako taková je snad definitivně pryč. Máme
krásné dny, na zahrádkách se hemţí nadšenci sázející brambory a někteří odváţlivci uţ
dávají ven i přísadu zeleniny. Většinou pod netkanou textilii - hit posledních let. Snad to
nezmrzne!?
Apríl dostál své pověsti a přináší typicky jarní, velmi proměnlivé počasí. První
dubnová neděle přinesla teplotní rekordy na 30 místech země. Na měřících stanicích se
přepisovalo a v praţském Karlově naměřili dokonce 25,6 °C, coţ je takzvaný letní den.
Doslova letních teplot si uţívali i výletníci v našem kraji, teplota se tady v poledních
hodinách vyšplhala místy také k pětadvacítce. Podle předpovědi by měl být teplý celý
duben, chladno má být jen v noci, v období od 11. do 20. mŧţe teplota spadnout i na
bod mrazu. Podle meteorologŧ i tak pŧjde o nadprŧměrně teplý měsíc.
Není stále posvícení, další víkend uţ byl zcela jiný – ochladilo se aţ o deset stupňŧ,
foukal silný vítr. Zvláště noci byly chladné, ráno přituhovalo aţ k bodu mrazu. Přesto
slunečný víkend ještě vyuţily desítky lyţařŧ k tomu, aby si uţily konec sezony. I poslední
areály se uzavřely, přestoţe někde zŧstávalo na sjezdovkách dost technického sněhu.
Někde se zatáhlo a dokonce padal sníh, především na vrcholcích Krkonoš a Krušných hor
a na silnice tak musely vyjet pluhy a sypače. I na Šumpersko a Jesenicko se zima vrátila na Červenohorském sedle a na Skřítku napadlo kolem pěti centimetrŧ sněhu. Na dotazy
odpovídají tamní silničáři: „Ţe u nás sněţí? No a co, tady je to normální i v květnu.“ Věřme,
ţe to uţ bylo definitivní loučení se zimou!?
Předvelikonoční týden je jasný, krásný, ráno trošku studený. Chladné dny jsou asi
definitivně pryč a i kdyţ se má ochladit, bude pořád kolem patnácti stupňŧ. Teplé
velikonoční počasí má vydrţet i další týdny a hodně pršet by nemělo dříve neţ v květnu.
Prý si na svátky mŧţeme klidně naplánovat výlety do přírody. Teplé aţ skoro letní
Velikonoce však nemají být předzvěstí extrémních výkyvŧ počasí. Je to dáno tím, ţe tento
pohyblivý svátek letos připadl aţ na konec dubna. Na velikonoční neděli tak připadá letos
svátek svatého Jiří, který býval v lidové tradici spojován právě s počátkem teplých dní,
coţ dokládá například pranostika o vylézajících hadech a štírech. Slunečních paprskŧ si
mohou uţívat i dva právě zahnízdění čápi na teplárenském komíně, kteří by uţ na konci
května mohli vyvést mladé.
O Velikonocích nás potěšilo teplé počasí, ale pro mnohé natěšené byly zklamáním
teploty jen kolem dvaceti stupňŧ. Podobně dopadli i organizátoři tradiční akce ČSSD
v parku Míru na 1. máje - bylo chladno, pršelo a lidi nepřilákalo ani vystoupení „Piňovských
kancŧ“, ani slibované bramboráky místostarosty Petra Šrŧtka. To ale nebylo nic proti tomu,
co přišlo třetí květnový den. Ledoví muţi si přispíšili a tak dali na vědomí, ţe letošní květen
asi bude v aprílovém duchu. Počasí připomíná spíše listopad a ve výše poloţených
oblastech Česka sněţí, i do Jeseníkŧ se vrátila zima. Sníh dokonce padal i v niţších
polohách Jesenicka a Šumperska. Silničáři vyjeli, aby odstranili rozbředlý a místy i
namrzající sníh, kterého bylo od pěti do deseti centimetrŧ. Na Šeráku bylo osm pod nulou!
Nejchladnější ráno za posledních 50 let - minus 12,6 °C naměřili v Jizerských horách.
Pokořen byl i další rekord - tak studený začátek května byl naposledy před 271 lety, v roce
1740. Za vše mŧţe arktické proudění ze severu, které je navíc spojeno s jasnou oblohou,při
které ještě více přituhuje. Enormní ochlazení bylo zaznamenáno na 58 místech republiky.
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Vše mohou dosvědčit naši senioři, kteří se 4. května vydali na autobusový zájezd do
Beskyd a na Pustevnách je přivítalo kolem 10 centimetrŧ sněhu, stromy obalené jinovatkou
a zamrzlá cesta k Radegastovi. Naštěstí pro ně se ukázalo sluníčko, které vše vylepšilo a na
dalším programu v roţnovském skanzenu uţ nebylo nutno nic měnit – proběhlo to „jako by
se nechumelilo“.
S vrtochy počasí se marně potýká zmatená příroda. Právě kvetou ovocné stromy a
ty dostaly pořádně zabrat, hlavně na jihu. U nás jsme splakali nad jiţ vyrašenými brambory,
salátovkami i nakládačkami, většina vysazené přísady to jakţtakţ přeţila. Stav na
zahrádkách se stal hlavním všech diskusí na náměstí i v hospodách. Jde skutečně o dřívější
příchod ledových muţŧ, tedy citelné ochlazení, které je tradičně spojováno s obdobím od
12. do 14. května. Dlouhodobá předpověď na zbytek května vypadá aţ na občasné
přeháňky a bouřky optimisticky. Na konec měsíce slibuje letní teploty blíţící se třicítce.
Tak tomu se říká pořádný teplotní skok! Před týdnem dosahovaly teploty v níţinách
sotva k šesti stupňŧm Celsia a výjimečné nebyly ani sněhové přeháňky a noční mrazy, teď
přichází léto. Zaţít v jednom jediném týdnu pravou zimu se sněhem a ţhavé letní sluníčko
se přece jen často nestává! Letošní první květnové dny ale takové počasí ukázaly - vţdyť
tento rozdíl byl plných 23 °C a další dny jsou zase jako na houpačce. Hrozí bouřky, které
přinášejí ochlazení i kroupy. Výstraha meteorologŧ však ohlásila jen nízký stupeň
nebezpečí, ale současně i varování, ţe na některých místech při silnějším dešti mŧţe voda
stékat ze svahŧ a polí a v krajním případě mŧţe zatopit níţe poloţená místa a sklepy.
Koukáme vyděšeně z oken, ale u nás je klid - máme pořádně zalito a dŧvěřujeme další
prognóze a spěcháme tedy přesně v polovině května znovu vysadit rajčata, papriky i
okurky uţ přímo ven.
Střídavě oblačno – ochladí se, občas zaprší, je polojasno a slibují nám letní
pětadvacítky a s nimi i bouřky. Na čtvrtý květnový víkend je plánováno teplé počasí a tak
oslavy 100 let hasičŧ v Litovli by nemělo nic ohrozit !? Tu máš čerte kropáč! Sotva stačil
pan starosta oslavy zahájit, začala ve 14.15 hodin silná bouřka, a tak byli sliti nejen diváci,
ale také i hasiči. Bylo to jako v americké grotesce: Pokropený hasič! Sice zapršelo, ale
vody je málo. Řeky rychle vysychají, rybáři se začínají bát o ryby. U nás to ještě jde, ale
třeba Romţe na Prostějovsku se podle hydrologŧ dostala na stav sucha. I kdyţ tam voda
ještě teče, rybáři se obávají, ţe brzy budou muset zachraňovat ryby, aby kvŧli nedostatku
vody neuhynuly. Sráţkový deficit se pořád zvyšuje, hladiny dalších řek na střední Moravě se
k hranici sucha neúprosně přibliţují. U nás pod Svatojánem jsou vidět kameny, které bývají
obvykle pod vodou, v Olomouci je hladina Moravy uţ jen dvacet centimetrŧ nad hranicí
sucha. Meteorologové nemají ţádné pozitivní zprávy a zatímco všichni čekají na
celoplošný déšť, oni nám slibují jen místní přeháňky nebo bouřky.
Konec května vše napravil, ale jen částečně – je sice deštivo, ale nijak intenzivní.
Jiná věc se ale vyvrbila: oblohu obarvil sopečný prach a místo slunce zapadl velký
pomeranč. Další islandská sopka, tentokrát Grímsvötn, byla naštěstí milostivá. Prach, který
chrlila, u nás naštěstí nezkomplikoval leteckou dopravu, naopak připravil nevšední západ
slunce. Sytě oranţová barva ozářila ve středu 25. května před 21. hodinou nebe nad
Českem.
Rarita! Zřídkakdy vídanou podívanou jsme měli k dispozici ve středu 15. června páté nejdelší zatmění Měsíce v tomto století, kdy měsíční kotouč zcela vstoupil do
zemského stínu. Trvalo přes hodinu a čtyřicet minut a neobvykle rudý aţ nahnědlý Měsíc
jsme mohli najít nevysoko nad jihovýchodním obzorem. Maximální fáze zatmění nastala ve
22.13 hodin, ale u nás bylo zamračeno a tak dojem aţ tak intenzivní nebyl. Zatmění bylo
6
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viditelné v závislosti na počasí téměř po celém světě s výjimkou Severní Ameriky.
Naposledy takto dlouhé úplné zatmění nastalo v červenci 2000.
Ačkoliv uţ začalo astronomické léto, zatím jsme si letního počasí moc neuţili. Je
proměnlivo, oblačno s přeháňkami, léto zkrátka začíná deštěm. Trošku opoţděně přichází
Medardova kápě, jaro bylo velmi suché, tak si to teď vynahrazujeme. Objevily se jiţ i
tropické teploty kolem třicítky, ale před koncem měsíce je tu studená fronta a hrozba
přívalových dešťŧ, vichru a moţná i krup. Teplé proudění z jihozápadu přineslo skutečně
prudké bouře a dokonce znovu i ničivé tornádo. Ve středu 22. června udeřilo na okraji
Pardubic a zanechalo za sebou obrovskou spoušť. Tovární halu rozebralo na kousky, ničilo
střechy rodinných domkŧ a škody vyskočily do hodnot desítek milionŧ korun. Další vzdušné
víry se objevily na Chrudimsku a Nymbursku. Ty však nebyly tak ničivé. V televizních
zprávách na všech stanicích vzpomněli na ničivé tornádo v Litovli, dokonce ukázali snímky
z doby tornáda a jak vše vypadá dnes. Vystoupili tam někteří občané z ulice Frištenského,
kteří byli tornádem nejvíce postiţeni.
Psí počasí jsme si ale uţili v celé zemi nad níţ se přehnaly bouřky, vítr trhal stromy
hlavně v oblasti Krkonoš. Tady oblast zasáhl válec rotujících mrakŧ zvaný húlava s větrem
o rychlosti 92 km/hod. Bouřka tady trhala střechy a v lese vykácela dvě nové mýtiny. I
v našem kraji bouře provázená silným větrem komplikovala dopravu na silnicích i na
ţeleznici. Hasiči zaznamenali na čtyřicet výjezdŧ. Na Litovelsku byla situace váţná a na
některých místech se objevila i větrná smršť. U nás to bouřilo, liják byl ale milosrdný, kroupy
nakonec nepřišly a neponičily (zatím!) naši zahrádkářskou sklizeň, ani úrodu na polích.
Je tu poslední červnový víkend – odhoďme přebytečné svršky, deštníky nechme
konečně doma a pojďme se někam osvěţit, protoţe je to opravdu síla. Počasí si s námi
pěkně zahrává, ale nyní je na nás milé – přichází třicítky. Bude to však jen pár dní, o prvním
červencovém víkendu se čeká teplotní propad aţ o 13 °C. Prognózy nám slibují ţe
v červenci uţ bude léto jak má být. Má to být měsíc příjemně teplý, sem tam nějaká
sprška.
Ale toţ! Velká voda na Zlínsku, která si vyţádala i lidskou oběť, pak přívalové deště
v Jizerských horách a Krkonoších na horách při hranici s Polskem. Špatné počasí se k nám
přihnalo od severu z Polska a Pobaltí. Hladiny řek se tu zvedly. Pŧda je uţ nasáklá dešťovou
vodou, povrch nedokáţe vstřebat další přívaly a proudy tak stečou do uţ přeplněných
koryt. Přehnalo se to i přes nás, ale voda spadla aţ na Beskydech a na Frýdecko-místecku.
Meteorologové hledí s obavami na oblohu hlavně na Moravě, kde se během povodně
na Trnávce utopil čtyřicetiletý muţ. Varování je i před silným nárazovým větrem, který by
mohl na podmáčených svazích kácet stromy.
Červencové státní svátky ještě co do počasí nebyly nic moc, ale teď nám
doporučují: uloţte deštníky a rozbalte slunečníky, místo pláštěnek si nasaďte tmavé brýle.
Po „podzimu“ přicházejí tropy, pravé léto tak začíná s týdenním zpoţděním. A má vydrţet
dlouho. Jenom co jsme si zvykli na chladnější počasí, dostalo naše tělo i psychika při
návratu tropického počasí řádnou ránu. Psychiatr radí - zvolněte výkon v práci (o to si tělo
nakonec řekne samo), hodně pijte a dodrţujte pravidelný rytmus ţivotosprávy. Pozor! Na
nepříjemné výkyvy teplot a stres, který s sebou přinášejí, ţádný lék neexistuje! Přes týden
tropy, o víkendu mraky. V týdnu krásně, o víkendu škaredě. Tak přesně si s námi v poslední
době počasí zahrává.
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Jsme v poslední červencové dekádě a vŧbec to nevypadá dobře. Prší, prší a bude
pršet! A to i u nás. Z 21. na 22. 7. pršelo celý den i noc, Morava stoupala, ale k vylití z břehŧ
měla ještě hodně místa v korytě. S obavami sledovali oblohu i lidé v Olomouckém kraji.
Obce na Jesenicku byly v pohotovosti, kdyţ byl druhý stupeň vyhlášen na Bělé a
Vidnávce. Morava dosáhla v některých úsecích prvního a v uţších profilech i druhého
stupně, ale nakonec vše během dvou dnŧ bez zpŧsobených škod odeznělo. Jako
kritickou hodnotili situaci na Moravě v okolí Raškova a Bohdíkova na Šumpersku, kde se
hladina dostala na úroveň padesátileté vody. Samozřejmě, ţe byla zalitá silnice
z Bohuslavic do Lukavice, navíc i silnice z Hanušovic na Králíky a z Bludova do Sudkova.
Ředitel závodu Horní Morava potvrdil, ţe mnoţství sráţek dosáhlo 60 a 120 milimetrŧ na
metr čtvereční, ţe se očekává pokles a město Litovel tak ohroţeno není. Tak jsme tomu
opět unikli!
Déšť a povodně opět mohou v našem kraji zpŧsobit komáří kalamitu. Sráţky rozšířily
tŧně, v nichţ se bodavý hmyz mnoţí. Do lesŧ v Litovelském Pomoraví se řeka rozlila a tak se
u tamních lagun mohou za dva, maximálně za tři týdny ty bestie vylíhnout. A další tŧně se
mohou vytvořit při nových deštích, které jsou předpovídány. A navíc má být docela teplo
- aţ do 24 °C! V obcích, které minulý rok komáří kalamita suţovala, je zatím klid. Avšak
tamní starostové připouštějí, ţe deště mohou ještě vše změnit.
Začíná srpen a zdá se, ţe léto si posledních pár dní vzalo dovolenou a přenechalo
nás napospas podzimu.
Meteorologové tvrdí, ţe červenec byl nejchladnější za
posledních deset jedenáct let. Trička se schovala pod bundy a místo slunečních brýlí se
vyplatilo mít u sebe deštník. Aspoň nakrátko má být teď lépe, ale dešti prý neunikneme
téměř celý měsíc, který podle meteorologŧ přinese nadprŧměrné sráţky. Přesto má být
lepší počasí, neţ bylo v první polovině prázdnin. Podle odborníkŧ tedy bude teplotně
prŧměrný, zato sráţkově nadprŧměrný. V polovině července vyslali mykologové dobrou
zprávu, ţe houbové ţně nastanou za tři aţ čtyři týdny. V lesích je dostatek vláhy, teploty
kolem dvaceti a nemají přijít ani suché větry. A teď je to tady. Tak konec prázdnin alespoň
částečně vynahradil letošní neobvykle chladný a vlhký červenec.
Je to šok! Potýkáme se s extrémními teplotami, v letošním roce zatím nejvyššími.
Taková srpnová výheň byla například v praţském Klementinu naposledy před osmi lety.
Proţíváme největší vedro za uplynulých 400 dní! Přes poledne, kdy jsou teploty na
rekordních hodnotách, je hlavně ve městech k nevydrţení, lidé prchají k vodě, ordinace
lékařŧ se plní pacienty po lapsech organismu. Potíţe mají zejména kardiaci, lidé
s astmatem, epilepsií nebo cukrovkou. Vraţedná vedra ale střídá pohroma – vichřice,
přívalový déšť s blesky a krupobitím, stovky popadaných stromŧ, zatopené sklepy, silnice
neprŧjezdné pod nánosem bahna, mrtví lidé. Tak děsivé počasí zasáhlo ve čtvrtek 25.
srpna Prahu, Středočeský kraj a jih Čech. Meteorologové tvrdí, ţe podobná situace zde
nebyla 61 let.
Měsíc končí ve znamení ochlazení aţ o dvacet stupňŧ - tropy jsou pryč, ale má přijít
babí léto s příjemnými teplotami. V Rakousku dokonce sněţilo! A Litovel také měla něco
výjimečného: obyvatelé mohli přihlíţet dramatické scenérii - při pohledu na nebe se jim
naskytla efektní podívaná na kupovité výběţky oblakŧ doslova vyrŧstajících ze základny
mraku. Typické oblé tvary vznikly silnou turbulencí uvnitř oblaku. Celá podívaná, kterou
ještě umocnilo zapadající slunce, trvala necelou čtvrthodinu. A coţe to vlastně bylo
k vidění? Byl to severovýchodní okraj rozsáhlé bouře z Vysočiny.
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Extrémní srpnové výkyvy teplot střídá na začátku září pohodové počasí s teplotami
kolem 25 a místy aţ 27 °C. Celé září má být teplotně nadprŧměrné, teploty by se měly
drţet kolem 23°C a tak bychom se dále mohli ještě koupat na nákelské pískovně. Má to
být ideální počasí i na houbaření a pouštění drakŧ.
Blíţí se druhý zářijový víkend a s ním i „Litovelské slavnosti“. Počasí v závěru týdne
rozhodně nepřipomíná slibované babí léto, spíše sychravý podzim. Teplota místy spadla aţ
na nepříjemných deset a zemi skropil déšť, víkend naštěstí překvapil. Slunečné počasí se
navrátilo a s ním i úsměv na tvář Viktora Kohouta, hlavního pořadatele slavností (vţdyť do
organizace uţ bylo vloţeno nemálo financí!). Ideálně sice nebylo, sluníčko svítilo aţ
odpoledne, ale hlavně - nepršelo a náměstí praskalo ve švech. Odborníky ty
dvacetistupňové skoky příliš nepřekvapují a na zvědavé dotazy odpovídají lapidárně, ţe
uţ je přece podzim. Léto ale ještě není v posledním taţení, není to jeho závěrečný
záchvěv - na přelomu září a října ještě mŧţe přijít oteplení. I kdyţ to nebudou zrovna
třicítky, potěšilo by to asi všechny. Uvidíme!
Je to tady! Česko zalilo babí léto! Neobvykle teplá neděle po Litovelských
slavnostech překonala teplotní rekordy napříč celou zemí a ty padly zhruba na kaţdé třetí
české meteorologické stanici. Nejtepleji bylo v jiţních Čechách (v Českých Budějovicích
měli i přes tropickou třicítku), ale podobně teplo bylo i na Javornicku. Tady teplotu 25,6 °C,
kterou zde zaznamenali v roce 1982, teploměr ukázal uţ po desáté hodině dopoledne.
Babí léto se má protáhnout prý na pár týdnŧ. Mají sice přijít ranní mlhy, ale sluníčko vydrţí.
Jsou přenádherné takřka letní slunečné dny a ani začátek podzimu (23. 9. v 11:04
hod.) na tom nic nezměnil. Počasí dohání, co v létě nestihlo a teploty se točí kolem 25 °C –
snad si nikdo nemŧţe stěţovat! Daří se výletŧm do přírody, odváţlivci se bez překáţek
koupají „na Nákle“, hrady a zámky v posledním měsíci provozu jsou plné návštěvníkŧ.
Vodácké zamykání řek v klasických termínech zdá se býti dosti předčasné!? Přelom září a
října - pořád maximální spokojenost – sluníčko a nadprŧměrné teplo trvá. Krásné počasí
před blíţící se zimou musí snad kaţdého potěšit! Výjimkou byla jen prudká podzimní
bouřka, která se přehnala nad vrcholky Krkonoš. Jinak, po uplakaném létě se takovému
počasí nedá odolat. Je nejtepleji za posledních deset let a máme naději, ţe bude
překonáno babí léto z roku 1959, kdy trvalo na 7 týdnŧ!?
Tak uţ je říjen, ale po mlhách, plískanicích a zimě naštěstí ani památky. Na mnoha
místech o prvním říjnovém víkendu znovu padaly teplotní rekordy. Horký vstup do
podzimního měsíce si tak Češi patřičně uţívali. Podobně teplý začátek října byl naposledy
skutečně před deseti lety.
Ale všeho do času! Na kronikářovy narozeniny má „léto“ končit a ochlazení skončit
na desítce. Má se zatahovat, postupně přijdou přeháňky, začne tak pravý podzim. Na
hřebenech nejvyšších hor se mŧţe objevit první sníh. Členka Letopisecké komise, paní
Marie Hrubá, dodala do loňské kroniky odstaveček, kde píše o příjemném koupání na
nákelské pískovně 20. září. Končí konstatováním: „To tu ještě nebylo!“ Letos tutéţ zprávu
dodala aţ 5. října a koupání označila za maximálně příjemné a osvěţující. Přitom
s manţelem nebyli na pláţi pískovny vŧbec sami. Tak s tím konstatováním co uţ bylo nebo
nebylo opatrně, počasí nás mŧţe šokovat klidně dál! V případě letošního prodlouţeného
léta nám to ale zřejmě vŧbec nevadí!!
Chyba lávky! To snad byly poslední dny babího léta, kdy jsme se obešli bez teplého
svetru či deštníku. Teploty mají spadnout aţ o 15 °C a má to být radikální ochlazení,
dokonce má na horách uţ sněţit. Má být do pěti centimetrŧ sněhu, ale ten nevydrţí, bude
9
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tát. Takţe po teplotních rekordech z přelomu září a října přichází „zima“. Zdá se, ţe letošní
rok je celkově teplejší neţ ostatní. Teplotně podprŧměrné byly pouze dva měsíce, a to
únor a červenec. Jistě to nějak souvisí se změnou klimatu, i kdyţ by jistě bylo zapotřebí
podívat se na teploty na větším území, neţ je naše Česko. Deštivé počasí mŧţe ještě na
některých místech nahrát houbařŧm. Ţádnou explozi ale čekat nemŧţeme, snad
v jehličnatých lesích by se mohly objevit podzimní houby - václavky a některé druhy hřibŧ,
kromě pravákŧ, na které je uţ chladno.
Jsme v polovině října a ze severských zemí k nám proudí studený vzduch přinášející
minusové teploty. Mrzne i v níţinách a kaţdé ráno je zahrada celá bílá. Většinou je tady
tak do tří stupňŧ pod nulou. Řidiči mají za povinnost přezout na zimní pneumatiky do
začátku listopadu. Asi by neměli váhat, zima má být tuhá! Třetí říjnový víkend byl skutečně
mrazivý, ale slunečný. A toto mrazivé počasí, přestoţe podzim začal ani ne před měsícem,
je střídáno oteplením a deštěm. Výkyvy počasí zpŧsobují, ţe to mnohde vypadá, jako by
bylo jaro, podzim i zima najednou. Okna aut jsou po ránu zamrzlá, některé rostliny dávají
plody (dokladem jsou naše maliny, které vnouček ještě pilně konzumuje!), zároveň některé
podruhé vykvétají. Oteplení vytváří také výjimečně příznivé podmínky pro inverzi, takţe my
tápeme v mlze a na horách je nádherně jasno.
Nejjistější místo, kde mohli lidé narazit na konci října na slunce a teplo, byly vrcholky
hor. Tam bylo ideální podzimní počasí jak pro turisty, tak i pro cyklisty. Vydat se sem stojí za
to i kvŧli neuvěřitelným barvám přírody. Kromě sytých barev se tady návštěvníci setkají
ještě s jedním poměrně netradičním jevem: volnými cestami a stezkami. Horská sluţba
varuje jen před nočním a ranním mrazem, kdy cesty mohou být namrzlé. V jehličnatých
lesích si pak turisté mohou odskočit na houby. Některé druhy totiţ ještě rostou a další
popoţenou následující teplejší dny. Například pod borovicemi se dají najít některé druhy
čirŧvek, místy se vyskytují ještě václavky, hřib hnědý a klouzek. Na hlívu ústřičnou je moţná
ještě brzo, ale třeba někteří najdou i tuto houbu v listnatém lese.
Co byste chtěli? Začíná patrně nejdepresivnější měsíc z celého roku s nejkratší
délkou slunečního svitu. Prŧměrná délka se pohybuje kolem 49 hodin za celých 30 dní.
Čekají nás dny se zataţenou oblohou a nízkou inverzní oblačností.
Já to snad přivolal? Uţ v prvním listopadovém týdnu koktejl mlhy se smogem dusí i
Olomoucko. Dýcháme tu horší vzduch neţ v některých oblastech Ostravska. Rána nám
připadají jako v katastrofickém filmu. Kvŧli mlze smíchané se smogem se dá dohlédnout
maximálně na deset metrŧ a vzduch je nepříjemně štiplavý. Pokud se situace nezlepší,
plánuje krajský úřad vyhlásit takzvaný kritický smogový stav. Lidé by dostali přes média
varování a rady, jak se chovat. Kromě jasných věcí jako omezit pohyb venku, by měli jíst
vitamíny, nevětrat, nesportovat a místo aut pouţívat hromadnou dopravu. Měřicí přístroje
totiţ zaznamenávají více neţ dvojnásobné překročení denního limitu 50 mikrogramŧ
prachu na metr krychlový. Pokud imise překročí stovku, je vyhlášen kritický smogový stav.
Niţší teploty a inverze mohou nejhŧře pŧsobit na lidi s vyšším krevním tlakem, malé
děti, starší lidi, kardiaky či revmatiky. Navíc v místech s déletrvající mlhou či nízkou
oblačností mohou pociťovat zvýšenou zátěţ psychicky labilní jedinci. V takové době by se
mělo větrat jen krátce a intenzivně, nesportovat venku a rovněţ se doporučuje přísun
vitaminŧ. Lidem hrozí záněty dýchacích cest, astmatické záchvaty a respirační
onemocnění, dráţdění očí nebo záněty očních spojivek.
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Svatý Martin dorazil do centra Prahy i se svým prŧvodem na bílém koni, obkrouţil
Staroměstské náměstí, ale sníh, který pranostiky s jeho svátkem spojují, ani přes citelné
ochlazení nepřivezl. Toho se podle meteorologŧ Česko dočká pravděpodobně aţ na
začátku prosince.
Chápu, ţe o smogu uţ pojednávaly předešlé odstavce, ale je to tak závaţný
fenomén, ţe se mu nelze vyhnout i nadále. Celý třetí listopadový týden je v šedé smogové
mlze zahalena velká část Moravskoslezského kraje, jen na Ostravsku a Karvinsku se dusí na
1,25 milionu lidí – hodnoty polétavého prachu překročily povolené limity místy o více neţ
šest set procent! Paprsky slunce se přes hustou inverzní clonu nedokáţou prodrat a lidé
mají v pravé poledne pocit, ţe je uţ večer. Pokud některé děti běhaly nebo si hrály venku,
byly na tom stejně, jako by vykouřily šedesát cigaret. Dětské ordinace praskají ve švech a
diagnóza zní většinou stejně: Otrava smogem. A co dál? Předpověď hlásí: Připravte se na
„smogový“ víkend. Situace však má být výrazně lepší, ale očekávaná nová tlaková výše
nad severní Evropou, která má na tvorbu smogu hlavní vliv, se má pouze velmi pomalu
přesouvat k jihovýchodu.
Koncem listopadu má smog zmizet, ale v prŧběhu první třetiny prosince by se mohl
opět vrátit. V těchto dnech je většinou zataţeno, ojediněle mrholí, na cestách hrozí náledí.
Nezaprší a nezaprší! Pokud ale skutečně nezaprší, bude letošní listopad podle
meteorologŧ nejsušší za posledních 206 let. Ono nepršelo uţ celý měsíc a sucho v kraji tlačí
dolŧ hladiny mnoha řek. Morava podobně jako Bečva, dva největší toky v kraji, jsou jen
pár centimetrŧ nad limitem sucha. Pod Svatojánem se čŧrek vody jen taktak pohybuje
směrem k Pavlínce, ani další ramena nic moc. Rybáři doufají, ţe se podaří včas napustit
rybníky, aby ryby přeţily zimu. Pokud totiţ rybník nemá dostatečný přítok, je v něm i málo
kyslíku. To mŧţe ryby usazené na zimu u dna donutit předčasně se z něj zvednout a plavat
nahoru. Tam ovšem mohou přimrznout a uhynout. Vlekaři počítají kaţdý litr vody potřebný
na umělé zasněţování. V klidu podzimu nezasypaného sněhem se mnoţí hraboši, kteří
mohou na jaře přidělat starosti zemědělcŧm.
Za celý říjen spadlo v Litovli jen 26 milimetrŧ sráţek, přičemţ naposledy pršelo 27.
října. V září ve městě napršelo jen 15,8 milimetru a v listopadu vlastně výrazněji nepršelo
vŧbec. Dlouhodobý měsíční sráţkový prŧměr přitom mluví za září o 48, za říjen o 39,4 a za
listopad 41,5 milimetru sráţek. Svatý Martin na bílém koni sice nepřijel, ale o dva dny
později začíná sněţit alespoň na horách, lyţování ovšem znepříjemňuje silný vichr. Ten má
na svědomí bouře Joachim, která postihla i další evropské země. V polovině měsíce sice
větrné počasí ustává, ale všichni zasvěcení hovoří o Vánocích na blátě a za sněhem se
bude muset vysoko do hor.
Předvánoční víkend zahalil zemi do bílé, u nás v Litovli konkrétně 20. prosince. O
den sníh předstihl astronomickou zimu (21. 12. v 6:29), kdy Slunce jiţ dosáhlo jiţního
obratníku Kozoroha, tedy své nejjiţnější polohy, a začíná se vracet. Od tohoto dne
s nejdelší nocí v roce konečně začne světla přibývat. Přesto je nejen v těchto dnech
letošní zima neobvykle mírná a počasí se chová jako na jaře. Stále přetrvává západní
proudění a Atlantský oceán je teď v chladné části roku zdrojem tepla. Voda v létě nabere
tepelnou energii a jen pomalu se jí zbavuje.
Ani Štědrý den pravou zimu nenadělil a sníh mizí. Trápí nás ale ledovka, kterou si
kronikář uţil na procházce se psem, kdyţ na vlastní hlavu pocítil, jak je po ránu země ještě
pěkně zmrzlá a tak nějak i tvrdá! Ovšem na pravou zimu si zřejmě ještě chvíli počkáme.
Všechna střediska v Jeseníkách jsou v provozu, leţí tu přes pŧl metru sněhu, počasí ale
není vŧbec ideální. Petříkov je plný Litovelákŧ, těm uţ tradice velí být na konci roku ve své
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„domovské lyţařské obci“, a tak na počasí velký ohled neberou. A uţ je tu konec roku a
neobvykle teplá zima zŧstává. Napadl sice poprašek sněhu, odpoledne uţ bylo po něm.
Takţe kdo se těšil na bílého Silvestra, má smŧlu. Spíše podzimní neţ zimní počasí se
očekává i v lednu, a tak nevybočí z nestandardního prŧběhu počasí, které bylo v tomto
duchu po celý rok 2011.
Měli jsme ten nejlepší úmysl, sledovat především počasí u nás v Litovli a zmínit se jen
o anomáliích, rekordech a katastrofách. Částečně se povedlo zredukovat text, ale dělejte
s tím něco, kdyţ i na samém konci roku padne rekord jako hrom. Prosinec 2011 byl totiţ
nejteplejším měsícem za posledních 77 let! Ač netypické bylo počasí v tomto roce a
mnohdy jsme si stěţovali, přesto Litovel z toho vyšla bez ztráty květinky. Nepotkala nás
ţádná katastrofa a proto díky za něj!
3. UDÁLOSTI
01. 01.
Začínáme netradičně – o silvestrovské noci přepadl neznámý lupič ţenu
obsluhující na benzinové stanici v Unčovicích. Namířil na ni pistoli, řekl si o peníze z kasy.
Ţena mu je sice nechtěla vydat, lupič však šuplík s více neţ sedmnácti tisíci korunami
z pokladny vytrhl násilím. To nám ten rok pěkně začíná!
03. 01. Města Olomouckého kraje chystají plány za stovky milionŧ. Naše radnice hodlá asi
16 milionŧ vloţit do opravy dominanty náměstí – secesní budovy Záloţny. Letopočet
končící dvěma jedničkami chce spojit s pokračováním stavby nové kanalizace, poslední
etapou rekonstrukce čističky odpadních vod, novou podobou náměstí za 28 milionŧ a
s projektem na obnovu koupaliště.
05. 01.
„Zaujatý výběr“ – výstava studentŧ Katedry výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty UP v Olomouci tradičně zahájila cyklus akcí ve Výstavní síni MK.
06. 01.
Krále Kašpara, Melichara a Baltazara mŧţeme potkat v našich ulicích. Do
Tříkrálové sbírky, kterou pořádá olomoucká charita, se letos zapojilo 274 skupin koledníkŧ.
Peníze budou pouţity pro lidi bez domova, jednorázovou pomoc lidem v nouzi a k aktuální
pomoci při katastrofách ve světě.
07. 01. ZHASNI a ŢAMBOŠI – drţitelé cen „Anděl“ a „Krtek“ v rámci cyklu „Musica Poetica“
uspořádali folkový recitál v Malém sále Záloţny.
08. 01.
Situace ve zdravotnictví se komplikuje a teď uţ jde o to kdo s koho.
V nemocnicích dalo výpověď kvŧli platŧm 3 773 lékařŧ. Ministr zdravotnictví Leoš Heger
uvedl, ţe stát je připraven jim neustoupit a tak mŧţe po 1. březnu dojít ke katastrofickému
scénáři. Praktičtí lékaři zatím zŧstávají úplně bokem akce, takţe v Litovli je zatím klid po
pěšině.
13. 01. Seniorklub zajistil autobusový zájezd do Moravského divadla Olomouc na operetu
Richarda Heubergera „Ples v opeře“. Na mnohé zájemce se nedostalo, takţe je v plánu
ještě jeden zájezd v měsíci březnu.
14. 01. Město Litovel a Městský klub uspořádaly v prostorách Záloţny Reprezentační ples.
Hrála skupina GAMA ze Šternberka, polonézu předvedli ţáci ze ZŠ Jungmannova a
v pořadu vystoupily zájmové krouţky MK - litovelské roztleskávačky GOLDEN BEES a TINY
TANY a skupina latinsko-amerických tancŧ CARAMBA.
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17. 01. Firmy v kraji dělají lukrativní byznys - krize nekrize. Podílí se na něm i litovelský
PAPCEL, který dodá do Běloruska papírenskou technologii za téměř 11 milionŧ eur a firma
HOPAX, pŧsobící v Července, ve kterém pracuje řada obyvatel našeho města. Ta svoje
podnikání opírá o kontrakt s německou firmou zajišťující přepravu nadměrných nákladŧ po
celé Evropě.
22. 01.
Na výstavišti ZO ČSCH se uskutečnila XXXIV. výstava holubŧ pod patronací
starosty Města Litovle Ing. Zdeňka Potuţáka. Výstava je pořádána jako Memoriál Josefa
Vrbky a zúčastnilo se jí 38 chovatelŧ holubŧ.
24. 01. „Vodácké kempy u Moravy hned tak nebudou, plán se odkládá“ – píše denní tisk.
Čtyř kempŧ, které měly na řece Moravě v úseku od Postřelmova do Olomouce vzniknout
ještě letos, se vodáci zřejmě jen tak nedočkají. Jen v Olomouci a u nás se bude něco dít.
Autoři projektu museli ze svých plánŧ ubrat a kemp nakonec vybuduje jen ML ve
spolupráci s oddílem vodních sportŧ.
25. 01.
Kruh přátel hudby při MK připravil první letošní koncert, na kterém vystoupili
Miroslav Ambroš na housle a jeho matka Zuzana Ambrošová, jeţ jej doprovodila na klavír.
Zazněly skladby Eduarda Laly, Georga Friedricha Händela, Bohuslava Martinŧ a Maurice
Ravela. Škoda je, ţe si takový umělecký záţitek mohlo vychutnat „zase“ jen kolem
40 posluchačŧ. Do naplnění koncertního sálu MK chybělo ještě skutečně hodně.
25. 01. Více neţ 408 tisíc korun letos vykoledovalo 102 skupinek sloţených ze tří králŧ na
Litovelsku v rámci charitní sbírky. Koledníci prošli 47 obcí, odkud získané peníze poslali na
centrální konto. Z něj finance poputují na tuzemské i zahraniční projekty pomoci.
26. 01. Seniorklub Litovel uspořádal v DPS přednášku Mgr. Zdeňky Frištenské o významném
litovelském spoluobčanovi, jejím prastrýci zápasníkovi Gustavu Frištenském. Byly promítnuty
tři krátké filmy a představena řada fotografií i materiálŧ jemu věnovaných. Přes 55
účastníkŧ se ani po dvou hodinách nechtělo rozejít, a tak pokračovala neformální beseda
dál.
28. 01.
Mikroregion Litovelsko v prostorách Záloţny uspořádal jiţ X. jubilejní ples.
Účastníkŧm z celého regionu zahrála skupina FORMULE III a všechny překvapila velmi
bohatá tombola.
31. 01. Majitelé památek z Litovle mají šanci, ţe získají část ze 476 000 Kč ze získané
dotace. Ţádosti mohou zájemci podávat do 1. března, ovšem z programu nelze hradit
náklady na modernizaci objektŧ.
02. 02. Výstavní síň MK doslova praskala ve švech při vernisáţi výstavy člena Fotoklubu
Litovel pana Jaroslava Petráše nazvané „Příběhy z Jiţní Indie“. Autor má v Litovli jiţ šestou
výstavu a jeho černobílé fotografie ocenil i významný host, přední český fotograf doc.
Jindřich Štreit a snad šedesátka nadšených účastníkŧ. Zasvěcené úvodní slovo přednesl
vedoucí Fotoklubu Ing. Petr Dolinský a výstavu zahájil MST pan Petr Šrŧtek.
03. 02. Ve výstavním sále Muzea Litovel bylo rušno. Nejprve zde proběhla schŧzka členŧ
Letopisecké komise a pak přednáška litovelského historika pana Lubomíra Šika „Litovelské
památky – plastiky, domovní znamení, pamětní desky a nápisy“, doprovázená obrazovou
prezentací. O přestávce si účastníci mohli prohlédnout novou muzejní výstavu
„Zkameněliny - archiv ţivota“ a poté následovalo výroční shromáţdění členŧ Muzejní
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společnosti Litovelska, o. s.. Její předseda Mgr. Robert Najman předal kytici p. Lubomíru
Šikovi, čestnému členu MSL, k jeho ţivotnímu jubileu.
08. 02.
Ve Velkém sále Záloţny zazněly písně šedesátých a sedmdesátých let, ale i
písničky z nového alba zpěváka Jakuba Smolíka, který zde vystoupil se svou kapelou a
doprovodem. Sál byl téměř vyprodán a mezi posluchači převaţovala střední a starší
generace. Zaujaly jak poetické balady, tak i klasický bigbít, podařilo se roztleskat sál a ten
nakonec odměnil interprety potleskem vestoje. Zajímavý kulturní záţitek udělal všem
pěkně na duši.
11. 02. XXV. Hanácké bál v obou sálech Záloţny. Zahrála taneční kapela FANTAZIE a
Hanácká mozeka. V pořadu vystoupil folklorní soubor Hanačka a Hanáci Praha.
16. 02. V Koncertním sále MK vystoupil slovinský „Frank Sinatra“ Paul Batto Jr. za klavírního
doprovodu Ondřeje Kříţe v pořadu z cyklu „Musica Poetica“. Zazněl jazz, blues i swing ve
velmi svérázném pojetí. Pro fajnšmekry úplný poţitek. Škoda, ţe jich tam bylo tak málo (jen
kolem 40!).
16. 02. Seniorklub Litovel po úspěchu z loňska znovu vsadil na osvědčený pořad. Ten
nazval „Jirka Hrozek se znovu představuje“ a byly promítnuty filmy o Angole a ze zájezdu
seniorŧ do Luhačovic. Malý sál Záloţny byl plný a odezva u divákŧ velmi vstřícná.
25. 02.
2. ples mořeplavcŧ a cestovatelŧ, jehoţ pořadatelem je H-T-Yachting pana
Vladislava Habermanna se konal ve Velkém sále Záloţny. Stal se i legrační formou
připomenutím tragického výročí „Vítězného února“ - zdarma měly totiţ vstup osoby
v úborech milicionářŧ, SNB, ve svazáckých krojích. Styl plesu pak mohly evokovat osoby
v kostýmech pirátŧ, námořníkŧ či obyvatel exotických zemí. V tombole bylo moţno vyhrát
exkluzivní zájezd v hodnotě 25 000 Kč a deset dalších zájezdŧ v hodnotách aţ do 14 000
korun. Bylo veselo!
26. 02. Na ČT 1 jsme mohli sledovat milé překvapení. V 18. ročníku soutěţe MISSIS, do
které se přihlásilo 4 620 maminek, zvítězila sympatická Litovelačka paní Vendula
Kunertová se svým čtyřletým synem Sebastianem. Soutěţ je pořádána agenturou Profil
a její výtěţek je věnován na charitativní účely.
04. 03. Benzin je nejdraţší v historii Česka - ceny pohonných hmot u čerpacích stanic
překonaly extrémní hodnoty ze září 2005, kdy Ameriku zasáhl hurikán Katrina. Litr naturalu
95 stojí v prŧměru 33,89 koruny a za poslední týden zdraţil o 57 haléřŧ. Cena nafty vzrostla
o 51 haléřŧ na 33,30 koruny za litr.
05. 03. Zastupitelé po roce nejistot konečně rozhodli – naše koupaliště dostane nový
polopřírodní „kabát“. Nerezová varianta, na kterou mělo město přislíbenou
dvacetimilionovou dotaci, se neuskuteční. Pokud dostaneme peníze z regionálního
operačního programu, mohli by se v biotopovém koupališti první plavci objevit uţ příští rok
v létě.
05. 03. CK BAVI uspořádala v prostorách Záloţny Ples přátel dobré zábavy, na kterém
vystoupil kouzelník, taneční klub CARAMBA a s polonézou akvabely (!). Bohatá tombola a
míchané nápoje přidaly na dobré zábavě, které není nikdy dost.
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08. 03. Na akci KHP konečně plný Koncertní sál MK! V rámci koncertŧ vystoupili: Andrea
Kalivodová (zpěv), Valérie Zawadská (přednes) a Miroslav Sekera (klavír). Asi hlavním
tahákem byla účast herečky a dabérky Valérie Zawadské, která stejně jako ostatní
účinkující - nezklamala. Skutečný umělecký záţitek!
08. 03. Na prestiţní degustační soutěţi Zlatý pohár Pivex braly hlavní ceny středomoravské
pivovary. Pivem roku 2011 se sice stal světlý leţák Zubr Premium, ale náš leţák Litovel
Premium obsadil třetí místo v této kategorii a výčepní pivo Litovel Classic se umístilo mezi
trojicí nejlepších světlých výčepních piv u nás. Získali jsme téţ speciální řadu ocenění
za vysokou kvalitu piva. Zde byla hlavním kritériem hodnocení chuť piva, dále vŧně, říz
a hořkost, tedy vlastnosti dŧleţité pro konzumenta měřené odborníky.
09. 03. Muzejní společnost Litovelska, o. s. ve spolupráci s Muzeem Litovel a Městskou
knihovnou uspořádala setkání se současnými autory publikací se vztahem k Litovli.
Součástí akce byla prezentace jednotlivých prací autory, prodejní výstava, autogramiáda
i křest novinek. Postupně se představilo 9 autorŧ (plodná litovelská básnířka a spisovatelka
paní Cholinská, Ivana Teshomeová, pánové Šik, Pinkava, Habermann, Faltýnek, Urválek,
Linduška a dr. Kollmann) s krátkým ţivotopisem a pak následovaly ukázky z děl a diskuse.
Na 60 účastníkŧ bylo maximálně spokojeno. Zdá se, ţe se zrodil nápad představovat
následně jednotlivé autory v podobných akcích.
09. 03.
Předem jiţ dlouho vyprodané představení Divadla Járy Cimrmana „Vraţda
v salónním coupé“ nezklamalo. Příznivcŧ tohoto typu humoru je v Litovli dostatek a kaţdé
takové vystoupení je sukcesem!
10. 03. Zajímavost z tisku: „I Mladeč má svou propast – její hloubka 18 metrŧ!“ Přesněji
řečeno Propástku. Tak se totiţ jmenuje znovuobjevená jeskyně, kterou stavbaři odkryli při
rekonstrukci provozní budovy Mladečských jeskyní. Spolu s ní byl nalezen celý komplex
chodeb s délkou bezmála pěti desítek metrŧ.
11. 03. XX. MIKOLOVSKÉ NÁLADY (IMPRESJE MIKOLOWSKIE) - putovní výstava výtvarníkŧ
EU za účasti delegace z polského Mikolowa a moravských Klimkovic byla zahájena
vernisáţí s pŧvabnými šansony v podání Ivy Kevešové za doprovodu Jakuba Knápka.
Výstava potrvá do konce měsíce března.
11. 03. Japonsko postihlo nejhorší zemětřesení v historii země (a páté největší v dějinách)
o síle 8,9 stupňŧ Richterovy škály. Smrtonosné tsunami o výšce deseti metrŧ zasáhlo
pobřeţí a dále se šířilo Tichým oceánem aţ k Havaji, Francouzské Polynésii a Kalifornii.
Tisíce lidí zahynuly. Otřesy poškodily atomovou elektrárnu ve Fukušimě. Rozsáhlé oblasti
nemají vodu, elektřinu ani plyn. Ostrov Honšú se posunul o 2,4 metru a vychýlila se i zemská
osa!
11. 03. Skrze stěnu se dostal zloděj k trezoru jednoho z litovelských barŧ a odnesl si z něj lup
270 000 korun.
13. 03. Maţoretky, kam se podíváš. I Velký sál Záloţny jim byl malý! Na 1. ročníku soutěţe
maţoretek a roztleskávaček „Litovelský pohárek“ se představily soubory z 18 měst
v Čechách a na Slovensku – tj. na pět set soutěţících, na které se přišlo podívat také čtyři
sta nadšených obdivovatelŧ. Organizátorkou byla paní Hana Popelková, která uţ pátým
rokem vede litovelské maţoretky (těch je mimochodem uţ 90!). Jedno je jasné - příští
ročník bude nutno uspořádat jiţ ve sportovní hale ZŠ Vítězná.
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14. 03. Litovel nedosáhla na evropské dotace, kdyţ mezi ţadateli zŧstala první takzvaně
pod čarou. Na dotaci byla závislá rekonstrukce náměstí za 40 milionŧ korun. Radnice
ovšem projekt ještě nevzdala a bude čekat, zda se nakonec neposune na dotované
místo, případně bude usilovat o kýţené miliony z Norských fondŧ či jiných tuzemských i
zahraničních zdrojŧ.
17. 03. Ve Velkém sále Záloţny se představil známý umělec Felix Slováček s orchestrem
Quintet a zpěvačkou Martou Bártovou. Slováček představuje na české hudební scéně
špičku mezi hráči na klarinet a saxofon a na svém kontě má více neţ 500 nahraných titulŧ
a téměř dva miliony prodaných nosičŧ. Nezklamal ani on, ani Marta Bártová – populární
česká zpěvačka, herečka a moderátorka. Pěkný večer!
18. 03. Vodácké AHÓÓJ! se teď bude ozývat na řece Moravě mezi Litovlí a Olomoucí
častěji. Správa CHKO totiţ vyznačila oficiální vodáckou cestu přes území národní přírodní
rezervace. Povolení je klíčovým dokumentem, který otevře cestu turistickým výpravám a
usnadní i vznik kempŧ podél trasy.
19. 03.
Nejjasnější a nejsvítivější úplněk od roku 1993 jsme mohli vidět krátce po 19.
hodině. Měsíc byl na své oběţné dráze nejblíţe Zemi a podle NASA byl o 30 % jasnější neţ
při vzdálených úplňcích.
20. 03. Divadelní komedii Miro Gavrana : „Vše o muţích“ brilantně předvedli na jevišti
Velkého sálu Záloţny tři herci: Maroš Kramár, Filip Blaţek a Michal Slaný. Přivedli publikum
do varu, i kdyţ někdy byl humor takřka na hraně.
21. 03. Především rodiče s dětmi by měla potěšit nová – osm kilometrŧ dlouhá cyklotrasa,
která má za pŧl milionu vzniknout v Litovelském Pomoraví. Zájemci zde najdou zábavné,
odpočinkové a rehabilitační prvky. Uţ aby to bylo!
22. 03. V Malém sále Záloţny opět zazářila Iva Kevešová v programu „Chanson a jazz“
většinou z repertoáru Edith Piaf. Na klavír ji doprovázel Jakub Knápek a na bicí Miloš Pohl.
Výborné!
23. 03. Další úspěšný pořad Hanácké ambasády v Koncertním sále MK. Tentokrát to bylo
„o ledačem“. Při Hanácké mozece vedené Mgr. Robertem Najmanem bavili početné
publikum osvědčení borci – Zdeněk Braný, Jarda Hlavinka, Petr Linduška a Miluška
Flášarová. Zpestřením bylo vystoupení malého Hanáka z Choliny s hanáckými básničkami.
Dobrá nálada, smíchu kopa!
24. 03. Téměř po 90 letech se do opravené kaple sv. Jiří navrací dŧstojný ţivot a kaple
bude slouţit církevním, kulturním a vzdělávacím účelŧm. Slavnostního otevření se zúčastnili
významní zástupci investorŧ, církevních hodnostářŧ a státní správy – Msgre. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký; pan Jens Eikaas, zplnomocněný velvyslanec Norska v Praze; Ing.
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje; Ing. Karel Korytář – senátor; Ing. Zdeněk
Potuţák, starosta města; Mgr. Josef Rosenberg, litovelský farář a další. Slavnost provázelo
pěvecké vystoupení sboru PALORA studentŧ GJO, kteří pak vystoupili i v podvečer pro
veřejnost s koncertem „Sepětí současnosti a minulosti“.
26. 03.
Vystoupení skupiny KELT GRASS BAND pod názvem „Legenda bodhránu“ ve
Velkém sále Záloţny nabídlo pásmo hudby, slova a tance - melodie, které měly jedno
společné – keltskou duši. Daly se v nich najít stopy dávné kultury a bylo vcelku jedno, zda
šlo o melodie ze Skotska, Appalačských hor či třeba i Valašska. Pořad pro fajnšmekry!
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26. 03. Přesně o pŧlnoci začalo Sčítání lidu, domŧ a bytŧ 2011. Jde o nejrozsáhlejší a také
technicky nejnáročnější statistickou akci, která má přinést nenahraditelné informace o naší
společnosti. Uskuteční se ve všech krajích, městech a obcích České republiky a podléhá
mu kaţdá fyzická osoba, která má v rozhodný okamţik trvalý nebo povolený přechodný
pobyt na našem území a kaţdá další fyzická osoba, která je v tento okamţik přítomna.
Sčítání podléhá kaţdý dŧm a byt (i neobydlený).
28. 03. Bylo provedeno hodnocení internetových stránek měst v našem kraji a Litovel
z něho vyšla poměrně úspěšně. Kladně byl hodnocen zpracovaný design webu a to, ţe
dŧleţité informace jsou přehledně uváděny. Jako problém byla uvedena zmatečná
navigace webu – dvojitá i trojitá. Musíme se polepšit, vţdyť webové stránky města se pro
nás jiţ staly dŧleţitým zdrojem informací.
31.03. Končí platnost papírových bankovek 50 Kč, zŧstávají jen mince.
02. 04.
Litovelští ochotníci se opět dali vidět, kdyţ v sokolovně uvedli premiéru
divadelního představení „Světáci“. Jde vlastně o „remake“ úspěšné filmové komedie,
kterou na jevišti ztvárnil osmičlenný herecký soubor doprovázený „na ţivo“ HB Bandem.
Budou následovat ještě tři reprízy, doufejme stejně úspěšné jako premiéra.
04. 04. VIVALDIANNO – nadčasový hudební projekt provedený renomovanými interprety
rŧzných ţánrŧ, kteří na barokním základě vytvořili pestrobarevnou zvukovou paletu
hudební současnosti. Nejvýraznějšími postavami byli houslový virtuos Jaroslav Svěcený
(skutečný „pan muzikant“!) a rockový klavírista a skladatel Michal Dvořák. Ti
multiţánrovým projektem napříč generacemi i styly vyprodali Velký sál Záloţny a přivedli
posluchače do varu a potlesku vestoje. I kdyţ vstupné bylo na litovelské poměry dosti
vysoké (od 250 po 400 Kč), nikdo z přítomných asi nelitoval. Takový pořad člověk uvidí jen
jednou za několik let. MK vyslovujeme pochvalu za tento odváţný počin!
06. 04. „Krasohled“ – autorská fotovýstava členky Fotoklubu Litovel Michaely Linhartové.
Výstavní síň MK ovládly především ţenské portréty v zajímavém fotografickém zpracování.
Početná návštěva vernisáţe především z řad přátel autorky z Pedagogické fakulty UP,
členŧ Fotoklubu Litovel i zájemcŧ z řad občanŧ města. Výstava potrvá aţ do 29. 4. 2011.
06. 04. Folkový recitál písničkáře Vlasty Redla přitáhl do Velkého sálu Záloţny především
příznivce tohoto ţánru. Zazněly známé písničky z jeho prvních alb i nové skladby ze
současné tvorby autora a zpěváka. Koncert nabídl zajímavý pohled na rŧznorodost
současné folkové scény.
09. 04. V kraji je 38 932 nezaměstnaných, volných míst je však pouze kolem 1 800. Míra
nezaměstnanosti je nyní 12,1 %. Moţností, jak tady najít práci se moc nenabízí, snad tomu
trošku pomohou sezónní práce a další moţnosti pracovního poměru na dobu určitou?
10. 04. MSL ve spolupráci s Muzeem Litovel uspořádala výlet za poznáním památek a
muzeí města Uničova. Účastníci si prohlédli Medelskou bránu, radniční věţ, Muzeum U
Vodní branky, bývalý klášter minoritŧ, Muzeum vězeňství v bývalé šatlavě, Muzeum baroka
a místní farní kostel. Velká spokojenost mezi účastníky zavládla především díky
fundovaným prŧvodcŧm. Mnozí se však dotazovali, proč i u nás v Litovli není památkám
věnována podobná péče jako zde!?
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10. 04. V divadelní hře Neila Simona „Drobečky z perníku“ excelovala především herečka
Simona Stašová, která za roli Evy Mearové z této hry získala Cenu Thálie za rok 2007.
Inscenaci provedlo Divadlo A. Dvořáka z Příbrami v reţii Milana Schejbala. Hlavní hrdince
výborně sekundovali Radka Filásková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto
Čekan a další, a jejich výkony ocenil dlouhým potleskem téměř vyprodaný Velký sál
Záloţny.
12. 04. Závěrečný koncert KPH se stal skutečně bombou. Nejen tím, ţe se konal v nově
otevřené kapli sv. Jiří, ale hlavně excelentním výkonem barytonisty Jakuba Pustiny za
klavírního doprovodu. Program byl velmi rŧznorodý, zazněly krásné italské písně, Saroriho
Con te partiro, Larova Granada, Janáčkovy písně i melodie z operet. Aktivně se koncertu
zúčastnilo i početné publikum, které „doprovázelo“ umělce v písni Funiculi funicula, Oči
černé a Cikánský baron jsem já. Frenetický dlouhotrvající potlesk vestoje byl asi nejlepším
hodnocením úspěšného závěru sezóny KPH.
14. 04.
Titulky novin šokují kaţdý den: Odposlouchávání! Uplácení! Vláda v rozkladu!
Koalice je rozhádaná! Republika je v krizi! Tak tohle uţ není jen krize vlády, ale krize celé
republiky. Koalicí stále zmítá obviňování, kdo koho uplácel či je větší korupčník. Lidé uţ
jsou znechuceni a ţádají rychlé řešení nastalé situace.
16. 04. „Velikonoční tvoření“ v Koncertním sále MK. Pod vedením zkušené floristky se
tvořily velikonoční symboly, v ceně byl vstup a základní materiál, přízdoby bylo moţno
zakoupit na místě.
16. 04. Uţ jsou tady! Dvojice čápŧ přistála na komíně teplárny na sídlišti Vítězná a má se
čile k opravě hnízda. Uţ nám chyběli!
18. – 23. 4.
Prodejní velikonoční výstava dekorací, ozdob a kraslic byla doplněna
výstavou dětských prací z DDM Litovel.
19. 04. Podpora pravice klesá, naopak na současné politické situaci vydělává levice,
která sahá po ústavní většině. ČSSD a komunisté by nyní společně získali 120 hlasŧ, ODS 46
křesel, TOP 09 27 a VV 7. Volby by vyhrála sociální demokracie s 29 %, ODS by získala jen
14,6, TOP 09 a KSČM shodně 9,9, VV 5,5 %. Ţádná jiná strana by do sněmovny nevstoupila.
19. 04. Seniorklub Litovel začal s oblíbenými cyklovýlety, tentokrát s mottem „Cesta do
neznáma“. Ona to moc cesta do neznáma nemohla být, kdyţ na plakátku bylo slibováno
občerstvení ve Střeni! Dvanáct nadšencŧ jarní turistiky si pak dopřálo ještě jednu
občerstvovací zastávku „U tří zlatých trojek“ ve Třech Dvorech, kde si k pivu dali ještě
křupavé topinky. Takţe: výlet jak se patří!
23. 04. Tradice Velikonoc ctí jen třetina lidí. Prŧzkum ukázal, ţe 33 % Čechŧ dodrţuje zvyky
včetně pomlázky. Přestoţe lidé mají Velikonoce rádi, sváteční zvyky dodrţují stále méně.
Tradice spojené s hlavními křesťanskými svátky se podle prŧzkumu společnosti Univeler
dodrţují zhruba jen ve třetině domácností. Není to škoda?
26. 04. Premiér Nečas dává své vládě 9 týdnŧ na přeţití, kdyţ tato přeţila druhý pokus o
vyslovení nedŧvěry. Ministrŧm teď zbývá čas do konce června, aby předloţili dŧleţité
reformní zákony. Premiér s nimi sváţe budoucnost vlády.
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27. 04.
Seniorklub Litovel uspořádal v Koncertním sále MK besedu o hanáckém kroji,
folklóru vŧbec a souboru Hanačka s její uměleckou vedoucí paní Stanislavou Kulatou.
Akce byla perfektně připravena a účastníci mohli sledovat i ukázku z hanácké svatby.
Škoda jen, ţe účast byla nízká (jen 25 divákŧ), omluvou snad mŧţe být krásné počasí!?
29. 04. Královská svatba prince Williama a Kate Middletonové v Londýně snad zastínila
vše ostatní ve světě, a to bez ohledu na časové pásmo. Velká Británie si tak proţila svatbu
století. Byla plná okázalosti a pravidel, ale také legrace. Vévoda a vévodkyně
z Cambridge vstoupili na společnou cestu. Tak ať jim to klape!
30. 04. Slavnostní otevření Vodácké stezky Morava a odemykání Malé Vody znamená, ţe
se vodákŧm poprvé otevřelo Litovelské Pomoraví a mohli si uţít první oficiální plavbu.
Otevřela se tak jedinečná moţnost legálně projet chráněným územím Ptačí oblasti
Litovelské Pomoraví a Národní přírodní rezervací Ramena řeky Moravy. Součástí akce byl
prŧvod k Loděnici. Pořadatelem byla Vodácká Morava, o. s. Šumperk.
01. 05. První máj prošel, aniţ si ho mnozí všimli (ona byla totiţ neděle). ČSSD připravila
opět akci v parku Míru, ale zhatilo ji počasí, takţe vystoupení Piňovských kancŧ, soutěţe
pro děti neměl kdo sledovat a klasické bramboráčky pana Šrŧtka vlastně kdo
konzumovat. Škoda.
02. 05. V Pakistánu byl dopaden a zabit symbol islámského terorismu Usáma bin Ládin.
02. 05. Okolí kamenného torza mezi třemi lipami kousek od nové cyklostezky z Litovle do
Nasobŧrek nyní město začalo udrţovat. Místo bylo významné hlavně v době protestantské
Litovle, kdy ve městě nesměli mít pohřebiště katolíci. Ti si proto hřbitov zřídili v těchto
místech. Později sem, ke „Třem kříţŧm“ katolíci z okolí organizovali poutě.
03. 05. První část zdravotní reformy Nečasovy vlády se klube na svět. V prvním čtení
Parlament schválil tzv. malou zdravotní reformu, která, pokud projde Senátem, přinese od
ledna 2012 dvě novinky, výrazně ovlivňující ţivot pacientŧ – zrušení zákazu připlácet si za
lepší péči a materiál a zvýšení poplatku za den pobytu v nemocnici stoupne z dnešních 60
korun na 100.
03. 05.
Poslední inscenace z divadelní sezóny 2010/2011 přivedla do Litovle Elišku
Balzerovou ve hře „Mŧj báječný rozvod“ autorky Geraldine Aron. Hra pro jediného herce
je plná emocí pramenících přímo ze ţivota a herečka měla potlesk vestoje. Velký sál
Záloţny byl téměř plný divákŧ.
04. 05. Seniorklub Litovel zorganizoval autobusový zájezd do Beskyd - na Pustevny a do
Valašského muzea v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm. Na vrcholku Beskyd čekala
účastníky pravá zimní atmosféra se sněhem a ledem, dole pak ale sluníčko a příjemné
jarní počasí. Zájezd byl beznadějně vyprodán a podle komentářŧ účastníkŧ velmi
podařený.
04. 05.
Úspěšná nová autorská výstava malíře Otakara Vystrčila ve Výstavní síni MK
ukázala jeho kresby a malby v plném lesku a kráse. Vernisáţ byla hojně navštívena a
výstava potrvá do 27. května.
07. 05.
Český kytarový virtuos Lubomír Brabec předvedl nejefektivnější španělské a
latinsko americké skladby na koncertu v kostele sv. Marka. Jde bezesporu o jednoho
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z nejvýznamnějších interpretŧ české současnosti, který uţ po desetiletí se svojí klasickou
kytarou dobývá úspěchy na pódiích doma i ve světě. Spousta nadšených posluchačŧ.
08. 05.
Tradiční pouť KDU-ČSL ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litovel si
objednala slušné počasí, i kdyţ ráno zahrozil deštík. V prostoru Staroměstského náměstí jste
našli nejen atrakce a stánky s nejrŧznějším zboţím i občerstvení, ale i prezentaci Charity
Šternberk a Mateřského centra Rybička. Po poutní mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba
došlo na koncertní vystoupení folk-rockové skupiny NOACO z Litovle a mohelnické
MADALEN, která doplňovala skupina historického šermu BELLATORS. Nálada dobrá, účast
velmi pěkná.
10. 05.
Recitál naší nejúspěšnější zpěvačky Lucie Bílé ve Velkém sále Záloţny za
doprovodu Petra Maláska dal litovelskému publiku moţnost sledovat několikanásobnou
„Zlatou slavici“ a nositelku Ceny Thálie 2000 od Herecké asociace v oboru opereta a
muzikál na ţivo. I přes dosti vysokou cenu vstupenek (450 Kč) bylo téměř vyprodáno.
Posluchači byli velmi spokojeni, aţ nadšeni!
11. 05. Exkurze členŧ Seniorklubu Litovel v kamnářské a keramické dílně pana Josefa
Lamra na Rybníčku byla pro mnohé překvapením. Netušili, ţe zhlédnou více neţ sto let
staré prostory vypalovací pece, seznámí se s postupem při nelehké výrobě kachlí a budou
mít moţnost si prohlédnout širokou paletu výrobkŧ této dílny i moţnost si je zakoupit. Účast
byla téměř 40 seniorŧ, kteří nešetřili obdivem nad umem šikovných rukou pokračovatele
této dlouhé tradice litovelských kamnářŧ.
12. 05. Devět obcí v Olomouckém kraji musí dát do roku 2013 do pořádku svoji čističku
odpadních vod. Pokud své plány za desítky milionŧ korun nestihnou, hrozí České republice
pokuta, protoţe nevyhovují platným limitŧm Evropské unie. Jednou z těchto „hříšných
obcí“ je bohuţel i Litovel. Obec musí realizovat plány na modernizaci, protoţe termín pro
její dokončení propadl jiţ na konci roku 2010. Náš, jiţ tak napjatý rozpočet, to ovšem
nepříjemně navýší!
13. 05. Pořadatelem komediálního představení „Řvali aţ spadli – maniaci v HD rozlišení“
ve Velkém sále Záloţny byla Agentura BAVI. Pozvali příznivce nenáročného a uvolňujícího
humoru na tuto úletovou komediálně divadelní show znovu po dvou letech
v premiérovém díle. Scénky, nečekaná překvapení a hlavně humor lehce na hraně
přilákal řadu příznivcŧ tohoto typu zábavy, a ti nelitovali.
14. 05.
Květnová přehlídka sokolských divadel v Litovli se na Sokolovně začala
Smetanovou Prodanou nevěstou, kterou předvedli v rámci Přehlídky amatérských divadel
Sokola divadelníci z Prahy. Další den pak nabídli štěpánovští ochotníci aktovou hru
významného spisovatele a disidenta Pavla Kohouta Válka ve třetím poschodí a na závěr
přišla derniéra trháku Zdeňka Podskalského Světáci v podání litovelských hercŧ. Diváckou
návštěvu této zásluţné akce ovšem poněkud ovlivnil závěr hokejového mistrovství světa.
Škoda, taková příleţitost se jiţ našim občanŧm asi v dohledné době nenaskytne!?
15. 05. Končí Mistrovství světa v hokeji na Slovensku a český tým v divoké partii boje o 3.
místo porazil Rusy 7:4. Celým turnajem prošel náš tým spanilou jízdou, zaváhal jen
v semifinále se Švédy, a to ho stálo lepší umístění. Veterán Jágr byl vyhlášen nejlepším
útočníkem šampionátu, i kdyţ uţ mu táhne na čtyřicítku! Zlato vybojovali v neuvěřitelném
závěru zápasu Finové, kdyţ zdolali Švédy 6:1.
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16. 05. Pod někdejší skládkou v areálu mezi Nasobŧrkami a Haňovicemi leţí těkavé látky,
které jiţ stihly znečistit spodní vodu v některých studních tamních obyvatel, a ti ji nemohou
pouţívat ke koupání či k pití. Karcinogeny se šíří, dotéct mohou aţ k Olomouci! Kde vzít
desítky aţ stovky milionŧ na likvidaci jejich zdrojŧ? Litovel hledá urychleně řešení. Pokud se
totiţ nepodaří starou ekologickou zátěţ odstranit, mŧţe mít problém s pitnou vodou
skutečně i Olomouc.
17. 05.
Stavbu protipovodňových opatření za zhruba osm set milionŧ korun máme
ohroţenu. Několik desítek lidí, kterým podél toku Moravy patří pozemky, ji blokuje tím, ţe se
pozemkŧ na hrázích nechtějí vzdát. Jednání s nimi probíhá jiţ od roku 2009 a projekt musel
být dvakrát přepracován. Celkem je těchto majitelŧ 160 a se šedesátkou z nich asi
rozumná řeč není. Vedle pozemkŧ pak plány na ochranu města před velkou vodou
komplikuje fakt, ţe město ještě nemá schválený územní plán, konstatuje starosta města
Ing. Zdeněk Potuţák.
18. 05. Vláda schválila nový občanský zákoník, který se tak mění po 47 letech. Nově
formuluje přes tři tisíce paragrafŧ a je tečkou za totalitním vnímáním občanského práva.
Mění normy z doby komunismu v takových oblastech, jako je rodina, vlastnictví nebo
smlouvy, a proto zasáhne do ţivota kaţdého z nás. Jestli ho schválí také Parlament a
podepíše prezident, bude platit od ledna příštího roku, v praxi se ale začne uplatňovat aţ
o rok později, aby se justice stihla na zásadní změny připravit.
21. 05. V Muzeu Litovel byla otevřena výstava „100 let českého hasičstva v Litovli“ a
odpoledne proběhlo na Náměstí Přemysla Otakara Hasičské odpoledne, spojené
s ukázkami historické a moderní hasičské techniky a ukázkami činnosti hasičŧ. Slavnost
zkomplikovala prudká bouřka, která se spustila přesně po projevu starosty města (viz glosu
„Pokropený hasič“ v kapitole Počasí 2011).
21. 05. ROCK 3 v Malém sále Záloţny. Účinkovali: VINNÝ STŘIK, NO DISTANCE PARADISE,
RUPLEX A BACKDOOR MEN, pořadatelem byl pan Michal Smékal.
22. 05. Charita Šternberk, středisko Litovel, uspořádala II. benefiční koncert v Koncertním
sále MK na podporu projektŧ Charity. V rámci koncertu vystoupil Smíšený sbor Hany
Kaštanové, litovelské maţoretky Linetbells a ţesťové kvinteto BrassQ. Sponzoři akce byli:
Adriana, MTS, VHS Čerlinka, KDU-ČSL, Papcel Litovel, Vápenka Vitoul, Orerro, DAVCOM,
výpočetní technika, Auto Hetcl a pan Zdeněk Zavadil. Škoda jen, ţe pro slabou propagaci
byla návštěvnost velmi nízká, jen kolem 30 účastníkŧ.
22. 05.
Radujme se, v noci na 22. 5. jsme přeţili konec světa! Zaručená předpověď
amerického pastora Howarda Campinga, ţe obrovským zemětřesením začne konec
světa, se opět nevyplnila. O jeho proroctví ale věděl celý svět, na propagaci šly statisíce
dolarŧ.
23. 05. Zastupitelstvo města projednalo přijetí evropských peněz na vybudování nových
cyklostezek a schválilo závěrečný účet města za rok 2009.
23. 05. Několik let uzavřená restaurace v hotelu Záloţna, který vévodí našemu náměstí, by
měla letos opět slouţit veřejnosti. Radnice dokončuje její opravu, která si vyţádala 17
milionŧ korun. Nyní se hledá nájemce zařízení. Snad dopadnou jednání s Pivovarem Litovel
úspěšně, neradi bychom museli konzumovat nějaké „cizácké“ pivo na naší tradiční,
dlouhými léty prověřené, základně.
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24.05. Evropu vyděsila bakterie E.coli v okurkách.
25. 05.
Komáři zmizeli - zničilo je sucho! V našem kraji, který pravidelně suţují komáří
kalamity, letos mnoho komárŧ nepoletuje. Jejich vylíhnutí naštěstí zabránilo sucho. Tak
několik příštích týdnŧ my, obyvatelé litovelského Pomoraví, které komáři pravidelně suţují,
mŧţeme být v klidu. Pokud nepřijdou vydatné deště, obtíţný hmyz by nás otravovat
nemusel. Nám to vyhovuje, ale co starosta Střeně pan Kamínek, čím bude letos svou obec
propagovat?
27. 05. V noci se v kraji otevřelo 141 kostelŧ, a tak nejen kostely, ale i kaple, věţe, kŧry
s varhanami a mnoho dalšího bylo k vidění na Noci kostelŧ. Na návštěvu v nezvyklou dobu
zvaly chrámy ve všech městech kraje a také u nás v kostele sv. Marka. Tady proběhla v 18
hodin mše a do 19 do 23 hodin bylo moţno si prohlédnout nejen kostel, ale i výstavu
fotografií a sakrálních předmětŧ. Nápad s Nocí kostelŧ pochází z Rakouska a hlavním
cílem akce je nejen otevřít a představit návštěvníkŧm kostely, kaple či modlitebny, ale
nabídnout lidem také nezávazné setkání s křesťanstvím a duchovním poselstvím.
28. 05. Muzejní společnost Litovelska, o.s. uspořádala autobusový zájezd „Za tajemstvím
zvonu“. Účastníci zavítali do rodinné zvonařské dílny v Brodku u Přerova, navštívili stálou
expozici Muzea Komenského v Přerově „Tajemství tónu zvonu“ a v Olomouci si prohlédli
některé kostely s historickými i novými zvony.
28. 05.
FREE - litovelská jízda Pivovaru Litovel pod heslem „Kdo nesleze, vyhraje“.
Hromadný start proběhl ve 14 hodin a měla následovat pohodová jízda Litovelským
Pomoravím s plněním zábavných úkolŧ a soutěţí s ochutnávkou piva Litovel FREE.
Startovné bylo zdarma. Škoda, ţe si někteří bikeři pletou pohodovou projíţďku se
závoděním. Jinak počasí celkem jízdě přálo, akce v prostorách pivovaru pokračovala
zábavným programem s dalšími soutěţemi aţ do 19 hodin.
30. 05.
Pramen litovelského potoka Čerlinka zvaný Svatá voda u Litovle se dočkal
poţehnání. Litovelský farář P. Josef Rosenberg uzavřel projekt restaurování sochy Panny
Marie Immaculaty, která se sem, coby patronka pramene, po třech letech vrátila. Akci
zaštítil Mikroregion Litovelsko, zúčastnila se jí většina starostŧ obcí regionu, zástupce Města
Litovel, VHS Olomouc a řada občanŧ.
01. 06. Ve Výstavním sále MK byla zahájena výstava „100 let od zaloţení Klubu českých
turistŧ v Litovli“, která potrvá do 8. 6. Na výstavě jsou nejen fotografie z akcí KČT, ale i věci
potřebné k turistice, dnes jiţ skoro historické. Promluvil zástupce okresní organizace KČT,
starosta města a vedoucí naší odbočky KČT Ing. Zdeněk Šišma.
04. 06. 12. ročník Toulek Litovelským Pomoravím - Memoriál Jiřího Marka, pořádaný KČT TJ
Tatran Litovel a Rodičovským sdruţením při ZŠ Jungmannova nabídl pěším i cyklistŧm trasy
15, 25, 30 a 45 kilometrŧ, všechny procházející Chráněnou krajinnou oblastí LP a v celé své
délce vedoucí po turisticky značených cestách nebo cyklotrasách. Počasí akci velmi
přálo, a tak účastníkŧ bylo hodně. Kaţdý pak dostal diplom, drobný dárek a děti měly
Dětský den zvaný Minitoulky po jejichţ absolvování dostaly také malé pozornosti. Zde se
musí kronikář pochlubit, ţe jeho vnouček Matýsek, který má 22 měsícŧ, se stal nejmladším
účastníkem a on sám aktivním účastníkem na základní cyklotrase 15 kilometrŧ.
05. 06. Charita Litovel a farnost Církve římskokatolické uspořádaly v prostorách na ulici
Vítězné Farní den. Peklo se sele, pivo teklo proudem a konzumovaly se donesené dobroty.
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Děti absolvovaly soutěţe, nálada byla vynikající, počasí přálo. Akce se účastí mnoha
mladých lidí stává stále populárnější.
08. 06.
Seniorklub Litovel vsadil na osvědčenou firmu „Foto Pinkava“ a se známým
litovelským fotografem uspořádal v Malém sále Záloţny besedu spojenou s promítáním
fotografií z bohaté autorovy fototvorby. Vše bylo perfektně připraveno a vhodně
doprovázeno příjemnou hudební kulisou. Postupně na 45 účastníkŧ mohlo vidět sama
sebe na dokumentech z cest a zájezdŧ, pak následoval pohled do rumunského Banátu,
na ostrov Pag, do zemí bývalé Jugoslávie a závěrem do Paříţe. Pro velký úspěch si senioři
„objednali“ pokračování na některý z podzimních měsícŧ.
08. 06.
Vernisáţ společné výstavy fotografií Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK.
Prezentovali se snad všichni členové svými fotografiemi především ze samotné Litovle a
dalšími ţánrovými snímky. Hudební úvod obstaral kytarový soubor LŠU, oficiální úvod pak
MST pan Petr Šrŧtek a vedoucí fotoklubu Ing. Petr Dolinský. Bohatá účast svědčí o zájmu
občanŧ o kulturní dění ve městě. Výstava potrvá do 8. července.
11. 06.
Tisíce lidí zamířily do Litovle na v pořadí jiţ deváté Hanácké Benátky. Akce
propojila koncerty, pořady pro děti, plavby po Nečízu, jarmark i prohlídku památek a
výstup na radniční věţ. Svou roli při letošních „Benátkách“ sehrála i skutečnost, ţe mezi
Litovlí a Červenkou v rámci 125. výročí této trati pendloval historický vlak taţený parní
lokomotivou Kremák. Podrobně v kapitole Slavnosti 2011.
16. 06.
STÁVKA! Doprava stávkuje, slibovala kolaps, ale veřejnost ji naštěstí přijala
s nadhledem a s humorem a díky tomu ji země přeţila bez komplikací. Spousta lidí její
podstatu nechápe a spíše ji odsuzuje - nechtějí být rukojmími odborŧ a levice. Mimořádné
přesuny ţelezničních souprav, ztráty na jízdném, komplikace v dopravě, ušlý zisk - ztráty se
počítají na miliony a za vítěze se povaţuje jak vláda, tak i odbory. Obtíţe se podařilo
zvládnout, ale do budoucna se dá očekávat, ţe odboroví předáci spíše přitvrdí, neţ aby
se vzdali! Připravme se i na stávku generální, jak nám na podzim slibují!!
18. 06. Další ze zájezdŧ MSL zamířil na jih na Baťŧv kanál, hřebčín Napajedla a Muzeum
obuvi Zlín. Účastníci se ve Spytihněvi nalodili a po Baťově kanále dojeli do Napajedel na
exkurzi v hřebčíně. Na zpáteční cestě propluli i plavební komorou. Ve Zlíně navštívili
„mrakodrap 21“ a Muzeum obuvi. Prostor dostali i na individuální procházku po Zlíně.
Obloha byla místy zataţená, ale celý zájezd se obešel bez deště k velké spokojenosti
všech účastníkŧ.
20. 06. „Litovel zkrotí Moravu, nultá etapa je na spadnutí“ - titulek MF DNES. Netrpělivě
vyhlíţíme územní rozhodnutí a územní plán, zatím výstavbu protipovodňových opatření
stále brzdí několik desítek vzdorujících vlastníkŧ pozemkŧ. Povodí Moravy by mělo mít brzy díky územnímu rozhodnutí - páku jak výkupy pozemkŧ urychlit a konečně zahájit
práce na ochranu města před velkou vodou.
21. 06. „Přendite si splknót - Povidale, ţe mo hrále“ – další pořad Hanácké ambasády
s Hanáckou mozekou v Koncertním sále MK v tradičním sloţení vypravěčŧ. Moc sme se
zasmále!
23. 06. Zástupci ZŠ Jungmannova se v Praze zúčastnili slavnostního udělení titulu Ekoškola
v Senátu ČR. Ocenění přebrali z rukou ministra ţivotního prostředí Ing. T. Chalupy.
Koordinátorkou programu byla Mgr. Ivona Smrčková. Po prezentaci si delegace prohlédla
Valdštejnský palác a poté bylo pro všechny zúčastněné připraveno soutěţní odpoledne.
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24. – 26. 06. Členové Samosprávy Seniorklubu Litovel navštívili partnerské města Revúca,
kde jednali s vedením JDS (Jednota dochodcov Slovenska) o další spolupráci. Během
reciproční návštěvy byli přijati i primátorkou města, vystoupili na Muráňský hrad a zúčastnili
se slavnosti Dnŧ města Revúca. Město Litovel reprezentoval místostarosta pan Jaroslav
Skála.
24. 06.
Minifestival ţivé hudby „Folkové Pomoraví“ se konal ve vodácké restauraci
Loděnice. V pořadu vystoupily skupiny Ţamboši, Epy de Mye, Bujabéza a známý folkový
zpěvák Jaroslav Samson Lenk.
26. 06. Akce Mikroregionu Litovelsko a MK - koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka
v přírodním prostředí Arboreta Bílá Lhota. Vstup i doprava na místo koncertu byly zdarma.
Příjemný kulturní záţitek!
28. 06. V obřadní síni MěÚ se sešlo 9 mladých lidí, kteří byli odměněni pamětními listy a
plaketami z rukou zástupcŧ města jako vítězové ankety „ Litovelské naděje“. Tato akce
vznikla před třemi lety, aby mohli být vybráni ti, kteří dosáhli něčeho nadprŧměrného.
Komise Odboru školství, kultury a sportu vybrala 10 jednotlivcŧ a druţstev. Jde o nadějnou
cukrářku, mladé akordeonisty, básníka, maţoretku, výtvarnici, dvě jezdkyně na koni,
studentku - autorku odborné práce, závodnici v judu a vítězové klání studentŧ středních
škol „Za školou“. Blíţe o výsledcích ankety v kapitole Školství.
01. 07. 1. muzeum harmonik v Evropě otevřel na ulici Javoříčská pan Jiří Sedláček. Jde o
sbírku 237 heligonek, které sám opravil, a jsou aţ na výjimky jsou všechny funkční. Muzeum
je moţno navštívit po telefonické objednávce za symbolickou cenu vstupenky 20 Kč.
01. 07. První koncert Litovelského kulturního léta na nádvoří MK tradičně zahájila skupina
„Piňovští kanci“ za bohaté účasti litovelské veřejnosti, především seniorŧ. Zpívalo se,
veselilo, dobrou náladu kalilo jen nepříznivé studené počasí.
01. 07.
Redakci Litovelských novin převzala po paní Janě Motlové slečna Helena
Kaštilová.
02. 07.
V další akci LKL vystoupila se svým koncertem francouzských šansonŧ Iva
Kevešová. Kdo její krásnou francouzštinu a bravurně zvládnuté šansony především z
repertoáru Edith Piaf neslyšel, má smŧlu!
03. 07. „Wimbledon viděl zrození hvězdy“ – z talentu je superstar a český sport i ţenský
tenis má skutečně novou hvězdu. Petra Kvitová v 21 letech v nejslavnějším tenisovém
turnaji zvítězila nad Ruskou Šarapovovou ve dvou setech a napodobila svŧj idol Martinu
Navrátilovou. Udivila svět, dojala i rozjásala spoustu krajanŧ i lidí u nás doma. Zatím měla
jen čtyři české předchŧdce – Jaroslava Drobného, Jana Kodeše, Martinu Navrátilovou
(devítinásobnou vítězku!) a Janu Novotnou. Snad se ještě podobné radosti v budoucnu
dočkáme!?
04. 07. „Litovelští loni ušetřili stovky tun emisí“ - píší noviny. Naši spoluobčané třídí odpad a
tím v roce 2010 přispěli k ochraně ţivotního prostředí úsporou energie téměř 16 milionŧ
megajoulŧ a úsporou emisí oxidu uhličitého 653 132 tun.
05. 07. 8. ročník tradičního setkání hasičŧ veteránŧ „ O pravyho kohóta z Viske“ sem
přitáhl 10 sborŧ dobrovolných hasičŧ. Na 400 divákŧ sledovalo celý hasičský útok a
konečným vítězem se stalo druţstvo hasičŧ z Ješova. Ti obdrţeli skutečně ţivého kohouta
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z rukou sponzora, pana Františka Koppa. V programu vystoupil i dětský taneční soubor a
domácí minihasič (či spíše minihasičky) předvedli poţární útok. Při nástupu zazněla hymna
hasičŧ se zajímavým refrénem: „ Ať hoři nebo stópe voda, hasič tě svó roko podá, jedno
v keré je to deň, pro nás česť bet hasičem!“
08. 07. Třetí koncert LKL opět přivítal cimbálovou muziku z Náměště na Hané – „Šumica“.
Počasí tentokrát koncertu přálo a tak se znovu sešla početná skupina příznivcŧ tohoto
typu hudby. Ti si krásně zazpívali se souborem aţ do začátku nočního klidu, který zahájili
písničkou „Dobrú noc má milá, dobrú noc…“.
09. 07. Olomoucká trampská kapela „Přátelé“ byla vítanou změnou v ţánru LKL. Počet
posluchačŧ na nádvoří MK byl poněkud prořídlý, ale fandové tohoto ţánru nechyběli.
Mnozí, kteří očekávali, ţe si spolu s kapelou zazpívají staré trampské evergreeny, byli trošku
zklamaní. Skupina spíše prezentovala vlastní tvorbu a písně z repertoáru Ţalmana Lohonky nebo Jarka Nohavici. I tak, příjemný večer.
15. 07. V rámci LKL vystoupila RAMAHE BAND s hudbou ve stylu rock, disco, folk i pop za
nepříliš velkého zájmu posluchačŧ. O den později, při vystoupení skupiny KELT GRASS BAND
s podtitulem „hudba s keltskou duší“ naopak chyběla místa k sezení a diváci a posluchači
byli nadšeni! Jak těţké je vybírat repertoár na takové akce se ukázalo velmi názorně.
16. 07. Ekonomika oţivuje. I to je zřejmě jeden z dŧvodŧ, proč nezaměstnanost v našem
kraji klesla. Ve srovnání s loňským červnem se počet lidí bez práce sníţil téměř o dva tisíce,
takţe dnes je jich přesně 34 359. Nově zaregistrovaných je 2 844, vyřazených z evidence
4 084, míra nezaměstnanosti v kraji je 10,4, v okrese Olomouc 9,4 %. Volných míst je ovšem
stále dost, a to 1 715.
17. 07. „Dubčanské létohraní“ – vystoupení Michala Hrŧzy s kapelou a Míši Rŧţičkové na
společné akci MK, Mikroregionu Litovelsko a obce Dubčany.
22. 07. Restaurace Záloţna po 6 letech oţívá! Po rekonstrukci za 17 milionŧ korun si v nově
opraveném interiéru si zájemci mohou dát oběd či snídani, poslechnout si swing nebo jen
tak si posedět u piva. Restaurace má kapacitu 120 míst, na venkovní terase je míst 60.
Smlouvu o pronájmu s městem podepsal Pivovar Litovel (jak jinak v Litovli!?) a část interiéru
změnil na pivovarnické muzeum - připomínku historie výroby litovelského piva. Oprava
hotelu, která by stála kolem 25 - 30 milionŧ korun, se zatím z finančních dŧvodŧ odkládá.
22. 07. Předposlední víkend července a téţ LKL představil nejprve jazzovou skupinu BLUE
CANISTERS a poté naši folk-rockovou skupinu NOACO. Ohlas obou vystoupení byl příznivý.
26. 07. Norská tragédie! Zemi navţdy změnil terorista Anders Breivik. Ten v Oslu odpálil
bombu a potom na ostrově Utoya střílel chladně, bezohledně a metodicky především do
mladých lidí. Obětí jeho řádění bylo nakonec 93! Ukázalo se, ţe hrozné teroristické útoky
v Evropě neprovádí jen islámští extrémisté, ale ţe mŧţe jít i o „bílé“ Evropany. A ukázalo se
také, ţe teror mŧţe přijít do zcela klidné země, která to vŧbec nečeká.
27. 07. Zpráva z tisku: „Čeští archeologové našli v Litovli v Ţerotínově ulici šest ţárových
hrobŧ, které jsou staré 3 000 let. V hrobech objevili keramické nádoby s ostatky a také
doprovodnou keramiku.“ Vše bylo objeveno v souvislosti s prŧzkumem předcházejícím
budování kanalizace v této části města.
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29. 07. Posledním koncertem rockové skupiny VINNÝ STŘIK skončilo Litovelské kulturní léto
s velmi příznivým hodnocením ze strany posluchačŧ. MK si za organizaci i výběr koncertŧ
zaslouţí pochvalu.
01. 08. „Tankodrom“ o délce 1 300 metrŧ z Červenky do Tří Dvorŧ zmizí. Proč? Našlo se 6
milionŧ korun u olomouckého hejtmanství, obce Červenky a Města Litovel a děravá hrŧza
by měla do podzimu zmizet. Bude po moţném zranění cca 650 lidí, kteří tu denně projíţdí
do podnikŧ Hopax, Orrero nebo Adriana. Nejde sice o úplnou rekonstrukci, ale jen strţení
povrchu cesty a poloţení nového jednolitého povrchu. I tak to bude velké plus pro
občany.
02. 08. Litoveláci dostali příleţitost ochutnat pečivo i od konkurence. Na náměstí bude
kaţdé úterý a čtvrtek jezdit s pojízdnou prodejnou pečiva pekařství PAULLA s.r.o. z Lipníka
nad Bečvou. Nabízí kmínový chléb, rohlíky, koláče, vánočky, záviny, koblihy, banánky,
houskové knedlíky, sladké knedlíky a studenou kuchyni - saláty a obloţené chlebíčky.
Myslíte, ţe se u nás uchytí? Snad ano.
02. 08. Objev století? Jeskyňáři z Prostějova objevili v Javoříčku neprobádané území –
systém dómŧ a chodeb o délce asi čtvrt kilometru, který se dá přirovnat k objevu druhé
části Javoříčských jeskyní – Jeskyni míru z roku 1958. Jde o jeskyni Za hájovnou, která s
javoříčským komplexem přímo nesouvisí, a tak se nyní mluví o „malém Javoříčku“.
08. 08. Na náměstí se mezi 10 a 17 hodinou představilo něco nového: LD CINEMA 3D
ROADSHOW. Obrovský náklaďák v sobě skrýval novou generaci systému TM 3D, která se
stává novým módním hitem projekce.
09. - 12. 8. Městský klub připravil pro občany města něco netradičního, a to letní kino.
Vţdy od 21. 30 hod. byly postupně promítnuty čtyři české filmy: „Největší z Čechŧ“,
„Zemský ráj to napohled“, „Tacho“ a „Kawasakiho rŧţe“ za poměrně značného zájmu
divákŧ i přes nepřízeň počasí (poměrně chladno a přeháňky). Představení byla zdarma.
13. 08.
Sedmý ročník slavností piva „Litovelský otvírák“ připravil dvě pódia, hudební
kapely rŧzných ţánrŧ a především ochutnávku piva, které teklo ze 60 píp. Návštěvníkŧ
nebylo jistě méně neţ deset tisíc i kdyţ počasí bylo více aprílové neţ ţňové. Slunečnou
oblohu střídaly prudké lijáky. Více v kapitole Slavnosti.
14. 08.
Vyhledávaným fenoménem dnešní doby se stávají farmářské trhy. Do
experimentu se pouštějí i menší města, a tak se přehlídka domácích výrobkŧ uskuteční
v září i v Litovli. První moţnost vydat se pro čerstvou zeleninu, ovoce, vejce, sýry či řemeslné
výrobky budeme mít jiţ 10. září na Litovelských slavnostech, další má následovat v pŧlce
října, poté přijdou ještě prosincové vánočně laděné trhy. Snad si rychle zvykneme a dobrá
myšlenka nezapadne tak rychle, jak vznikla.
17. 08. Seniorklub Litovel ani v létě nespí. Cyklovýletu se zúčastnilo na 15 nadšencŧ a
vŧbec jim teplé počasí nevadilo.
18. 08. Snad v turistice svítá na lepší časy!? U silnice na Mohelnici se objevila nenápadná
hnědobílá značka. I kdyţ zrovna nepřekypuje barvami, v záplavě pestrých reklamních
poutačŧ pŧsobí spíše jako „šedá myš“, ale zato mnohem víc potěší. Po poutači na
Arboretum v Bílé Lhotě tento upozorňuje konečně na atraktivní Mladečské jeskyně, o
kterých mnozí ani neměli potuchy. Dočkáme se i propagace našich „Hanáckých
Benátek“?
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26. 08. Mikroregion Litovelsko připravil jiţ tradiční setkání s europoslancem Ing. Janem
Březinou, tentokrát u Rŧţového rybníka na Nových Zámcích. I přes tropické počasí měla
akce početné účastníky, hlavně seniory. Diskuse byla obsáhlá a velmi zajímavá.
27. 08. Na elektrárenském náhonu, mezi koupalištěm a autobusovým nádraţím, se konaly
rybářské závody v lovu ryb udicí. Šlo o společné závody pro dospělé i mládeţ. Startovné
bylo 200 korun, závodník si mohl ponechat jednoho z ulovených kaprŧ. Závody pro děti do
15 let pak proběhly na Uničovském rybníku, vstup byl volný, tj. s rybářským lístkem i bez.
27. 08. Své 80. narozeniny oslavil v plné síle MVDr. Vojtěch Grézl - zvěrolékař, celoţivotní
myslivec, ale především mnohaletý starosta našeho města. Po čtyři období stál v jeho čele
a díky jeho přičinění došlo k mnoha pozitivním změnám. Nelze nevzpomenout záchranu
GJO, výstavbu nové ZŠ, opravu Svatojánského mostu, sídliště Vítězná, vybudování
kanalizace a plynofikaci obcí či vznik prŧmyslové zóny v Nasobŧrkách. Přejeme řadu
dalších šťastných a úspěšných let!
07. 09. Autorská fotovýstava Martina Křiváka „…trochu jinak…“ ve Výstavní síni MK, která
bude otevřena aţ do konce září, byla koncipována skutečně trochu jinak, neţ jsme zvyklí.
Neobvyklé fotografie však přilákaly na vernisáţ především mladé diváky, většinou
vrstevníky autora.
08. 09. Po šedesáti letech společného ţivota si v měrotínském kostele znovu řekli „ano“
manţelé Věra a Ladislav Škŧrkovi ze Savína. Oslavili tak svou diamantovou svatbu.
08. 09. Členové ekotýmu ZŠ Jungmannova za účasti všech ţákŧ i učitelŧ školy a zástupcŧ
města převzali vlajku ekoškoly, která jim byla udělena jako odznak ekologického jednání
celého ústavu.
10. 09. VIII. ročník Litovelských slavností byl spojen se Dny evropského dědictví a oslavami
110. výročí zaloţení české reálky v Litovli. Na náměstí se odvíjel maraton koncertŧ, začaly
hanácké farmářské trhy a objevila se i další lákadla. O všem podrobně v kapitole
Slavnosti.
11.09. MSL uspořádala cyklovýlet Novozámeckým areálem. Prŧvodcem byl PhDr. Marek
Vařeka, Ph.D.- odborník na záleţitosti Lichtenštejnŧ a Ing. Radovan Urválek - znalec
místních poměrŧ (oba členové MSL). Trasa vedla přes Nové Zámky k obelisku, Chrámu
přátelství, přes Nové Mlýny k Bočkovým dírám, Rytířské síni a Čertovu mostu. Počasí akci
přálo, účast dobrá.
11. 09.
V 8.46 ráno si New York připomněl deset let od úderu a oběti největšího
teroristického útoku v dějinách. Obřad na Ground Zero v jiţní části Manhattanu, který
zahájila minuta ticha, se obešel bez politických projevŧ. Náplní byl smutný rituál několikahodinové čtení jmen obětí.
12. 09. Další přírŧstek získá do svých muzejních fondŧ Městské muzeum Litovel. Za 23 000
korun koupilo čtyři obrazy malíře Aloise Kučery. Malíř pochází z Litovle a v počátcích své
umělecké dráhy vycházel z impresionismu.
12. 09. Společnost Gustava Frištenského a ZŠ Jungmannova, zahájily činnost oddílu
Přípravka silových sportŧ. Oddíl vedou kvalifikovaní trenéři s licencí. Pŧlroční poplatek je
500 Kč.
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14. 09. Na litovelském náměstí se sešlo 116 starostŧ z celkových 400 ze všech vesnic a
měst Olomouckého kraje. Akci uspořádalo Sdruţení místních samospráv ČR a hnutí
Starostové a nezávislí. Cílem je projevení nesouhlasu s rozpočtovým určením daní, kdyţ
podle dosavadního rozdělení daní dostávají 4 největší města republiky (Praha, Brno,
Ostrava, Plzeň) v přepočtu na občana zhruba čtyřnásobně vyšší částku. Byla podepsána
petice pro premiéra Nečase poukazující na to, ţe spravedlivé přerozdělení daní je pro
obce klíčovou záleţitostí.
14. 09. Napětí mezi většinovou společností a Romy se po bouřích na Šluknovsku začíná
šířit i do dalších českých měst. Jediná bitka mezi bílými a romskými mladíky postupně
spustila masové protesty a neklid z tohoto cípečku země se přenáší i do Havířova, Mladé
Boleslavi, Brna, Nového Bydţova, Vysokého Veselí a do Vsetína. Vládní Strategie boje proti
sociálnímu vyloučení by měla pomoci, přijde však státní pokladnu na miliardy. Ale zisky
očekává vláda mnohem větší: v podobě niţší kriminality nebo úspor na platbě sociálních
dávek.
18. 09. V krajském přeboru v kopané si muţstvo Litovle zatím vede velmi dobře. Po 8. kole
jsou muţi na druhém místě tabulky se 16 body, kdyţ čtyřikrát vyhráli a čtyřikrát prohráli,
jejich skóre je 14:6.
21. 09.
„Přendite si splknót“ - pořad Hanácké ambasády v Koncertním sále MK
v tradičním obsazení, tentokrát na téma „O keréch čerchmantech“. Doprovázela
Hanácká mozeka. Účast 56 divákŧ, především seniorŧ.
25. 09. První koncert KPH v Koncertním sále MK představil publiku ZEMLINSKY QUARTET
v obsazení: František Souček (housle), Petr Stříţek (housle), Petr Holman (viola) a Vladimír
Fortin (violoncello). Zazněly skladby Františka Xavera Richtera, Leoše Janáčka, Bohuslava
Martinŧ a Antonína Dvořáka. Návštěva pro tento typ pořadŧ obvyklá, kolem 35
posluchačŧ.
26. 09. Pro velký zájem se setkání s herečkami Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou
nakonec odehrálo místo v Koncertním ve Velkém sále Záloţny. Pořad se jmenoval „Dámy,
na kafíčko“ a muţská část publika se příliš dobře necítila, jelikoţ byla v neustálém ataku
poněkud feministických názorŧ. Přesto byli diváci bez výjimky pohlaví spokojeni.
Představení bylo plné humoru, vzpomínek a příběhŧ ze ţivota těchto dvou vynikajících
hereček a celoţivotních kamarádek.
27. 09. Není to dobré - koalice se propadá, voliči přibývají jen komunistŧm, kteří by
předběhli TOP 09! Do Sněmovny by se dnes dostaly jen čtyři strany: ČSSD (35 % - 87 křesel),
ODS (21 % - 45 křesel), KSČM (16,5 % - 38) a TOP 09 (13,5 % - 30), Nejmenší strana, Věci
veřejné, by se do Sněmovny nedostala (3,5 %) a mohli by ji předhonit i lidovci, kteří mají
nyní preference kolem 5 %.
29. 09. V rámci akce „Seniorské cestování s Olomouckým krajem“ navštívilo 46 členŧ
Seniorklubu Litovel Javorník. Prohlédli si zámek na Jánském vrchu a navštívili muzeum
hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu. Cena zájezdu byla spíše symbolická
(190 Kč) a počasí akci velmi přálo.
01. 10. Rekordních 262 týmŧ vyrazilo na trať 17. ročníku závodu štafet Free Litovel Bobr
Cup za krásného, téměř letního počasí. Suché tratě a vcelku málo vody slibovalo hodně
rychlé časy a moţnost překonání traťového rekordu. Očekávání skvělých výkonŧ se
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dostavilo, ovšem za vítězným časem z roku 2009 vítězové zaostali o 97 vteřin. Podrobněji
v kapitole Slavnosti.
03. 10. Řidiči v Litovli si od nynějška musí dávat větší pozor. Radnice totiţ získala dva
mobilní radary, které bude Městská policie Litovel vyuţívat hlavně na vytipovaných
místech ve městě a podle potřeby je bude také přesouvat. Olomoucký kraj přispěl na
pořízení přístrojŧ částkou 60 000 korun, celková cena byla přes 200 tisíc.
04. 10. Výborně si vedou v Krajské soutěţi staršího dorostu v kopané ve skupině B naši
mladíci. Po 9. kole jsou na čele tabulky se 24 body (8 výher, ţádná prohra, 1 remíza; skóre
73:29). V posledním zápase porazili Hlubočky, které jsou momentálně na 8. místě tabulky
10:4! Branky za nás dávali: Baránek 4, Bednář 2, Vlček, Dokoupil, Heinz a Spáčil po jedné
(snad o nich ještě v budoucnu uslyšíme!?).
05. 10.
V rámci celostátního Týdne knihoven uspořádala Městská knihovna besedu
s litovelskou rodačkou Ivanou Teshomeovou (Habermannovou) nad její knihou „Měsíční
sonáta pod africkým sluncem“, a poté následoval křest jiţ druhé kníţka Petra Lindušky
v hanáckém nářečí, tentokrát s titulem „Toţ bať“. Kmotrem kníţky se opět stal pan Jiří
Valenta. Na padesát účastníkŧ akce se hlavně dobře bavilo a dovědělo se i řadu
informací o činnosti Hanácké ambasády při MK Litovel.
06. 10. Na Masarykově ulici v čísle 767 byla otevřena podniková prodejna „Mlékárna
MITRA“, která nabízí farmářské výrobky: sýry, tvaroh, máslo, mléko a další doplňkový
sortiment.
07. 10. Druhou moţnost podpory výrobcŧ z regionu Haná a moţnost ochutnat místní
speciality nabídly opět Hanácké farmářské trhy a řemeslný jarmark na náměstí. Zdá se, ţe
nabídka kvalitních výrobkŧ má i v Litovli zelenou.
10. 10. Výstava Ilony Strejčkové „Krásy přírody“ doplněná o obrazy Jiřího Zapletala byla
zahájena vernisáţí a potrvá do 27. 10. 2011. Hojná návštěva vernisáţe, úvodní slovo MST
Petr Šrŧtek.
11. 10. „Den na zkoušku“ bylo představení, které pobavilo a dalo i moţnost si odpočinout.
Kvalitní obsazení garantovalo skvělou zábavu. Zejména zpěvačka Monika Absolonová
v roli bláznivé Veroniky přímo excelovala. Ani další představitelé, herečka a moderátorka
Laďka Něrgešová, Radek Valenta a Jan Maxián, ačkoliv nepatří mezi mediální hvězdy, se
zhostili svých rolí na výbornou.
12. 10. Seniorklub Litovel ve spolupráci s MC Rybička uspořádali přednášku s besedou na
téma „(Ne)bezpečný věk“ s pracovnicemi oddělení inspekce PČR Olomouc. Byly předány
zajímavé informace o dnešních formách kriminality vŧči seniorŧm a zodpovězeny všechny
dotazy.
15. 10. Státní dluh Česka se od počátku roku do konce září zvýšil o téměř 113 miliard korun
na 1,457 bilionu korun. Na kaţdého Čecha tak připadá dluh přes 138 000 Kč. Státní dluh
tvoří dluhy centrální vlády a vzniká především hromaděním schodkŧ státního rozpočtu. Je
financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými pŧjčkami nebo
pŧjčkami od Evropské banky. Budou právě vydávané státní dluhopisy příslovečným
stéblem slámy na hladině?

29

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2011

17. 10. Symbolicky v prostorách litovelského pivovaru byla pokřtěna kniha „Silný jako
Gustav Frištenský“. Knihu napsala praneteř slavného řecko-římského zápasníka Mgr.
Zdenka Frištenská spolu s Pavlem Ševčíkem. Křtu se zúčastnilo na šedesát pozvaných hostí
a celé vedení Města Litovel.
17. 10.
„KINSKI TRIO“ – další z koncertŧ KPH přivedl na pódium Koncertního sálu MK
klavíristku Jaroslavu Pěchočovou, houslistku Lucii Sedákovou Hŧlovou a violoncellistu
Martina Sedláka. Zahráli skladby Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinŧ, Alexandra
Borodina a Nikolaje Rimského - Korsakova. Akce výborná, jen ta návštěva 35 posluchačŧ
je zase Litovle nedŧstojná.
18. 10.
Litovel se konečně dočká nového územního plánu. Navrţený územní plán si
mohou zájemci prohlédnout na odboru výstavby nebo na webových stránkách města a
do 16. listopadu dát své připomínky a námitky. Po schválení plánu bude moţno lépe
jednat třeba i s vlastníky pozemkŧ na tolik potřebné stavby v rámci protipovodňových
opatření či o stavbě odklonu sinice Uničov-Červenka-Litovel.
18. 10. V Malém sále Záloţny se uskutečnila beseda s cestovatelem Václavem Arnošem
„Kambodţí od západu na východ a Vietnamem od jihu na sever“ doplněná fotoprojekcí.
Beseda velmi zajímavá, avšak návštěva poměrně slabá.
19. 10. Famózní úspěch a ovace ve stoje. To je charakteristika koncertu zpěvačky a
kytaristky Lenky Filipové, který navštívilo v kostele sv. Marka přes 420 posluchačŧ. Spolu s ní
vystoupili kytarista Mirek Linhart a irský harfenista Sean Barry. Největší úspěch měly
zpěvaččiny hity „Za všechno mŧţe jen čas“ nebo „Věnování“. Kdypak naposledy byla ve
městě na kulturním pořadu tak hojná návštěva?
22. 10. První podzimní country bál - setkání s tancem a písněmi Divokého západu ve
Velkém sále Záloţny byl v reţii kapely „Náhoda“ z Prostějova, skupiny Karel Zich Revival
Band a taneční skupiny COLORÉDO z Přerova. Výborná nálada a slušná návštěva.
24. 10. „Litovel díky stamilionŧm zatočí s karcinogeny“ - tolik titulek z MF DNES. Město má
dostat dotace na to, aby zastavila šíření kontaminované vody ze staré ekologické zátěţe
pod někdejší skládkou u místní části Nasobŧrky. Místní uţ nesmějí pouţívat své studny, a
pokud by se zdroj znečištění neodstranil, mohl by po čase začít ohroţovat i zdroj pitné
vody, z něhoţ odebírá vodu Litovel a částečně i Olomouc. Odborníci odhadli náklady na
více neţ 437 milionŧ korun.
25. 10. „Praděd“ se loučí s analogem, kdo si do konce měsíce nepořídí moderní televizor
nebo nekoupí set-top box, uvidí na obrazovce jen zrnění. Vysílač na Pradědu bude totiţ
vysílat uţ jen digitálně. Má to i svou výhodu, protoţe to přináší moţnost přenášet i více
programŧ při stejné „spotřebě“ vysílacích frekvencí.
25. 10.
Ve Velkém sále Záloţny uspořádal MěÚ setkání občanŧ o realizaci protipovodňových opatření v následujících letech. Hlavním dŧvodem bylo přesvědčit zatím
zatvrzelé majitele pozemkŧ na březích Moravy k rozumnějšímu a vstřícnějšímu stanovisku
ohledně prodeje části pozemkŧ.
26. 10.
MK pozval na taneční odpoledne s kapelou „Moravští muzikanti“ především
seniory. Ti měli také zajištěno sníţení vstupného na polovinu. Dostavilo se jich 75 a
s profesionálními výkony hudebníkŧ byli více neţ spokojeni. Škoda, ţe nebylo více
známých písniček, aby mohli být aktivní i ti, kteří třeba právě netančili.
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27. 10. Slavnostní večer ke státnímu svátku - 28. říjnu – Výročí ČR s pěveckým recitálem
Moniky Kaštanové v kapli sv. Jiří. Na klavír doprovázela J. Majerová, hostem byl Smíšený
pěvecký sbor Hany Kaštanové
28. 10. Většina lidí vyuţila volna o státním svátku a zamířila k hrobŧm, i kdyţ Památka
zesnulých bude aţ za několik dní. Lidé nakoupili věnce i květiny, mnozí nechali i opravit
náhrobní desky. Policisté však upozorňují, ţe Dušičky jsou svátkem i pro zloděje, které láká
výzdoba na hrobech i zaparkovaná auta!
30. 10.
Královnou tenisové sezóny se stala Petra Kvitová. Při grandiózním představení
v Istanbulu při premiéře na Turnaji mistryň vyhrála všech 5 zápasŧ a dobyla titul. Posunula
se tak na 2. místo světového ţebříčku a vydělala přes 30 milionŧ korun.
31. 10. Aţ do tohoto dne měli Litoveláci moţnost vyplnit dotazník o budoucí podobě
sídlišť Karla Sedláka a Gemerská. Radnice se je chystá zrekonstruovat, a tak poţádala
místní o podněty. Snad se to povede stejně šikovně, jako na sídlišti Vítězná?
31. 10. Napadlo vás někdy, ţe počet lidí na naší planetě překoná magickou hranici
sedmi miliard? Pokud ano, tak odpověď je: právě dnes! To vyplynulo ze zprávy Fondu OSN
pro otázky populace (UNFPA). Podle něj také bude do roku 2050 na Zemi 9,3 miliardy
obyvatel, počet obyvatel Afriky se ztrojnásobí a Indie v populaci předběhne Čínu.
01. 11.
Ekonomika se zřejmě zadrhne. Rozpočet sestavený na příští rok totiţ počítal
s rŧstem ekonomiky o 2,5 %, ve skutečnosti to ale bude jen 1 %. Nemístný optimismus
ministra financí Miroslava Kalouska tak zřejmě na vlastní kŧţi nepříjemně pocítí kaţdý
Čech. Bude hŧř, neţ se čekalo a musíme se připravit na další škrty a asi i zvýšení daní.
02. 11. Odbor ţivotního prostředí MěÚ a Fotoklub při MK pozvali na vernisáţ výstavy
fotografické soutěţe „Prameny a studánky“. Velmi zajímavé snímky ohodnotil při vtipném
zahájení vernisáţe MST pan Petr Šrŧtek. V uvedené soutěţi v kategorii Litovel a okolí zvítězil
pan Jan Gottfried z Choliny, na dalších místech se umístili Jaroslav Petráš, Michaela
Linhartová a Pavel Čunderle. V kategorii Litovelsko – prameny a studánky Pavel Čunderle,
Michaela Linhartová a čestné uznání získala Vendula Motličková. Výstava bude otevřena
do 30. 11. 2011.
02. 11. České dráhy mění jízdné a nejvíce asi naštvou věrné zákazníky. Vedle zdraţení
kvŧli vyšší dani zavádějí řadu změn, které pocítí hlavně pravidelní cestující a majitelé
slevových karet. Zdraţují se totiţ týdenní, měsíční a čtvrtletní jízdenky a platí pravidlo, ţe
čím kratší trasu pravidelně ve vlaku absolvují, tím je procentuální zdraţení výraznější.
Většina jízdenek podraţí zhruba o 5 %, předplatné jízdenky aţ o 20 %. Tak to asi k omezení
automobilové dopravy stěţí povede!?
03. 11.
Koaliční poslanci se rozhodli po třech dnech téměř nepřetrţitého schŧzování
zarazit sociálním demokratŧm jejich obstrukce. Odhlasovali, ţe se diskuse nad zbývajícími
13 reformními zákony sloučí do jedné. ČSSD hrozí ţalobou k Ústavnímu soudu. Experti na
ústavní právo se hádají, zda byl jednací řád Sněmovny porušen. Lidé se nejen smějí, ale uţ
mají té šaškárny dost!
06. 11.
Historický triumf – české tenistky poprvé v samostatné historii dobyly ţenskou
týmovou soutěţ Fed Cup. Naposledy takto triumfovaly - ještě jako Československo - v roce
1988. Tehdy porazily Sovětský svaz, teď zdolaly v moskevském Olympijském komplexu
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Rusko. Klíčové byly dvě výhry světové dvojky Petry Kvitové a rozhodující třetí bod uhrály ve
čtyřhře Lucie Hradecká a Květa Peschkeová.
06. 11. ENSEMBLE VERSUS - koncert duchovní hudby 16. a 20. století v podání 14členného
souboru pod vedením Vladimíra Maňase se ve spolupráci s Římskokatolickou farností
uskutečnil v kapli sv. Jiří.
07. 11. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Moravského divadla Olomouc
na muzikál „Sugar“ podle známého filmu „Někdo to rád horké“.
08. 11. Iva Kevešová s kapelou uspořádala pod patronací MK křest prvního společného
CD (chanson a jazz) v Malém sále Záloţny. Doprovod obstarali Vladimír Jakub Knápek
(piano), Jakub Knápek (kontrabas) a Miloš Pohl (bicí). Iva opět nezklamala, dokázala svŧj
výjimečný talent a úspěch byl famózní!
08. 11. Města vyhlíţejí slíbené miliony. A zatím nic! Miliony korun na nové chodníky či
protipovodňová opatření jsou tak blízko, a přece tak daleko. Čeká se, kdy a případně
v jaké podobě vláda schválí změny v přerozdělování daní. Na stovce radnic v regionu se
uţ objevily protestní vlajky. Vláda měla nová pravidla pro zacházení s na daních
vybranými penězi schválit uţ v říjnu. Litovel by vydělala při novém rozdělování daní jako
roční příjem 15 923 000 Kč. Moc by se hodily!
09. 11. Legendární semaforská inscenace, divadelní komedie s Josefem Dvořákem a
Markétou Hrubešovou v hlavních rolích „S Pydlou v zádech“ téměř vyprodala Velký sál
Záloţny. Dvořák byl nepřekonatelný, Hrubešová jen sekundovala.
10. 11. Nový občanský zákoník změní ţivoty lidí od narození do smrti. Má 3 000 paragrafŧ,
vznikal 10 let, a i kdyţ ho poslanci schválili, platit má aţ od roku 2014. To aby se s ním
všichni zvládli seznámit. Upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Kodex
tak bude určovat pravidla souţití lidí a postupy v mnoha ţivotních situacích. Oponenti
tvrdí, ţe nový občanský zákoník mění i věci, které by měnit nemusel, ţe je příliš obsáhlý a
má archaický jazyk. Pokud zákon projde, prý s ním budeme mít ještě hodně práce a
zábavy. No, jak kdo!?
10.11. Litovelský pivovar navštívil prapravnuk jeho zakladatele, pan Aleš Novák s rodinou.
Prohlédl si jednotlivé provozy a uvítal moţnost uvařit si vlastní pivo ve zdejším minipivovaru.
Přestoţe se profesně výrobě piva nevěnuje, určitě by s ním byl jeho slavný předek, Josef
Svozil ze Seničky, spokojen. Pod vedením sládka uvařil 200 l (4 sudy) 13% polotmavého
speciálu. Na ochutnání si však musí počkat. Pivo bude v sudech ještě 80-90 dní zrát. Potom
dostane dva sudy k vlastní spotřebě a dva zŧstanou pivovaru jako vzorky. Moţná se tento
speciál zúčastní i nějaké soutěţe a získá ocenění; kdo ví?
Celá rodina pak přijala pozvání paní Ing. Heleny Najmanové na tradiční koncert KPH
konaný na varně pivovaru.
10. 11. KPH pozvala do varny Pivovaru Litovel dva výborné pěvce – Kateřinu Šmídovou
Kalvachovou (soprán) a Josefa Zedníka (tenor), kteří za klavírního doprovodu Miroslava
Sekery zazpívali „Slavné operní árie a písně“. Po lidových písních zazněly árie z díla W.A.
Mozarta, A. Dvořáka, G. Pucciniho, G. Verdiho a známé písně jako „Caro mio ben“ G.
Giordaniho či „O sole mio“ E. di Capua. Velmi solidní návštěva, pořad úspěšný.
11. 11., 11:11:11 Jaké úţasné vlastnosti má dnešní datum? Připadají na ně dŧleţitá výročí.
Vypadá jako čárový kód. Nádherně se násobí, digitální přístroje je milují. Lidem nedá spát.
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Okultisté věří, ţe v 11 hodin a 11 minut se otevře brána do útrob Země. I numerologičtí
skeptikové musí uznat, ţe jedenáctý listopad není obyčejným dnem.
11. 11. Seniorklub Litovel připravil pro zájemce o zeměpis besedu „Rusko a Dálný východ“
v Malém sále Záloţny. Téma bylo zajímavé, přednášející vtipní, dokumenty nepřikrášlené,
jen posluchačŧ jen 25.
11. 11.
Na Technické sluţby samá chvála! Během roku bylo jiţ pětkrát připraveno
8 tradičních stanovišť na zelený odpad, ale toto - ve dnech 11. - 13. 11. se jako sběr větví
ukázalo být skvěle načasováno. Jiţ od zahájení byla stanoviště vytíţená a lidé tuto
iniciativu TS kvitovali s uznáním.
12. 11. Zimní brusle a hokejky si díky desetitisícovému příspěvku z vánočního projektu
„Lepší svět našim dětem!“ rozdělí obyvatelé našeho Dětského domova. Další peníze
mohou dostat díky veřejné sbírce, která od 9. 11. do 24. 12. proběhne v obchodech Tesco
v našem kraji.
13. 11.
Ve Velkém sále Záloţny byla pro malé i velké diváky ke zhlédnutí magická
pohádka v podobě výpravného muzikálu „Petr Pan a Vanda“. Do představení byly
zahrnuty i prvky černého divadla a Laterny magiky.
15. 11. Nová „cyklostrategie“, kterou dokončili odborníci a na začátku příštího roku ji má
dostat vláda, podporuje další rozvoj cyklostezek i za „levnější peníz“. Signatářem
Uherskohradišťské charty pro podporu cyklistŧ se mezi 22 členy objevilo i město Litovel,
které se podepsalo pod závazek měst: Podporujeme kola! Z blízkých měst se připojila
města Olomouc, Uničov a Přerov.
15. 11. Fotbalová paráda! Popáté za sebou se česká fotbalová reprezentace zařadila
mezi vyvolené, kteří si zahrají na mistrovství Evropy. Fotbaloví vojáci kolem generála
Rosického zvládli baráţovou odvetu v ďábelském prostředí Černé Hory, kde vyhráli 1:0.
16. 11. Shromáţdění u příleţitosti Dne boje studentŧ za svobodu a demokracii spojené se
vzpomínkou na události 17. listopadu 1939 a 1989 a poloţením květin k pomníku Jana
Opletala, absolventa litovelského gymnázia, se konalo v prostoru před GJO. Zúčastnili se
představitelé města, kraje, škol a institucí a Svazu bojovníkŧ za svobodu. Doprovodnými
akcemi byla výstava studentských prací v aule a XXIII. ročník štafetového závodu škol „Po
stopách Jana Opletala“ a „Memoriál Jiřího Vaci“.
18. 11. Ceny nafty, kterou tankuje stále více řidičŧ i do osobních aut, dosáhly svého
maxima. Nafta je nejdraţší v historii a litr stojí v prŧměru uţ přes 35 korun, u
frekventovaných tahŧ nejsou výjimkou ani ceny kolem osmatřiceti. Nynějším dŧvodem
drahoty je především slabá koruna, a to vŧči americkému dolaru.
19. 11. Koncert legendární rockové skupiny CITRON ve Velkém sále Záloţny. Zazněly zde i
jejich nejznámější písně jako Uţ couvám… nebo Ocelové město. Vyprodáno!
20. 11. Pochvala Česku: Jdete správnou cestou, ale pozor! Hodnocení Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)tvrdí, ţe české hospodářství je stabilní, reformy
dobře rozjeté, ale kvŧli vývoji ve světě příští rok ekonomika zpomalí a stále je co zlepšovat.
Česko zlepšuje svŧj přístup na trhy a získalo lepší hodnocení od ratingových agentur.
Pochvalu jsme získali také za zvýšení pruţnosti pracovního trhu. Naopak je potřeba
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zprŧhlednit hospodaření státních podnikŧ a ze stejného dŧvodu změnit zákon o veřejných
zakázkách.
21. 11.
V Malém sále Záloţny se konala velkoplošná diashow cestovatelŧ Kateřiny a
Miloše Motani – Tajemství pouště. Účastníky zavedla do odlehlých částí Kalifornie, Nového
Mexika, Arizony a Utahu. Zájem byl prŧměrný, cena vstupenky 100 Kč.
23. 11. Jiţ druhé letošní setkání členŧ Seniorklubu s fotografem Miroslavem Pinkavou mělo
nad očekávání hojnou účast. Přes šedesát účastníkŧ se muselo poněkud uskrovnit
v Malém sále Záloţny, aby mohli zhlédnout snímky z akcí Seniorklubu, z Mallorky a Madeiry
i veselé snímky netradiční zábavy. Hodnocení: 1!
24. 11. Skoro všechny změny, které ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 sliboval
pacientŧm od 1. 1. 2012, se odsouvají! Odloţeno bylo placení za více lékŧ, omezení lázní i
nadstandard a moţné připlácení za vybraného lékaře. Jen od 1. 12. se bude platit
v nemocnici 100 Kč místo 60 Kč; od 1. 1. 2012 30 Kč za celý recept místo za kaţdou
poloţku. Pravděpodobně od dubna či května 2012 budou méně dostupné a kratší lázně,
nadstandardní péče jen za příplatek a více lékŧ placených z kapes pacientŧ.
25. 11. Divadelní odbor Sokola Litovel připravil letos jiţ druhou premiéru – hořkou komedii
na motivy novely Michaila Bulgakova „Psí srdce“. Reţii převzal Petr Linduška. Účinkují
osvědčení herci souboru – Lukáš Malaska, Tomáš Vacek, Tomáš Dědek, Lea Hutařová,
Miluška Calábková a další. Po premiéře budou následovat reprízy 26. 11., 2. 12. a 3. 12.
vţdy v 19 hodin na sokolovně.
25. 11. Sdruţení ŠANCE uspořádalo jiţ 14. ročník prodeje vánoční hvězdy ve vestibulu MK
ve prospěch onkologicky nemocných. Večer pak ve Velkém sále Záloţny proběhla
Závěrečná kolona tanečních kurzŧ 2011.
27. 11. Ve Velkém sále Záloţny opět připravil MK „Adventní tvoření“ – výrobu adventních
věncŧ a vánočních dekorací. V ceně vstupenky (60 Kč) je zahrnut i základní materiál.
30. 11.
MěÚ Litovel, Odbor ţivotního prostředí ve spolupráci s firmou .A.S.A. odpady
Litovel zavede od počátku roku 2012 třídění drobných kovových předmětŧ (např.
plechovky od nápojŧ, konzervy apod.). Na základě ankety umístěné na webových
stránkách ML se pro třídění této komodity vyslovilo 77 % občanŧ. Kontejnery by měly být
umístěny v 7 lokalitách.
01. 12. V tento den roku 1921 se v Hradečné narodil Ladislav Havlíček, později ţijící ve
Vísce. V roce 1944 spolu s bratrem zaloţil partyzánskou skupinu Nazdar, která provedla
deset diverzních akcí a vydávala ilegální časopis Zteč. Skupina byla odhalena, ale pan
Havlíček stačil utéct na Slovensko, kde se zúčastnil SNP. Po návratu ţil na statku ve Vísce,
byl několikrát vyznamenán, ale také za totality pronásledován jako kulak.
02. 12. Na náměstí proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti DPS Úsvit,
DPS Mládí a DPS Benjamínek s vystoupením dětí z MŠ Gemerská a ZŠ Nasobŧrky. Vedle
adventního jazzování s PS Palora a big bandem Swing Machine byla k dispozici Jeţíškova
pošta a zapisování hříchŧ u Lucifera, k tomu všemu ještě občerstvení a voňavý vánoční
punč.
03. 12. Keltparáda se skupinou KELT GRASS BAND a taneční skupinou MÁTA se ve
spolupráci s MK Litovel uskutečnila ve Velkém sále Záloţny.
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04. 12. Místní akční skupina Moravská cesta, obec Bílá Lhota, Mikroregion Litovelsko a MK
společně uspořádaly Adventní slavnost v Bílé Lhotě, na které vystoupily děti ze ZŠ Bílá
Lhota, proběhl koncert slupiny Swing Machine a vánoční jarmark. Kouzelná byla
procházka nasvíceným arboretem. Na financování akce se podílel Evropský zemědělský
fond a Program rozvoje venkova.
05. 12. Opět na náměstí se odehrál V. slet čertŧ, Mikulášŧ a andělŧ s tradiční soutěţí
nejlepších masek pro děti i dospělé, včetně programu dramatického krouţku Rolnička,
Zvoneček a Dětského domova Litovel. Účastníky velmi upoutala originální rocková
ohňová show mistrŧ republiky a vystoupení hudební skupiny ASTEOR.
08. 12. V Koncertním sále MK vystoupili ţáci ZUŠ Litovel se svým Adventním koncertem.
09. 12. Náměstí se stalo scénou pro další předvánoční akci: Jeţíškova pošta a dílna
(výroba ozdob a přání) spojená s „Popletenou pohádkou pro nejmenší“ divadélka
Rolnička DDM Litovel; cirkusový vánoční příběh v podobě muzikálu vánočních zpěvŧ
z přelomu století „Cesta byla ušlapaná…“ v podání divadla Studna; koledy, světový
populární repertoár a Jazzová mše v podání SPS Senzakord a Jazz tria (Jiří Foltýn – piano,
Martin Pánek – kontrabas, Viktor Korduliak – bicí) za řízení Hany Kaštanové.
12. – 19. 12. V Koncertním sále MK byla instalována Vánoční výstava spojená s prodejem
vánočních ozdob a dekorací a výstavkou dětských prací, ve Výstavní síni MK výstava
Studia Ateliér – prodejní výstava litovelských výtvarníkŧ.
15. 12. Vánoční recitál zpěvačky Marty Kubišové za klavírního doprovodu Karla Štolby
navodil vánoční náladu posluchačŧ ve Velkém sále Záloţny.
16. 12. „Zabijačka na vostro“ naplnila náměstí, protoţe jiţ od 14 hodin bylo moţno si
zakoupit zabíjačkové speciality a na farmářských trzích výrobky od tuzemských prodejcŧ,
případně se posílit vánočním punčem. Od 16.30 hod. zahrála „navostro vostrou“ muziku
kapela NAVOSTRO doprovázená tanečnicemi Navostro Dancers a akrobaty Navostro
Jumpers.
17. 12. Pivovar Litovel zřejmě rozšíří svoji produkci o pšeničné pivo belgického typu. První
dvě várky (400 litrŧ) uvařil ve svém minipivovaru a ochutnají ho štamgasti a návštěvníci
exkurzí. Pšeničné pivo bude uvedeno na trh zřejmě v příštím roce.
18. 12. V kostele sv. Marka se konal Vánoční koncert SPS Kantika za značného zájmu
divákŧ a posluchačŧ. Vánoční koncert dětských pěveckých sborŧ Benjamínek a DPS
Mládí proběhl v Husově sboru.
18. 12.
Ne všichni jsou naladění předvánoční atmosférou k dobru! Z nově pořízené
vánoční výzdoby ukradl zatím neznámý pachatel několik světelných řetězŧ rozvěšených
na menších javorech podél náměstí a první den, kdy byly stromy vyzdobeny, zmizela i
trafa a přepínače osvětlení.
18. 12. A asi další příklad: sklad v Šargounské ulici, který zachvátil poţár, pravděpodobně
podle policie někdo úmyslně zapálil. Škoda je asi 280 000 Kč a oheň muselo likvidovat šest
jednotek hasičŧ.
18. 12. Smutná zpráva: poslední československý a první český prezident Václav Havel
(narozený 5. října 1936) zemřel na své chalupě na Hrádečku na selhání krevního oběhu.
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Muţ, který vrátil Česku svobodu a který zdravotně doplácel na následky komunistického
vězení, vyčerpaný ze svých nemocí i z reţírování svého filmu zemřel v klidu a ve spánku.
20. 12.
I kdyţ Václav Havel nebyl v politice vţdy úspěšný, do dějin vstupuje po
Masarykově boku. Lidé se chodí poklonit k rakvi zemřelého exprezidenta a vláda vyhlásila
třídenní státní smutek.
22. 12. České vlajky jsou na pŧl ţerdi, zavřeny jsou herny a kasina, změnil se repertoár
televize i některých divadel. V dalších budou představení začínat minutou ticha, stejně tak
sportovní zápasy. To vše k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla.
23. 12. Přesně ve 12 hodin Česko na minutu utichlo, zastavily se tramvaje i autobusy a
začalo poslední rozloučení s Václavem Havlem. Po spontánních pietách a oficiálním
rozloučení na Praţském hradě se s ním rozloučili i jeho nejbliţší. Ve strašnickém krematoriu
zněly oblíbené písně, hymna i „pravda a láska“. Urna s popelem byla uloţena na
Vinohradském hřbitově v rodinné hrobce Havlových.
26. 12. „Oţivlá řemesla 2011“ – v Muzeu Litovel se na Štěpána sešli všichni fandové této
náplně dne koled a nelitovali. Mohli si prohlédnout výstavku výšivek „domácích štěstí“,
podívat se na řemeslníky v plné práci, dát si čaj či punč a zakousnout se do krajíce se
sádlem nebo se škvarky. K tomu koncertovala Hanácká mozeka a nálada byla výborná.
31. 12. Tragicky skončil rok 2011 na silnici R 35 u sjezdu na Unčovice. Šofér, který měl
problémy s autem, zastavil a šel dát výstraţný trojúhelník. Srazila ho ovšem řidička jiného
vozu. Muţ na místě zemřel, těţce zraněna byla i jeho přítelkyně. Hlavní silniční tah byl na tři
hodiny uzavřen, řidiči museli vyuţít objíţďky po vedlejších komunikacích.
4. DEMOGRAFIE

A je to tu. Babyboom několika předchozích let skončil – dětí se letos narodilo o
stovky méně! Pro dnešní i budoucí novopečené rodiče je to svým zpŧsobem dobrá
zpráva. Jejich potomci budou mít snazší pozici při boji o místa ve školkách a školách,
protoţe při zápisech a později přijímačkách nezaţijí takový nával jako ti, kterým úředníci
do kolonek data narození zapsali třeba roky 2006, 2007 nebo 2009. Horší zpráva to ovšem
je pro ekonomiku. Méně dětí totiţ v následujících desetiletích znamená i menší počet
pracujících, kteří přispívají do systému lidem odkázaným na pomoc státu formou rŧzných
dávek a dŧchodŧ. Někteří odborníci, ale pouţívají pro zvýšenou porodnost posledních
několika let slovo pseudobabyboom, protoţe situace se nedá srovnávat třeba
s populační explozí poloviny 70. let 20. století.
Kaţdopádně, to co odborníci předpokládali, se stává realitou. V Olomouckém kraji
klesl ve srovnání let 2011 a 2010 počet novorozencŧ o několik stovek. Lidé narození
v silných ročnících minulého století teď uţ děti většinou mají, a do rodičovství dospěly
populačně slabší ročníky. I proto porodnost klesá. A v následujících letech se dětí, které se
za dvacet či třicet let stanou hlavní ekonomickou silou země, nejspíš bude rodit stále
méně. Tedy pokud region nezachrání přistěhovalci a jejich potomci, případně náhlý trend
diktující pro kaţdou rodinu šest dětí!
Po „tučných“ časech došlo k propadu ve všech porodnicích kraje. Asi nejmenší byl
propad v naší „domovské“ šternberské nemocnici spravované Agelem, kde se letos
narodilo celkem 1 010 dětí, o 45 méně neţ o rok dřív.
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Dŧvodŧ poklesu ale bude víc. Vedle ekonomické situace rodin či stále silnějšího
trendu jedináčkŧ je to i prostý fakt, ţe z velké části skutečně uţ odrodily ţeny narozené
v sedmdesátých letech. A byť se dnes věkové rozpětí těhotných zvětšilo – rodí
sedmnáctileté i pětačtyřicetileté ţeny – tolik jako v předchozích letech, jichţ uţ zdá se,
nebude. Dítě je totiţ dnes velmi často povaţováno za poměrně nákladnou investici,
stoupají nároky na to, co potomkŧm dopřát, jaké jim dát vzdělání aj. Je tradovanou
představou, ţe za niţším počtem dětí stojí sobeckost potenciálních rodičŧ. Domnívat se, ţe
na to má vliv egoismus dnešních lidí, kteří se nechtějí obětovat dětem, je často mylné.
Naopak mnohým dnešním rodičŧm na budoucnosti jejich dětí záleţí mnohem více, ale
zároveň vnímají nejistoty, které jsou s budoucností spojeny. Dalším dŧvodem, proč se po
ulicích bude projíţdět stále méně kočárkŧ, je odkládání rození dětí do pozdějšího věku.
Tak jak budou přicházet slabé ročníky, změní se nejspíš počty tříd mateřských,
základních a později i středních škol. Za desetiletí po zapojení chudších ročníkŧ do
pracovního procesu, bude na ty, co jsou odkázáni na sociální systém, vydělávat stále
menší počet lidí. Navíc mají ve stejné době odcházet do dŧchodu silné ročníky
sedmdesátých let. Přitom uţ jen za uplynulé desetiletí vzrostl v kraji počet lidí nad 65 let o
více neţ 15 700. I proto mají dnešní čtyřicátníci podle současných představ jít do dŧchodu
aţ v 67 letech a dá se předpokládat, ţe tato hranice bude ještě vyšší. Roste ovšem počet
profesí, kde je absurdní tvrdit, ţe je člověk v 67 letech starý (to abychom si tu budoucnost
nelíčili tak černě).
Věřme, ţe se do odhodlání lidí plodit potomky nepromítne nynější ekonomická
recese, ani vládní omezení porodného. Je předčasné situaci hodnotit - přece pokud se
někdo rozhodne mít dítě a chce jej, tak jeho rozhodnutí nějaká vládní omezení nezmění (i
kdyţ je moţné, ţe bude sílit skupina jedináčkŧ)!? Citujme tady naši spoluobčanku, vedoucí
Muzea Litovel Mgr. Zdenu Frištenskou, která v anketě DNES uvedla: „Dětí se rodí méně,
jsme více zodpovědní! Období babyboomu je jen logickou vývojovou křivkou naší
společnosti, která se po dvaceti třiceti letech opakuje. Je asi jedno, jestli je doba krize
nebo po krizi, dětí se rodí méně proto, ţe jsme zodpovědnější. Pořídit si děti není uţ ve stylu
„ona je ulice vychová“, jsme daleko vyspělejší a opatrnější.“ Taky jeden vysvětlující aspekt!
Statistiky poprvé ovládly matky třicátnice. Podle těch nejnovějších z roku 2010 je jich
více neţ ţen, které porodí, kdyţ jejich věk začíná dvojkou. Tedy, čím dál méně rodí ţen ve
věku, kdy je to pro ně z medicínského hlediska nejvýhodnější, tedy zhruba mezi 25 aţ 29
lety. Matek v tomto věku ubývá kaţdým rokem, nyní je to jen 32 %. Má to ovšem svá rizika
– obvykle potřebují pomoc, jsou více nemocné a častěji rodí dvojčata. Také přibývá dětí,
které se narodí menší, neţ je zdravá porodní váha, tedy lehčí neţ 2 500 gramŧ (je jich
kolem 8 %). Na vyšším počtu dvojčat se pak podílí asistovaná reprodukce. Věřme, ţe
situace nespěje ke katastrofě a ţe touha po dětech mŧţe konat divy!
Máte doma malou Terezku nebo Jakuba? Není divu, rodiče tato jména dávali letos
nejčastěji. Hned za nimi jsou Eliška, Adéla a Anna, Jan, Tomáš a Adam. Tak to vyplynulo
z údajŧ Českého statistického úřadu. Uţ 15 let je v Česku nejoblíbenějším dívčím jménem
Tereza. Skokanem mezi chlapeckými jmény je Matyáš (kronikář má také doma
dvouletého vnoučka toho jména!), který byl ještě v roce 2004 na 19. místě v seznamu
nejčastějších jmen, letos uţ dosáhl na šestou příčku. Předávání jména z rodiče na dítě je u
nás mnohem častější u chlapcŧ. Nejčastěji dostávají jméno po otci Zdeňkové, Milanové a
Ladislavové, mezi děvčaty nejvíce dědí jméno po matce Jany, Petry a Lenky.
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Vedle tradičních českých jmen vybírali rodiče pro své narozené holčičky i kuriózní
jména, jako Liliana, Malvína, Šanel nebo Donáta – u chlapcŧ se objevila zase exotická
jména jako Cristiano, Ruslan, Andělín nebo Monty Pepa. Proti gustu ţádný dišputát, ale jak
asi budou chválit své rodiče, aţ budou v pubertě dívky se jmény Margard, Petronela,
Mišela, Filoména, Elvíra, Oleksandra nebo Angelína či chlapci Abdoul, Kazuki, Barnabáš,
Zoltán, Křišťan či Jiljí? Ještě ţe v našem kraji vedou tradiční česká jména: Tereza, Eliška,
Adéla resp. Jakub, Tomáš a Jan! Ovšem ve šternberské porodnici zapsali do kolonky
„jméno novorozence“ letos také Renné-Amy, Kevin, Jeremy, Vital nebo Monaco! Tak
nevím!?
Počet obyvatel klesá. V Olomouckém kraji se sníţil počet obyvatel. Zatímco na
začátku roku v regionu ţilo 641 681 lidí, na konci jich bylo o 123 méně. Podle statistikŧ je na
vině migrace a nemoci!? Jedno pozitivní číslo ale statistici přece jen hlásí: narodilo se více
lidí, neţ kolik jich v tomto období zemřelo. Mezi pěti okresy vede právě Olomouc, kde je
kladný přírŧstek zpŧsobený stěhováním a přirozenou obměnou. Jedenapadesát procent
obyvatel kraje tvoří ţeny. V prvních devíti měsících letošního roku zde přišlo na svět 4 898
dětí, zemřelo o 59 lidí méně. Tak jako v minulých obdobích nejčastější příčinou úmrtí
zŧstávají nemoci oběhové soustavy a novotvary, které souvisí s rakovinou.
Kvŧli migraci přišel region o 182 lidí – přistěhovalo se 2 912 a opustilo jej 3 094.
V okrese Olomouc se počet obyvatel zvýšil o 526 lidí, takţe jich zde nyní ţije 232 226.
Olomoucký kraj vykazuje k počátku září 2011 4 839 zemřelých, coţ je o 114 osob méně neţ
ve stejném období roku loňského. Z toho bylo 51,2 % muţŧ. Hodnota kojenecké úmrtnosti
činila 2,7 % a novorozenecké 2,2 %. Tyto hodnoty se rovnají prŧměrné hodnotě za celou
Českou republiku. Další příčiny, jako byly úrazy nebo nehody, vyjma nemocí, mají na
svědomí v kraji 270 osob. Sebevraţdu jako dobrovolné ukončení svého ţivota si podle
statistik vybralo 78 lidí z kraje (85,9 % byli muţi).
V porovnání s rokem 2010 klesl v našem kraji počet svateb. Své ano si v regionu
řeklo 2 139 párŧ, coţ je o 94 méně neţ ve stejném období loni. Počet rozvodŧ se naopak
zvýšil, a to o 44 na 1 325. Patříme, bohuţel, ke druhé polovině krajŧ, kde je více potratŧ.
Bylo jich 1 650, coţ je o 164 potratŧ (o jedenáct procent) více neţ loni. Umělé přerušení
těhotenství má přitom v Olomouckém kraji stoupající tendenci – počet se zvýšil o 15,5 %.
V celém Česku letos počet lidí vzrostl o zhruba 15 800 na 10 548 000.
Statistiky v našem kraji se po letech opět vracejí do červených čísel. Stále slabá
ekonomická kondice kraje, který co do výše platŧ a zaměstnání nemá příliš co nabídnout.
Lidé zde nezŧstávají a hledají své uplatnění jinde. Ve srovnání s Prahou či Středočeským
krajem se k nám téměř vŧbec nestěhují cizinci, coţ je v tabulkách také znát. Jedni
analytici tvrdí, ţe se v tabulkách statistik dočkáme optimističtějších čísel, pokud se kraj
začne ekonomicky posilovat. Pesimisté ovšem sýčkují, ţe v roce 2065 bude na Hané ţít o
sto tisíc lidí méně, tedy o celou šestinu! Dělá to aţ o 117 000 obyvatel méně a na sto dětí
do 14 let má připadat 292 lidí nad 65 let. Kdyţ na jedno dítě budou připadat aţ 3
dŧchodci, tak alespoň budou sluţby pro seniory pestřejší a usměvavé dámy v letech
ovládnou reklamu – trošku šibeniční humor!
Statistici při zpracování materiálu nastínili, jak by se v prŧběhu následujících
desetiletí mohlo měnit demografické sloţení obyvatelstva. Vycházeli z čísel za tento rok a
vyšlo jim skutečně, ţe v roce 2065 by mohl mít region 523 304 obyvatel a jen 274 901 by
mělo mít mezi 15. aţ 64. rokem. Zato lidí nad 65 by tu ţilo 186 546. Jde samozřejmě o
odhad, jak by se situace mohla rok po roku vyvíjet. Ovšem výsledný trend je ale ve všech
krajích stejný – populace bude stárnout a mnoţství lidí ubývat. Výrazné změny zasáhnou
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v podstatě do všech sfér ţivota a moţná to přinese i jakýsi kult stáří? Společnost se bude
měnit od základu, a to jak v systému sluţeb, tak třeba ve výkonnosti ekonomiky. Pohled do
statistiky tipy odborníkŧ podporuje, ale nám se tomu nechce příliš věřit a zŧstáváme
optimisty!
Pokud čekáte rodinu nebo se vám právě narodilo mimino, lze s mírnou nadsázkou
říci, ţe se 11. 5. 2011 stali jeho sudičkami také poslanci, kteří odsouhlasili takzvanou malou
dŧchodovou reformu. Podle jejích pravidel novorozence čeká dlouhý pracovní ţivot, který
by měl vyvrcholit odchodem do penze aţ v 73 letech. Bude pracovat zhruba o deset let
déle neţ lidé, kteří jdou do penze letos, a o pět let déle, neţ jeho rodiče, dnešní třicátníci.
Koaliční vláda změnu prosadila proto, aby udrţela v chodu prŧběţný penzijní systém,
z něhoţ ţijí prakticky všichni dŧchodci. Nelíbí se to ČSSD, ale z politického hlediska mŧţe
levice uvítat, ţe nepopulární opatření za ně dělá dnešní koalice. Zvedání věku pro
odchod do dŧchodu by se totiţ stejně nevyhnula!
Pro hovoří fakt, ţe Česko patří v EU k zemím, v nichţ se za posledních dvacet let
nejrychleji zvedá prŧměrný věk doţití. U muţŧ se od roku 1990 protáhl o sedm let a
prŧměrně se doţijí 74,4 roku. Češky by před sebou nově měly mít 80,6 roku, tedy o pět
více, neţ před dvaceti lety. Prodluţování ţivota by mělo dál pokračovat. Kardiologové
dokonce předpokládají, ţe díky pokročilé léčbě nemocí srdce a cév se kaţdé druhé dítě,
které se dnes narodí, doţije sta let (!?). Ještě větší vliv na délku ţivota pak mohou mít
podle expertŧ nové metody léčení rakoviny. Demografové ovšem tak výrazné
prodluţování ţivota zatím nepředpovídají. Podle jejich několik let starých propočtŧ by se
v roce 2050 mohly Češky doţívat v prŧměru zhruba 85 a Češi pak asi 79 let.
Ještě pár zajímavostí, neţ se podíváme k nám. Češi se přestávají ţenit, Češky
vdávat – sňatkŧ od loňska ubylo o 6 %, coţ je jejich historicky nejniţší počet za celou dobu
sledování. Přibývá rozvodŧ dlouholetých manţelství a nevěra začíná stále častěji
ohroţovat českou rodinu. K rozvodŧm letitých manţelství vede mimo jiné i to, ţe
zabezpečení padesátníci se ţenili ve dvaceti a jsou stále zajímaví pro třicetileté
neprovdané ţeny. K rozvodŧm vede i to, ţe pro část muţŧ se stala atraktivní partnerka
nebo milenka věcí osobní prestiţe. Nelichotivé je naše prvenství, pokud jde o přiznanou
nevěru muţŧ, kde bohuţel patříme k absolutní špičce. Celkem 64 % ţenatých muţŧ nevěru
přiznává a milence si pak našlo 46 % vdaných ţen. Zatímco nevěrní muţi dávají přednost
spíše krátkodobým vztahŧm, které nemusí vést k rozpadu rodiny, u ţen je tomu jinak.
Zajímavý je pro ně dlouhodobý poměr, který však spíše vyústí v rozvod. O lecčems
vypovídá i jiné číslo z prŧzkumŧ: aţ 20 % ţen přiznává, ţe otcem jejich dítěte není jejich
manţel (který je vychovává), nýbrţ milenec.
Ještě na začátku 90. let byli muţi a ţeny „divní“, kdyţ byli ve 30 letech svobodní.
Dnes se dá s nadsázkou říci, ţe kdyţ se ţena vdává ve dvaceti letech, ptá se okolí: Proč,
proboha? Moderní je ţít sám, jak vyplývá z nových čísel statistikŧ a sociologŧ. Stále více lidí
preferuje ţivot bez stálého partnera. Ve věkové skupině 25 aţ 39 let tak ţije 29 % muţŧ a 20
% ţen. Tento fenomén poslední doby, pro který se vţil anglický název singles, vzbuzuje
vášnivé diskuse nejen mezi sociology. Kritici tvrdí, ţe je sobecké nemít děti. Zastánci
argumentují tím, ţe singles - časově neomezení rodinou - mohou více pracovat, a tudíţ
pravděpodobně i vydělat víc peněz, které rádi utratí a z nichţ odvádějí daně.
Sociologové ovšem upozorňují: společnost samotářŧ je zásadní proměnou celé
společnosti!
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Tak a teď k nám. K 31. 12. 2011 ţilo ve městě Litovli a místních částech celkem 9 878
obyvatel (bohuţel, opět stav pod deset tisíc!), a to v Březovém 189 (85 muţŧ, 104 ţen),
Chudobíně 239 (125: 114), Litovli (včetně 283 občanŧ Chořelic – 133 : 150) 7 298 (3 594 :
3 704), Myslechovicích 338 (164 : 174), Nasobŧrkách 479 (239 : 240), Nové Vsi 228 (116
:112), Rozvadovicích 208 (96 : 112), Savíně 147 (78 : 69), Třech Dvorech 237 (128 : 109),
Unčovicích 402 (197 : 205) a ve Vísce 113 (54 :59).
Z celkového počtu 9 878 obyvatel je 4 876 muţŧ a 5 002 ţen, dětí do 15 let je 1 390.
Nově narozených bylo 92, z toho 47 dívek a 45 chlapcŧ. Bylo uzavřeno 40 sňatkŧ a došlo
ke 29 rozvodŧm. Zemřelých během roku bylo 94. Přistěhovalo se 145 a odstěhovalo 149
občanŧ, ke změně bydliště došlo u 553 lidí, ke změně příjmení u 31 obyvatel, k ţádné
změně jména. Ve věkové struktuře obyvatel byl následující stav: ţen bylo 4 301, jejich
věkový prŧměr 48,06 roku; muţŧ 4 187, prŧměr 45,16 roku, dívek 701, prŧměr 6,71 a
chlapcŧ 689 s věkovým prŧměrem 6,81 roku. Celkový věkový prŧměr pak byl 41,02 roku.
V roce 2011 se významných ţivotních výročí doţívají:
101 let: Vybíralová Aneţka
98 let: Hamřík Josef
97 let: Frýbortová Marie (Unčovice), Hájíček Rudolf, Pyšná Eliška
96: Vymětalová Anna, Geprtová Gertruda, Zemenová Marie (Unčovice)
95 let: Smrček František (Savín)
94 let: Vilímcová Marie, Vrtal Jan (Tři Dvory)
93 let: Malý Jaroslav (Nasobŧrky), Bahounková Sophie, Halounová Věra
92 let: Drlíková Aneţka (Savín), Kleiblová Marie, Šneberková Šárka, Lének Vojtěch, Jašková
Jarmila, Hymrová Helena, Šimonovský Karel
91 let: Cihelková Vlastimila, Hlavinka Adolf, Blechtová Aneţka, Coufalová Marie
(Chořelice), Šperlíková Drahomíra (Nasobŧrky), Foltýnková Květoslava (Unčovice),
Valouch Jaroslav
90 let: Hegrová Marie (Nová Ves), Crhák Jan, Urbanová Aneţka, Poulíčková Věra,
Vařeková Anna, Továrková Danuška, Kocian Antonín, Pekařová Jarmila, Váňová Věra,
Horváthová Libuše (Nasobŧrky), Štěpánková Marie, Haitmanová Marie, Doleţal Miroslav,
Havlíček Vítězslav, Dušková Marie, Papajíková Marie (Chudobín)
85 let: Dadák Vojtěch, Konejl Josef, Hejl František, Mazánek Vlastimil, Huňková Marie,
Kosová Aneţka (Nasobŧrky), Nečesaný Miloslav (Nasobŧrky), Langová Jarmila
(Myslechovice), Valouchová Jarmila, Hlavinková Jiřina, Coufalová Ludmila, Mírová
Květoslava, Kuhnová Eva, Štorková Eleonora, Příhoda Rudolf, Pospíšilová Drahomíra,
Kociánová Marie, Musilová Ludmila, Trnka Jaroslav, Vachutka František (Nová Ves),
Kuchařová Marie, Vydrţel Jaroslav, Uhlíř Břetislav, Skácelová Zdeňka (Rozvadovice),
Borŧvka Ferdinand (Nová Ves), Čepová Vlasta, Plachá Jarmila, Zavadilová Marie
(Nasobŧrky), Kohoutková Anna
80 let: Vacová Marie, Renda Bohumil, Polách Jaroslav, Suranová Dobromila (Nová Ves),
Uličná Marie, Havlíčková Naděţda, Kozák Josef, Kučerová Jozefína, Vařeková Alenka,
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Kreuzziger Alois, Urbanová Vlastimila (Nasobŧrky), Zatloukalová Věra, Fialová Ludmila,
Zapletal Jiří, Šamšulová Marie, Kukula Václav (Tři Dvory), Zmundová Květoslava, Skácelová
Jarmila, Přidalová Vlasta (Nová Ves), Kozáková Jarmila, Vydra Ladislav (Unčovice),
Bendová Libuše (Tři Dvory), Novosadová Emilie, Skopal Stanislav (Savín), Látal Vladimír
(Nasobŧrky), Hošková Libuše, Fremlová Miloslava, Kováčová Marie, Paráková Marie, Látal
Jiří (Rozvadovice), Indrová Libuše, Kazimourová Věra, Kouřilová Věra (Chořelice), Grézl
Vojtěch, Luţná Bohuslava (Unčovice), Konečná Alena, Hattoňová Věra, Grňálková
Františka, Beňová Marie, Grolich Stanislav, Spáčilová Leopolda, Čapková Marie
(Nasobŧrky), Eigelová Olga, Soukeníková Ludmila, Bednářová Ludmila (Tři Dvory),
Čapkovičová Marie, Vašečka Jan, Hrdličková Boţena (Tři Dvory), Bezděk Oldřich,
Kučerová Věra
75 let: Habermannová Jiřina, Krylová Jarmila, Remiášová Marie, Crháková Boţena (Nová
Ves), Dittrich František, Šinclová Marie, Figarová Alice, Koubek Josef, Vogelová Rŧţena
(Savín), Čepová Anna, Rozsypal Karel, Kudrnovská Aneţka, Vurbal Zdeněk, Prucková
Hermína, Vašečková Zdeňka, Navrátilová Jiřina,Vanţurová Alena, Doubravová Zdenka,
Čaganová Libuše, Nepustil Karel (Březové), Šromová Ludmila, Schimke Viktor, Řmotová
Marie, Špaňhelová Marie, Hattoňová Jaroslava, Ryšavý Jaroslav (Unčovice), Pavelková
Marie, Steiger Josef (Myslechovice), Zapletal Bedřich (Nová Ves), Voglová Eva,
Svobodová Boţena, Birknerová Jaroslava, Sontágová Libuše, Axman Ladislav, Němeček
Ladislav (Unčovice), Válek Jaromír, Konečná Anna (Nasobŧrky), Novák Miloslav, Kulíšková
Marta, Kmecová Milada, Nepustilová Marie (Březové), Čamková Amálie, Malá Blanka
(Nasobŧrky), Šuba Jiří, Zapletalová Marta, Vrba Václav (Březové), Vaňková Marie
(Chořelice), Obrátilová Marie (Myslechovice), Šimek Viktor, Vyorálková Jarmila, Halvová
Boţena, Derňár Ján, Buchtová Janinka, Stratilová Ludmila, Vydrová Helena (Unčovice),
Šišmová Ludmila (Myslechovice), Vítková Marta, Obšelová Marta, Ošťádalová Mária,
Vohralík Josef (Unčovice), Sovová Eliška, Gruntová Anna, Šinclová Milada (Tři Dvory),
Šimková Květoslava, Malík Karel, Maléřová Antonie, Kleinová Jiřina (Myslechovice), Mach
Václav, Látalová Stanislava (Nasobŧrky), Hospudková Zdenka, Vilímec Ctibor (Chudobín),
Zimová Věra, Grézlová Helena, Skládal Jan (Myslechovice), Curtiová Štěpánka, Uvízl Karel
Jubilanti jsou seřazeni v pořadí měsícŧ roku. Pokud není v závorce uvedena místní část,
má jubilant trvalé bydliště ve městě Litovli.
Pro úplnost uvádíme ještě několik údajŧ z matriční agendy MěÚ, kdy matrika úřadu
zajišťuje výkon státní správy v přenesené pŧsobnosti pro obce Litovel, Bílá Lhota,
Červenka, Haňovice, Pňovice, Měrotín a Mladeč. V tomto matričním obvodu bylo v roce
2011 uskutečněno a zapsáno do matrik 48 uzavření manţelství a vydána 4 osvědčení
k církevním sňatkŧm. Zemřelo 70 občanŧ, z toho v Litovli 36. Na 13 vítáních dětí bylo
přivítáno 85 dětí. Nejčastějšími jmény dívek byla: Adéla, Ema, Veronika, Karolína, Julie
(vţdy 3x), Anna a Michaela (vţdy 2x); u chlapcŧ byla nejčastěji dávána jména: Jakub,
Lukáš, Jan (vţdy 3x), Vojtěch, Ondřej, Matyáš, Samuel, Adam a Radek (vţdy 2x).
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5. JUBILEA OSOBNOSTÍ
Tato část textu je do kroniky zařazena s laskavým svolením pana Lubomíra Šika z jeho
databáze.
SOCHA Vácslav
20. 10. 1851 se narodil první český starosta Litovle Vácslav
Socha. Po skončených studiích pracoval jako úředník cukrovaru v
Plaňanech, po vojně krátce v Praze a v roce 1881 přišel do Litovle,
kde se stal účetním cukrovaru, později jeho ředitelem. Od počátku
se věnoval veřejné činnosti jako pokladník a jednatel Měšťanské
besedy, kde zaloţil pěvecký odbor. Roku 1882 se přičinil o zřízení
české matiční školy v Litovli, stal se starostou místního odboru Matice
školské a tuto funkci zastával ještě roku 1931 v 80 letech.
Největších zásluh si získal jako člen národní "šestky" v boji o
českou Litovel v roce 1899. Pro tyto zásluhy byl zvolen prvním českým starostou města (11.
1. 1900-27. 6. 1919), jímţ zŧstal aţ do prvních republikových voleb v roce 1919, byť v době
světové války funkci nevykonával.
Jeho péčí byl postaven Útulek pro české děti, zaloţil řadu nadací. Zemřel 8.
prosince 1937 ve věku 86 let. Na jeho počest byla postavena v parku pamětní deska,
město mu věnovalo na novém hřbitově čestnou hrobku.
SCHENK František
Roku 1851 se narodil František Schenk, který roku 1878 zaloţil v
Litovli první český obchod, koloniál a ţelezářství v Palackého ulici.
Tento obchod znamenal prŧlom do německé Litovle a Schenk patřil
k předním osobnostem města, řadu let byl členem městské rady.
Zemřel 31. 10. 1916. Obchod se postupně rozšiřoval aţ do dnešní
podoby.
150 let
KUX Johann
20. 1. 1861 se narodil litovelský městský lékař a historik MUDr.
Johann Kux, autor prvních odborně zpracovaných dějin města
Litovle. Studoval na německém gymnáziu v Uničově, od kvarty v
Olomouci. O prázdninách pořádal archiv na úsovském zámku. R.
1881 začal studovat medicínu na univerzitě ve Vídni a zaloţil zde
Spolek severomoravských studentŧ. Roku 1887 promoval, krátce
pracoval ve vídeňských nemocnicích a 1. 5. 1888 přijal místo
městského lékaře v Litovli, kde pŧsobil 14 let aţ do roku 1902. V Litovli
se projevil jako německý nacionalista a po volebním vítězství české
strany se odstěhoval do Olomouce. Od září 1902 zde byl městským
lékařem a zároveň archivářem, zemřel 12. 8. 1940 po dlouhé nemoci ve věku 80 let.
NEVĚŘIL František JUDr.
JUDr. František Nevěřil, narodil se 30. 3. 1861 v Troubelicích, po doktorátu na
právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze zahájil advokátní praxi. Do Litovle přišel r. 1889,
nejprve jako koncipient u dr. Panovského, roku 1892 otevřel samostatnou kancelář v
Šustráku. Od počátku se účinně podílel na boji za českou Litovel jako člen známé "šestky".
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Jiţ v prvním českém zastupitelstvu r. 1900 se stal radním a do městské správy byl volen aţ
do roku 1931. Měl na starosti školský referát a k jeho zásluhám patří prosazení reálky a
vŧbec českého školství. Řadu let byl i ředitelem Městské spořitelny. R. 1936 ukončil
advokátní praxi, zemřel 21. 8. 1943 v 82 letech.
CIHELKA Oldřich
Akademický malíř Oldřich Cihelka se narodil 29. 1. 1881 v Praze, zde navštěvoval
reálku a pak malířskou akademii, byl ţákem prof. Maxe Pirnera. Jako středoškolský profesor
pŧsobil v Kladně, Pardubicích, Olomouci a v letech 1912- 21 v Litovli učil kreslení, geometrii
a modelování. Je autorem obrazu Jana Husa v Husově sboru v Litovli. Poté přešel do Prahy
na státní RG v Praze 11. Jako malíř a kreslíř volil náměty historické a přírodní, ilustroval řadu
románŧ a knih pro mládeţ, učebnice. Zemřel v Praze 11. 6. 1958.
HALLA František
František Halla se narodil 19. 4. 1871. Bývalý ředitel hospodářské školy přišel do
Litovle na odpočinek ze Slovenska, a jako čilý penzista se účinně zapojil do zdejšího
veřejného ţivota. Pŧsobil v řadě spolkŧ, zejména v Klubu českých turistŧ, v Krajinské
muzejní společnosti, byl předsedou Okrašlovacího spolku aj.
KOLLMANN František
Narodil se 1. 9. 1871 ve Vilémově. V r. 1910 zakoupil se svou manţelkou v Litovli dŧm
na náměstí s lékárnou "U dobrého pastýře". Proslul jako vynálezce četných medikamentŧ,
z nichţ nejznámější se stala mast na uchování a rŧst vlasŧ a později velmi vyhledávaný a
oblíbený prostředek na mírnění bolestí, zvaný SALVIOL. Jeho účinky opěvuje i hanácká
píseň „Ešče neţ bel Salviól, ledi belen znale, všelijaky bolačke si s nim mastivale…“. V
krátké době se stal velmi zámoţným člověkem, známým i v cizině. Vydal rovněţ sérii
prvních pohledŧ rodné obce. Zemřel 2. 8. 1939 v Litovli.
SLÁMA Jan
Narodil se 24. června 1891 v Litovli, kde maturoval r. 1908 na reálce a stal se
úředníkem, potom majitelem trafiky a hlavního skladu tabáku. Skladbu studoval u O.
Bradáče, byl dobrým pianistou. Sloţil řadu písniček i skladeb k sokolským cvičením a
scénám. Dirigoval místní pěvecké sbory i orchestrální soubory, byl místostarostou sokolské
jednoty, předsedou divadelního odboru, knihovní rady, místopředsedou odboru ÚMŠ,
pokladníkem Okr. péče o mládeţ. Pro protiněmecké smýšlení zatčen 24. dubna 1941 se
svou sestrou Marií Smetanovou, vězněn v Olomouci, Brně a Osvětimi, kde vysílením zemřel
25. listopadu 1941.
BEDŘICH Ladislav
Narodil se r. 1891, pŧsobil jako učitel měšťanské školy chlapecké
v Litovli a sokolský funkcionář. V červenci 1939 utekl do Polska, celou
dobu války byl s generálem Svobodou, vrátil se jako jeho pobočník v
hodnosti majora. Po roce 1950 byl uvězněn a pronásledován
komunistickým reţimem. Po propuštění pracoval jako dělník ve
Škodovce. Zemřel 11. 12. 1986.
ROHLEDER František
František Rohleder se narodil 2. ledna 1891 v Nasobŧrkách, v Litovli měl obchod
smíšeným zboţím. Jako ruský legionář byl po udání zatčen 12. května 1941, vězněn v
Olomouci a pro nepřátelské smýšlení a přechovávání zbraní odsouzen na pět let do
káznice. Po trýznění zemřel 12. května 1943.
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ULRICH Robert
Narodil se 8. 1. 1891 v Litovli, absolvent litovelské reálky a učitelského ústavu, od r.
1912 pŧsobil na školách litovelského okresu a konečně od roku 1932 v Litovli. Byl činný v
místních kulturních a humánních spolcích. Psal články vlastivědného obsahu a roku 1934
vydal „Vlastivědu slovem i obrazem pro 3. školní rok obecných škol", která byla učební
pomŧckou v našem okrese. Zemřel 22. 1. 1937.
DOKOUPIL František
24. 8 1901 se narodil v Chudobíně František Dokoupil, duchovní církve
československé v Litovli. Maturoval na RG v Litovli a po absolvování bohosloveckých studií
se stal duchovním. Pŧsobil v Litovli od jara 1926 aţ do roku 1954, kdy se stal tajemníkem
olomouckého biskupa CČS. Roku 1945 převzal po Karlu Sedlákovi funkci kronikáře, ale jiţ
roku 1946 práci na kronice ukončil, protoţe se odstěhoval do Olomouce.
DOUBRAVA František
22. 3. 1901 se v Litovli narodil malíř František Doubrava. Po absolvování litovelského
gymnázia studoval rok malířství u Fr. Engelmüllera a 4 léta u prof. Obrovského na AVU v
Praze. V Litovli se uplatnil nejen jako autor divadelních inscenací, ale i jako oblíbený herec
komických rolí ("Francínek"). Po dokončení studia byl od r. 1931 profesorem na vysoké
škole technické v Brně. Věnoval se ilustrování dětských knih pro nakladatelství Promberger
v Olomouci i pro jiné vydavatele. V Litovli měl ateliér a vracel se tam kaţdé prázdniny. Zde
také vytvořil několik sgrafit, největší na Husově sboru, na Kolářově vile a na Vaňkově domě
v ul. 1. máje. R. 1962 obdrţel krajskou cenu Ant. Procházky. Zemřel 2. 12. 1975 v Brně.
STRATIL Václav prof.
Narodil se 6. 9. 1911 v Odrlicích u Litovle. Studoval na gymnáziu v Litovli, na
filosofické fakultě Karlovy univerzity, učil potom jazyky na gymnáziu v Jevíčku. Po válce
převzal funkci okresního inspektora kultury, ale vrátil se do školství, nejprve v Břeclavi a od r.
1947 v Olomouci. Publikoval v regionálním i celostátním tisku. Zemřel 9. 4.1993.
BEZDĚČKA Josef ThMgr.
4. 1. 1921 se v Litovli narodil kulturní pracovník, kněz, spisovatel
a historik Josef Bezděčka. Angaţoval se od útlého mládí v Sokole i ve
skautu a v ochotnickém divadle. Po maturitě na litovelském reálném
gymnáziu započal studia bohosloví v Praze. Za války byl totálně
nasazen v severním Norsku. Po návratu pŧsobil na rŧzných
farnostech, neţ byl povolán na vojnu do PTP, po návratu pracoval
aţ do dŧchodu v Moravských ţelezárnách. Stále se věnoval
kulturním aktivitám a studiu historie rodné Litovle. Kdyţ zemřel
litovelský farář Mgr. Lub. Hrudník, zaujal jeho místo v Litovli, zde pak
pracoval aţ do náhlé smrti 18. 4. 1996.
KUČERA Radek MUDr.
Narodil se 16. 1. 1931 v Litovli jako syn fotografa Františka Kučery. Podle přání rodiny
vystudoval medicínu, ale stále jej to táhlo k malířství, které studoval pod vedením
profesorŧ Homoly a Aloise Kučery. Po svatbě se s manţelkou jako mladí specialisté na
tropické choroby dostali do Alţírska právě v době srpnové okupace. Do Litovle se ještě
krátce podívali r. 1969 na pohřeb maminky, pak vystřídali řadu pŧsobišť, aţ se usadili v
holandském Winschotenu. Vedle svého lékařského povolání se stále věnoval i malířství, stal
se členem holandského svazu výtvarných umělcŧ. Ilustroval exilové publikace, dětské,
zejména skautské kníţky, maloval kubistická zátiší i obrazy s dětskou tematikou. Získal řadu
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uznání, jako r. 1995 cenu Masarykovy akademie umění v Praze a r. 1999 Cenu Rudolfa II.
V letech 1990, 2001 a 2006 byly výstavy jeho obrazŧ v Litovli.
DOUBRAVA Josef
Narodil se roku 1907 v Litovli, maturoval na RG roku 1930. Potom pŧsobil jako učitel
na obecných školách na Litovelsku, nejdéle v Bílé Lhotě. Nadaný kreslíř a malíř vytvořil
mnoho obrazŧ krajiny z litovelského okolí. Divadelní ochotník, hudebník i zpěvák byl ve své
době duší kulturního ţivota Litovle, zemřel 23. 4. 1941 ve věku 32 let.
CHRUDINA Alois
Kloboučník Alois Chrudina se narodil roku 1856 v Července u Litovle, r. 1881 koupil
od kupce Heinze dŧm v ul. 1. máje 625. Stal se členem jiţ I. českého obecního výboru roku
1899, podílel se jako předseda i na práci řemeslnické jednoty Neklan, v předsednictvu
městské spořitelny aj. Zemřel 17. května 1941 ve věku 84 let.
KOŘINSKÝ Leopold
Narodil se r. 1881 v kamnářské rodině ve Slavkově. Do Litovle přišel roku 1898 a
nastoupil jako knihařský pomocník u Rudolfa Mazáče. Za pomoci sestry Marie se
osamostatnil, roku 1904 uţ inzeroval vlastní knihařství v ulici Palackého 883. Roku 1907 se
přestěhoval do ul. 1. máje č. 706, kde otevřel papírnictví. Roku 1923 koupil od manţelŧ
Kráčmarových dŧm v ulici 1. máje č. 709, známé papírnictví po něm koncem třicátých let
převzal zeť Kaderka. Kořinský zemřel 5. února 1941.
KUNC Vojislav
Narodil se v Mladé Voţici r. 1874, první zkušenosti získal v knihkupectví svého bratra
Josefa. Do Litovle přišel roku 1911, převzal první litovelské knihkupectví po Hončíkovi a
kolem roku 1930 je přenesl na roh Husovy ulice a náměstí, kde je knihkupectví do dnešních
dnŧ. Pracoval v Sokole, Spolku ku podpoře studujících a po řadu let byl předsedou
ředitelství a výboru Městské spořitelny. Zemřel 25. února 1941 ve věku 66 let.
ŠNEBERK Ctirad
Student gymnázia v Litovli, narodil se 15. prosince 1922 v Pardubicích. Zatčen v
červenci 1940 pro nedovolené překročení hranic a koncem listopadu z Brna propuštěn. Po
druhé zatčen 28. května 1941 v Ostravě a byl v Kounicových kolejích 4. října 1941 zastřelen
pro zemězradu, podávání vojenských zpráv a pro organizaci komunistické skupiny.
KOLLMANN Vítězslav PhDr.
Narodil se 24. 2. 1951 v Uherském Brodu, byl adoptován rodinou lékárníka
Kollmanna v Litovli. Po studiích na SKŠ Brno pracoval v Městské knihovně v Litovli, poté v
Okresní knihovně v Olomouci, kde byl vedoucím oddělení politické literatury. Dálkově
vystudoval FFUP. Mezitím pŧsobil asi dva roky jako vedoucí Městské knihovny ve
Šternberku. V roce 1983 odešel pracovat do Vlastivědného muzea v Olomouci jako
literární historik, po roce 1992 ředitelem aţ do ledna 1998. Pak podnikatel v Litovli. Bohatá
publikační činnost v oblasti ikonografie měst na střední Moravě. Vypracoval si rozsáhlou
databázi kostelŧ, kostelíkŧ a kaplí s dokumentací na Moravě. Bydlí v Litovli, kde mu byl
vrácen v restituci dŧm bývalé lékárny na náměstí.
KRESTÝN Jaroslav Mgr.
Narodil se 23. 7. 1951 v Olomouci, vystudoval výtvarnou výchovu na pedagogické
fakultě PU v letech 1971-74, pod vedením sochaře Z. Přikryla, malíře L. Jalŧvky a grafikŧ
Ruska a Janouška. Učil pak na ZŠ v Šumvaldě a r. 1979 přišel do Litovle jako ředitel nově
zaloţeného Domu dětí a mládeţe. Vedle pedagogické práce a organizace zahraničních
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zájezdŧ v rámci Klubu UNESCO se věnoval i vlastní malířské tvorbě. V letech 2000 aţ 2005
ředitel Městského klubu v Litovli.
MOTLOVÁ Jana Mgr.
Jana Motlová, rozená Zapletalová, se narodila 4.11.1951 v blízké obci Červenka.
Základní devítiletou školu navštěvovala v Litovli. Maturovala na Střední uměleckoprŧmyslové škole v Brně, obor nábytek a interiér. Dále vystudovala UP – obor Vzdělávání a
výchova dospělých se zaměřením na výtvarnou výchovu. Pracovala v Okresním kulturním
středisku v Šumperku a v podnikových propagacích (Jednota, Moravolen – spojeno
s vydáváním podnikových novin, Unex). Výtvarnou tvorbu má stále jako svého koníčka
(malba na hedvábí, koţený šperk, keramika, ilustrace). V roce 2000 se vrací do kultury,
nastupuje jako programový a propagační pracovník do Městského klubu v Litovli. r. 2003
přešla na Městský úřad jako šéfredaktorka Litovelských novin. Vystavovala r.1986 v
Uničově, r.2001 a 2010 v Litovli, mimo to na společných výstavách, zejména malby na
textilu. V poslední době ilustrovala sbírky básní litovelské autorky Jarmily Cholinské.
PINKAVA Viktor P.
Narodil se 21. 7. 1868 v Litovli (Palackého 853) v početné
rodině obchodníka, tady chodil do německé (jediné) školy 1874 1879, studoval pak na gymnáziu v Olomouci a v Moravské Třebové,
kde maturoval roku 1888. Odtud odešel na teologii do Vídně a
konečně do biskupského ústavu v Litoměřicích. Po vysvěcení na
kněze r. 1892 pŧsobil v duchovní sluţbě v praţské diecézi ve
středních a severních Čechách (hlavně v Jablonném = Gabel), v
Hodkovicích u Liberce, v okolí Bíliny, ve Velkém Jeseníku u
Nymburka, ve Velelibech u Nymburka a konečně byl 15 let farářem
v Čermné (Leukersdorf) u Liberce. Svému rodišti se však neodcizil.
Hluboce se zajímal o historii střední Moravy, přispíval do časopisu
Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. V r. 1903 připravil pro
edici Vlastivěda moravská, svazek Litovelský okres, byla to první
česky psaná historie našeho města. Roku 1922 obdobně zpracoval okresy Rýmařov a
Uničov. Jeho vlastivědná činnost ještě zintensivněla po roce 1923, kdy se vrátil na
odpočinek do Litovle (bydlel ve čtvrti za Gymnáziem). v roce 1927 vyšla jeho publikace
Hrady, zámky a tvrze moravské, sv. 1 - Olomoucko, v Litovli vydal v roce 1933 vlastním
nákladem svou práci Studie a materiálie k dějinám Velkomoravské říše. Jako stálý
spolupracovník přispíval do Litovelských novin, Selské stráţe, Časopisu Matice Moravské a
dalších odborných vlastivědných periodik a katolických časopisŧ. V jeho literární
pozŧstalosti je dochována řada rukopisných prací věnovaných vodnímu právu města
Litovle, historii mlýnŧ a papíren v Litovli, Erbovník litovelský – tabulky znakŧ moravské
šlechty, materiály k dějinám města Litovle a okolí i místopisu Moravy aj. Zemřel 1. 10. 1951 v
Novém Jičíně v poţehnaném věku 83 let (pohřben byl údajně v Litovli, ale hrobka se
nezachovala).
JOHN Oldřich JUDr.
Narodil se 20. 2. 1907 jako nemanţelské dítě Lence Svozilové, dceři poslance
Svozila, ve Svozilově vile (dnes pracovní úřad). Vystudoval v Košicích gymnázium a práva
v Praze, jako právník pŧsobil v Olomouci a Prostějově. Roku 1937 byl zde zvolen
nejmladším starostou. Tehdy se oţenil se svojí vlastní sestřenicí Hermou Svozilovou, měli dva
syny, Olina a Cyrila. Při vypuknutí války r. 1939 byl zatčen jako rukojmí a rok proţil v
táborech Dachau a Buchenwaldu.
Po roce 1945 se stal poslancem za sociální demokracii. Roku 1948 se připojil k jejímu
levému křídlu, stal se předsedou Národního shromáţdění a členem ÚV KSČ. Po roce 1953
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byl z velké politiky vyřazen (podle soukromé informace proto, ţe svým známým prozradil
chystanou měnovou reformu r. 1953). Pracoval pak jako úředník státní arbitráţe, zemřel
2. 8. 1961.
LINDUŠKA Petr
Narodil se 21. 7. 1961 ve Šternberku a rané dětství proţil v Kovářově. Do školy začal
chodit v Litovli v Jungmannově ulici, pak vystudoval Střední knihovnickou školu v Brně a po
vojně do r. 1986 pracoval jako knihovník v Okresní knihovně Olomouc. Potom vystřídal
několik zaměstnání (provozní náměstek ředitele drogerie, skladník Oděvní tvorby, aranţér
a pomocník grafika na propagaci Jednoty Olomouc), aţ nakonec se vrátil opět ke
knihám a to jako revizor ve státním podniku Kniha Olomouc, posléze jako skladník v
knihkupectví u Edelmanna, pak jako OSVČ v knihkupectví Gong v Olomouci, poté jako
vedoucí prodejen Tycha v Uničově, pak v Olomouci. V červnu 1996 po výběrovém řízení
otevřel v Litovli knihkupectví Atlas. Mezi jeho záliby patřilo vţdycky sběratelství, zejména
má rozsáhlou sbírku kulatých pohlednic. Je autorem řady ilustrací, litograf; autor leporel.
Po příchodu do Litovle se uplatnil i v ochotnickém divadle, v Hanácké ambasádě a jako
propagátor nového sportu pétanque.
VAŠÍČEK Radovan Ing.
Narodil se 9. 5. 1961, bydlel zpočátku v Litovli u rodičŧ svého otce. V roce 1963 se
přestěhovali do Mladče, kdyţ zde dostavěli rodinný dŧm, do školy však stále chodil v
Litovli. V letech 1976 - 1980 absolvoval Střední ekonomickou školu v Olomouci, tehdy uţ
opět bydlel v Litovli. V roce 1980 byl přijat ke studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze,
fakultě řízení, obor ekonomické informace a kontrola. Po ukončení studia státními
závěrečnými zkouškami pracoval od září 1984 v podniku Domácí potřeby Olomouc, v
závěru jako vedoucí ekonomického úseku závodu. Protoţe dojíţdění do Olomouce bylo
časově náročné, vyuţil nabídky Městského národního výboru v Litovli a od 1. 2. 1989 zde
nastoupil jako vedoucí plánovacího a finančního odboru. V roce 1990 byl pak po
výběrovém řízení jmenován tajemníkem městského úřadu v Litovli a tuto funkci zastává do
současnosti. Ing. Vašíček má celou řadu zálib, automobilismus, caravaning, fotografii,
propaguje výpočetní techniku a na městském úřadě zavádí moderní technické
prostředky. Věnuje se i filmu a videu, stal se spolutvŧrcem pravidelného vysílání
litovelského INFO kanálu.
WIRZINGER Richard
Hostinský U modré hvězdy na Starém městě, narozený v roce 1914, je v Litovli známý
především jako zakladatel kuţelkářského oddílu. Měl hlavní zásluhu na vybudování kuţelny
při své hospodě. Kuţelkářský oddíl pořádá aţ do současnosti memoriál, nazvaný jeho
jménem. Richard Wirzinger zemřel 3. 7. 1971 ve věku 57 let.
MALÁT Lubomír doc. MUDr.
Narodil se 25. 6. 1926 v Chudobíně, v roce 1945 maturoval na RG v Litovli.
Vystudoval medicínu na UP v Olomouci, kde v r. 1950 promoval. Pŧsobil nejprve v
nemocnici v Přerově, pak jako vojenský lékař, od roku 1959 na zdravotním odboru KNV v
Olomouci. Roku 1967 se stal ředitelem fakultní nemocnice v Olomouci. Současně
vykonával další stranické funkce, jako poslanec KNV, v mírovém hnutí, SČSP aj. V roce
1976 byl pověřen vedením katedry sociálního lékařství a dějin lékařství UP. 10. 5. 1986
náhle zemřel.
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KUČA Jaroslav
Narodil se 20. 5. 1915 v Porubě, do Litovle přišel r. 1941, pracoval v obchodě
s uhlím. Po likvidaci soukromých firem nastoupil do Papcelu, v r. 1954 uspořádal velkou
výstavu akvarijních rybek, kterou navštívilo několik tisíc lidí. V letech 1946 - 1960 byl
organizátorem motoristických aktivit ve Svazarmu, od r. 1955 vedl úspěšnou loutkovou
scénu Radost, zpočátku pouţívali maňáskové loutky, pak vajangy (loutky ovládané
zespodu hŧlkami). Roku 1961 nastoupil jako metodik v Závodním klubu ROH Tesla, v letech
1970 - 71 byl krátce ředitelem. Po r. 1972 byl vedoucím rekreačních chat v Sobotíně a v
Bělé pod Pradědem. Zemřel 15. 9. 1991.
DRAGOUN Václav prof.
Narodil se 19. 1. 1908 v Chudobíně, v r. 1927 absolvoval RG v Litovli, od r. 1942/43 do
r. 1970 středoškolským profesorem češtiny na Střední lesnické technické škole v Hranicích.
Autor básnické sbírky přírodní lyriky Vám lesy... (Hranice 1993). Kromě toho autor
rozhlasových her a drobných národopisných textŧ uveřejněných v kalendáři Hanáckých
novin Rok na Hané 1993. Zemřel 15. 2. 2001 v DD Hranice.
KUCHAŘ Miroslav
Absolvent litovelského gymnázia, zaměstnanec ONV, všestranný hudebník, ţák
Aloise Holoubka. Jiţ od 14 let jako mladý houslista hrál v církevním orchestru Husova sboru.
Ve čtyřicátých letech saxofonista, klarinetista a houslista tanečního orchestru A. Holoubka,
od počátku padesátých let hrál v tanečním orchestru při ZV ROH Okresního národního
výboru v Litovli. Od šedesátých let houslista a violista komorního smyčcového souboru při
Domě osvěty a houslista orchestrálního sdruţení při hudební škole pod vedením dirigentŧ
Holoubka a Pechy. Kromě hudebních aktivit byl po mnoho let cvičitelem a funkcionářem
Sokola a pak Tatranu. Zemřel ve věku 79 let 9. 9. 2001.
TYLICH Jaroslav
Malíř a grafik Jaroslav Tylich se narodil 24. 2. 1927 v Olomouci, absolvoval Slovanské
gymnázium v Olomouci r. 1946. Pracoval jako reklamní grafik, v letech 1947 - 1952 studoval
výtvarnou výchovu na UP, pŧsobil pak jako pedagog, 1954 - 1961 na gymnáziu v Litovli,
poté v Přerově na SPŠ. Věnoval se malířství, grafice, drobné keramice i umělecké
fotografii. Zemřel 14. října 2001.
6. SENIORKLUB LITOVEL
Pro povídání o Seniorklubu vyuţijeme článek z 1. čísla Litovelských novin roku 2012,
kde předseda Seniorklubu a současně i kronikář města popisuje činnost za uplynulý rok v
materiálu pro setkání s vedením Města Litovel a vedoucí spolupracujících organizací a
institucí, které proběhlo 28. prosince v Koncertním sále MK.
„Jak ten čas letí! Uţ se zase ohlíţíme za rokem minulým a jsme rádi, ţe mŧţeme
konstatovat, jak se nám v Seniorklubu pěkně vyvedl. Počet našich členŧ uţ překročil dvě
stovky (momentální stav je 215 členŧ) a během roku jsme připravili 42 vlastních akcí a na
18 dalších jsme se spolupodíleli. Mimo měsíce července se pravidelně scházela
Samospráva Seniorklubu a sami senioři se sešli na pěti schŧzkách v jídelně DPS. Snaţíme se
nedávat uţ vše hotové a připravené, ale nutíme členy, aby jen pasivně nečekali, ale sami
přispívali se svou „troškou do mlýna“ a program schŧzek spoluvytvářeli.
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Snad nejpopulárnější byly organizované zájezdy. Čtyřikrát jsme byli v Moravském
divadle v Olomouci a vystřídali operetu, muzikály i operu; zúčastnili se zájezdu na lední
revue „Popelka“ do Brna; sami uspořádali zájezd na beskydské Pustevny a do roţnovského
skanzenu a vyuţili nabídky „Seniorského cestování po Olomouckém kraji“ a navštívili město
Javorník.
Besed a přednášek bylo během roku celkem osm a zachytily širokou paletu zájmŧ
našich seniorŧ. Rádi jsme se podívali na zajímavé snímky pánŧ Pinkavy a Hrozka; vyslechli si
povídání Mgr. Frištenské o slavném zápasníkovi i to, jak se dělají noviny (s redaktorkou LN
Mgr. Motlovou) nebo jak vypadal hanácký kroj (tentokrát s vedoucí „Hanačky“ paní
Stanislavou Kulatou). Velmi uţitečné bylo setkání s příslušnicemi Informačního centra
Policie ČR Olomouc na téma „(Ne)bezpečný věk“ i poutavé vyprávění studentŧ o jejich
cestě po Rusku a Dálném východě.
Pokud počasí přálo, organizovaly se cyklovýlety. Ty byly celkem čtyři, většinou po
okolí, kam jsme ještě schopni ve svém věku došlapat. Snad se nebude nikdo pohoršovat
nad konstatováním, ţe jejich zakončení bylo vţdy na nějaké „občerstvovací základně“ u
pivečka v útulné hospŧdce. Jednou z poučných akcí byla i exkurze do hrnčířské dílny
pana Lamra na Rybníčku. Z jiného soudku: rádi jsme se rozpohybovali na tanečním
„Vítání jara a loučení se zimou“, setkání s „Moravskými muzikanty“ a na dvou setkáních
s vedením města a vedoucími spolupracujících organizací, která po oficiální části
pokračovala zpěvem, tancem a povídáním.
Jsme toho názoru, ţe spolupráce se všemi subjekty, které připravují moţnosti vyţití
občanŧ v Litovli je více neţ nutná a vŧbec snad nezáleţí na tom, kdo bude pořadatelem.
Doufejme, ţe je za námi doba, kdy bylo nutno dělat akce jen proto, aby se zaplnil chlívek
statistiky!? Takţe naše nejaktivnější spolupráce je hlavně s Městským klubem celkem na
osmi akcích (většinou ovšem zajistíme diváky nebo posluchače či účastníky), pomoc při
organizování projektŧ Mateřského centra Rybička, spoluúčast na akcích Muzejní
společnosti Litovelska, Mikroregionu Litovelsko nebo Klubu českých turistŧ. Na místě je zde
poděkování Mgr. Lence Fišrové, vedoucí Knihovny Litovel, za obětavé vedení kurzu
počítačové gramotnosti i organizaci setkání s litovelskými autory píšícími o Litovli a křtu
netradičních kníţek v hanáčtině od Petra Lindušky.
Náš dík směřuje i k dalším, kteří naší činnosti jakkoli pomáhají. Vedení Města Litovel
nám umoţňuje se trošku rozlétnout díky jisté částce z rozpočtu a pomáhá řešit
nejoţehavější problém nedostatku místa pro naše akce hlavně tím, ţe poskytlo moţnost
bezplatného vyuţití Malého sálu Záloţny, a to desetkrát v roce (prostor jídelny DPS je pro
besedy či přednášky nedostačující a postávat někde v rohu pro náš věk uţ poněkud
nedŧstojné!). Poděkování za aktivitu a iniciativu patří všem členŧm Samosprávy
Seniorklubu, která v tomto roce pracovala ve sloţení: PhDr. Josef Hubáček, předseda;
Lubomír Faltus, místopředseda; Jaroslava Köhlerová, hospodářka; Milada Faltusová,
kronikářka; Marie Kubínová, Oldřich Zajíček, Libuše Grohmanová, Alenka Machačová a
Jana Kabelíková, členové.
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7. SPRÁVA MĚSTA, ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL
SPRÁVAMĚSTA
Po komunálních volbách je sloţení vedení města toto: Ing. Zdeněk Potuţák (SNK) –
starosta; Petr Šrŧtek (ČSSD) – uvolněný místostarosta; Jaroslav Skála (Sportovci a občané
Litovelska) – neuvolněný místostarosta. Sekretariát starosty vede i nadále Bc. Simona
Čapáková. Tajemníkem zŧstává Ing. Radovan Vašíček a ke kanceláři tajemníka patří 6
pracovníkŧ: Bc. Dita Štefánková – asistentka tajemníka, Eva Vaňková – vedoucí
personálního oddělení a Mikroregionu Litovelsko, Petr Grepl a Jaromír Jindra – krizové řízení
a poţární ochrana, Tomáš Horník, DiS a Pavel Ţenoţička, DiS – informatici.
Podle počtu získaných hlasŧ v komunálních volbách pracuje nyní Zastupitelstvo
města Litovle v tomto sloţení: Viktor Kohout (SNK, 1 183 hlasŧ, v % 6,16); Mgr. Eva
Hrachovcová (SNK, 1 178, 6,13 %); MVDr. Vojtěch Grézl (SNK, 1 165, 6,07 %); Petr Šrŧtek
(ČSSD, 1 037, 6,48 %); Alena Albrechtová (ČSSD, 969, 6,05 %); Petr Linduška (SNK-OASL, 936,
6,50 %); Miloslav Číhal (ČSSD, 907, 5,67 %); Ing. Karel Zmund (SNK, 907, 4,72 %); MUDr. Alena
Šromová (KDU-ČSL, 882, 10,96 %); Mgr. Milena Jindrová (SNK-OASL, 877, 6,09 %); Ing.
Zdeněk Potuţák (SNK, 875, 4,55 %); Mgr. Marek Faltus (SNK, 852, 4,44 %); Hedvika
Weberová, DiS (ČSSD, 743, 4,64 %); Mgr. Pavel Skácel (ČSSD, 734, 4,58 %); David Baroň
(SNK-OASL, 726, 5,04 %); Ing. Radomír Havlíček (SNK-OASL, 725, 5,04 %); Mgr. Blahoslav
Papajk (ODS, 712, 6,45 %); Jaroslav Skála (SNK-OASL, 690, 7,79 %); Kamil Veselý (KSČM, 656,
6,52 %); Zdeněk Jančí (ODS, 587, 5,31 %); Lenka Zabloudilová (ODS, 526, 4,76 %); Ing.
Gabriel Ošťádal (KSČM, 521, 5,18 %); MUDr. Alice Přibylová (ODS, 507, 4,59 %); Josef Hetcl
(KSČM, 498, 4,95 %); Jarmila Rozsypalová (KDU-ČSL, 466, 5,79 %).
Rada města Litovle má včetně starosty a dvou místostarostŧ 7 členŧ: Miloslav Číhal
(ČSSD), MVDr. Vojtěch Grézl (SNK), MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL) a Hedvika Weberová
(ČSSD). Předsedou finančního výboru byl zvolen Viktor Kohout (SNK) a předsedou
kontrolního výboru Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM).
Zastupitelstvo města Litovle zasedalo během roku 2011 8x a projednalo 138 bodŧ,
coţ je v prŧměru 18,5 bodu na jedno zasedání. Vše bylo předjednáno v Radě města
Litovel a ve většině případŧ doporučeno ke schválení. Jednání byli vţdy přítomni vedoucí
odborŧ MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací, zástupce Městské policie a v případě
potřeby byli přizvání kvalifikovaní odborníci. Nejčastěji projednávaným bodem jednání ZM
bylo hospodaření s majetkem města, vyhlášky a otázka rekonstrukce městského
koupaliště. Účast zastupitelŧ byla na rozdíl od občanŧ velmi dobrá.
Sedmičlenná Rada města Litovle měla během roku 2011 celkem 20 zasedání na
kterých bylo projednáno 732 bodŧ, coţ je v prŧměru 36,6 bodu na jedno zasedání.
Nejčastěji projednávanými záleţitostmi bylo hospodaření s majetkem města, investice,
odprodeje, smlouvy, pŧjčky, činnost příspěvkových organizací, výborŧ a komisí, příspěvky
a dotace, vyhlášky města aj. Přínosem jednání byly časté připomínky a náměty členŧ RM
a je třeba je pochválit za téměř 100 % docházku.
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
Vedoucím odboru je nadále pan František Sleţek, mimo něj zde pracuje 11
pracovníkŧ (podatelna a pokladna pro výběr správních poplatkŧ 3, matrika 2, občanské
prŧkazy a cestovní doklady 2, evidence obyvatel 2, přestupky a exekuční agenda 2).
Odbor zajišťuje celý provoz MěÚ, včetně údrţby budov a zařízení. V prŧběhu roku zajistil
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v rámci rozpočtu výměnu oken radniční věţe včetně instalace zábran proti hnízdění
holubŧ, výměnu oken na budově v ulici Havlíčkově v kanceláři odboru dopravy a nátěr
radniční věţe fasádní barvou včetně štítu budovy radnice.
Opravy resp. sanace byly provedeny na omítkách ve dvorním traktu správních
budov na náměstí (včetně provedení sondáţí proti vlhkosti pomocí tlakové hydroizolace)
a totéţ v prostorách krizového řízení v budově ve dvoře radnice, včetně maleb a nové
podlahové krytiny. Na základě rozhodnutí RM byla vypracována studie k interiérovým
úpravám radniční věţe za účelem jejího lepšího vyuţití v rámci cestovního ruchu (např.
výměna oken na věţi jak uvedeno výše). Z dŧvodu změn v systému vydávání občanských
prŧkazŧ (přechod na eOP) bylo nutno provést úpravy v oddělení OP a instalovat linku pro
pořizování fotografií na elektronické ţádosti v části vyřizování cestovních dokladŧ. Na
uvedených akcích a další údrţbě a opravách bylo proinvestováno 1 450 000 Kč.
Oddělení OP uvádí: počet ţádostí o OP 2 669; počet ztrát a odcizení OP 390; počet
projednaných přestupkŧ podle § 16 a Zákona č. 328/1999 Sb. o OP 390, z toho řešeno
napomenutím 371, v blokovém řízení 371. Na blokových pokutách bylo uloţeno 2 200 Kč,
na správních poplatcích vybráno 43 700 Kč. Oddělení cestovních dokladŧ: počet
podaných ţádostí o CD 1 092; CD vyrobených na pracovišti 62; provedených změn v CD
81; vydaných rozhodnutí 9; projednaných přestupkŧ 54; na správních poplatcích za CD
vybráno 456 100 Kč.
Během roku došlo k 197 přestupkŧm. V příkazním řízení komise projednala 33 a ve
správním řízení 40 přestupkŧ. Z toho bylo 34 přestupkŧ proti občanskému souţití, 27
přestupkŧ proti majetku a 10 přestupkŧ proti veřejnému pořádku. Pro nepodání návrhu
nebo po podání vysvětlení bylo odloţeno 114 případŧ. Bylo uloţeno 36 pokut a na nich
vybráno 40 100 Kč. V přestupcích mezi osobami blízkými (manţelé, druh – druţka, rodiče –
děti) bylo z Policie ČR postoupeno 19 oznámení přestupkŧ se znaky domácího násilí.
Evidence obyvatelstva poskytla podrobné statistické informace o stavu
obyvatelstva (ty jsou pak podrobně uváděny v kapitole Místní části) k datu 02. 01. 2012
takto: Březové 189, Chudobín 239, Litovel (včetně Chořelic) 7 298, Myslechovice 338,
Nasobŧrky 479, Nová Ves 228, Rozvadovice 208, Savín 147, Tři Dvory 237, Unčovice 402 a
Víska 113 – celkem tedy 9 878 obyvatel. Ve filtru výběru o změnách událostí uvádí tyto
údaje: narození 92, úmrtí 94, sňatky 40, rozvody 29, změny příjmení 31, změny bydliště 553 –
celkem osob v ţivé evidenci 9 878.
Matrika MěÚ Litovel zajišťuje výkon státní správy v přenesené pŧsobnosti, zejména
zajištění veškerých matričních záleţitostí občanŧ matričního obvodu (Litovel, Bílá Lhota,
Červenka, Haňovice, Pňovice, Měrotín, Mladeč) a dále zajišťuje metodickou a kontrolní
činnost pro obce Náklo, Senice na Hané, Bouzov a Cholina, které jsou matričními úřady.
V tomto matričním obvodu se uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik 48 uzavření
manţelství a vydána 4 osvědčení k církevním sňatkŧm – bylo vybráno 39 000 Kč. V roce
2011 zde zemřelo 70 občanŧ, z toho nejvíce v Litovli, a to 36. Bylo odesláno 117
statistických hlášení o sňatku a úmrtí pro Český statistický úřad a přes datové schránky 72
hlášení České správě sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovně. Do
evidence obyvatelstva (ISEO) bylo provedeno 118 zápisŧ a vydáno 95 potvrzení o změně
stavu a příjmení sňatkem.
Ověřeno bylo 2 135 podpisŧ (z toho 2 083 s poplatkem) a vybráno 62 490 Kč;
ověřeno 2 954 stran fotokopií (z toho 2 135 s poplatkem) a vybráno 64 050 Kč. Za
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ověřování vybráno celkem 126 540 Kč. Byly provedeny 3 identifikace fyzické osoby a
vydána o tom veřejná listina (vybráno 600 Kč); přijato a vyřízeno 131 ţádostí o rejstříky
trestŧ (Czechpoint) – vybráno 6 550 Kč; přijato a vyřízeno 99 ţádostí o další rejstříky
(obchodní, ţivnostenský, list vlastnictví) a vybráno 16 000 Kč. Prostřednictvím Czechpointu
tak bylo celkem přijato 230 ţádostí a vybráno 22 550 Kč.
Z další činnosti matriky snad pro zajímavost uvedeme: vystavování druhopisŧ (37);
legalizace dokladŧ pro pouţití v cizině (7); vysvědčení o právní zpŧsobilosti k uzavření
manţelství v cizině (2); změna jména a příjmení (2); změna příjmení po rozvodu manţelství
(3); rozvody (34); změny v matričních knihách (8); potvrzení ze sbírek listin (4); určení
otcovství souhlasným prohlášením rodičŧ (38 k narozenému a 7 k nenarozenému dítěti);
osvědčení o státním občanství pro vydání 1. OP (27); osvědčení o státním občanství
k vydání CD (71) a vyřízená pošta (27) případŧ. Do sbírek listin obecních úřadŧ bylo
zaloţeno 58 změn (rozvody, změny jména a příjmení).
Během roku proběhlo 13 vítání dětí a bylo tak přivítáno 85 dětí. Rodičŧm 76 dětí
bylo vyplaceno 152 000 Kč jako příspěvek ML, 4 rodiče přišli poţádat o podporu při
narození dítěte. Třikrát se uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení
absolventŧm GJO Litovel, kterých se zúčastnilo 83 maturantŧ. Jubilantŧm bylo během roku
rozesláno 479 blahopřání k ţivotnímu jubileu, objednáno a předáno 258 balíčkŧ pro
jubilanty a provedeno 15 návštěv při výročí 90, 95 a 100 let od narození. Provedla se
příprava podkladŧ pro komisi SPOZ a její činnost na webové stránky města.
Do pokladny na matrice bylo celkem vybráno 191 180 Kč a vydáno 1 855
pokladních dokladŧ. Do centrální pokladny bylo provedeno 22 odvodŧ hotovosti.
FINANČNÍ ODBOR
Vedením odboru je dále pověřen Ing. Jaromír Kolář a pracuje zde 7 pracovnic.
Finanční odbor prŧběţně zajišťoval informační servis o plnění rozpočtu pro všechny odbory
MěÚ a vedení města. Byl hlavním místem pro audit za uplynulý rok 2010.
Během roku odbor připravoval materiály pro jednání Rady města Litovle,
Zastupitelstvo města Litovle a pro Finanční výbor RM. Šlo o rozpočet, rozpočtové změny a
závěrečný účet města. Dŧleţitá byla také činnost FO v oblasti dotací, ať uţ ve snaze o její
získání (dodání dokladŧ, tabulkových příloh aj.), tak i při jejich čerpání a jejich vyúčtování
ve spolupráci s jednotlivými odbory. Celkově lze rok 2011 z hlediska FO hodnotit jako
pozitivní a přínosný pro Litovel a jeho občany. Podrobněji o rozpočtu města v samostatné
kapitole.
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC
Vedoucím odboru je stále pan Miroslav Skácel, pracovníky paní Hana Dohnalová,
Petr Navrátil a Martin Kopečný. Na odboru pracovali ještě Ing. Marek Kučera na
financování a dotačních titulech a Ing. Renáta Milčická na dotačních titulech a
auditech.
Odbor řešil v roce 2011 náročné stavby v podobě kanalizací místní části Tři Dvory a
dokončení kanalizace ve městě Litovel, včetně rekonstrukce ČOV. Odkanalizování místní
části Tři Dvory bylo dokončeno, celkové náklady činily 21 milionŧ korun. Stavba ve městě
Litovli pokračuje a její dokončení se předpokládá v roce 2012, celkové náklady by měly
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činit 140 milionŧ korun. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím
Operačního programu ţivotní prostředí.
Mezi další významné akce patřila rekonstrukce Záloţny, kde byla opravena
restaurační část. Byl zahájen její provoz Pivovarem Litovel. Rekonstrukce si vyţádala
náklady ve výši 17 milionŧ korun. V rámci rozvoje dopravní infrastruktury a rozvoje
cestovního ruchu byly vystavěny tři cyklostezky propojující Unčovice a Rozvadovice,
Litovel a Tři Dvory a město Litovel s místním hřbitovem. I na tento projekt přispěla EU
prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady
činily 8,5 milionu Kč, dotace k uznatelným nákladŧm 60 %. V roce 2011 nadále
pokračovaly projektové práce, které upravovaly projekt nerezové varianty koupaliště na
biotop.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
V personální oblasti zde došlo k řadě změn, vedoucím je ovšem i nadále Ing.
Vlastimil Habermann. Mgr. Kateřina Fišrová odešla k 5. 9. 2011 na sekretariát úřadu a na její
místo nastoupila Bc. Monika Krylová. Redaktorka Litovelských novin Mgr. Jana Motlová
odešla ke 14. 6. do dŧchodu a na její místo nastoupila Mgr. Helena Kaštilová. Dále
zŧstávají pracovnice zajišťující zpracování mezd pro 15 škol obvodu – Eva Hubáčková a
Eva Macková a vedoucí organizačních sloţek spadajících pod OŠKS: Mgr. Lenka Fišrová
jako vedoucí Městské knihovny Litovel a Mgr. Zdeňka Frištenská jako vedoucí Muzea
Litovel.
Odbor pracuje pro 21 škol a školských zařízení spadajících do obvodu Pověřeného
úřadu Litovel a zpracovává pro ně čerpání státního rozpočtu mzdových prostředkŧ a
úpravy rozpočtu. Hospodaření je soustřeďováno, kontrolováno a předkládáno čtvrtletně
Krajskému úřadu Olomouc. Na začátku června uspořádal odbor jiţ 5. ročník sportovních
her pro děti mateřských škol. Zúčastnily se jich všechny litovelské mateřské školy, včetně
církevní školy Svatojánek, přijely děti i z Nákla a Unčovic. Zvítězila MŠ Náklo před 2. MŠ
Gemerská a MŠ Unčovice. Diplomy za účast si odneslo všech 8 soutěţících škol, medailemi
byli odměněni všichni účastníci. V měsíci září se konal turnaj v miniházené O putovní pohár
ředitele školy pro ţáky 1. stupně ZŠ a odbor se spolupodílel i na 3. ročníku akce Litovelské
naděje.
Na úseku samosprávy byl na základě schváleného rozpočtu a příspěvkŧ pro školy a
školská zařízení v celkové částce téměř 19 milionŧ korun zabezpečován provoz a údrţba
zařízení školských budov, které jsou v majetku města, a také zhodnocování a modernizace
těchto budov. Z významnějších akcí: výměna oken v druţině ZŠ Jungmannova, MŠ
Kollárova, v části MŠ Gemerská a Čihadlo, zbytek oken v ZŠ Vítězná. V budově GJO byla
provedena rekonstrukce sociálního zařízení, v SOŠ výměna oken, nově natřena střecha
DDM a opravena střecha na MŠ Gemerská.
Na úseku kultury a sportu OŠKS na základě schváleného rozpočtu zajišťuje
poskytnutí a vyúčtování příspěvkŧ rŧzným sportovním, kulturním, společenským, církevním,
charitativním, zájmovým organizacím i jednotlivcŧm podle jejich poţadavkŧ, se kterými se
obracejí na Radu města Litovel. Během roku bylo poskytnuto 64 takových příspěvkŧ
v celkové výši 3 921 508 Kč. Nejvíce se přispělo na činnost TJ Tatran, a to ve výši 2 100 000
Kč. Na fotbalovém hřišti byly rekonstruovány šatny a obnoven povrch házenkářského
hřiště. Město odkoupilo budovu sokolovny a provedlo zde výměnu oken za plastová a
rekonstrukci sociálního zařízení. Pro zabezpečení provozu Městského klubu Litovel byl
poskytnut příspěvek 4 230 000 Kč. Dále byly zakoupeny nové ţidle pro Záloţnu ve výši
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761 320 Kč a na budově MK byl opraven pískovcový obklad za 150 000 Kč. Byl také
ozvučen Velký sál Záloţny a získány peníze na vybudování výtahu v Městské knihovně
Litovel.
SOCIÁLNÍ ODBOR
Vedoucím odboru je nadále Mgr. Pavel Procházka, ale během roku došlo
k výrazným personálním změnám. K 17. 4. 2011 odešla na mateřskou dovolenou Mgr.
Jana Hlavicová, nový pracovník však přijat nebyl. Úkoly vyplývající z práce kurátora byly
rozděleny mezi vedoucího odboru a Bc. Radima Sléhu. Bc. Monika Krylová přešla k 1. 9.
2011 na OŠKS. Na konci roku probíhala příprava na převod pracovníkŧ na nově vzniklé
Úřady práce ČR a předpokládalo se, ţe pracovníci, kteří vyplácejí dávky (příspěvek na
péči, příspěvky na ţivobytí, dávky pro zdravotně postiţené) zŧstanou pracovat ve stejných
prostorách. Později však bylo rozhodnuto ÚP, ţe budou převedeni na pracoviště ÚP Litovel,
Chořelice 1082. Od 1. 1. 2012 tedy odešly paní Eva Vyroubalová, Mgr. Jana Nevimová,
Renata Ţenoţičková a Jana Hovancová. Vedení města rozhodlo, ţe odbor se přestěhuje
a vymění si prostory s odborem dopravy.
V roce 2011 byly vyplaceny následující dávky: příspěvek na zakoupení osobního
motorového vozidla 70 000 Kč; příspěvek na zvláštní úpravu vozidla 123 325 Kč; příspěvek
na zvláštní pomŧcky 473 196 Kč; příspěvek na provoz bezbariérového bytu 9 600 Kč;
příspěvek na úpravu bytu 119 240 Kč; příspěvek na provoz motorového vozidla 1 494 420
Kč; příspěvek na individuální dopravu 19 500 Kč; příspěvek na ţivobytí 6 263 633 Kč;
doplatek na bydlení 353 783 Kč; mimořádná okamţitá pomoc 227 813 Kč; mimořádná
okamţitá pomoc (návrat 8 lidí z výkonu trestu) 7 000 Kč; příspěvek na péči 43 128 200 Kč;
poštovné 142 374 Kč.
ODBOR VÝSTAVBY
Vedoucí odboru je nadále Ing. Ludmila Šmakalová. V personální oblasti došlo
k jediné změně, kdyţ v měsíci srpnu odešla paní Iveta Jarmarová a na pozici referenta
odboru výstavby bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 15 zájemcŧ. Byla
vybrána paní Pavla Šléglová, která nastoupila v září 2011.
V roce 2011 stavební úřad zaznamenal nárŧst ţádostí a s tím spojených vydaných
rozhodnutí, ohlášení a ostatních vyjádření a sdělení. Největší zvýšení počtu ţádostí bylo
zpŧsobeno počtem tzv. oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na
kanalizační přípojky především v obcích Pňovice a Střeň.
Úřad územního plánování ukončil v roce 2011 vydávání změn územně plánovací
dokumentace pro obce Bílá Lhota a Haňovice. Probíhá projednávání změn územních
plánŧ obcí Bílsko, Cholina, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice a Senička. Projednání nových
územních plánŧ se pak týká obcí Červenka a Litovel. Dne 16. 11. 2011 proběhlo veřejné
projednávání návrhu územního plánu obce Litovel a bylo uplatněno 84 námitek a
připomínek. Schválení Územního plánu města Litovel se předpokládá v prŧběhu roku 2012.
ODBOR DOPRAVY
V personální oblasti nedošlo na odboru k ţádné změně. Odbor dopravy na úseku
dopravně správních agend řešil i nadále výměny řidičských prŧkazŧ a evidenci vozidel i
agendu přestupkŧ proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na podzim tohoto roku
byla zkolaudována nová cyklostezka z Chořelic do Unčovic, která pozitivně ovlivnila
54

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2011

bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemní komunikaci II/635 z Unčovic do
Litovle. Jednou z největších akcí z hlediska dopravy byla oprava ţivičného povrchu
vozovky z Červenky do Tří Dvorŧ kolem sýrárny Orrero a podniku Adriana. Město Litovel má
připraveny projekty rekonstrukcí nevyhovujících autobusových zastávek v místních
částech obcí Chořelice, Unčovice a Nasobŧrky a během roku 2012 počítá v rozpočtu
města s realizací.
OBECNÍ ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
V čele odboru je nadále Bc. Ing. Jaromír Hlavinka a personální sloţení odboru
nedoznalo změn. Odbor dále vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.
455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisŧ. V rámci projektu
CRM (Centrální registrační místo) je úřad elektronicky propojen s dalšími orgány veřejné
správy (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovna) pro
zjednodušení administrativní zátěţe podnikatelŧ dle projektu tzv. ZAP (Zjednodušení
administrativních postupŧ). Poskytuje téţ bezplatnou poradenskou činnost v souvislosti
ţivnostenským podnikáním a podnikáním v zemědělské výrobě.
V „Dotazníku
spokojenosti s vyřizováním záleţitostí na MěÚ Litovel v roce 2011“ vytvořeným vedením
úřadu se k práci ŢÚ vyjadřovali klienti pozitivně.
V první polovině roku byly vyřizovány záleţitosti podnikatelŧ, kteří z dŧvodŧ zahájení
sezónních prací a činností (práce v lese, řemeslné ţivnosti týkající se stavebnictví –
zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství) hodlali pokračovat v provozování ţivnosti. Ve
druhé polovině roku si podnikatelé vyřizovali více nové ţivnosti vázané s předmětem
podnikání. Šlo především o poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru,
případně provedení transformace stávající ţivnosti. Konec roku byl ve znamení
masivnějšího přerušování provozování ţivností a podnikatelé se evidovali na úřadu práce.
V místním správním obvodu je evidováno 3 847 podnikatelských subjektŧ a k 31. 12.
2011 bylo vydáno 5 510 platných ţivnostenských oprávnění. ŢÚ prováděl kontroly subjektŧ
jak na úřadě, tak i v terénu u podnikatelŧ v provozovnách a ve výrobě. Kontrolní činnost
byla vykonávána téţ ve spolupráci s ČOI (Česká obchodní inspekce). Provozoven úřad
eviduje cca 1 000. Novým trendem je, ţe někteří podnikatelé podnikající na základě
ţivnostenského zákona jako fyzické osoby zakládají právnické osoby, převáţně s.r.o.
Ekonomická situace státu vede k nárŧstu subjektŧ, které se dostávají do úpadku a dle
insolventního zákona je tento předmětem insolventního řízení.
ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Oddělení pracuje dále pod vedením paní Jany Polívkové, personální sloţení
nezměněno. OBH má ve správě 53 domŧ, 306 bytŧ a 106 nebytových prostor (ordinace
na poliklinice, garáţová stání, prodejny, pohostinství, turistická ubytovna aj.). Ke dni 31. 12.
2011 bylo evidováno 82 ţádostí o byt z fondu města a 42 ţádostí o umístění v Domě
s pečovatelskou sluţbou na Náměstí Svobody 674. Během roku bylo uvolněno a předáno
novým zájemcŧm 11 bytŧ, 1 pokoj na ubytovně U Stadionu 1087, 2 byty v DPS. Uskutečnily
se 2 přechody nájmu k bytu a dán souhlas se směnou u 3 bytŧ.
Od 1. 1. 2011 přibyl do správy OBH objekt sokolovny s bytem správce o velikosti 2 +
1. K převodu budovy do majetku města došlo na základě kupní smlouvy mezi Sokolskou
ţupou Olomouc – Smrčkova a Městem Litovel. V bytě správce došlo v prŧběhu roku 2011
k výměně oken, rekonstrukci domovního rozvodu plynu, koupelny a sociálního zařízení.
K dalšímu převodu do majetku města došlo k 1. 7. 2011 Smlouvou o bezúplatném převodu
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nemovitosti a movitého majetku týkající se bývalé prádelny na sídlišti Gemerská (její vyuţití
je zatím v řešení).
Z investičních akcí uvádíme ty závaţnější, například kdyţ v ubytovně U Stadionu
1087 byl proveden nový nátěr fasády domu a rekonstruováno sociální zařízení pro ţeny. K
1. 8. 2011 byla po 5 letech rekonstrukce předána do uţívání restaurace na Záloţně, nyní
pod názvem Café restaurant Záloţna, nájemcem je Pivovar Litovel a.s. Nebytový prostor
v objektu 776 na Náměstí Přemysla Otakara byl nájemcem Česká spořitelna a.s.
rekonstruován na vlastní náklady nájemce. Došlo i ke změně vstupu do budovy, který je
nyní přímo z náměstí. Na bytovém domě v ulici Masarykově 666 došlo k výměně oken.
Během roku bylo na OBH evidováno asi 540 poţadavkŧ na drobné opravy v bytech
nájemcŧ a domech ve vlastnictví Města Litovel.
V roce 2011 bylo vystaveno 332 smluv na hrobová místa. Ty 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 vybráno 174 793 Kč. Na hřbitově
v Litovli – místní část Chořelice, byl v červenci 2011 zrušen nevyhovující pŧvodní suchý
záchod, zrekonstruováno a napojeno na vodu nové sociální zařízení pro návštěvníky
hřbitova.
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vedoucím odboru je nadále Ing. Pavel Kurfürst. Během roku 2011 došlo k personální
změně, kdyţ koncem července odešel z odboru pan Josef Pohlmann, který měl na starosti
vodoprávní agendu. Od počátku září jej nahradila Ing. Zuzana Navarová z Bílska.
V oblasti odpadového hospodářství se ve městě Litovli začal třídit i oděv, a to
prostřednictvím společnosti REVENGE, a.s. Byl zpracován projekt na rozšíření plochy
sběrného dvora na dvojnásobek, stavba by se měla realizovat v létě 2012. Rekonstrukce
stanovišť na tříděný odpad se provedla na dvě stanoviště v Unčovicích, dvě
v Rozvadovicích, jedno stanoviště v Nasobŧrkách a stanoviště na hřbitovní odpad
v Chudobíně a Rozvadovicích. Sběrný dvŧr byl v prosinci 2011 vybaven kontejnerem
Wintejner společnosti Elektrowin a.s. na ukládání elektroodpadu. Na velkých městských
akcích (Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti) se začalo s tříděním plastového odpadu.
Dne 10. listopadu 2011 slavila společnost .A.S.A. odpady Litovel s.r.o. 10 let svého pŧsobení
ve městě.
Zeleň: byla provedena rekonstrukce návesní zeleně ve Třech Dvorech v částce
103 873 Kč, v Savíně v částce 191 063 Kč a v Unčovicích v částce 152 029 korun. Pro
prostor u Svatojánského mostu byla zpracována studie ozeleněnění a vybudování
fontány. V ekologické výchově Odbor ŢP spolu s MK Litovel pořádal během měsíce
listopadu 2011 výstavu na téma „Prameny a studánky“. Na základě vernisáţe výstavy byl
vyroben kalendář pro rok 2012 pod názvem „Krajina Litovelska 2012“.
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8. VÝBORY A KOMISE
KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedou výboru je Ing. Gabriel Ošťádal a jeho členy Ing. Ambroţová Romana,
Jaroslav Báča, David Baroň, JUDr. Marie Mazánková, Ing. Radovan Urválek, Pavel Veselý.
Tajemnicí výboru je Mgr. Kateřina Fišrová. Výbor se sešel celkem 9x a účast členŧ na
jednáních byla velmi dobrá.
Činnost kontrolního výboru se řídila zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích a
členové se dohodli na jednacím řádu. Jako předmět kontroly vidí výbor především
usnesení Rady města Litovel a Zastupitelstva města Litovel, plnění jejich úkolŧ, hospodaření
organizací s příspěvkem z rozpočtu města (občanská sdruţení a příspěvkové organizace),
činnost osadních výborŧ, vyuţívání nemovitého majetku města, prověřování plnění
obecně závazných vyhlášek aj.
Jako trvalý úkol byla stanovena kontrola usnesení RM a ZM co do kvality včasnosti a
kvality plnění, kontrola vyřizování stíţností a připomínek občanŧ a plnění úkolŧ přímo
uloţených ZM. Během roku byla prověřována oprávněnost a uţití bez úplaty vydaných
parkovacích karet (únor), nakládání s příspěvkem z rozpočtu města v Městské knihovně a
SDH Tři Dvory (březen), kontrola nájemních smluv v Savíně a Nové Vsi (duben), kontrola
vyuţívání sluţebních telefonŧ ve smyslu řádného hospodaření s veřejnými prostředky
(květen), prověrka obecně závazných vyhlášek (červen), činnost OV Nová Ves
(červenec), OV Myslechovice (září), OV Chudobín (říjen). V listopadu a prosinci 2011 byly
prověřovány veřejné zakázky Města Litovel, provedena kontrola nařízení 1/2011 o
parkování v historickém centru města a připraven plán činnosti výboru na další rok. Výbor
se obvykle scházel vţdy ve druhý čtvrtek v měsíci.
FINANČNÍ VÝBOR
Předsedou výboru je pan Viktor Kohout, jeho zástupcem Ing. Dalibor Jančí, členy
výboru Ing. Jan Krejčí, Radek Ošťádal, Ing. Milan Procházka, Jarmila Rozsypalová a
Zdenek Urbánek. Jednatelkou FV byla RM jmenována Vladimíra Čiklová. Výbor se ve své
činnosti řídil statutem schváleným ZM, jehoţ je poradním orgánem a předkládá mu svá
stanoviska a návrhy a ze své činnosti se mu odpovídá. Plní úkoly, kterými jej ZM pověří a
má právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání Zastupitelstva města Litovle.
Finančnímu výboru přísluší provádění kontrol hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce z hlediska dodrţování právních předpisŧ při hospodaření s majetkem
obce, ale i z hlediska hospodárnosti a účelnosti vyuţívání majetku dle zákona č. 128/2000
Sb. (obecní zákon) a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtŧ. Součástí činnosti je provádění kontrol činnosti městského úřadu a výborŧ ZM.
Výbor dále zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu města, posuzuje záměry města
ke zřízení trvalých a dočasných peněţních fondŧ, projednává návrhy na emise
komunálních obligací a vyjadřuje se k poskytnutí a přijetí pŧjček, vzdání se práva a
prominutí pohledávky a zastavení městského majetku, pokud je překročena hranice 1
milionu korun. Organizační sloţky MěÚ, jejich zaměstnanci a pracovníci organizací
řízených městem jsou povinni aktivně spolupracovat, dostavit se na jednání výboru,
poskytovat podklady a stanoviska pro práci výboru. Jeho jednání jsou neveřejná. Právo
zúčastnit se jednání FV má starosta, místostarostové, tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček
a vedoucí FO MěÚ Ing. Kolář. Zde bylo rozhodnuto, ţe bude zván na kaţdé zasedání FV.
57

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2011

Během roku 2011 FV projednával rozpočtový výhled na tento rok, stanovení daně
z nemovitosti, závěrečný účet ML za rok 2010 a rozpočtové změny. Prováděl také kontroly
zakázek, financí za poradenské sluţby aj. Byly schváleny zásady nejniţších kupních cen
pozemkŧ prodávaných ML (leden), podáno vyjádření k rekonstrukci areálu koupaliště
(únor), příjmová stránka rozpočtu ML (březen), program úsporných opatření v rozpočtu ML
na léta 2011 – 2014, zásady zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení (duben),
čerpání pŧjček, dotací a prostředkŧ ze státního rozpočtu (květen), rozpočtový výhled
(červen). Ve druhém pololetí byly projednávány další rozpočtové změny, projednána
nabídka KB na změnu úročení investičního úvěru z pohyblivé sazby na pevnou
optimalizovanou sazbu od roku 2013, provedena kontrola na Oddělení bytového
hospodářství MěÚ (říjen) a kontrola Odboru vnitřní správy MěÚ zaměřená na nákup
spotřebního materiálu, investiční akce, zadávání zakázek malého rozsahu a elektronické
aukce (prosinec). Na svých jednáních se FV během roku sešel šestkrát.
BYTOVÁ KOMISE
Předsedou komise je místostarosta pan Petr Šrŧtek a jejími členy Mgr. Lenka Fišrová,
Mgr. Pavel Procházka, Petr Hájíček, Ilonka Chytilová, Antonín Šalša, Jana Polívková,
tajemnicí komise je paní Alena Pekařová. Během roku se komise sešla 8x a řešila
především ţádosti o byt ML, ţádosti o přidělení bytu v DPS a ţádosti k dohodě o směně
bytu. V únoru 2011 předloţila úpravu Zásad ML o hospodaření s obecními byty, a to tak, ţe
v případě, kdyţ ţadatel odmítne 3x bez váţných dŧvodŧ převzít byt poţadované velikosti
a do 15 dnŧ ode dne doručení výzvy neuzavře nájemní smlouvu, bude vyřazen ze
Seznamu ţadatelŧ o byt Města Litovel. Na své listopadové schŧzce pak komise schválila
Seznam ţadatelŧ o byt Města Litovel na rok 2012 a předloţila jej RM.
KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Předsedkyní komise je MUDr. Alena Šromová, členka RM, členy pak Miloslava
Drlíková, Mgr. Milena Jindrová, Ing. Helena Najmanová PhD., Mgr. Pavel Skácel a
jednatelem komise Bc. Radim Sléha. Členové komise jsou seznámeni s povinností
zachovávat mlčenlivost o údajích a informacích, se kterými se seznámili v rámci výkonu
sociálně - právní ochrany dětí dle § 57, odst. 1 a 2 zákona č. 359/1999 Sb. Během roku
2011 komise zasedala 4x a řešila dŧleţité problémy z uvedené oblasti. Těmi byly například
potřeby psychologa pro základní i střední školy v Litovli, činnost Klubu mladých, rodinné
pasy, hrací prvky v litovelských parcích, začleňování cizojazyčných dětí do škol, další
existence školy pro slabozraké, sociální bydlení, kamerový systém ve městě, výskyt
fyzického trestání u dětí a volný čas dětí. Členové komise se také zapojili do pracovní
skupiny pro komunitní plánování, která projednávala moţnosti vyuţití budovy bývalé ZŠ na
ulici Vítězná 1129 pro potřeby sociálních sluţeb. Zde byly projednány další moţnosti vyuţití
jako malometráţní byty pro seniory, charitní domov pro seniory či Mateřské centrum spolu
s odlehčovacími sluţbami pro seniory.
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BESIP
Předsedkyní komise je paní Hedvika Weberová, členka RM, členy Mgr. Lubomír
Grézl, Mgr. Marek Faltus, Vladimír Lakomý, Ing. Rostislav Papajk, Mgr. Oldřich Štěpán, Ing.
Martin Benešŧ. Jednatelem komise byl Mgr. Lubomír Broza, velitel Městské policie Litovel.
Komise se ke svému jednání sešla celkem 7x a věnovala se například těmto otázkám:
lanová dráha Chudobín, činnost BESIP (únor), cyklistická soutěţ (březen), prevence
kriminality na školách (květen – přizváni pracovníci škol), zábavní centrum na Pavlínce
(červen), kamerový systém ve městě (září), návštěva v Klubu mladých (říjen 2011).
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V listopadu 2011 byli sezváni preventisté ze škol a npor. Ing. Marcel Chmelina , vedoucí
toxi týmu P ČR Olomouc je seznámil se stavem v oblasti drogové problematiky v okrese
Olomouc.
LETOPISECKÁ KOMISE
Předsedou komise je PhDr. Josef Hubáček, kronikář města a členy komise pak pan
Lubomír Šik, Marie Hrubá, Karel Kabelík, Blanka Opíchalová, Karel Polášek, Vladimír
Vytásek, Miroslav Pinkava, Mgr. Robert Najman, Ladislava Kolpáková a Petr Linduška.
Jednatelkou komise paní Hana Dohnalová, pracovnice MěÚ. Komise se během roku 2011
sešla celkem 9x a řešila především pomoc kronikáři města se zajišťováním materiálŧ a
zpráv pro kroniku města. Kromě toho byly zajišťovány náleţitosti uloţení materiálŧ kronik,
koordinace akcí LK a MSL, uskutečněno setkání s kronikářem obce Březové (červenec),
setkání se členy OV a kronikářkou obce Myslechovice (září), pracovní schŧzka
k problematice významných osobností pohřbených na litovelském hřbitově (říjen). Byla
dohodnuta spoluúčast komise na přípravě oslav významných událostí či osobností města,
vţdy po dohodě se starostou města a předsedou Muzejní společnosti Litovelska, o.s.
V prosinci došlo k jednání vedení města a kronikáře k posouzení aktuálního stavu
zpracování kroniky města, realizaci připomínek pro další vydání kroniky a opatření
k posílení statutu kronikáře.
KOMISE STRATEGICKÉHO ROZVOJE MĚSTA
Předsedou komise je Ing. Radomír Havlíček, jednatelem Ing. Marek Kučera,
pracovník MěÚ. Členy komise pak jsou Ing. Jan Fiala, Ing. Lubomír Hartmann, Jakub Hradil,
Mgr. Eva Hrachovcová, Ing. Michael Knajbl, Mgr. Blahoslav Papajk a Kamil Veselý. Komise
se sešla celkem 4x a řešila otázky priorit těchto strategických cílŧ: komunikace s občany,
internetové stránky, technická a dopravní infrastruktura, bydlení, podpora
podnikatelských aktivit, volný čas, cestovní ruch a ţivotní prostředí. Byl zpracován akční
plán ve formě seznamu investic dle sledovaných priorit a předloţen ZM. Ve strategickém
plánu města byl rozpracován návrh územního plánu a aktualizovány prognózy vývoje
počtu obyvatel. Jedním z nejdŧleţitějších bodŧ několika jednání byl problém koupaliště
z hlediska města jako prostoru pro bydlení i rekreaci.
KOMISE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŢITOSTI
Předsedou komise je pan Zdeněk Jančí, členkami Petra Robenková, Marie Kýrová,
Jana Hornová, Karla Křesalová, Ludmila Klaclová, Hedvika Weberová, Alenka
Machačová a Lenka Zabloudilová. Jednatelkou komise je Mgr. Ivana Čtvrtníčková,
pracovnice matriky MěÚ. Činnost komise byla po delší odmlce obnovena v prŧběhu roku
a toto bylo především staršími občany kvitováno s povděkem. Ti v mnoha případech
reagují na prŧvodní dopisy, které obdrţí současně s blahopřáním a zpětně na matrice
potvrzují, ţe návštěvu člena komise budou očekávat. Činnost komise je ze strany matriky
dobře organizována, stejně jako spolupráce s OV, týkající se jubilantŧ z místních částí.
Například v měsících červenec aţ září 2011 bylo rozesláno celkem 122 blahopřání,
předáno 69 dárkových balíčkŧ (z toho v Litovli 51, v místních částech 18), uskutečněny 4
návštěvy jubilantŧ se starostou a místostarostou města a připraveno vítání dětí, kterého se
zúčastnilo 25 dětí.
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PŘESTUPKOVÁ KOMISE
Komisi pro projednávání přestupkŧ Města Litovel bylo v roce 2011 postoupeno
celkem 197 oznámení přestupkŧ, které se staly ve správním území ML sloţeného z 11
místních částí a ve správním území 18 obcí, s nimiţ má ML uzavřenou dohodu o
projednávání přestupkŧ. V příkazním řízení bylo projednáno 33 přestupkŧ, ve správním
řízení 40. Nejvíce bylo projednáváno přestupkŧ proti občanskému souţití (hrubé jednání,
fyzické napadení) 34, přestupkŧ proti majetku (většinou šlo o krádeţe v supermarketech)
27. V menší míře se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku a proti pořádku ve státní
správě a územní samosprávě - 10. Po podání bylo odloţeno nebo nebyl podán návrh u
114 přestupkŧ. Počet uloţených pokut v roce 2011 byl 36 a bylo vybráno 40 100 Kč. Z P ČR
bylo postoupeno 19 oznámení přestupkŧ, které měly znaky domácího násilí (přestupky
mezi osobami blízkými – manţelé, rodiče – děti, druh – druţka).
9. MÍSTNÍ ČÁSTI
V úvodu pár zajímavých údajŧ: k 31. 12. 2011 ţije v Litovli a 11 místních částech
celkem 9 878 občanŧ, nejvíce pochopitelně v Litovli společně s Chořelicemi 7 298,
nejméně ve Vísce 113. Z celkového počtu je 4 301 ţen, 701 dívek, muţŧ 4 187 a 689
chlapcŧ. Nejmladší prŧměrný věk mají ţen v Březovém (44,89 roku), muţi v Nové Vsi
(43,35), dívky v Březovém (4,21) a chlapci v Myslechovicích (4,21). Přesto není Březové
nejmladší vesnicí, přesně o pŧl roku je předběhl Chudobín (38,48 roku) a téměř o dva roky
Rozvadovice (36,73). Naopak nejstarší je prŧměrný věk ţen v Nové Vsi (49,72 roku), muţŧ
ve Vísce (49,89), dívek v Nasobŧrkách (8,22) a chlapcŧ v Savíně (9,13 roku). Snad
nejzajímavější je stav v Nové Vsi, kde jsou ţeny v prŧměru nejstarší a muţi zase nejmladší!
Celkově jsou ţeny v prŧměru starší neţ muţi, coţ odpovídá demografickému prŧměru
(48,06 : 45,16). Věková struktura obyvatel Litovle a místních částí uvádí, ţe celkový
prŧměrný věk občanŧ je zde 41,02 roku. Ve statistice uvádějící změny událostí za rok 2011
se dočteme, ţe narozených bylo 92, zemřelo 94 občanŧ; sňatkŧ bylo 40, rozvodŧ 29; změn
příjmení 31; změn bydliště 553; přistěhovalo se 145 a odstěhovalo 149 občanŧ.
CHUDOBÍN
K 31. 12. 2011 ţilo v obci 239 obyvatel, 114 ţen a 125 muţŧ. Z toho bylo 98 ţen
s prŧměrným věkem 48,01, dívek 16 (6,38), muţŧ 99 (44,18), chlapcŧ 26 (8,15). Prŧměrný
věk všech občanŧ pak byl 38,48 roku. Od 18. 5. 2011 vedl obec nový osadní výbor ve
sloţení: Michal Dračka, předseda; Kamila Pajonková, René Baroch, Radek Šperlich a Ing.
Stanislav Svítek, členové. OV byl takto zvolen na základě výsledkŧ ankety, v níţ mohli
uplatnit své návrhy všichni občané.
Nejvýznamnější stavební akcí v obci byla oprava zámku. Nárazovitě zde probíhaly
zemní práce a některé dokončovací práce na hrubé stavbě Kongresového centra, ovšem
s vnitřními úpravami a vybavením centra i staré zámecké budovy, která je úplně prázdná,
započato nebylo. Majetkové poměry se zde nezměnily, takţe vlastníkem celého areálu je
TECH IDEA s.r.o. Brantice.
Oba rybníky (obecní i zámecký) jsou prázdné. Při bagrování zámeckého rybníka
byly přerušeny napájecí prameny a nepodařilo se je oţivit (z jedné poloviny je rybník
zavezen zeminou). Obecní rybník, který plnil funkci hasičské nádrţe, byl zásobován vodou
ze zámeckého rybníka, je tudíţ také bez vody. Kanalizace – tato pro obec zásadní akce,
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se rok od roku odkládá. Dŧvod je jednoznačný – Městu Litovel se nedaří získat potřebná
finanční krytí.
Z investičních akcí: na hřbitově byla započata první etapa obnovy hřbitovní zídky,
obnoveno bylo prvních 40 metrŧ na jiţní straně. Na hřišti OV zajišťoval další potřebné
úpravy – rekonstrukci kiosku a úpravu povrchu hřiště, včetně zatravnění. Podél východní
strany byla z prostředkŧ města zřízena „lanovka“, určená především dětem. Jejich hřiště,
nedávno zbudované, bylo zlikvidováno včetně všech prvkŧ, s odŧvodněním, ţe
nevyhovuje certifikaci. Reakce občanŧ na to byla silně negativní. S výstavbou nového
dětského hřiště se započne v roce 2012.
Z iniciativy skupiny chudobínských občanŧ bylo zaloţeno a 15. 11. 2011
zaregistrováno občanské sdruţení Přátelé Chudobína - spolek pro obnovu a zachování
kulturních tradic. Sdruţuje 40 členŧ. Svědectvím zájmu o tradice mŧţe být zpracování
separátu pana Vlastimila Nedomy „Chudobínské zápisy“, který obsahuje nejzajímavější
pasáţe z 6 chudobínských kronik i diplomových prací, opisy dokumentŧ a dalších
pramenŧ. Práce je určena k prostudování zájemcŧm o historii obce. Nakladatelství UP
Olomouc vydalo publikaci Pavla Marka „Josef Ţídek“. Jde o monografii o osobnosti, která
daleko přesáhla místní význam v meziválečném období. Jako katolický kněz vystřídal 3
církve, z nichţ dvě v obci zaloţil, aby se nakonec do první z nich vrátil. Inicioval stavbu
dvou nových kostelŧ, a tak zde stojí kostely tři: katolický, Církve československé husitské a
pravoslavný, coţ je v tak malé obci jistě celorepublikový unikát.
Z akcí OV se populární stává „Chudobínský bobřík odvahy“ – zábavná akce, která
se letos odehrála 29. listopadu v celém areálu hřiště, jako její třetí ročník. Pořadatelé kolem
Michala Dračky ještě rozšířili scénář a obohatili občerstvení. Diváky, kterých bylo kolem
tisícovky, zaujaly především laserové efekty a vyjadřovali obdiv všem, kteří se zaslouţili o
organizaci této akce. V červnu zorganizovali členové chudobínské hudební skupiny
PORAZ na místním hřišti fotbalovou soutěţ „PORAZ CUP“, které se zúčastnilo 8 druţstev. Po
soutěţi se všichni účastníci mohli pobavit při hudební produkci.
Kulturním vyzněním roku bylo Štědrovečerní zpívání, kdy při pŧlnoční mši v kostele
Církve československé husitské zazpíval smíšený pěvecký sbor (stejně jako v minulých dvou
letech) několik čtyřhlasých vánočních koled a písní z repertoáru Spirituál kvintetu. Členové
tohoto sboru se scházejí jednorázově, specielně pro tento účel. Velký chrámový prostor
byl zcela zaplněný. Skupina místních občanŧ připravila na odpoledne 26. prosince setkání
„Po stopách zbojníka Parduse“, kde jinde neţ na Pardusce. Nechyběly pochodně a
táborák, účast byla 34 občanŧ.
BŘEZOVÉ
Počet obyvatel k 31. 12. 2011 je 189, z toho je 104 ţen a 85 muţŧ. Dospělých ţen je
87, jejich prŧměrný věk je 44,89, muţŧ 74 (44,78), dívek 17 (4,59) a chlapcŧ 11 (7). Celkový
prŧměrný věk občanŧ obce je 39,02 roku. Během roku se narodily 2 dívky, zemřela 1 ţena
(97letá nejstarší občanka obce) a 1 občan tragickou smrtí ve věku 35 let. Do obce se
přistěhovali 4 noví obyvatelé. Velmi stručnou zprávu podal předseda OV pan František
Navrátil.
V oblasti výstavby byla realizována oprava střechy nad jevištěm v kulturním domě,
tamtéţ vybudována nová kuchyňka a provedena revize komínŧ a elektroinstalací.
Z kulturních a společenských akcí: degustační odpoledne s hodnocením výrobkŧ pálení
s vyhlášením vítěze (únor); 25. června – Dětský den pořádaný organizací Českého
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červeného kříţe; 8. července – 15. ročník „Povodňového guláše“; 16. července – turnaj
v malé kopané za účasti 11 druţstev.
MYSLECHOVICE
Obyvatel k 31. 12. 2011 bylo v obci 338, 174 ţen a 164 muţŧ, coţ je o 20 více neţ
například v roce 2008. Dospělých ţen bylo 146 (jejich prŧměrný věk byl 45,38), dívek 28
(5,86), muţŧ 140 (44,88) a chlapcŧ 24 (4,21 roku). Celkový prŧměrný věk obyvatel obce byl
38,98 let. Nejstarší občankou je paní Jenovefa Vogelová, narozená 21. prosince 1923,
která se doţila krásných 88 let. V roce 2011 asi nad myslechovickými střechami krouţilo
hodně vran a hlavně čápŧ, a tak se narodilo hned 11 dětí (z toho jedna dvojčátka –
kluci).
Nový osadní výbor zvolený na schŧzi 8. 2. 2011 pracoval v tomto sloţení: Vratislav
Spurný, předseda; Pavel Obrátil, místopředseda; Boţena Ţenoţičková, pokladník; Zdeněk
Pokorný, zapisovatel; Lubomír Křoupal, hospodář kulturního domu; Aleš Hubáček a Pavlína
Skládalová, členové. Investiční akce, na které byly vynaloţeny finanční prostředky
z rozpočtu obce – odvodnění dětského hřiště v místní části Hliník, výměna vnitřního
osvětlení v prostorách kulturního domu a výměna střešní krytiny tamtéţ.
Z kulturních a společenských akcí alespoň některé. V lednu se konal hasičský ples a
jiţ tradičně na něm hrála skupina Rampach Band z Choliny. Únor byl ve znamení
maškarního plesu pro dospělé, tzv. šibřinek. Odpoledne před jejich konáním patřilo dětem
a jejich maškarnímu reji. Další akce byly většinou v reţii místních hasičŧ. Nejprve jarní úklid,
pak námětové cvičení za účasti 8 sborŧ dobrovolných hasičŧ (květen). Memoriál Františka
Vogla proběhl 18. června a šlo jiţ o jeho 28. ročník. Jeho vítězem se vŧbec poprvé stalo
domácí druţstvo a putovní pohár, o který se soutěţí, tak zŧstal konečně v obci. Druţstvo
ţen ještě takové úspěchy nemá, ale ukazuje se v dobré formě. Závěr patřil pečeným
makrelám, klobáskám, ţeleznici a točenému pivečku – jak to obvykle na těchto setkáních
bývá. V závěru roku na výroční schŧzi bylo přijato 8 nových členŧ SDH a došlo
k ustanovení jednotky poţární ochrany ve sloţení Ing. David Číhal, Jaroslav Fuglíček,
Svatopluk Zlámal, Lubomír Křoupal, Jaroslav Kratochvíla a Jiří Hégr.
Zajímavou iniciativou OV bylo vysazení dvou „borŧ“ na místě, známém kaţdému
z obyvatel. Ten starý bor na Rampachu, nejvyšším kopci Hané, uţ vzal zasvé a toto místo
muselo být nějaký čas bez svého „patrona“. Na jaře tak za spolupráce místních obyvatel
došlo k nápravě. Nezapomíná se ani na jubilanty. Členové OV chodí blahopřát
spoluobčanŧm při dovršení 75, 80, 85 let a potom navštěvují oslavence kaţdoročně.
V prosinci bylo připraveno rozsvícení vánočního stromu, přišel Mikuláš s čerty i andělem.
Celou akci připravila „děvčata z Hliníku“ za přispění dobrovolných hasičŧ. Práce
kronikářky obce paní Hany Tomanové si velmi váţíme a její zpráva do kroniky města je
vţdy nejobsáhlejší a nejzajímavější. Členové Letopisecké komise proto obec navštívili, sešli
se s členy OV a paní kronikářkou v závěru měsíce září. Prohlédli si místní kroniky a
v zajímavé besedě se dozvěděli mnohé o historii obce, úspěších i problémech, prohlédli si
kulturní dŧm a v příjemném rozhovoru s hostiteli poseděli v hospŧdce Pod Rampachem.
NASOBŦRKY
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2011 je 479, z toho 240 ţen a 239 muţŧ. Dospělých
ţen je 217 (jejich prŧměrný věk je 49,41 let), muţŧ 209 (45,21), dívek 23 (8,22) a chlapcŧ 30
(8,73). Celkový prŧměrný věk obyvatel obce je 43,05 roku. Smutnou událostí bylo zejména
úmrtí paní Světlany Lorencové, bývalé členky Zastupitelstva města Litovle, která pracovala
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u Záchranné sluţby Litovel a podlehla váţné nemoci ve věku 49 let. Zemřela také jedna
z nejstarších občanek obce, paní Drahomíra Šperlíková ve věku 91 let.
V investiční výstavbě ţádná akce neproběhla, jen běţná údrţba. Z kulturních a
společenských událostí je moţno zmínit: 26. února – Hasičský ples (s hojnou účastí); 24. září
– Noční hasičská soutěţ se zatím největší účastí závodníkŧ (41 druţstev z toho 11 ţenských).
Více akcí brzdí neustálé stíţnosti rodiny Hovorkovy na hluk, a tak mnozí raději počet akcí
omezují jen na ty zásadní a tradiční. Velkým problémem obce jsou stále zamořené studny,
ve kterých se od měsíce září 2011 provádí kontrolní odběry. Na základě jejich výsledkŧ je
konstatováno zhoršování situace.
NOVÁ VES
V obci ţije 228 obyvatel, z toho 112 ţen a 116 muţŧ. Dospělých ţen je 89 (jejich
prŧměrný věk je 49,72 let), muţŧ 96 (43,35), dívek 23 (6,39) a chlapcŧ 20 (6,75). Prŧměrný
věk obyvatel obce je 38,9 roku. Během roku se 1 občan narodil, 4 občané zemřeli, 3 se
přistěhovali a uskutečnila se jedna svatba.
Z investičních akcí se podařilo opravit most u hřiště, který byl dlouhodobě ve velmi
špatném stavu. Na výběr parkovného u přírodního koupaliště byl zakoupen parkovací
automat, mimo sezónu je umístěn na parkovišti za hotelem Záloţna. Mezi kulturní a
společenské akce opět patřil pochod do Javoříčka k uctění památky popravených
občanŧ. Dětský den v tomto roce proběhl na indiánské téma a děti plnily úkoly
v maskách. Obec se zúčastnila akce „Ukliďme svět“, při které dobrovolníci nasbírali plný
kontejner odpadu. Tolik zpráva.
UNČOVICE
V obci ţije 402 obyvatel, 205 ţen a 197 muţŧ. Dospělých ţen je 173 (jejich prŧměrný
věk je 48,04 roku), dívek 32 (7,53), muţŧ 167 (46,29) a chlapcŧ 30 (7,8). Celkový prŧměrný
věk občanŧ obce je 41,09 roku. V roce 2011 se v obci narodily 4 děti, zemřelo 11 občanŧ.
Nejstarší občankou je paní Marie Zemenová, která má 96 let.
V tomto roce začal pracovat nový osadní výbor ve sloţení Ing. Pavel Remeš,
předseda; Karel Zbořil, Václav Navrátil, Petr Mareš, Pavel Klaus a Irena Moťková – členové.
Bezesporu nejvýznamnější událostí bylo dokončení cyklostezky Rozvadovice – Unčovice,
která začala být ihned hojně vyuţívána. Při této příleţitosti byla opravena i místní kaple –
zhotoveny nové dveře, podlaha i omítky.
V investiční oblasti se pozornost zaměřila na nejnutnější opravy sokolovny a
venkovního areálu. Byla instalována nová kuchyňská linka, nové věšáky, madla na
schodišti, vymalováno jeviště a vykopána drenáţ kolem kiosku – coţ jsou věci, které
přispívají ke spokojenosti občanŧ při společenských a sportovních akcích. Zpracování
studie sokolovny a venkovního areálu ostatně tvoří nejdŧleţitější bod plánu OV v jeho
volebním období. Byla započata i úprava návsi, na základě jiţ dříve zpracovaného
projektu. Zmizely některé staré stromy a byly nahrazeny novými, obnoven květinový záhon.
Pravidelná byla i údrţba cest a chodníkŧ, kompletní byla výměna dopravního značení
v obci, včetně umístění dvou zrcadel a rychlostního radaru. Výše zmiňované akce, kromě
cyklostezky, stály cca 400 000 Kč.
Kulturní a sportovní akce byly v podstatě stejné jako v minulých letech –
volejbalové a fotbalové turnaje, dětský den i plesy (myslivecký, sokolský maškarní).
63

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2011

V současné době v obci funguje oddíl malé kopané a volejbalu, nově vznikly sportovní hry
pro děti od 6 do 13 let, ty se setkaly s velkou pozitivní odezvou. Z uváděných akcí dvě
převyšovaly svým významem ostatní: 50. ročník volejbalového turnaje muţŧ, kde starosta
města Ing. Zdeněk Potuţák a místostarosta pan Jaroslav Skála předali pamětní medaile
zakládajícím členŧm turnaje a popřáli panu L. Vydrovi k 80. narozeninám a Chovatelská
výstava, která se uskutečnila po několikaleté odmlce a snad obnovila tradici úspěšných
chovatelských výstav v obci.
TŘI DVORY
K 31. 12. 2011 ţilo v obci 237 obyvatel, 109 ţen a 128 muţŧ. Dospělých ţen bylo 98
(jejich prŧměrný věk byl 47,15 roku), dívek 11 (7,91), muţŧ 113 (44,69) a chlapcŧ 15 (5,73).
Celkový prŧměrný věk občanŧ byl 41,54 roku. Během roku se narodily 3 děti (2 dívky a
chlapec), zemřelo 7 občanŧ (4 muţi a 3 ţeny).
V měsíci únoru 2011 proběhla v obci veřejná schŧze za účasti celého vedení města
a na ní proběhla volba členŧ Osadního výboru Tři Dvory. Podle počtu hlasŧ bylo
stanoveno pořadí: Jana Wagnerová, Zdeněk Skácel, Vojtěch Čamek, Oldřich Čep a
Zdeněk Vošalík. Jako předseda OV byl potom vybrán pan Zdeněk Skácel.
Během roku se v obci uskutečnily následující akce: úklid podél cest Litovel – Tři
Dvory a Tři Dvory – Pňovice (březen); kulturní akce na hřišti „Pálení čarodějnic“ (duben);
posezení u poţární zbrojnice při svátku sv. Floriána, patrona hasičŧ (květen); 1. ročník akce
„Vánoce v létě“ (červen); Velký letní karneval – pořadatel Sokol Tři Dvory (červenec);
předání a uvedení do provozu nové kanalizace (červenec); provedení nové stromové
výsadby v ulici kolem kapličky (listopad); slavnostní rozsvícení vánočního stromu u poţární
zbrojnice (prosinec).
ROZVADOVICE
Na konci roku 2011 ţilo v obci 208 občanŧ, 112 ţen a 96 muţŧ. Dospělých ţen bylo
85 (jejich prŧměrný věk byl 45,71 roku), dívek 27 (7,04), muţŧ 78 (43,95), chlapcŧ 18 (7,61).
Celkový prŧměrný věk občanŧ byl 36,73. Během roku zemřela jedna ţena, narodily se dvě
dívky a jeden chlapec. Odstěhovali se 3 a přistěhovalo se 5 občanŧ.
Z investičních akcí je nejdŧleţitější vybudování cyklostezky Rozvadovice – Unčovice,
která jistě významně posílí cykloturistiku v oblasti. Byla dokončena výměna lamp veřejného
osvětlení a v době vánoční na ně byly umístěny i světelné dekorace, v obci se
vybudovala dvě nová stanoviště na tříděný odpad.
Kulturní a sportovní činnost zajišťuje více méně jen Sbor dobrovolných hasičŧ, který
připravil na 1. květen tradiční pečení ryb spojené s kulturním programem, 11. června byl
na hřišti Dětský den plný soutěţí a zábavných her pro děti a 10. prosince SDH uspořádal
vánoční besídku se zábavným programem a mikulášskou nadílkou pro děti. Myslivecké
sdruţení připravilo na 27. srpen Myslivecký den zakončený lampionovým prŧvodem a
ohňostrojem.
Za významný úspěch obce v roce 2011 povaţují občané dokončení úprav místního
rybníčka „Bahéško“, kdy po mnoha letech neutěšeného stavu byly upraveny břehy,
vybudován ostrŧvek a vytvořeno odpočinkové místo na kterém jsou lavičky k odpočinku a
kolem vysazeny vrby. Problém obce je ve stále nedostatečně fungující dešťové kanalizaci,
kdy při větším dešti vznikají na mnoha místech laguny a nimi projíţdějící automobily
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znečišťují fasády okolních domŧ. Co se týče splaškové kanalizace, byla konečně
vypracována projektová dokumentace a získány souhlasy většiny majitelŧ dotčených
pozemkŧ.
CHOŘELICE
Obec měla k 31. 12. 2011 283 obyvatel, z toho 151 ţen a 132 muţŧ, z toho 44 dětí do
15 let (26 dívek a 18 chlapcŧ). Na veřejné schŧzi 23. února 2011 byl zvolen nový osadní
výbor ve sloţení: Ing. Vladimír Vaněk - předseda; MUDr. Kamila Beilová - místopředseda;
Lenka Spáčilová - pokladník; Tomáš Přikryl - nástěnkář; Marek Hampapa, Zdeněk Kusý,
Hana Oherová - členové. V měsíci březnu proběhla veřejná schŧze k problémŧm
týkajícím se výstavby kanalizace, na kterou se mohli jiţ v dubnu občané napojovat.
Během dalších měsícŧ byly provedeny povrchové úpravy komunikací dotčených
výstavbou kanalizace a také terénní úpravy s osetím zelených ploch.
V jarních měsících se OV zabýval uvaţovanou výstavbou v ulici Otočnice,
v místech odtoku povodňových vod. Přes nesouhlasná stanoviska OV zaslaná na Odbor
MH a SI MěÚ, petici občanŧ proti výstavbě, vyjádřením Povodí Moravy o nevhodnosti
výstavby i jednáním na místě samém se přípravu výstavby nepodařilo zvrátit.
V první polovině roku probíhala výstavba cyklostezky – chodníku od benzinové
pumpy po křiţovatku silnice ke hřbitovu. Na hřišti byl vybudován přístřešek slouţící jako
zázemí při sportovních akcích a vyroben přenosný dřevěný parket pro akce u hasičské
zbrojnice. V létě byl opraven strop vodovodní šachty u zbrojnice a návozem a urovnáním
štěrku upraven prostor u váhy. Byla dokončena poslední etapa výstavby kanalizace
v obci, rekonstruována komunikace aţ po lávku přes řeku Moravu a zřízena kanalizační
vpusť pro odvod sráţkových vod. U schŧzové místnosti byla opravena fasáda, u kaple
zasklena okna a také opravena fasáda. Technické sluţby Litovel opravily propadlou
dešťovou kanalizaci a opravily poklopy kanalizačních šachet. Na hřbitově bylo
zrekonstruováno sociální zařízení. Bohuţel se nepodařilo vybudování zálivu u autobusové
zastávky, obnovení dětského hřiště u bytovky a zahájení účinných protipovodňových
opatření na ochranu obce a města.
Chořelice jsou obcí přidruţenou, nemají ani obchod, hospodu, ani společenský sál.
OV podporuje budování zázemí pro společenské akce u hasičské zbrojnice, kde se
pravidelně od jara do podzimu konají kaţdý pátek „Sousedská posezení pod pergolou“ (i
přes nepřízeň města). SDH zajišťuje tradiční „Svatováclavský lampionový prŧvod“ a hasičiveteráni mezi vánočními svátky pořádají „Chořelecké košt“. Místní hasiči se zúčastnili
okrskové soutěţe v Mladči, hasiči - veteráni soutěţí ve Vísce, Měrotíně a Savíně. Myslivci
zorganizovali v červnu jak myslivecký, tak i dětský den. Hráči malé kopané pod názvem
Hruška Chořelice skončili na 5. místě 1. ligy, v srpnu uspořádali i turnaj v malé kopané.
V místním superkrosovém areálu se opět po několika letech uskutečnil soutěţní závod.
SAVÍN
V obci ţije 147 obyvatel, z toho 69 ţen a 78 muţŧ. Předsedou OV je pan Vladimír
Lakomý, členy Ing. Renáta Milčická, Petr Laník, František Milčický, František Hlavinka (č.p.
34), František Hlavinka (č. p. 36), Ladislav Šmoldas a Květoslav Vogl. Výbor se scházel
pravidelně měsíčně a řešil dŧleţité problémy obce, například jarní úklid, veřejné osvětlení,
informační tabule, oprava místních komunikací, parkovací místa, zrušení budky veřejné
telefonní stanice, opravy chodníkŧ, zřízení prodejny potravin (příp. pojízdné prodejny),
spolupráce s Komisí strategického rozvoje města aj. S poţadavkem investičních akcí se OV
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obrátil na starostu města, kde mimo jiné šlo o vyčištění potoka, opravu střechy na kulturním
domě, oplocení zahrady turistické ubytovny. Některé z nich se jiţ začaly v tomto roce
realizovat. Hlavní kulturní akcí roku byly oslavy 100 let od zaloţení Sboru dobrovolných
hasičŧ v Savíně, které proběhly ve dnech 1. – 3. 7. 2011.
VÍSKA
V obci ţije 113 obyvatel, z toho 59 ţen a 54 muţŧ. Osadní výbor pracuje ve sloţení:
Michal Zlámal – předseda; Svatopluk Huličný – pokladník; Ladislav Havlíček, Radomír
Krumnikl, Lubomír Zedník – členové. OV se scházel pravidelně kaţdý měsíc a řešil dŧleţité
problémy obce, například: investiční akce na rok 2011 (zpevnění plochy u kulturního
domu, kanalizace, oprava dešťové kanalizace, osázení prŧmyslové zóny stromy, dopravní
napojení cyklostezky, protipovodňová opatření) aj. Jako problém se ukázalo zajíţdění
kamionŧ směřujících na prŧmyslovou zónu do obce, které bylo posléze řešeno s Městskou
policií Litovel. Z investičních akcí roku: výměna kotle v kulturním domě, vydláţdění areálu
zázemí kulturního domu, vydláţdění plochy pro kontejnery na recyklaci odpadŧ. Úspěšné
byly jiţ tradičně akce pořádané SDH Víska („O pravyho kohóta z Viske“) a účast na akci
„Sraz obcí Víska“, která se uskutečnila v obci Kravaře-Víska u České Lípy.
10. ROZPOČET MĚSTA LITOVEL
Na jednání zastupitelstva města dne 24.2.2011 byl schválen rozpočet pro rok 2011.
Během roku ZM a RM prŧběţně schvalovaly rozpočtové změny.
Plnění rozpočtu za rok 2011 - příjmy:

Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Celkem
Celkem po konsolidaci

Financování
Dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky
Kontokorentní úvěr
Změna stavu finančních
prostředků na
bankovních účtech
Celkem financování
Celkové zdroje

Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
102 843 000,00
107 623 398,61
34 320 198,75
41 208 332,93
10 924 536,19
780 000,00
168 912 265,06
174 250 054,01
317 000 000,00
323 861 785,55
316 277 000,00
323 138 785,55

Skutečnost
105 141 473,01
41 135 577,19
581 001,00
658 866 969,37
805 725 020,57
320 385 105,21

Schválený
rozpočet

Skutečnost

Upravený rozpočet

47 705 434,16
23 700 000,00

40 342 269,78
7 819 982,69

37 727 553,33
3 536 219,04

17 075 681,14
88 481 115,30

17 075 681,14
65 237 933,61

14 379 991,48
55 643 763,85

404 758 115,30

388 376 719,16

376 028 869,06
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Plnění rozpočtu za rok 2011 - výdaje:
Schválený
rozpočet

Výdaje

Upravený rozpočet

Skutečnost

Běţné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem

207 482 233,97
192 217 766,03
399 700 000,00

204 130 031,22
179 165 761,78
383 295 793,00

677 181 220,55
178 383 637,71
855 564 858,26

Celkem po konsolidaci

398 977 000,00

382 572 793,00

370 224 942,90

Schválený
rozpočet

Financování
Uhrazené splátky
dlouhod. prostředků
Celkem financování
Celkové výdaje

Upravený rozpočet

Skutečnost

5 781 115,30
5 781 115,30

5 803 926,16
5 803 926,16

5 803 926,16
5 803 926,16

404 758 115,30

388 376 719,16

376 028 869,06

Podrobný přehled příjmových poloţek – třída 1, 2, 3, 4
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DLE POLOŢEK
Pol

Text

1111

Daň z příjmŧ fyzických osob ze záv.čin. a fun.poţ.

1112
1113
1121

Daň z příjmŧ právnických osob

1122

Daň z příjmŧ právnických osob za obce

11

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutečnost k
31.12. 2011

17 230 000,00

17 553 617,00

17 553 617,00

Daň z příjmŧ fyzických osob ze SVČ

3 800 000,00

2 174 226,61

2 174 226,61

Daň z příjmŧ fyzických osob z kapit. výnosŧ

1 426 000,00

1 575 136,00

1 575 136,00

17 390 000,00

17 390 000,00

15 516 571,00

6 300 000,00

8 906 440,00

8 906 440,00

Daně z příjmů a kapitálových výnosů

46 146 000,00

47 599 419,61

45 725 990,61

1211

Daň z přidané hodnoty

37 485 000,00

37 485 000,00

37 088 012,00

12

Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku

37 485 000,00

37 485 000,00

37 088 012,00

1332
1334
1337
1341
1343
1345
1346
1347
1351
1353
1361

Poplatky za znečišťování ovzduší
Odvody za odnětí pŧdy ze zeměděl. pŧdního fondu
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psŧ
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěţku z provozování loterií
Příjmy za zkoušky odbor.zpŧsob.od ţad.o řidič.opr.
Správní poplatky

0,00
100 000,00
4 587 000,00
170 000,00
150 000,00
28 000,00
15 000,00
1 000 000,00
0,00
400 000,00
3 262 000,00

0,00
331 438,00
4 587 000,00
171 625,00
1 026 041,00
15 832,00
37 400,00
1 021 526,00
0,00
400 000,00
3 451 995,00

0,00
331 438,40
4 536 187,00
172 625,00
1 002 145,00
15 832,00
37 400,00
1 021 526,00
0,00
314 100,00
3 401 095,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb

9 712 000,00

11 042 857,00

10 832 348,40

1511

Daň z nemovitostí

9 500 000,00

11 496 122,00

11 496 122,00

15

Majetkové daně

9 500 000,00

11 496 122,00

11 496 122,00

102 843 000,00

107 623 398,61

105 142 473,01

2 268 450,00

1 767 179,50

1 896 488,50

44 700,00
6 635,00
411 200,00
1 099 644,00
19 549 638,00

502 536,28
202 877,00
599 805,00
1 770 604,00
19 820 669,00

504 679,28
202 877,00
599 805,00
1 770 635,00
19 718 871,20

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2111

Příjmy z poskytování sluţeb a výrobkŧ

2112
2119
2122
2131
2132

Příjmy z prod. zboţí (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu pozemkŧ
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
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2133
2139
2141
2142

Příjmy z pronájmu movitých věcí
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úrokŧ (část)
Příjmy z podílŧ na zisku a dividend

21
2211

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přeb. org. s přím.
vzt.
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajŧ

0,00

0,00

0,00

2212
2222
2229

Sankční platby přijaté od jiných subjektŧ
Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin.veř.ro
Ostatní přijaté vratky transferŧ

935 000,00
0,00
2 830,00

1 141 200,00
1 783 664,67
667 273,00

1 100 484,52
1 783 664,67
667 273,00

22

Přijaté sankční platby a vratky transferů

937 830,00

3 592 137,67

3 551 422,19

2310

Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.
majetek
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

30 000,00

62 960,00

62 960,00

0,00
0,00
1 177 000,00
0,00
0,00

510 000,00
74 278,00
1 527 005,20
591 552,00
32 678,00

230 000,00
74 278,00
1 543 149,20
472 595,00
32 678,00

1 207 000,00

2 798 473,20

2 415 660,20

0,00

0,00

221 348,00

750 000,00

750 000,00

901 175,79

2321
2322
2324
2329
2343
23
2420

Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. nedaňové
příjmy
Spl.pŧjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje

2460

Splátky pŧjčených prostředkŧ od obyvatelstva

24

Přijaté splátky půjčených prostředků

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3111

Příjmy z prodeje pozemkŧ

3112
3113

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.
majetek
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
Ostatní investiční příjmy j.n.

3121
3129
31
3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

VLASTNÍ PŘÍJMY

7 500 000,00
144 000,00
401 101,75
0,00

8 884 885,68
144 000,00
345 449,60
29 716,00

8 884 892,68
144 000,00
293 006,35
29 716,00

31 425 368,75

34 067 722,06

34 044 971,01

750 000,00

750 000,00

1 122 523,79

34 320 198,75

41 208 332,93

41 134 577,19

500 000,00

500 000,00

301 001,00

0,00
0,00

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
10 424 536,19

270 000,00
0,00

270 000,00
0,00

10 924 536,19

780 000,00

581 001,00

10 924 536,19

780 000,00

581 001,00

146 858 051,20

148 087 734,94

149 611 731,54

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0,00

3 018 188,00

3 018 188,00

4112
4113
4116
4121
4122
4129
4134

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondŧ
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajŧ
Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně
Převody z rozpočtových účtŧ

19 434 000,00
0,00
53 000 000,00
342 600,00
0,00
0,00
0,00

19 434 000,00
17 711,55
57 179 290,67
912 800,00
1 165 185,00
10 000,00
0,00

19 434 000,00
17 711,55
57 179 290,67
912 800,00
1 165 185,00
10 000,00
0,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

72 776 600,00

81 737 175,22

81 737 175,22

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondŧ

5 942 528,61

5 554 855,90

5 554 855,90

4216
4222
4223

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajŧ
Investiční přijaté transfery od regionálních rad

89 470 136,45
0,00
0,00

81 861 730,88
100 000,00
4 273 292,01

81 861 730,88
100 000,00
4 273 292,01

42

Investiční přijaté transfery

95 412 665,06

91 789 878,79

91 789 878,79

168 189 265,06

173 527 054,01

173 527 054,01

317 000 000,00

323 138 785,55

320 385 105,21

4

PŘIJATÉ DOTACE

PŘÍJMY CELKEM
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4. Rozbor čerpání výdajů po OdPa
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ
ODPA
1014
1036
1037
1039
1099
2123
2141
2143
2169
2212
2219
2221
2229
2249
2299
2310
2321
2341
2399
3111
3113
3114
3121
3122
3123
3141
3146
3314
3315
3319
3321
3322
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3519
3522
3525
3541
3543
3611
3612
3613
3619
3631

Text
Ozdrav.hosp. zvířat, pol. a spec. plod.a svl.vet.péče
Správa v lesním hospodářství
Celospolečenské funkce lesŧ
Ostatní záleţitosti lesního hospodářství
Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Podpora rozvoje prŧmyslových zón
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Ostatní správa v prŧm,obch.,stav. a sluţbách
Silnice
Ostatní záleţitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záleţitosti v silniční dopravě
Ostatní záleţitosti ţelezniční dopravy
Ostatní záleţitosti v dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Ostatní záleţitosti vodního hospodářství
Předškolní zařízení
Základní školy
Speciální základní školy
Gymnázia
Střední odborné školy
Střední odborná učiliště a učiliště
Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání
Zaříz. Vých. Poradenství a preventivně vých péče
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záleţitosti kultury
Činnosti památkových ústavŧ, hradŧ a zámkŧ
Zachování a obnova kulturních památek
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.
povědo
Činnost registrovaných církví a náboţen. spol.
Rozhlas a televize
Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředkŧ
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záleţitosti kultury,církví a sděl. prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Vyuţití volného času dětí a mládeţe
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní ambulantní péče
Ostatní nemocnice
Hospice
Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.
Pomoc zdravotně postiţeným a chronicky
nemocným
Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Veřejné osvětlení

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutečnost k
31.12.2011

200 000,00
0,00
52 000,00
0,00
62 610,00
0,00
0,00
126 000,00
800 000,00
3 822 000,00
19 421 582,71
1 700 000,00
0,00
100 000,00
0,00
615 000,00
150 201 626,94
554 939,38
0,00
4 149 000,00
13 311 100,00
120 000,00
440 000,00
0,00
1 700 000,00
1 328 000,00
0,00
2 706 617,00
1 390 000,00
325 000,00
75 000,00
172 000,00
125 000,00

0,00
338 756,00
97 950,00
8 610,00
0,00
0,00
231 048,00
126 000,00
50 000,00
6 828 133,33
10 617 965,91
1 794 522,00
48 166,00
100 000,00
0,00
298 296,00
142 306 121,85
1 730 447,89
0,00
3 879 158,00
15 344 015,00
3 180,00
474 080,00
1 541 629,00
0,00
1 340 000,00
0,00
2 746 852,20
1 505 000,00
185 058,80
0,00
192 000,00
227 142,00

0,00
338 756,00
45 950,00
8 610,00
0,00
0,00
230 403,00
108 000,00
13 596,00
6 457 867,33
10 561 916,10
1 790 726,00
41 039,00
92 266,60
0,00
215 527,20
141 724 889,81
1 697 632,89
0,00
3 834 383,00
15 173 947,01
3 180,00
474 079,00
1 541 629,00
0,00
1 296 118,00
0,00
2 754 580,62
1 217 898,85
174 826,00
0,00
190 088,00
187 900,00

200 000,00
815 000,00
415 000,00
5 430 000,00
305 000,00
4 906 740,00
2 790 000,00
636 000,00
2 175 000,00
250 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00

266 713,00
869 000,00
415 000,00
6 254 957,30
338 896,00
3 150 522,40
2 769 070,00
1 147 602,00
1 436 131,30
250 000,00
40 000,00
5 000,00
20 000,00
2 000,00

190 992,00
631 467,60
357 545,00
6 070 918,81
322 104,80
2 798 306,18
2 701 570,00
739 370,60
1 103 664,96
250 000,00
40 000,00
5 000,00
20 000,00
2 000,00

1 000 000,00
10 634 000,00
20 212 000,00
30 000,00
2 815 000,00

1 000 000,00
9 716 860,00
20 997 545,00
0,00
2 362 200,00

906 062,00
8 330 410,10
20 128 995,37
0,00
2 198 478,89
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3632
3635
3636
3639
3722
3732
3733
3745
3792
3900
4171
4172
4173
4177
4182
4183
4184
4185
4186
4195
4319
4322
4349
4356
4357
5212
5299
5311
5511
5512
6112
6114
6115
6149
6171
6223
6310
6320
6330
6399
6402
6409

Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální sluţby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadŧ
Dekontaminace pŧd a čištění spodní vody
Monitoring pŧdy a podzemní vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ekologická výchova a osvěta
Ost. Činnosti souvis. Se sluţbami pro obyvatelstvo
Příspěvek na ţivobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamţitá pomoc
Mimořádná okamţ. pomoc osobám ohroţ. sociál.
vyloučením
Příspěvek na zvláštní pomŧcky
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid
Příspěvek na provoz motorového vozidla
Příspěvek na individuální dopravu
Příspěvek na péči
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím
Ústavy péče pro mládeţ
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
Denní stacionáře a centra denních sluţeb
Domovy
Ochrana obyvatelstva
Ostatní záleţ. civilní připravenosti na krizové st
Bezpečnost a veřejný pořádek
Poţární ochrana - profesionální část
Poţární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celkŧ
Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondŧm v rozpočtech územní
úrovně
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti j.n.

Výdaje celkem

280 000,00
2 666 000,00
3 000 000,00
3 495 558,00
7 465 000,00
1 175 160,00
200 000,00
7 160 726,30
60 000,00
0,00
6 000 000,00
520 000,00
150 000,00
20 000,00

363 000,00
228 000,00
885 000,00
20 203 237,76
7 942 160,00
2 350 320,00
366 840,00
1 389 013,00
44 987,00
0,00
6 263 633,00
520 000,00
221 125,00
26 688,00

268 583,60
219 000,00
884 012,00
19 985 343,26
7 936 495,00
2 350 320,00
366 840,00
1 367 731,90
44 987,00
0,00
6 263 633,00
353 783,00
221 125,00
13 688,00

1 700 000,00
110 000,00
1 460 000,00
2 000 000,00
40 000,00
41 000 000,00
83 000,00
5 000,00
100 000,00
0,00
240 000,00
100 000,00
190 000,00
5 750 000,00
565 000,00
769 000,00
3 680 000,00
0,00
0,00

900 000,00
129 240,00
318 554,00
2 000 000,00
20 760,00
44 054 000,00
93 000,00
5 000,00
100 000,00
3 000,00
195 032,00
100 000,00
136 000,00
6 297 920,00
604 900,00
831 285,00
3 077 000,00
0,00
0,00

473 196,00
128 840,00
193 325,00
1 494 420,00
19 500,00
43 128 200,00
88 585,00
1 625,00
360,00
3 000,00
195 032,00
49 368,00
63 376,00
5 963 417,41
486 033,50
779 454,18
2 736 228,00
0,00
0,00

0,00
40 616 045,40
0,00
2 173 268,01
1 528 000,00
723 000,00

53 646,00
41 501 441,40
22 997,00
665 543,60
1 398 000,00
0,00

0,00
37 810 274,60
22 997,00
561 143,87
1 377 137,00
0,00

6 300 000,00
1 590 921,86
653 104,40

7 227 309,001 590 921,86
1 842 228,40

7 226 309,001 590 921,86
3 036 580,00

399 700 000,00

382 572 793,00

370 224 942,90

Rozbor čerpání výdajů po poloţkách
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE DLE POLOŢEK
POL

Text

5011

Platy zaměstnancŧ v pracovním poměru

5019
5021
5023
5031

Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členŧ zastupitelstva obcí a krajŧ
Povinné poj.na soc. zab. a přísp. na st. pol.
zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

5032

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

27 657 000,00

28 885 782,00

26 911 689,00

30 000,00
652 000,00
2 570 000,00
7 256 000,00

38 184,70
803 562,00
2 030 115,00
7 559 267,00

12 559,40
706 000,00
1 877 124,00
7 051 208,00

2 685 000,00

2 762 919,00

2 582 926,00
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5038
5039
5041
50
5131
5132
5133
5134
5136
5137
5138
5139
5141
5149
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5159
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5176
5177
5178
5179
5182
5192
5193
5194
5195
5199
51
5213
5222
5223
5229
52

Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Odměny za uţití duševního vlastnictví

128 000,00
5 000,00

120 161,00
7 200,30

120 161,00
4 270,60

15 000,00

15 000,00

0,00

Výdaje na platy, ostatní platby za proved. práci
a pojistné
Potraviny

40 998 000,00

42 222 191,00

39 265 938,00

5 000,00

5 000,00

452,00

Ochranné pomŧcky
Léky a zdravotnický materiál
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomŧcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup zboţí (za účelem dalšího prodeje)
Nákup materiálu j.n.
Úroky vlastní
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
Pevná paliva
Pohonné hmoty a maziva
Teplá voda
Nákup ostatních paliv a energie
Sluţby pošt
Sluţby telekomunikací a radiokomunikací
Sluţby peněţních ústavŧ
Nájemné
Konzultační, poradenské a právní sluţby
Sluţby školení a vzdělávání
Nákup ostatních sluţeb
Opravy a udrţování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Účastnické poplatky na konference
Nákup uměleckých předmětŧ
Nájemné za nájem s právem koupě
Ostatní nákupy j.n.
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
(část)
Výdaje na dopravní územní obsluţnost
Věcné dary
Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav.
postiţ.
Ostatní výdaje související s neinvestičními
nákupy
Neinvestiční nákupy a související výdaje

83 000,00
8 000,00
86 000,00
428 000,00
1 224 740,00
20 000,00
2 375 000,00
1 783 268,01
100 000,00
1 483 000,00
5 610 000,00
519 000,00
4 268 000,00
53 000,00
340 000,00
20 000,00
0,00
803 000,00
772 000,00
1 690 000,00
177 000,00
1 325 000,00
287 000,00
22 982 060,00
26 538 726,30
405 000,00
250 000,00
219 000,00
5 000,00
25 000,00
373 545,40
17 000,00
0,00
80 000,00

66 000,00
8 000,00
87 623,00
390 179,00
1 947 733,00
21 198,50
2 307 170,39
275 543,60
151 525,55
1 472 433,41
5 577 550,78
565 519,26
4 318 129,96
44 290,76
372 000,00
15 462,62
10 516,00
693 100,00
786 467,29
1 514 313,45
207 227,00
1 027 664,00
325 190,00
20 182 379,88
19 302 291,02
403 300,00
231 257,00
303 637,00
5 000,00
2 000,00
181 017,40
20 263,00
0,00
255 360,00

43 014,00
107,00
69 154,00
382 755,10
1 800 774,93
21 198,50
2 145 583,58
174 329,87
151 525,55
1 337 115,83
4 443 543,79
521 337,92
3 786 128,96
28 850,10
337 807,89
15 462,62
0,00
630 403,60
685 168,98
1 490 264,45
182 552,80
787 631,00
304 520,00
18 447 406,88
17 861 483,11
42 520,00
126 011,00
260 043,97
1 400,00
0,00
165 545,40
9 337,00
0,00
235 360,00

1 700 000,00
130 000,00
35 000,00

1 589 473,00
213 798,00
35 000,00

1 589 473,00
212 608,80
0,00

50 000,00

0,00

0,00

76 270 339,71

64 914 613,87

58 290 871,63

170 000,00

554 706,00

554 706,00

2 785 860,00
200 000,00

3 180 276,00
245 721,00

3 155 626,00
170 000,00

638 952,40

477 251,00

432 711,00

3 794 812,40

4 457 954,00

4 313 043,00

0,00

20 000,00

20 000,00

289 902,00
36 541 100,00

317 035,00
36 801 100,00

317 035,00
36 690 803,20

Neinv. transfery nefin.podnik. subjektŧmpráv.osobám
Neinvestiční transfery občanským sdruţením
Neinv.transfery církvím a naboţenským
společnostem
Ostatní neinv.transfery nezisk.a
podob.organizacím
Neinvestiční transfery soukromoprávním subj.

5321

Neinvestiční transfery obcím

5329
5331

Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
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5336
5339
5342
5345
5361
5362
5364
53

organ
Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým
organizacím
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajŧ
Převody vlastním rozpočtovým účtŧm
Nákup kolkŧ
Platby daní a poplatkŧ státnímu rozpočtu
Vratky VRÚÚ transferŧ poskyt. v minulých
rozp.obd.
Neinv. transf. ver. subj a mezi fondy téhoţ subj

5410

Sociální dávky

5424
5492
5493

Náhrady mezd v době nemoci
Dary obyvatelstvu
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz.
osob
Neinv.transf. obyvatelstvu nemající charakter
daru
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5494
5499
54
5624
5660
56

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

100 000,00

2 220 688,00

2 220 688,00

30 000,00
723 000,00
0,00
0,00
11 643 842,001 590 921,86

70 000,00
723 000,00
0,00
27 800,00
6 878 019,001 590 921,86

70 000,00
723 000,00
484 616 915,36
23 450,00
7 039 943,501 590 921,86

27 631 081,86

34 892 525,86

519 232 869,92

53 000 000,00

54 454 000,00

52 289 710,00

90 000,00
140 000,00
600 000,00

101 404,00
173 000,00
77 000,00

101 404,00
175 000,00
77 000,00

0,00

3 400,00

3 400,00

1 293 000,00

1 337 929,80

1 238 254,00

55 123 000,00

56 146 733,80

53 884 768,00

Neinv.pŧjčené prostř.společenstvím vlastníkŧ
jedno
Neinvestiční pŧjčené prostředky obyvatelstvu

0,00

310 000,00

310 000,00

1 000 000,00

690 000,00

594 750,00

Neinvestiční půjčené prostředky

1 000 000,00

1 000 000,00

904 750,00

650 000,00

184 949,15

0,00

5901

Nespecifikované rezervy

5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

2 015 000,00

311 063,54

1 288 980,00

Ostatní neinvestiční výdaje

2 665 000,00

496 012,69

1 288 980,00

207 482 233,97

204 130 031,22

677 181 220,55

59
5

Běţné výdaje

6111

Programové vybavení

160 000,00

5 106,00

0,00

6121
6122
6123
6127
6130

Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Umělecká díla a předměty
Pozemky

191 727 766,03
330 000,00
0,00
0,00
0,00

176 095 527,38
2 377 578,40
356 400,00
23 000,00
108 150,00

175 369 656,11
2 326 431,60
356 400,00
23 000,00
108 150,00

Kapitálové výdaje

192 217 766,03

178 965 761,78

178 183 637,71

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

192 217 766,03

179 165 761,78

178 383 637,71

399 700 000,00

383 295 793,00

855 564 858,26

723 000,00

723 000,00

485 339 915,36

398 977 000,00

382 572 793,00

370 224 942,90

61
6351
63
6

Invest. transf. zřízeným příspěvkovým
organizacím
Investiční transfery
Kapitálové výdaje

Výdaje před konsolidací
konsolidace výdajů
Výdaje celkem
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11. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o.,
Ve vedení společnosti došlo ke změně, jelikoţ dosavadní jednatel Ing. Zdeněk
Potuţák byl zvolen do funkce starosty města. Na mimořádné valné hromadě dne 3. 2.
2011 byla prokura udělena Ing. Heleně Stoupové a v souvislosti s tím se dne 15. 2.
provedla změna v obchodním rejstříku. Ing. Helena Stoupová byla jako prokuristka
zmocněna ke všem právním úkonŧm a činnostem, ke kterým dochází při provozu
společnosti a které by jinak náleţely do pravomoci jednatele.
Od roku 2006 společnost usilovala o vybudování hydraulického vrtu v katastrálním
území Benkov a získání vlastní vody pro město Litovel. Bohuţel, na základě vyhodnocení
pracovní skupiny sloţené z odborníkŧ na geologii a zástupcŧ společnosti, valná hromada
na svém 48. zasedání dne 24. 5. 2011 rozhodla o zastavení prací na těchto vrtech
z dŧvodu nízké vydatnosti a špatné kvality vyčerpané vody. Dosud vynaloţená částka
2 118 000 Kč byla z nedokončených investic přeúčtována jako zmařená investice do
ostatních provozních nákladŧ.
Kvŧli těmto nákladŧm byl hospodářský výsledek za rok 2011 ve výši 216 000 Kč oproti
předcházejícím rokŧm výrazně niţší. Společnost získala v tomto roce dotaci z prostředkŧ
Státního fondu ţivotního prostředí ČR ve výši 24 060 000 Kč na zkapacitnění hlavního
vodovodního přivaděče pro město Litovel, další prostředky budou čerpány z vlastních
zdrojŧ. Společnost má 28 zaměstnancŧ, z toho 4 obsluhují malé čistírny na zkrácený
úvazek. Během roku byl přijat jeden zaměstnanec na provoz pitné vody a jeden na
provoz ČOV. Současný stav zaměstnancŧ tak odpovídá poţadavkŧm společnosti.
12. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s.
V roce 2011 došlo na návrh akcionáře Města Litovel ke změně v orgánech
společnosti, a to v představenstvu i v dozorčí radě. Společnost i nadále vede Ing. Jan
Fiala jako předseda představenstva. Z dŧvodŧ dalšího rozvoje společnosti byly od firmy
Papcel a.s. zakoupeny pozemky navazující na teplárnu Uničovská a vedení MTS připravuje
plány modernizace a dalšího vyuţití tohoto areálu.
V prŧběhu roku 2011 společnost pokračovala v hledání potenciálních úspor a
zvyšování účinnosti při výrobě a rozvodu a regulační opatření zajišťující vyšší efektivitu při
výrobě tepla a elektrické energie. Ve spolupráci s energetickým auditorem byla postupně
realizována navrhovaná opatření. Bylo kompletně posouzeno provozování tepelného
hospodářství a hledala se další moţná technická úprava předávacích stanic
zpŧsobujících zkrat v topném systému, dále byl optimalizován provoz kogenerační výroby
tepla a elektrické energie. Tyto práce budou pokračovat i v roce 2012.

13. .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o.
Během roku k ţádným organizačním změnám nedošlo, jen od června 2011 jsou
jednateli společnosti pan Petr Šrŧtek a pan Zdeněk Navrátil. Počet zaměstnancŧ je 7
(vedoucí střediska pan Radovan Šmíd, administrativní pracovnice, 2 řidiči, 2 obsluha
sběrového dvora, 1 pomocný dělník – závozník). Roční obrat společnosti byl kolem 20
milionŧ korun, díky udrţení trhu regionu Litovelska a Konicka. Ve spolupráci s OŢP Litovel
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došlo k úpravě stanovišť tříděných sběrŧ. Sběr kovového odpadu bude probíhat na 10
stanovištích v Litovli (o této moţnosti informovaly LN v březnu 2011). Byl zaveden tříděný
sběr oděvŧ, hraček a obuvi. Tento sběr odváţí firma REVENGE a.s. a ve městě bylo jiţ
umístěno 7 kontejnerŧ. Pro ekologickou výchovu mládeţe bylo do škol pořízeno 46 nádob
na plasty a papír. OŢP se snaţí získat dotace na podzemní kontejnery na tříděný odpad,
přičemţ dokumentace je jiţ hotová. Těchto kontejnerŧ by mělo být 7. Na tříděný odpad je
k dispozici 96 kontejnerŧ na plasty, 52 na papír, 55 na sklo bílé a 59 na sklo barevné. Byl
zpracován projekt na rozšíření sběrného dvora v ulici Cholinské, realizace proběhne v roce
2012. Od ledna 2012 by ML mělo zahájit i třídění drobného kovového odpadu, jako jsou
plechovky či konzervy. Je jiţ připraveno 10 kontejnerŧ na tento druh odpadu.
V roce 2011 bylo svezeno 1932,1142 tun směsného komunálního odpadu; 457,805
tun objemného odpadu; 0,32 nechlorovaných minerálních motorových, převodových a
mazacích olejŧ; 3,6865 tun obalŧ obsahujících zbytky nebezpečných látek; 0,878 tun
absorpčních činidel, filtračních materiálŧ, čistících tkanin; 11,15 tun pneumatik; 0,036000
tuny olejových filtrŧ; 0,065 tuny brzdových kapalin; 0,076 tuny nemrznoucích kapalin; 9,1
tun betonu; 179,3 cihel; 1,025 ţeleza a oceli; 17,8 tun směsného stavebního a demoličního
odpadu; 158,7052 tun papíru a lepenky; 94,65 tun skla; 27,232 tun oděvŧ; 1,741 tuny olejŧ a
tukŧ; 7,037 barev, lepidel a pryskyřic; 0,077 tuny nepouţitých léčiv; 120,1784 tun plastŧ;
176,9 biologicky rozloţitelného odpadu.

14. TECHNICKÉ SLUŢBY LITOVEL
K 31. 12. bylo v Technických sluţbách Litovel zaměstnáno 33 pracovníkŧ, z toho
4 pracovníci THP. Kromě kmenových zaměstnancŧ pracovalo u TS ještě 16 zaměstnancŧ
přijatých na dobu určitou, a to za účelem udrţování a úpravy městské zeleně a provozu
koupaliště. Ředitelem TS je i nadále Ing. Karel Zmund. V prŧběhu roku odešli do dŧchodu
4 dlouholetí zaměstnanci – pan Vlastimil Jureček (od roku 1977 pracoval jako elektrikář na
úseku veřejného osvětlení), Milan Poprach (z úseku veřejné zeleně), Vojtěch Gundel
(dělník při čištění města), paní Eva Kulatá (pracovnice v oblasti mzdové a personální
agendy). Na její místo nastoupila Ing. Jana Bednářová. Z dŧvodŧ těţkého dlouhodobého
onemocnění odešel do invalidního dŧchodu pan Petr Klapka, který pracoval jako dlaţdič
a zedník. Novými kmenovými zaměstnanci se stali pan Emil Kvapil, Ladislav Potoček a
Vladimíra Gregorová.
TS hospodařily v roce 2011 s příspěvkem Města Litovel na činnost ve výši 17 574 000
Kč. Byl dosaţen kladný hospodářský výsledek ve výši 406 212 000 Kč, z toho mírným ziskem
16 536 Kč v hlavní činnosti a ziskem 389 676 Kč ve vedlejší činnosti. Na příjmech ve vedlejší
činnosti se hlavně podílí hospodaření v lesích. V lesích Města Litovel a společenství obcí
bylo vytěţeno 1 503 m3 dřeva a trţba činila 1 998 352 Kč, po odečtení výdajŧ byl čistý zisk
200 934 Kč.
Vozový park TS byl v prŧběhu roku doplněn o zakoupené nové vozidlo AVIA
s kontejnerem, které mŧţe slouţit jako sklápěč i nosič kontejnerŧ, čímţ se posílila sluţba pro
občany v případě potřeby přistavení kontejneru a jeho následného odvozu. Z MěÚ byl do
TS převeden osobní automobil Škoda Fabia a dále zakoupen zametací stroj AGRIA na
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posílení zimní údrţby komunikací při úklidu města. Celková hodnota majetku svěřeného
zřizovatelem k uţívání a nakoupeného z příspěvku zřizovatele činila k 31. 12. 2011 přibliţně
16,8 milionu korun. V roce 2011 bylo všemi dopravními prostředky TS ujeto 63 400 km a
spotřebováno pohonných hmot v celkové hodnotě 1 279 000 Kč.
KOUPALIŠTĚ, SAUNA
Koupaliště bylo připravováno na sezónu jiţ od poloviny května, provoz byl zahájen
10. června a trval 59 dní. Návštěvnost byla letos niţší – 3 211 návštěvníkŧ a provoz tak byl
opět ztrátový ( - 460 000 Kč).
Návštěvnost sauny byla 2 390 klientŧ, coţ je v prŧměru 14,75 denně. Provozních
dnŧ bylo 158. Největší návštěvnost byla v únoru 2011 (prŧměr 20,93/provozní den),
nejmenší v červnu (prŧměr jen 7,14/provozní den). Stav je téměř totoţný s minulým rokem
a podobná je i zaznamenaná ztráta ve výši 248 000 Kč.
UBYTOVÁNÍ
V roce 2011 slouţila ubytovna pod správou pana Jiřího Navary hlavně sociálně
slabším občanŧm bez trvalého bydliště. Celkový počet ubytovaných osob byl 5 271.
Hospodářský výsledek se zlepšil v porovnání se ztrátou v předcházejícím období díky
dlouhodobější vyuţitelnosti.
OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ
Vzhledem k dlouhému podzimu a vysokému rŧstu trávy se v některých částech
města musely travnaté plochy udrţovat v šesti cyklech (obvykle 4 – 5), coţ se projevilo na
spotřebě pohonných hmot a přesčasové práci v letních měsících. Sběr listí včetně
posledního sečení se realizoval aţ koncem listopadu. Objem posečené trávy včetně listí
byl celkem 894 tun. Na základě rozhodnutí MěÚ bylo pokáceno celkem 194 stromŧ a 72
keřŧ, z toho 43 na povolení vydané OŢP MěÚ Litovel. Odfrézováno bylo 320 pařezŧ.
Současně byla prováděna výsadba stromŧ v Nasobŧrkách (třešňová alej) a v Litovli
(javorová stěna u sokolovny). Rovněţ bylo zajištěno osazení květináčŧ letničkami po
celém městě a zajištěna následná péče. Práci a úsilí pracovníkŧ TS však často
znehodnotily útoky vandalŧ.

15. MIKROREGION LITOVELSKO
Jde o dobrovolný svazek 21 obcí – Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany,
Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na
Hané, Olbramice, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň a Vilémov. Tento svazek
existuje od roku 2003 a koordinuje postupy ve vztahu k orgánŧm státní a krajské správy, a
hlavně se o postupech radí. Starostové mikroregionu se scházejí na valných hromadách i
neformálně. Pro úředníky obcí organizuje mikroregion odborné semináře. Nejdŧleţitějším
programem Mikroregionu Litovelsko je rozvoj cestovního ruchu. Příjmem jsou příspěvky
obcí ve výši 25 Kč na obyvatele a dotace Olomouckého kraje. Díky tomu mohly být
uspořádány koncerty na zajímavých, mnohdy jindy nepřístupných místech, například
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v parku zámku Chudobín, v Arboretu Bílá Lhota, na návsi obce Dubčany nebo v parku
zámku Nové Zámky.
S pomocí příspěvku Olomouckého kraje byly opraveny i některé sakrální památky:
boţí muka, kamenné a ţelezné kříţky. Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj byla získána
dotace na výstavbu cyklotrasy pro rodiče s dětmi „Lesánkova cyklotrasa“. Ta prochází
mezi městy Litovel a Olomouc. Mikroregion Litovelsko vydává také publikace v podobě
leporel o turistických zajímavostech, například „Pozvánka do Litovle a romantického okolí
I., II.“ (viz v kapitole Publikace).
V prŧběhu roku 2011 se 6x sešla rada a 4x valná hromada mikroregionu. V lednu byl
uspořádán ples a během roku 4 zájezdy (do Laa an der Thaya 2x, do obce Lipová, do
Opolského vojvodství v Polsku). Mikroregion Litovelsko se spolupodílel na organizaci a
finanční spoluúčasti při otevření kaple sv. Jíří, svěcení sochy Panny Marie Imacullaty u
prameniště na Čerlince a adventní slavnosti v Bílé Lhotě(tady ve spolupráci s MK Litovel a
MAS Moravská cesta). V červnu byl připraven koncert Štěpána Raka v Arboretu Bílá Lhota,
v červenci koncert Michala Hrŧzy a Michaly Rŧţičkové na návsi v Dubčanech a na konci
září otevřena Lesánkova cyklotrasa.

16. DOPRAVA
Letošní rok byl tak nějak odpočinkový, ţádné velké změny v oblasti dopravy ve
městě se nekonaly. Pozornost přitáhla pouze jedna stavba, která bouřila vášně a vedla
k nespokojenosti občanŧ dotčené lokality i Litovle a Červenky. Kdo neviděl, jak vypadá
tankodrom, mohl si udělat alespoň hrubou představu v místní části Litovel – Tři Dvory na
silnici, u které sídlí několik velkých firem. Dojíţdí sem přes šest stovek zaměstnancŧ do
podnikŧ HOPAX, ADRIANA nebo ORRERO, coţ je více neţ do prŧmyslové zóny.
Stav asi třináctisetmetrového úseku byl velmi špatný. Komunikace ale patří zhruba
z jedné třetiny Litovli, a ze dvou sousední Července. „Silnici mezi Třemi Dvory a Červenkou
denně vyuţívá mnoho lidí, kteří sem jezdí pracovat do nadnárodních firem, a tato
komunikace se měla opravit uţ před padesáti lety,“ je přesvědčený červenský starosta
Jaroslav Vlk.
Právě fakt, ţe podél komunikace sídlí hned několik významných zaměstnavatelŧ
z regionu, byl jedním z hlavních dŧvodŧ, proč se Olomoucký kraj rozhodl sáhnout do své
pokladny pro dva miliony korun na opravy. Byť jde o místní a ne krajskou cestu. Ţádost o
příspěvek podali červenští společně se starostou Litovle a vybrali i zhotovitele stavby –
olomouckou firmu STRABAG. Oprava spočívala ve strţení povrchu cesty a poloţení
nového jednolitého asfaltového povrchu. Rekonstrukce silnice nakonec stála 5,8 milionu
korun. Olomoucký kraj tedy přispěl dvěma miliony, o zbytek se podle velikosti podílŧ
rozdělila Litovel s Červenkou. Jo, kdyţ se chce, i domluvit se dá!

I kdyţ není přímo v našem katastru, hlavně cykloturisty potěšila zpráva, ţe 6. září
předala obec Mladeč do uţívání rekonstruovanou místní komunikaci mezi Mladčí a
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Sobáčovem. Tato komunikace má pro obě obce zvláštní význam, neboť vedle toho, ţe
tyto místní části propojuje, se na ní nachází řada významných objektŧ. Pro nás, Litoveláky,
je dŧleţité významné mikroregionální společensko-kulturní centrum u sobáčovského
rybníka, které se stává snad nejnavštěvovanější lokalitou v okolí. Další význam má tato
spojnice pro ty, kteří projdou nebo projedou na kole tuto trasu při návštěvě Mladečských
jeskyň, Třesína nebo Novozámeckého areálu. A to jsou turistické taháky i pro ty, kteří
navštíví město Litovel! Projekt byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního
programu (ROP NUTS II Střední Morava). Partneři projektu: Město Litovel, Správa silnic
Olomouckého kraje, Zemědělské druţstvo Haňovice a akciová společnost Stalagmit.
Pro bezpečnou dopravu cyklistŧ a bruslařŧ je dobrou zprávou, ţe výstavba nových
cyklostezek v rámci projektu „Bezpečná Litovel – vybudování nových cyklostezek“,byla
dokončena. Město Litovel získalo na tento projekt dotaci z Evropské unie, Evropského
fondu pro regionální rozvoj, respektive Regionálního operačního programu Střední
Morava.
V rámci projektu byly v katastrálním území Litovle vybudovány tři nové úseky
cyklostezek, a to cyklostezka mezi Rozvadovicemi a Unčovicemi, cyklostezka z Litovle do
Tří Dvorŧ a cyklostezka od kruhového objezdu v Litovli po odbočku na městský hřbitov
v Chořelicích. Ta odklání cyklistickou dopravu z komunikace II/635, a vytváří tak
bezpečnou přístupovou cestu pro pěší a cyklisty ke hřbitovu. Nový úsek navazuje na
stávající chodník u čerpací stanice PHM, jeho celková délka je 435 metrŧ a povrch je
asfaltobetonový. Součástí stezky je i rekonstrukce zcela nevyhovující zastávky autobusu ve
směru na Olomouc.
Druhým vybudovaným úsekem je propojení místních částí Unčovice a
Rozvadovice, kde nová cyklistická stezka navazuje na jiţ vybudovaný úsek cyklostezky
z Litovle do Rozvadovic. Celková délka činí 1 077 metrŧ a povrch je také asfaltobetonový.
Třetí je stezka mezi městem Litovel a místní částí Tři Dvory, vedená lesní cestou směrem ke
hřišti. Došlo tak k odklonění cyklistické dopravy z komunikace II/447. Tento úsek cyklostezky
byl rozdělen na dvě části, z nichţ kaţdá je z jiného povrchového materiálu. První část
vedoucí kolem hřiště v místní části Tři Dvory je asfaltobetonová, a jelikoţ stezka částečně
vede I. zónou CHKO Litovelské Pomoraví, má druhá část mlatový povrch. Celková délka
cyklostezky je 678 metrŧ.

17. KRIMINALITA – PČR, MP, HZS
POLICIE ČR – ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC, OBVODNÍ ODDĚLENÍ LITOVEL
Vedoucím oddělení je npor. Bc. Libor Navrátil. Na OO P ČR Litovel je sluţebně
zařazeno 20 policistŧ, z nichţ 2 jsou sluţební funkcionáři, 11 je určeno k plnění úkolŧ v rámci
trestního řízení a 7 policistŧ plní úkoly obchŧzkové sluţby v okrscích. Vyjma sluţebních
funkcionářŧ (vedoucí oddělení a jeho zástupce) jsou policisté zařazení ve směnném
provozu. Vysokoškolské vzdělání mají 4 policisté, dva vysokou školu dálkově studují. Většina
policistŧ přispívá do Nadačního fondu policistŧ a hasičŧ ČR, jsou dárci krve či krevní
plazmy.
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OO P ČR Litovel podalo zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti na území Obvodního oddělení Litovel Územního odboru Olomouc za rok
2011, ze které vyplývá toto: v roce 2011 bylo P ČR prověřováno celkem 487 trestných činŧ,
které byly spáchány v územním obvodu OO P ČR Litovel, kdy ve 210 případech těchto
trestných činŧ byl zjištěn pachatel. Statistická objasněnost byla 43,12 %, coţ ve srovnání
s rokem 2010 znamenalo nárŧst celkově evidovaných trestných činŧ o 82 skutkŧ, nárŧst
objasněných trestných činŧ o 26 skutkŧ, avšak s celkovým poklesem objasněnosti o 2,31 %.
Z hlediska celkové kriminality 487 trestných činŧ to bylo 371 případŧ obecné kriminality, 23
hospodářské a 93 případŧ tzv. zbývající kriminality.
Konkrétně z 371 činŧ obecné kriminality bylo objasněno 111 (29,92 %) a to 32 činŧ
násilné povahy (objasněno 28 – 87,50 %); mravnostní 4 (objasněny 3 – 75 %), majetkové
286 (39 – 13,64 %). Z ní: krádeţe vloupáním 105 (13 – 12,38 %) a krádeţe prosté 153 (20 –
13,07 %). Hospodářská trestná činnost 23 případŧ – objasněno 14 (60,87 %); zbývající
trestná činnost 93 – objasněno 85 (91,40 %). Ve srovnání s rokem 2010 vzrostla i výše škody,
kterou pachatelé svým jednáním zpŧsobili. Ta byla loni vyčíslena na 9 358 000 Kč, letos pak
na 15 606 000 Kč, coţ je o 6 248 000 Kč více (zvýšil se počet trestných činŧ o 82 skutkŧ).
Z celkového počtu 487 trestných činŧ zde spáchaných 443 trestních spisŧ evidovali
policisté zdejší součásti a 44 měli v evidenci ostatní útvary P ČR, jako je dopravní
inspektorát, sluţba kriminální policie a vyšetřování jak ÚO Olomouc tak i Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Obvodní oddělení P ČR v Litovli je jedno z typově menších oddělení v rámci
Územního odboru Olomouc, ovšem jedno z největších rozlohou. Nachází se zde chatové
oblasti u obce Bouzov, Savín a Hynkov, které bývají často cílem útokŧ pachatelŧ trestné
činnosti. Obvodem prochází 17 kilometrŧ silnice pro motorová vozidla Litovel – Mohelnice
a na tomto úseku komunikace R 35 dochází často pod vlivem nepříznivých povětrnostních
podmínek k řadě dopravních nehod. Obvodem také prochází dŧleţitá ţelezniční trať
spojující Olomouc s Českou Třebovou. Mezi další kriminogenní faktory lze řadit panelovou
sídlištní zástavbu s vysokou hustotou obyvatel a s ní spojenou anonymitu pachatelŧ trestné
činnosti a dostupnost předmětŧ jejich zájmu (parkoviště, nákupní komplexy, sídla firem aj.).
V neposlední řadě nelze opomenout stále se zvyšující lhostejnost občanŧ k trestné činnosti
páchané na veřejnosti, zřejmě často motivované také obavou z následné agresivity
pachatelŧ.
Řadu rizikových a kriminogenních faktorŧ má také město Litovel. Zde je evidována
téměř polovina všech spáchaných trestných činŧ v místní pŧsobnosti oddělení. Nápad
trestné činnosti se projevuje hlavně u majetkových činŧ, jako jsou krádeţe jízdních kol,
vloupání do vozidel, krádeţe dopravních prostředkŧ nebo vloupání do chat.
S rozšiřováním prŧmyslové zóny v Nasobŧrkách docházelo k častějším krádeţím věcí i
v této oblasti. Nově vznikající obchody a supermarkety znamenají vyšší počet drobných
krádeţí v obchodech i krádeţí jízdních kol odstavených před obchodními domy nebo
před restauracemi.
Páchání trestné činnosti ovlivňuje řada faktorŧ, mezi něţ patří konání hromadných
kulturních, společenských a sportovních akcí, období Dušiček či vánoční shon. Tehdy
evidují policisté zvýšený nápad trestné činnosti (jde ovšem o celorepublikový problém,
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nikoliv o litovelské specifikum!). K rizikovým místŧm u nás patří i místa odlehlá jako jsou
hřbitovy, parkoviště u nich a místa s malým či ţádným pohybem lidí. Na hromadných
akcích je zvýšené riziko páchání kapesních krádeţí či riziko odcizení volně odloţených věcí
(také nic specificky litovelského!!).
Pachatelé trestných činŧ v celkové kriminalitě, kterých bylo 189, byli většinou
recidivisté (89) a jejich podíl se ve struktuře celkové kriminality zvětšil (v roce 2010 jich bylo
„pouze“ 77). Zajímavé snad je, ţe počet trestných činŧ u ţen, kterých bylo v tomto roce
24, se oproti roku 2010, kdy jich bylo 19, nijak rapidně nezvětšil. Nejvíce obětí poškozených
trestnou činností je ve věku 18 a více let, tedy osob dospělých. Také v kategorii přestupkŧ
patří dospělé osoby mezi nejpočetnější skupinu poškozených. Trestní řízení, ve kterém je
evidována poškozená osoba mladší 18 let, se ve většině případŧ týká prověřování přečinŧ
Zanedbání povinné výţivy dle ustanovení § 196 trestního zákoníku.
Obrovský nárŧst nastal u obětí domácího násilí,u kterého letos řešili policisté 28
incidentŧ. Ve většině případŧ byly oběťmi ţeny a prověřováno bylo násilí fyzické i
psychické. Policisté vyuţili celkem v 5 případech svého zákonného oprávnění a násilnou
osobu z bytu nebo z domu vykázali na dobu 10 dní. V roce 2010 byla násilná osoba
policisty OO P ČR Litovel vykázána pouze v jednom případě.

Mezi hlavní oblasti úkolŧ P ČR OO Litovel patří veřejný pořádek, kdy je nutno chránit
bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v intencích zákona č. 273/2008 Sb. Naše
město ţije kulturním ţivotem a hromadných akcí se účastní mnoho návštěvníkŧ. OO proto
vyhlašuje bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky škodlivého jednání jako
předcházení trestné činnosti. Jde například o Majáles GJO, motosraz v Odrlicích a
v Unčovicích, Hanácké Benátky, Litovelský otvírák, Litovelské slavnosti, BOBR CUP a další.
V roce 2011 vyhlašovalo OO P ČR i další preventivní akce. Byly to opakované
dopravně bezpečnostní akce „X“ nebo „Y“ – silniční kontroly motorových vozidel
zaměřené na technický stav vozidel a na to, zda řidiči nepoţili před jízdou alkoholické
nápoje. „Plesová sezóna“ - tato preventivně bezpečnostní akce sledovala veřejný
pořádek v době konání společenských plesŧ v Litovli a okolí. Významným partnerem při
zajišťování byla bezesporu Městská policie Litovel, se kterou mělo OO po celý rok
výbornou a bezproblémovou spolupráci.
V roce 2011 bylo evidováno celkem 1 124 přestupkŧ. Těch, které byly řešeny policií
bylo zaevidováno 600, přičemţ u 274 byl zjištěn pachatel a u 22 bylo zjištěno, ţe se
přestupek nestal. Statistické objasňování uvedené problematiky bylo tedy 49,93 %.
Přestupky v dopravě (proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních
komunikacích) byly vyřízeny na místě uloţením blokové pokuty. Tak bylo vyřešeno celkem
524 přestupkŧ, pokuty byly vybrány ve výši 296 000 Kč.
Nárŧst spáchaných provinění lze pozorovat u kriminality mládeţe. V roce 2011 bylo
evidováno celkem 14 provinění spáchaných dětmi, tedy osobami mladšími 18 let. Děti do
věku 15 let se dopustily 4, mladiství (do nedovršených 18 let) 10 protiprávních jednání.
Kriminalita takto páchaná byla násilného a majetkového charakteru. Na sluţebním
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obvodu 276 km2, ve kterém má 26 190 obyvatel trvalé bydliště nebyly evidovány
problémy s cizinci, ani zaznamenána takto problémová místa, ani tzv. vyloučená lokalita,
kde by se zdrţovali nepřizpŧsobiví občané ať uţ z jakéhokoli etnika. Tak jako v roce 2010
ani letos nebyl zaznamenán trestný čin s extrémistickým podtextem.
Drogová
problematika se týkala 2 skutkŧ kdy byly naplněny obligatorní (povinné) znaky skutkové
podstaty přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a jedy. Ty byly řešeny ve spolupráci se specialisty Sluţby kriminální policie a
vyšetřování ÚO Olomouc.
U majetkové kriminality byl oproti roku 2010 zaznamenán nárŧst této trestné činnosti
o 43 zjištěných činŧ a bylo zaznamenáno spáchání 286 majetkových trestných činŧ, u 39
z nich se podařilo zjistit pachatele (úspěšnost pouze 13,64 %). Šlo o krádeţe vloupáním ve
105 případech s objasněností 13 případŧ (12,38 %), konkrétně vloupání do chat 7 (1, 14,29
%); do rodinných domŧ 10 (3, 30 %); do bytŧ 4 (0, 0 %); do obchodŧ 8 (0, 0 %); do
restaurací 8 (0, 0 %); do ostatních objektŧ 65 (8, 12,31 %); jiné, výše neuvedené 3 (1, 33,33
%). Krádeţe prosté se staly v 153 případech – objasněno 20, coţ bylo 13,07 %. Jednalo se o
2 krádeţe kapesní (0, 0 %); krádeţe motorových vozidel dvoustopých 14 (3, 21,43 %);
jednostopých 1 (0, 0 %); jízdních kol 18 (1, 5,56 %); krádeţe věcí z vozidel 61 (1, 1,64 %);
krádeţe v jiných objektech 23 (10, 43,48 %); krádeţe ostatní 18 (2, 11,11 %); jiné, výše
neuvedené 16 (3, 18,75 %). Jde tady o nejrozšířenější druh kriminality a v počtu všech
spáchaných trestných činŧ v územním obvodu OO P ČR Litovel se tento druh kriminality
vyskytuje v 58,73 %. V roce 2011 patřily krádeţe prosté mezi druhou skupinu s nejmenší
procentuální objasněností, kdyţ bylo spácháno celkem 153 evidovaných skutkŧ a jen u 20
z nich byl zjištěn pachatel. To znamená statistickou objasněnost jen 13,07 %.
V roce 2011, stejně jako loni, bylo v oblasti hospodářské kriminality spácháno 23
trestných činŧ a stejně byl u 14 zjištěn pachatel. Jde především o trestnou činnost týkající
se porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi,
a dále trestnou činnost týkající se padělání a napodobení díla výtvarného umění. Tyto
činy se prověřovaly celkem v 9 případech se 100 % objasněností.
U násilné kriminality došlo k poklesu oproti roku 2010 o 4 skutky, tj. na 32 činŧ
s nárŧstem jejich objasněnosti na 28, coţ činí 87,50 %. Nedošlo k ţádné vraţdě, loupeţ byla
pouze jedna. Nejvíce bylo úmyslných ublíţení na zdraví – 11 (objasněno 10, 90,91 %);
nebezpečných vyhroţování – 10 (9, 90 %); vydírání v 5 případech, porušování domovní
svobody ve 2, nebezpečné pronásledování v 1 a také jednou neoprávněný zásah do
práva bytu.
Bylo prošetřováno celkem 28 incidentŧ se znaky domácího násilí a v 5 případech
vyl vyuţit institut vykázání. Vţdy se jednalo o muţe. Mravnostní kriminalita zaznamenala 1
trestný čin znásilnění (dosud neobjasněn), 2 skutky vykazující znaky pohlavního zneuţívání
a 1 čin s pohlavní úchylkou. Statistická objasněnost těchto 4 spáchaných trestných činŧ
mravnostního charakteru je ve výši 75 %.
Do kolonky ostatní a zbývající kriminalita je zahrnuto 49 trestných činŧ u kterých byl
v 41 případech zjištěn pachatel (objasněnost 83,67 %). Sem patří například výtrţnictví,
poţáry, maření úředního rozhodnutí, sprejerství aj. Nejčastější bylo maření úředního výkonu
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v počtu 31 případŧ a v 5 případech šlo o výtrţnictví. Zbývající kriminalita zahrnuje 93
trestných činŧ této kategorie s objasněností 91,40 %, coţ znamená, ţe v 85 případech byl
zjištěn pachatel. V této kategorii je početně nejvíce zastoupen trestný čin zanedbání
povinné výţivy – 35 (objasněno 35); ohroţení pod vlivem návykové látky 27 ( 24, 88,89 %);
dopravní nehody nedbalostní – 25 (22, 88 %); ostatní trestná činnost – 5 (3, 60 %) a ublíţení
na zdraví z nedbalosti – 1 (1).
Bezpečnost silničního provozu zajišťují policisté OO P ČR Litovel přímým výkonem
sluţby a dohled nad silničním provozem provádějí kaţdodenně. Dohled a preventivní
činnost jsou součástí běţného výkonu sluţby. Patří k tomu i řada dopravně bezpečnostních
akcí v rámci kraje či celé republiky. Nad jejich rámec provedlo zdejší oddělení dalších 15
preventivních akcí. Bylo zjištěno celkem 560 přestupkŧ, z nichţ 514 bylo vyřešeno v rámci
blokového řízení, 46 přestupkŧ bylo oznámeno správnímu orgánu. Blokové pokuty byly
uloţeny v celkové výši 289 500 Kč (loni 489 přestupkŧ, pokuty 320 000 Kč.) Společensky
nebezpečným jednáním ze strany účastníkŧ silničního provozu je nepochybně řízení
vozidla pod vlivem alkoholických nápojŧ. Takových případŧ bylo nutno řešit 21. K tomuto
počtu je ovšem nutno přiřadit dalších 14 případŧ jízdy řidičŧ pod vlivem alkoholu, kdy
jejich jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu Ohroţení pod vlivem návykové
látky dle § 274 trestního zákoníku.

V oblasti prevence prosazuje OO projekt Community policing (policejní práce
orientovaná na sluţbu veřejnosti). Bezpečnostní situace teritoria je denně vyhodnocována
a jsou přijímána opatření vedoucí k předcházení škodlivých protiprávních jednání
pachatelŧ trestné činnosti. Policisté jsou veleni do míst s největším nápadem takové
činnosti a do míst, kde i v minulosti docházelo k narušování veřejného pořádku. Jsou
vyhlašovány preventivní bezpečnostní akce se zaměřením na páchání přestupkŧ i
trestných činŧ v dopravě, akce se zaměřením na kontrolu dodrţování zákona 379/2005 Sb.
O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi i akce zaměřené na předcházení
páchání majetkové kriminality. Na webových stránkách se veřejnost mŧţe seznámit
s projektem „Poznej svého policistu“. Policisté se účastní Dnŧ integrovaného záchranného
systému, Dne dětí a dalších akcí se zapojením široké veřejnosti, na kterých prezentují
činnost Policie ČR.

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL
Městská policie Litovel pŧsobí na území města a všech 11 místních částí. Na plnění
jejich úkolŧ se podílí 10 stráţníkŧ, velitelem je Mgr. Lubomír Broza a jeho zástupcem Jiří
Forst. MP je orgánem obce, který zabezpečuje místní záleţitosti veřejného pořádku.
Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíţí na dodrţování pravidel
občanského souţití, obecně závazných vyhlášek, podílí se na dohledu nad bezpečností
silničního provozu na pozemních komunikacích a na prevenci kriminality.
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Při zabezpečování zmíněných problematik řešila MP Litovel v roce 2011 celkem
2 138 přestupkŧ, 25 podezření ze spáchání trestného činu a odchytila 48 volně
pobíhajících zvířat. Na blokových pokutách bylo uloţeno 384 400 Kč.
V oblasti dopravy bylo při dohledu na místní úpravu silničního provozu řešeno
celkem 1 530 přestupkŧ. Blokovou pokutou uzavřeno 679, postoupením správnímu orgánu
58, domluvou 793 případŧ a na pokutách vybráno 339 000 Kč. Byl prováděn i dohled nad
dodrţováním nejvyšší povolené rychlosti se zaměřením na místa leţící v blízkosti školských
zařízení, přechodŧ pro chodce a na místa, kde se vyskytuje větší počet chodcŧ a cyklistŧ
na komunikaci. Tak bylo provedeno během roku 2011 21 dopravních akcí, při kterých bylo
řešeno 241 překročení nejvyšší povolené rychlosti. Z toho 202 přestupkŧ bylo vyřešeno
blokovou pokutou v celkové uloţené částce 218 500 Kč a 39 přestupkŧ bylo postoupeno
správnímu orgánu.
Do této oblasti patří i kontrola parkování v historickém centru města (podle
rozhodnutí Rady města Litovel). Stráţníci zajišťují vydávání parkovacích karet, zajišťují
provoz parkovacích automatŧ a provádí kontrolu tohoto nařízení. V tomto roce přibyla
další lokalita s regulovaným vjezdem vozidel, a to přírodní koupaliště v místní části Nová
Ves. Na parkovném v obou uvedených lokalitách bylo v roce 2011 vybráno 860 316 korun.
Ostatní přestupky, které řešila MP při zajišťování místních záleţitostí veřejného
pořádku byly: 30 na úseku alkoholismu a jiných toxikomanií; 46 při porušování nařízení a
vyhlášek ML; 47 při narušování veřejného pořádku; 49 narušování občanského souţití, 50
v souvislosti s majetkovou činností. Celkem tak bylo řešeno 608 přestupkŧ. Z toho 80
blokovou pokutou (vybráno 45 400 Kč), 183 postoupením správnímu orgánu a 345
domluvou. Patří sem i odchyt volně pobíhajících zvířat. Bylo jich 48, většinou psŧ, ale
v ojedinělých případech šlo o odchyt koček, berana, hadŧ a labutě. Z odchytu psŧ jich 12
bylo umístěno do útulkŧ, zbytek vrácen majitelŧm.
Nezanedbatelnou je činnost MP při pořádání kulturních a sportovních akcí, kdy se
stráţníci podílejí na zajištění veřejného pořádku například při Hanáckých Benátkách,
poutě KDU-ČSL, Litovelského Otvíráku, Litovelských slavnostech či BOBR CUPu.
Dŧleţitá je i oblast prevence, jejímţ základem je pohyb stráţníkŧ v ulicích při pěších
hlídkách. Kaţdodenně v prŧběhu školního roku probíhá kontrola nebezpečných přechodŧ
pro děti při jejich cestě do škol. V posledních letech MP významně spolupracuje v oblasti
dopravní prevence s DDM Litovel. Je probírána teorie při besedách se ţáky ZŠ
v litovelském regionu a stráţníci se také účastní praktického výcviku na dopravním hřišti.
Během roku bylo takových akcí 20 a zúčastnilo se jich na 200 dětí. MP úzce spolupracuje s
OO P ČR v Litovli například při společných pěších hlídkách. Spolu s HZS Litovel byl
uspořádán nácvik záchranné akce na vodní ploše na přírodním koupališti Nová Ves.
V prosinci 2011 byla ve městě zrealizována I. etapa budování městského
kamerového systému. Kamery byly umístěny na ulici 1. máje, kde podle zjištění MP je
nejvíce zaznamenaných případŧ narušování veřejného pořádku. Kamery monitorují dění
na této ulici a části ulice Havlíčkovy, Smyčkovy a v parku Míru. Kamery tak slouţí nejen
k dohledu na místní záleţitosti veřejného pořádku, ale pomáhají předcházet pouliční
trestné činnosti a přestupkŧm, zvyšují také bezpečnost občanŧ. Technické a monitorovací
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zařízení je umístěno na sluţebně MP na Havlíčkově ulici. Realizace byla financována z 50 %
z rozpočtu města, ze zbytku od provozovatele jednoho z barŧ na ulici 1. máje. V roce 2012
bude realizována další etapa, a to na náměstí Přemysla Otakara.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE, POŢÁRNÍ STANICE LITOVEL
Velitelem Poţární stanice Litovel, která patří pod Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc je nadále nadporučík Bc. Petr Höchsmann.
Početní stav příslušníkŧ je nyní 15, během roku byl stav posílen o 2 členy. Za rok 2011
jednotka vyjíţděla celkem k 239 událostem.
Na území ORP Litovel došlo letos ke vzniku 204 mimořádných událostí, které si
vyţádaly okamţitý zásah jednotek poţární ochrany. Jednalo se o 45 poţárŧ, 39
dopravních nehod, 7 únikŧ nebezpečných látek, 100 technických havárií a o 13 planých
poplachŧ (v roce 2010 byl stav: 34, 47, 8, 152, 8 – celkem 249 událostí).
Příslušníky HZS Olomouckého kraje bylo šetřeno uvedených 45 poţárŧ, coţ činí 22 %
z celkového počtu mimořádných událostí. Celková škoda zpŧsobená poţáry na území
ORP Litovel dosáhla výše 2 739 000 Kč a částka, kterou evidují jednotky poţární ochrany
jako sou činností uchráněné hodnoty, dosáhla výše 9 942 000 Kč. Při těchto poţárech byly
zraněny 3 osoby a došlo i k jednomu úmrtí.

Oddělení stavební prevence v rámci výkonu státního poţárního dozoru posuzuje
předloţenou projektovou dokumentaci a vydává stanoviska pro řízení podle stavebního
zákona. Z významnějších staveb tak byly v roce 2011 posuzovány např. areál společnosti
DSL FOOD s.r.o. v prŧmyslové zóně Nasobŧrky – Víska a rozšíření sýrárny ORRERO ve Třech
Dvorech. Celkem bylo přijato 1 534 ţádostí a k nim vydáno 1 497 stanovisek, kdy šlo o
územní či stavební řízení a stanovisko k řízení o uţívání stavby.
Jednou z forem výkonu státního poţárního dozoru je i kontrolní činnost, kdy jde o
komplexní nebo tematické kontroly a v případě zjištěných nedostatkŧ o tzv. kontrolní
dohlídky. V roce 2011 bylo provedeno 5 komplexních, 11 tematických kontrol a 7
kontrolních dohlídek. Celkem bylo zjištěno 24 závad, které se týkaly neprokázání
provozuschopnosti poţárně bezpečnostních zařízení (elektroinstalace, hromosvody aj.),
nepředloţení platných dokladŧ o revizi nebo nevedení poţárních řádŧ.
V prŧběhu roku byla provedena oprava střechy poţární stanice výměnou střešní
krytiny. Dále byla nainstalována sekční vrata do dílny a provedeny další dílčí opravy a
úpravy. V květnu 2011 byl uspořádán turnaj v nohejbalu spolu s příslušníky OO P ČR Litovel
a v prosinci 28. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise pro příslušníky HZS Olomouckého
kraje, územního odboru Olomouc.
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18. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, FINANČNÍ ÚŘAD
K 1. 4. 2011 byl zrušen pŧvodní Okresní úřad práce v Olomouci, který měl svou
právní subjektivitu, např. vlastní IČ apod. Zákonem č. 73/2011 Sb. – Zákon o Úřadu práce
České republiky a o změně souvisejících zákonŧ byl k tomuto datu zřízen Úřad práce
České republiky, který přebral veškeré úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany
zaměstnancŧ při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory aj. Úřad
práce ČR je správním úřadem s celostátní pŧsobností a účetní jednotkou. Organizačně je
členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody pŧsobení krajských poboček
jsou shodné s územím krajŧ podle zákona č. 347/1997 Sb. Ty se dále člení na kontaktní
pracoviště, která vznikla reorganizací pŧvodních úřadŧ práce a jejich kontaktních míst.
V Olomouckém kraji pŧsobí tedy Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci,
Vejdovského 988/4 a jejím ředitelem je Ing. Jiří Šabata. Správním obvodem je území
Olomouckého kraje, tedy okresŧ Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Kontaktní
pracoviště jsou umístěna v Hanušovicích, Hranicích, Javorníku, Jeseníku, Kojetíně, Konici,
Lipníku nad Bečvou, Mohelnici, Olomouci, Prostějově, Přerově, Šternberku, Šumperku,
Uničově, Zábřehu, Zlatých Horách a také v Litovli. Vedoucí tohoto kontaktního pracoviště
je Mgr. Zuzana Krejčí.
Na území pověřeného Městského úřadu Litovel bylo v roce 2011 11 723 lidí
ekonomicky aktivních. Míra nezaměstnanosti byla v prosinci 2010 11,3 %, k 31. 12. 2011 9,4
%. Došlo tady k poklesu o 1,9 %, coţ je ve srovnání s okresním údajem (118 768 ekonomicky
aktivních, 2010 -11,2 %, 2011 – 10,1 %, změna míry nezaměstnanosti – 1,1 %) téměř
dvojnásobně vyšší hodnota. Z přehledu vyplývá, ţe jiţ v únoru 2011 klesla míra
nezaměstnanosti na Litovelsku pod okresní úroveň a udrţela se pod ní aţ do konce roku.
Na konci roku 2011 bylo v evidenci ÚP registrováno celkem 1 105 dosaţitelných uchazečŧ
o zaměstnání z Litovelska, z toho 431 osob přímo z Litovle.
FINANČNÍ ÚŘAD LITOVEL
Ředitelem úřadu je i nadále Ing. Radomír Florián, který ve zprávě uvedl, ţe
v prŧběhu roku 2011 nedošlo k ţádným podstatným změnám proti údajŧm z roku 2010. Na
úřadě pracuje 25 pracovníkŧ včetně ředitele. Současně nedošlo ke změnám ani ve smyslu
uspořádání FÚ, jeho organizace, poslání a plnění hlavních úkolŧ. Z titulu povinnosti
zachovávat v určitých oblastech mlčenlivost odkazuje na údaje zveřejňované
Ministerstvem financí ČR za celý rezort všech správních úřadŧ pod MF ČR spadajících (to
ve věci prŧměrného platu) a stejným zpŧsobem odkazuje na údaje týkající se výběru daní
– statistické údaje, výroční zpráva MF příp. informace Ústředního finančního a daňového
ředitelství.
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19. EKONIMIKA, CENY, MZDY
EKONOMIKA
Jsme na začátku roku 2011 a vše vypadá více neţ slibně. Český prŧmysl se aţ
překvapivě dobře zotavuje z krize. Příznivému vývoji pomohl především historický rekord,
který se týká vývozu do Německa. Daří se především automobilkám, za rŧstem stojí také
strojírenský a hutní prŧmysl a výrobci výpočetní techniky. I firmy našeho kraje dělají
lukrativní byznys, mezi nimi i HOPAX Červenka, který se opírá o kontrakt s německou firmou
a zajišťuje přepravu nadměrných nákladŧ, nebo PAPCEL Litovel, který má dodat do
Běloruska papírenskou technologii za bezmála jedenáct milionŧ eur.
Vláda spoléhá na to, ţe peníze jí přinese zotavení ekonomiky, ovšem nevycházejí jí
reformní počty. Chtěla by najít miliardy na dŧchody, a proto bude muset tvrdě šetřit. ČR
slušně roste (o 2,5 %), ovšem Německo víc. Vzdaluje se nám, meziroční rŧst měl u nás jen
poloviční tempo.
V květnu jásáme – prŧmysl překvapil, vzrostl o 15,2 %! Hodnota nových zakázek
meziročně vzrostla o 5,2 %. Výrazně k tomu přispěla výroba motorových vozidel, přívěsŧ a
návěsŧ ( o 29,9 %), strojŧ a zařízení (o 22,7 %) a výroba elektrických zařízení (o 25,7 %). Horší
výsledky hlásí stavebníci, kterým se nepodařilo překonat následky krize a vládních
úsporných škrtŧ – stavebnictví pokleslo o 4,9 %. Klesla i výroba počítačŧ, elektronických a
optických přístrojŧ (o 9,5 %), potravinářských výrobkŧ (o 2,8 %) a nábytku (o 4,8 %).
V polovině roku prŧmysl brzdí – po roce rŧstu prŧmyslová výroba v ČR meziročně
zpomalila na 4,7 % - je jasné, ţe období boomu je pryč. Sestup má dvě vysvětlení:
zpomalující evropská ekonomika a vysoká meziroční srovnávací základna. Jinak řečeno,
výsledky prŧmyslu byly relativně dobré, ale ČR si dlouhodobě nemŧţe udrţet „asijské“
dvouciferné tempo rŧstu. Tuzemský prŧmysl se v posledním pŧlroce tradičně dělí na auta
a techniky, kterým se daří, a zbytek, jenţ pokulhává nebo rovnou klesá. Rapidní pokles je
především v potravinářství.
S podzimem se situace horší – ekonomika se zadrhává, vláda chystá další úspory. Uţ
je téměř jisté, ţe druhou vlnu krize pocítí i Česko. Naše ekonomika poroste v dalším roce o
jediné procento a rozpočet se bude muset upravovat. Ten byl totiţ postaven na
předpokladu rŧstu ekonomiky o 2,5 %. Vývoj u nás bude hodně záleţet na tom, jak se
s dluhovou a bankovní krizí eurozóny vyrovná německá ekonomika. Zatím jediným
konkrétním opatřením má být zvýšení DPH na 19 či 20 % s výjimkou lékŧ a knih, od poloviny
příštího roku. Zpomalení ekonomiky asi zpozdí i vládní reformy. Výrazně zhoršený vývoj by
znamenal přibrzdění startu dŧchodové reformy, jejíţ náklady představují aţ 20 miliard
ročně.
V listopadu došlo k tomu, ţe rŧst prŧmyslové výroby se téměř zastavil, výroba
počítačŧ dokonce o pětinu propadla. Škodovky, kolínská trojčata z automobilky TPCA a
několik typŧ vozŧ Hyundai – to jsou spolu s tuzemskými dodavateli dalším automobilkám
poslední tahouni českého prŧmyslu. Domácí poptávka je slabá, firmy se připravují na horší
časy, omezují investice, šetří a jsou opatrné při nabírání nových zaměstnancŧ. Zdá se, ţe
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budeme muset pečlivě sledovat problémy kolem Řecka a Itálie, které nahlodávají euro a
s ním i celou evropskou ekonomiku.
Konec roku je rozporuplný. Na jedné straně nás OECD (Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj) chválí, ţe jdeme správnou cestou stabilizace
hospodářství a dobře rozjetých reforem, prý si zlepšujeme svŧj přístup na trhy a získáváme
výborná hodnocení ratingových agentur, na druhé straně je na konci roku méně práce a
na úřadech zapsáno přes pŧl milionu nezaměstnaných. Co s námi bude, kdyţ záchranné
finanční mechanismy v eurozóně příští rok zkolabují a evropské státy budou muset
zachraňovat své banky? Optimismus ministra financí Kalouska (TOP 09) se zdá nemístný, a
to, ţe rŧst ekonomiky nebude 2,5 %, ale jen 1 %, pocítí na své kŧţi kaţdý Čech. Nejhorším
scénářem je propad ekonomiky o 5 % a její zamrznutí v roce 2012. Počet nezaměstnaných
bude stoupat, ovšem nijak dramaticky. Dŧvod? Na pracovním trhu klesá konkurence,
protoţe silné poválečné ročníky odcházejí do dŧchodu. Asi budeme méně utrácet? Na
příjmech bude chybět minimálně 18 miliard korun, takţe vlády chtě nechtě musí přijít se
zásadními opatřeními v rozpočtové legislativě, především na výdajové, ale také na
příjmové stránce.
Zdá se, ţe naše smŧla je v tom, ţe přišly dvě krize rychle po sobě. Vlády dávaly do
ekonomiky obrovské mnoţství peněz, státy se zadluţovaly a myslely si, ţe tím tu první krizi
odstraní. Výsledkem je, ţe velké zadluţení přivolalo krizi druhou. Ekonomŧm to bylo jasné jiţ
několik měsícŧ, varovali, ţe státní rozpočet je postavený špatně. Ministerstvo financí to
bohuţel ignorovalo, kdyţ byl ještě čas s tím něco dělat. Jako rána do vazu pak vypadá
informace, ţe státní dluh ČR se od počátku roku zvýšil o téměř 113 miliard korun na 1, 457
bilionu korun. Na kaţdého Čecha tak připadá dluh přes 138 000 Kč. Státní dluh tvoří dluhy
centrální vlády a vzniká především hromaděním schodkŧ státního rozpočtu. Je
financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými pŧjčkami nebo
například pŧjčkami od Evropské investiční banky. Tady by měly zpytovat svědomí hlavně
ty „rozhazovačné“ vlády při rŧstu DPH 6,2 %. Ale, kde ţe loňské sněhy jsou?
CENY
Jiţ od Nového roku nacházíme strašáka v podobě budoucího zdraţování skoro
v kaţdých zprávách. Špičky koalice stále jednají jak „převrtat dŧchodovou reformu“, aby
se nemuselo přistoupit ke krajně nepopulárním krokŧm zavedení jednotné 20 % daně s pár
výjimkami na základní potraviny. Tak se vymýšlí, jak zdraţit zboţí postupně a na začátku
roku 2013 zavést jednotnou daň 17,5 %. Rodiče, dŧchodci, nemocní, zdraví, milovníci
kultury, sportovci i zahraniční turisté nocující v českých hotelech – ti všichni zaplatí
připravovanou reformu dŧchodŧ skrze zvýšenou sazbu DPH. Podle příjmových preferencí
rŧzných příjmových skupin by při 20% dani stouply výdaje v procentuálním vyjádření
nejvíce lidem, kteří mají v přepočtu na člena domácnosti nejniţší výdaje – tedy těm, kteří
vydělávají nejméně. Nově by totiţ mělo být zdaněno vše s výjimkou „šťastné sedmičky“,
tedy několika základních potravin (chleba, mléko, brambory, syrová zelenina,
nezpracované ryby, dětská mléčná výţiva a potraviny pro lidi s metabolickými problémy,
tedy například diabetické výrobky či výrobky pro bezlepkovou dietu).
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Lze očekávat nápor lobbistŧ, majitelŧ restaurací a ubytovacích sluţeb a vŧbec
nespokojenost nás všech. Vţdyť Česko se tak zařadí po bok státŧ s nejvyšší DPH v Evropě.
Šlo by o jedno z největších zdanění v historii České republiky. Naposledy rostlo DPH
v takové míře po vstupu ČR do Evropské unie, kdy kvŧli poţadavkŧm EU přesunul tehdejší
ministr financí Bohuslav Sobotka většinu poloţek z niţší sazby 5 % do vyšší 19 %. Jak se
zvýšení daní odrazí v koncových cenách, není zatím jisté. Je moţné, ţe pro konkurenční
boj nepŧjdou všechny ceny hned nahoru. To by se mohlo týkat například potravin. Jejich
prodejci doufají, ţe se jim nárŧst podaří absorbovat v marţích, a s cenami pŧjdou nahoru
minimálně, nebo zdraţení alespoň rozloţí do delšího období.
Začátek uţ tu máme. V březnu ceny pohonných hmot u čerpacích stanic
překonaly extrémní hodnoty ze září 2005, kdy Ameriku zasáhl hurikán Katrina. Benzin je
nejdraţší v historii Česka, kdyţ litr Naturalu 95 stojí v prŧměru 35,60 koruny a cena nafty je
34,50 korun za litr. Zejména benzinky u hlavních dálničních tahŧ nasadily ceny kolem 36
Kč. Za současný vývoj mŧţe především neutěšená situace v Libyi a další vývoj cen
pohonných hmot je kvŧli politickým turbulencím na severu Afriky nejistý. Ceny nahoru
táhne i oţivování světové ekonomiky a tedy vyšší poptávka.
Květen – rohlík za dvě koruny. Proč? Obchodníci zvýšili cenu pečiva aţ o 20 %. Prý je
k tomu donutili největší pekaři, kteří se proti obchodníkŧm spojili? Chléb podraţil o 15 %.
Všichni ale odmítají nařčení z kartelové dohody. Prý cena pšenice od loňského léta
narostla o 100 %, ceny energií šly nahoru a ceny pečiva v obchodech se dlouho drţely
nízko. Paradoxem na cenovém vývoji pekařského oboru je, ţe přestoţe výrobcŧm výrazně
stoupají náklady, spotřebitelské ceny jejich výrobkŧ díky tvrdému konkurenčnímu boji
obchodních řetězcŧ naopak klesají. Co na to spotřebitel?
Jsme v polovině roku – meziroční inflace činí 2 %, za měsíc ceny stouply o 0,5 %.
Zdraţení šlo hlavně na vrub zvýšení cen potravin a nealkoholických nápojŧ. Meziročně
zdraţila řada druhŧ potravin, například brambory zrychlily rŧst o 53,9 %, zelí 49,2 %, rostlinný
olej 43,2 %, rohlíky 38,7 %, mouka 38,6 %, máslo 29,5 %, chléb 24,0 %. Po potravinách mělo
největší vliv na celkovou úroveň spotřebitelských cen bydlení. Elektřina zdraţila o 5 %,
zemní plyn o 5,8 %, vodné o 6,2 %, stočné o 5,8 %, teplo a teplá voda o 1,7 %.
Podzim je tady a slabá koruna zdraţí Vánoce – dárky i naftu. Koruna totiţ rychle
oslabuje a dotkla se 21. 11. hranice 19 korun za dolar. Stojí za tím obavy z prohloubení
dluhové krize v eurozóně. Koruna od léta vŧči euru ztratila přes 5 % své hodnoty, proti
dolaru je to dokonce více neţ 13 %. Pokud se situace v evropské a české ekonomice
nebude dramaticky zhoršovat, měla by koruna přestat s oslabováním a začít mírně
posilovat. V případě poklesu hospodářství eurozóny však mŧţe přijít další oslabování a
slabá měna zdraţuje nákupy v zahraničí i dováţenou elektroniku. Kdo zatím vliv silného
dolaru cítí nejbolestivěji, jsou majitelé dieslových aut. Nafta od začátku července zdraţila
téměř o dvě koruny a prodává se v prŧměru za 35,57 Kč, coţ je další absolutní rekord. Na
dálnicích litr nafty přesáhl i 37 korun.
Závěr roku je smutný. Ceny rostou nejrychleji za tři roky, ţene je DPH u potravin.
Stejně jako před posledním výrazným zvýšením DPH v lednu 2008, tak i nyní začínají
potraviny zdraţovat s několikaměsíčním předstihem. Od ledna totiţ vzroste sazba DPH na
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potraviny či léky z 10 na 14 %, přidají se i ceny tepla, vstupenek, vody a jízdného. Strategie,
kdy prodejny pomalu a nenápadně zdraţují své zboţí s předstihem a v lednu se pak
budou chlubit tím, ţe drţí staré ceny, je odzkoušená z roku 2008. Je jisté, ţe před svátky
ještě lidé ceny řešit nebudou, tudíţ prostor pro nenápadné zdraţování tu je. Hrozí ovšem,
ţe kupující ve snaze ušetřit, sáhnou častěji po těch nejlevnějších a méně kvalitních
potravinách.
Rŧst cen zrychlil na 2,3 % a letos poprvé se dostal nad dvouprocentní cíl centrální
banky. Prim drţely potraviny a nealkoholické nápoje, které meziročně přidaly na 5,4 %.
Meziroční zvýšení cen nejlépe uvidí hospodyňka na klasickém vánočním nákupu, v němţ
nechybí suroviny na pečení, jako je mouka, vejce či kakaový prášek. Například vejce
zdraţila oproti loňskému prosinci o 17 %, ztuţený tuk téměř o 30 % a kakao o 22 %.
Do dalšího roku 2012 asi bude platit: „Stát si léčí kasu, občané to platí!“ Vládní
reformy totiţ po dlouhých obstrukcích definitivně prošly parlamentem a od 1. 1. 2012
ovlivní výrazně rodinné rozpočty (pokud se do nich nevloţí Ústavní soud). Bylo schváleno
15 reformních zákonŧ vrácených Senátem. Společné je jim to, ţe o něco více zatíţí
rozpočty domácností. Od změn se v příštích letech čeká úspora pro státní kasu, pruţnější
zaměstnávání lidí, obtíţnější zneuţívání sociálních dávek či více peněz vybraných na
daních. Tak, od ledna vyšší DPH na potraviny, léky či vodu a podpora obnovitelných
zdrojŧ – to jsou dva hlavní dŧvody pro zdraţování v příštím roce. Domácnosti si připlatí
měsíčně v prŧměru 500 korun. Vykročme tedy vesele a radostně vstříc světlým zítřkŧm!
MZDY
Minimální mzda se v ČR nezvyšovala uţ pět let, coţ je vŧbec nejdéle v celé Evropě.
Ustálená je na částce osmi tisíc korun měsíčně. Také ostatní země nechávají uţ nějakou
dobu minimální mzdu beze změn, za coţ mŧţe ekonomická krize. U nás se neustále zvyšuje
rozdíl mezi prŧměrnou mzdou a minimální mzdou. Zatímco v západoevropských zemích
Evropské unie dosahuje minimální mzda přes 40 % prŧměrné mzdy, v tuzemsku je to jen
34 %. Za minimální mzdu u nás ovšem pracuje přibliţně pouze jedno procento
zaměstnancŧ. Ovšem tisíce lidí chodí den co den do zaměstnání s pocitem, ţe
nedostávají plat, jaký by si zaslouţili. Platové statistiky pravidelně vzbuzují obrovský zájem.
Většina lidí je ale rozhořčená, protoţe tak vysokou částku na své výplatnici nevidí. Statistiky
totiţ uvádějí kromě nejvyšších a nejniţších platŧ v dané profesi i tzv. medián, který se asi
nejvíce přibliţuje „normální“ mzdě.
Zdá se, ţe v tomto roce svítá na lepší časy. Trh práce se v ČR oţivuje. Poprvé po
třech letech začaly na konci minulého roku rŧst platy specialistŧ v řadě oborŧ, přibylo také
nových pracovních míst. Pokud začaly rŧst platy programátorŧm, je to dobré znamení pro
všechny – přidávat se začne i v ostatních oborech. Nejvíce si finančně polepšili uchazeči
s praxí, těţké časy ovšem stále nekončí absolventŧm škol bez praxe. Těch je nyní bez
práce skoro padesát tisíc. Firmy preferují odborníky, kteří jiţ mají poţadované zkušenosti, a
to nejlépe z konkrétního odvětví, a mohou danou pozici zastávat okamţitě bez nutnosti
zdlouhavého zapracování či školení. Absolventŧm se alespoň doporučuje, aby si
zdokonalovali znalost cizích jazykŧ. Angličtina totiţ stále zŧstává jedním z hlavních
poţadavkŧ při výběrových řízeních na volné pozice.
88

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2011

Skočme však rovnýma nohama do reality v našem kraji. Přes 600 korun navíc
přisypala kaţdý měsíc oproti roku 2009 do peněţenek lidí v Olomouckém kraji poslední
statistika o prŧměrné mzdě. Ta byla na konci minulého roku ve výši 20 793 korun. I kdyţ
rychlost jejího rŧstu byla pátá nejvyšší v republice, stále se náš kraj s hodnotou svého
prŧměrného platu drţí na chvostu ţebříčku a především i o více neţ 3 000 korun pod
celostátním prŧměrem (23 951 Kč). Ke dnu jej táhne hlavně dlouhodobě nízký počet
zahraničních investic, které s sebou obecně přinášejí nadprŧměrné platy a pak
ekonomický útlum na Jesenicku. Vliv ovšem mají i další méně významné faktory jako
vzdělanostní struktura obyvatel nebo zemědělská tradice.
Ekonomika v našem kraji sice roste a lidé si toho mohou koupit víc neţ před
patnácti lety. Ovšem v celorepublikovém porovnání nejsou výsledky nijak lichotivé. Koupit
si mŧţeme i dávat na spoření, ovšem téměř nejméně z celé země. Takzvaný čistý
disponibilní dŧchod domácnosti představující částku, kterou mohou domácnosti věnovat
na konečnou spotřebu a na úspory dosáhl v přepočtu na jednoho obyvatele kraje roční
částky 169 244 korun. Během patnácti let se sice zvýšil více jak dvojnásobně, coţ ale podle
statistikŧ představuje při vývoji inflace a nárŧstu cen zvýšení o pouhých 23 %.
Z celorepublikového pohledu jde o hodnoty podprŧměrné a v roce 2010 obsadil
Olomoucký kraj mezi regiony aţ poslední místo.
Podle šéfa krajské hospodářské komory Bořivoje Mináře údaje statistikŧ
nepřekvapují: „Za patnáct let sice vzrostla výkonnost ekonomiky i ţivotní úroveň. Určitě
jsme zbohatli, ale obávám se, ţe kraj jako celek ztrácí konkurenceschopnost, protoţe platy
rostly v mnoha případech rychleji neţ produktivita práce. To je ale nemoc celé republiky,
jen u nás je vidět víc neţ jinde. Ta je dokonce druhá nejhorší mezi regiony, dosahuje jen
84,8 % (Praha 144,3 %)“. To není dobrá zpráva!
Nakonec alespoň nějaká lepší zpráva. I přes ekonomické problémy valící se ze
zahraničí by měly mzdy v Česku příští rok rŧst. Podle prŧzkumu přední poradenské firmy
Mercer aţ o 3 %. Takový rŧst lidé sice nijak zvlášť nepocítí – zčásti ho totiţ „vymaţou“ vyšší
ceny, které mají rŧst o více neţ 2 % - optimistické však je, ţe mzdy se ani poté
nepropadnou. Mzdové nárŧsty budou bezesporu ovlivněny vývojem ekonomiky, rŧstem
inflace a především ekonomickou kondicí konkrétních firem.

20. ZAMĚSTNANOST
V letech 2009 a 2010 měla nezaměstnanost úplně odlišný prŧběh: zatímco předloni
se kvŧli krizi zvedala prŧběţně po celý rok, loni šla do března nahoru, potom se začala
výrazně sniţovat. Uprostřed roku se několik měsícŧ drţela zhruba na stejné úrovni, aby od
října šla zase nahoru a v prosinci doslova vyletěla vzhŧru. Loňský prosinec tak zkazil celý
rok. Šlo o přísnější vyplácení podpor a výrazné omezení přivýdělku pro nezaměstnané, coţ
přivedlo v prosinci na úřad i ty propuštěné, kteří by se jinak nechali zaregistrovat aţ
v lednu. Jen v okrese Olomouc přišlo v prosinci na úřady práce o třetinu více
propuštěných neţ v roce 2009.
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Takový nárŧst počtu nezaměstnaných tedy kraj nepamatuje. Za prosinec 2010 se
na úřady práce zapsalo 5 068 lidí. Zle se daří hlavně Jeseníku, kde je teď míra
nezaměstnanosti nejvyšší v republice, kdyţ vzrostla o 3 % a přiblíţila se tak aţ ke 20 %.
Krajská míra nezaměstnanosti je na začátku roku 12,5 % a bez práce je evidováno 40 732
lidí.
Máte na začátku dubna jedno číslo z 38 932? Tak se ho zkuste zbavit! Tolik je totiţ
právě k 1. 4. v kraji nezaměstnaných (míra nezaměstnanosti 12,1 %) a moţností, jak najít
práci se jim moc nenabízí - volných míst je zhruba 1 800. Dělníci ve strojírenských oborech,
technici, mistři, prodavači, řidiči – to jsou obory, v nichţ si lidé v našem kraji nemusí dělat
hlavu s budoucností. Šanci mají také ti, kterým by nevadilo dělat veřejně prospěšné práce.
S příchodem teplejšího počasí začnou firmy pomalu shánět dělníky pro stavebnictví, objeví
se nabídky na sezónní práce a další pracovní poměry na dobu určitou.
Pohled na vývoj v celém státě je poněkud optimističtější. Úbytek počtu lidí bez
práce byl v dubnu nejvýraznější v historii Česka. Počet nezaměstnaných poklesl téměř o 34
tisíc osob. Takovým tempem ještě nezaměstnanost neklesala – v březnu bylo bez práce
548 tisíc lidí, v dubnu se jejich počet sníţil na 514 tisíc. Stálá místa vznikala především
v prŧmyslu (meziroční nárŧst o 4,2 %), zájem byl hlavně o dělnické profese. Ovšem
okresŧm s nejvyšší nezaměstnaností stále vévodí Jeseník s 16,3 % a v ţebříčku 10 obcí
s nejvyšší nezaměstnaností máme hned dva zástupce: Bílou Vodu na Jesenicku (38,5 %) a
Vikantice na Šumpersku (38,1 %).
Celkově je optimismus na místě i v našem kraji. Nezaměstnaných v dubnu skutečně
rekordně ubylo – téměř 34 tisíc lidí, nejvíce za posledních dvacet let. Jsme teď na 8,6 %,
pomohla místa v automobilovém a elektrotechnickém prŧmyslu. Podle ekonomŧ stojí za
vznikem nových míst oţivení ekonomiky a s tím spojený rostoucí počet zakázek
v podnicích. Rychlost nalezení práce je v nadsázce 3 000 lidí/měsíc, přesto je stále bez
práce ještě 37 707 lidí.
Přehoupli jsme se za polovinu roku a máme dŧvod k radosti – ekonomika oţivuje.
I to je zřejmě jeden z dŧvodŧ, proč nezaměstnanost v Olomouckém kraji dále klesla
(10,4 %, ale stále třetí nejhorší mezi kraji ČR!). Ve srovnání s loňským červnem se počet lidí
bez práce sníţil téměř o dva tisíce a je jich nyní přesně 34 359 (nově na seznamu přibylo
2 844 lidí, práci jich našlo 4 084). Ekonomické oţivení nastalo především u největších
zaměstnavatelŧ a svŧj podíl na pozitivním vývoji má rovněţ aktivní politika zaměstnanosti
úřadŧ práce , které podporují veřejně prospěšné práce a vznik nových pracovních míst.
Na začátku srpna jsme v kraji na čísle 34 726 lidí bez práce. To znamená, ţe práci
hledá přes deset procent lidí v produktivním věku. Co by měli dělat jim radí anketa:
1. nebát se experimentovat; 2. dát kvalitní ţivotopis; 3. vsadit na osobní jednání; 4. práci
hledat aktivně; 5. ukázat chuť pracovat a nebát se za prací i přestěhovat. Zdá se, ţe
rekvalifikační kurzy a jiné programy se dosud nijak výrazně neosvědčily. Dá se přece začít i
méně kvalifikovanou prací, neţ jaká odpovídá vzdělání nebo dosavadní praxi! Chce to
ale hlavně tu chuť do práce a určitý entuziasmus, zaujetí pro práci, protoţe mezi námi,
mnoho uchazečŧ ve své podstatě zájem o skutečnou práci ani nemá.
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Chystá se ale návrh sociální reformy, podle kterého by dlouhodobě nezaměstnaní
měli pracovat pro veřejné dobro, jinak by přišli o podporu. Pomocné práce, jako je úklid
ulic či třeba pomoc v nemocniční prádelně, čekají všechny, kteří chtějí podporu pobírat a
nepracují více neţ dva měsíce. Konkrétně by to vypadalo od začátku roku 2012 tak, ţe
kaţdý, kdo přijde o práci, by měl dva měsíce na intenzivní hledání nové. Po době „hájení“
by si však musel vybrat: buď se zapojí do veřejných prací a odpracuje 20 hodin týdně a
bude dál pobírat podporu, nebo nabídku odmítne, ale pak se musí smířit s tím, ţe od státu
dostane jen existenční minimum, coţ dělá 2 020 korun měsíčně. Omluvenkou z veřejných
prací, které budou bez finanční odměny, by bylo jen další vzdělávání, nemoc, péče o
člena rodiny či zdravotní postiţení. Zdá se, ţe si nikdo nemŧţe myslet, ţe bude ţít na úkor
státu. A tak je to správné!
Podzimní pohled na celorepublikové výsledky: úřady práce nezaznamenaly
očekávaný masivní atak absolventŧ, a i díky tomu se počet nezaměstnaných v září
překvapivě sníţil o slušných 6,4 tisíce. Ke konci měsíce se tak na úřadech práce tlačilo
celkem něco málo přes 475 tisíc lidí, coţ je vŧbec nejméně od června 2009. Celostátní
míra nezaměstnanosti je tak 8,0 %, uchazečŧ o jedno místo v prŧměru 11,9 a počet
volných míst je 39 800.
Nezaměstnanost má další dopady, nejen na sociální situaci, ale mění i zaběhnuté
stereotypy. Třeba nový slogan: „Práce za vámi nepřijde, vydejte se vy za ní!“ Zamíchalo to
i s obory na školách! Kaţdý pátý vyučený v našem kraji nenajde práci, jak ukazují čísla ze
statistik. Neplatí to ale u všech oborŧ. Stavaře a zemědělce teď například naplno „válcují“
sestřičky – ti kteří dokončí zdravotnické a technické školy, jsou doslova nedostatkovým
zboţím a mohou si z nabídek na práci vybírat. Absolventŧm zemědělských škol či oborŧ,
jako je gastronomie, hotelnictví a turismus, zbyly jen oči pro pláč. Krajský úřad si hlídá
uplatnění absolventŧ škol a postupně se snaţí utlumit obory, jejichţ absolventi dlouhodobě
nenacházeli uplatnění na trhu práce.
Vedoucí odboru školství olomouckého krajského úřadu Miroslav Gajdŧšek
vysvětluje: „Jedním z poţadavkŧ na zařazení oboru do nabídky školy je doloţení
stanoviska úřadu práce, ţe jeho studenti pak najdou uplatnění. Naším cílem je, aby školy
nabízely obory, které jsou v souladu nejen s poţadavky ţákŧ a rodičŧ, ale právě i trhu
práce.“ Na jiném místě (v kapitole Školství) píšeme o poskytování učňovských stipendií
vybraným učebním oborŧm, o které je eminentní zájem na trhu práce. Je také
připravována řada projektŧ financovaných Evropskou unií, které jsou zaměřeny na
zkvalitnění výuky a další zvýšení uplatnitelnosti absolventŧ na trhu práce.
Blíţíme se ke konci roku s nadějným konstatováním: lidí bez práce je stále míň! Tím
ale dobré zprávy končí! Signály, ţe by v příštím roce mohla nastat další vlna krize, vysílají
firemní tahouni v kraji. A v souvislosti s ní, by mohla rŧst i nezaměstnanost. V závěrečných
měsících roku zachraňují statistiku sezónní práce, ale ty brzy skončí. V listopadu 2011 ještě
míra nezaměstnanosti v kraji poklesla o dvě desetiny procenta, počet nezaměstnaných se
sníţil na 33 740 lidí, ale ve srovnání s ostatními kraji je na tom region s mírou deset procent
opět třetí nejhorší v republice hned za krajem Ústeckým a Moravskoslezským. Jeseník je
mezi okresy osmý nejhorší, vykazuje 12,4 % ekonomicky aktivních lidí bez práce. Firmy však
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stále postrádají kovoobráběče, svařeče, techniky, instalatéry, elektrikáře či řidiče
kamionŧ.
Konec nedobrý – nezaměstnaných přibylo a bude hŧř! O osm set nezaměstnaných
je více neţ v listopadu – v kraji je pokořena desetiprocentní hranice na 10,2 %, počet lidí
bez práce je 32 898. Nejbliţší vyhlídky vŧbec nejsou příznivé – řada firem na konci roku
neprodluţuje smlouvy na doby určité, podniky také propouštějí kvŧli tomu, ţe nevědí, jaké
budou mít v příštím roce zakázky a jak se vyvine ekonomická situace. Na jedno volné
místo nyní připadá 26 uchazečŧ o zaměstnání. Strašákem roku 2012 se stane slovo:
VYHAZOV! Velké světové firmy, a především banky, sniţují počty zaměstnancŧ po
desetitisících, a i některé české firmy signalizují hromadné propouštění. Takţe mŧţeme jen
doufat, ţe se tento černý scénář naplno neuskuteční!?

21. ŢIVOTNÍ STANDARD
Na úvod asi bomba: Česko předběhlo v prosperitě Itálii! Přes veškeré ekonomické
a politické problémy, které trápí mnoho státŧ po celém světě, se Česko řadí mezi
nejvyspělejší státy. Studie nezávislého výzkumného institutu LEGATUM hodnotila celkem
110 zemí z celého světa. Zaměřila se na stav ekonomiky, osobní svobodu, vzdělání, zdraví
či bezpečnost obyvatel. Zajímavé je, ţe nejlépe se Česká republika umístila v ţebříčku
mírumilovnosti a nenásilnosti daného státu, kde obsadila páté místo. V celkovém
hodnocení skončila na 26. příčce, coţ sice znamená zhoršení o dvě pozice proti loňsku,
ale předehnala například Itálii, Polsko i Slovenskou republiku. Prvenství obhájili stejně jako
loni Norové, hned vzápětí pronásledovaní Dánskem. I Švédsko a Finsko se vešly do první
desítky, čímţ se ukázalo, ţe ţivot ve Skandinávii je na nejvyšší úrovni z celého světa.
Tradičně poslední příčky obsadily země subsaharské Afriky, kterých je v poslední desítce
hned osm. Zajímavosti, které z výzkumu také vyplynuly: 65 % Čechŧ si myslí, ţe v naší
společnosti se prosadí ti nejnadanější a nejpilnější; více neţ 60 % lidí u nás se cítí bezpečně.
Horší je to s dŧvěryhodností – pouze 25 % Čechŧ dŧvěřuje jeden druhému. Jen aby to tak
nebylo i s tímto výzkumem!
Příjmy domácností rostou, nutné výdaje ale mnohem víc. Během posledních pěti let
nezbytné výdaje letěly vzhŧru mnohem víc, neţ rostly jejich příjmy. Ukázala to analýza
Informačního institutu. Podle ní jsou na tom špatně hlavně rodiny s dětmi s minimálními
příjmy. Institut vypočítal takzvaný index finanční svobody. To jsou peníze, které lidem
zŧstanou po zaplacení nezbytných výdajŧ. Suma, která pak zbývá na oblečení, dovolené
či zábavu, se stále sniţuje. Index finanční svobody se má i nadále sniţovat. Hlavně kvŧli
zvýšení niţší sazby DPH od nového roku na 14 %. Niţší příjmové skupiny, hlavně rodiny
s dětmi, nezaměstnané a dŧchodce to velmi nepříjemně zasáhne. Vláda pak bude
nucena tento propad nějakým zpŧsobem kompenzovat a přijít s novými sociálními
dávkami. Otázkou je, kde na ně vezme.
Špatně se ale nemáme, stačí prohrábnout české popelnice. Člověka zlobí, kdyţ
pak slyší, ţe za komunistŧ bylo lépe. Lidé tvrdí – všechno jsme kupovali levněji, na silnicích
bylo bezpečno, kaţdý dostával stejně a nebylo co si závidět. Kdyţ ale tyto stále rozšířené
představy o idylickém ţivotě podrobíte srovnání, mŧţete je klidně označit za mýty
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a polopravdy. Třeba ona častokrát vychvalovaná láce. Litr benzinu sice stával osm korun
a dnes je za proklínaných 35, ale pokud porovnáme, kolik se ho dalo natankovat za
měsíční výplatu tehdy a dnes, čísla se rázem obrátí. Za čistou mzdu 2 400 Kč jste v roce
1989 natankovali 300 litrŧ benzinu, za dnešních podprŧměrných 16 tisíc čistého dostanete
litrŧ 450. Podobné rozdíly platí prakticky u jakéhokoliv zboţí. Opačná situace je u energií.
Největším skokanem je vodné a stočné, jehoţ cena se za minulého reţimu desítky let
nehýbala a byla tak pod reálnými náklady. Rychleji neţ mzdy rostly také ceny elektřiny a
plynu. Celkově si toho ale pořídíme více – mzdy vzrostly sedmkrát, zatímco ceny jen
pětkrát.
Moţná to v kapitole o ţivotním standardu bude rána pod pás, ale při pohledu na
břichaté pány nad 35 a korpulentní dámy všeho věku, to nebude od věci. Jsme největšími
pijáky piva na celém světě! Předběhli jsme dokonce i takové pivaře, jako jsou Irové a
Němci. Podle dlouhodobého prŧměru vypije kaţdý Čech a Češka, a to včetně kojencŧ,
158 litrŧ piva ročně. O prvenství nás hned tak někdo nepřipraví, Irové, Němci, Australané či
Rakušané totiţ vypijí o 20 litrŧ piva ročně méně. I kdyţ se o nás mluví jako o vášnivých
jedlících masa, zdaleka nejsme v jeho konzumaci nad evropským prŧměrem, naopak!
Hlavně o telecí a hovězí uţ nemáme zájem. Kdyţ si chce Čech dopřát, dá si vepřový řízek
nebo panenku. A úplně nejraději mají Češi kuřecí maso. Jíme ho dokonce 13x více neţ
před padesáti lety. Zatímco dnes zkonzumujeme kuřecího masa přibliţně 25 kilo, v roce
1948 to byla necelá dvě kila.
Chleba nám uţ také moc „nejede“. Jeho spotřeba klesá rapidně uţ od 60. let, kdy
jsme ho spotřebovali v prŧměru 70 kilo za rok, dnes ho sníme necelých 45 kilo. Místo něj si
dáme k snídani raději pšeničné rohlíky, housky a bagety. To samé také platí o kravském
mléku, kterého pijeme oproti roku 1950 jen minimálně (tehdy 182 litrŧ, dnes zhruba 55 litrŧ)!
Zato si ale více kupujeme mléčné výrobky, a to hlavně sýry. Podle statistiky začali Češi
ohrnovat nos nad zelím, kapustou, květákem nebo mrkví. Raději si pochutnáváme na
paprikách a rajčatech. A na ústupu obliby jsou dokonce i brambory. Jejich spotřeba
klesla na historické minimum v roce 2009, kdy jsme snědli ţalostných 64,9 kila za rok, kdeţto
v roce 1950 to bylo 145,9 kila! Naštěstí ovoce zkonzumujeme za 365 dní 90 kilo, coţ je slušný
evropský prŧměr. Nejraději si dáváme sezónní ovoce – jablka, hrušky, švestky, meruňky a
broskve. Tím to ale nezachráníme! Vysoký standard neznamená totéţ co obecná
obezita!!

22. ZDRAVOTNICTVÍ
Co hýbalo oblastí zdravotnictví v roce 2011? V podstatě to byly dva problémy,
kolem nichţ se nakonec všechno točilo. Prvním byly protesty lékařŧ, které jim vzaly hodně
z jejich prestiţe. Lékaři přece u nás patří stabilně k nejprestiţnějším povoláním a podle
prŧzkumŧ veřejného mínění je jejich vedoucí pozice v ţebříčku váţených profesí uţ řadu
let neotřesitelná. Jak to bude dál – zŧstane jim prvenství, kdyţ svou iniciativou „Děkujeme,
odcházíme“ proti sobě popudili veřejnost? A heslem „Náš exodus – váš exitus“ si to u ní
rozlili ještě víc!? Nedoplatí na to, ţe ohrozili kvŧli svým vyšším platŧm péči v nemocnicích?
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Sociologové jsou přesvědčeni, ţe pokud by se prŧzkum dělal nyní, jejich prestiţ by
moţná poklesla, ale pořadí by se nezměnilo. Jedním z dŧvodŧ je okolnost, ţe k lékařŧm
mají lidé vybudován velmi silný vztah spojený s pocitem vlastní závislosti na nich. Alespoň
občas totiţ lékaře potřebuje kaţdý z nás. Takţe asi vliv odchodu lékařŧ na obecnou prestiţ
tohoto povolání se nijak radikálně nezmění. Ministr sice slíbil 10% zvýšení jejich platŧ a
katastrofickou situaci ve zdravotnictví tak zaţehnal, ovšem ke konci roku se zjistilo, ţe tolik
peněz v kase nebude. Prohlášení o přidání 6,25 % hned a zbytek aţ na to bude,
povaţovali odboráři za podraz. To jim na popularitě opět moc nepřidalo!
Ani jakési intermezzo se zvyšováním poplatku za den pobytu v nemocnici nově na
100 korun, jako první část reformy Nečasovy vlády, moc nadšení nevyvolalo. Po
obstrukcích sociálních demokratŧ byla na začátku května schválena tzv. malá reforma.
Od 1. 1. by poplatek za den pobytu v nemocnici stoupl z dnešních 60 Kč na 100 Kč a
platilo by zrušení zákazu připlácet si za lepší péči a materiál. Pacienti by si mohli připlatit za
nadstandardní péči, pojišťovna by dál hradila běţnou léčbu (tj. tzv. standard). Ale! Neříkej
hop, dokud jsi nepřeskočil. Kolem uvedených pojmŧ se jistě ještě strhne přestřelka a mŧţe
to skončit i odloţením celé reformy! Ministr Leoš Heger totiţ povaţuje toto rozdělení péče
za jednu z klíčových částí reforem.
Jsme uprostřed listopadu a první seznam nadstandardních výkonŧ a materiálŧ, za
které si lidé budou moci u lékaře legálně připlatit, je na světě. Jde o 15 poloţek, ale oproti
očekáváním mají být součástí nadstandardu některá očkování, naopak se na seznam
zatím nedostaly často zmiňované kyčelní klouby. Pŧjde například o tzv. lehké sádry – místo
sádrového obvazu obvaz z polymerovaného plastu (příplatek 300 – 600 Kč), implantace
nitrooční čočky (10 000 – 30 000 Kč), očkování proti tetanu, proti sezónní chřipce nebo
očkování kojencŧ proti pneumokokovým nákazám. Mělo by to fungovat tak, ţe pacient
uhradí jen rozdíl v ceně základního a jím poţadovaného materiálu či výkonu.

Ţe to nebude jednoduché jsme tvrdili a na konci listopadu to máme potvrzeno! Ti,
kteří se těšili, ţe si budou moci legálně připlatit za lepší péči a koupit si třeba i pozornost
primáře - pro ty máme špatnou zprávu. Druzí se báli, ţe budou od ledna platit za víc lékŧ a
uţ se nedostanou do lázní - ti si mohou na čas oddechnout. Skoro všechny změny, které
ministr Heger (TOP 09) sliboval pacientŧm od začátku roku 2012 se odsouvají. Nakonec
„hora porodila myš“: od 1.12. 2011 se bude platit v nemocnici za den stovka a od 1. 1.
2012 se bude platit v lékárně 30 korun za celý recept a ne za kaţdou poloţku na něm, jak
je tomu dosud. Od dubna či května 2012 pak bude více lékŧ placených z kapsy pacientŧ,
méně dostupné a kratší lázně, nadstandardní péče jen za příplatek a moţnost zaplatit si
za péči vybraného lékaře. Ministerstvo zdravotnictví přiznává, ţe nechce příliš dráţdit
Ústavní soud, který o tom bude rozhodovat.
Tudíţ celé slavné rozdělení lékařských výkonŧ na standard a nadstandard, tedy na
to, co je pro naše zdraví dŧleţité a bude zdarma, a na to, co uţ je zbytečné a za
příplatek, se tak nějak posouvá k roku 2013. No co, třeba to alespoň vyjde na dvacáté
výročí startu zdravotnické reformy. Nadstandardní péče tu přitom samozřejmě dávno je
(byla i za komunismu). Ale neoficiálně. Načerno. Platíme za lepší kloub, za porod, někdy 94
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bohuţel! - uţ jen za to, ţe se člověk do nemocnice vŧbec dostane a je o něj dobře
postaráno. Péče se dělí na tu pro známé – a pro neznámé, anonymní. Známí platí
protisluţbou či obálkou. Tajný nadstandard padá do tajné šedé ekonomiky. Peníze utíkají
do privátních kapes v bílých pláštích, zatímco správně by zŧstávaly v nemocnicích, do
nichţ by tak (přesně v duchu solidarity) ti movitější sypali peníze ve prospěch
nemajetnějších. I šedá ekonomika moţná někomu vlastně vyhovuje. Moţná ten
nadstandard vlastně nikdo moc legalizovat nechce. Není nad švédský stŧl, z něhoţ kaţdý
zdarma bere, a co urve, to urve. A tak je to s tou reformou pořád. Stále stejná písnička. A
tak pějme píseň dokola. Okolo stola. La la!
Co naši společnost v tomto roce mělo burcovat nejvíc? Váţným problémem se
stává alkoholismus. Češi se od běţného popíjení pomalu propíjejí k závislosti. A není jich
málo – jiţ kaţdý dvacátý bez alkoholu nemŧţe ţít. Ukázal to celorepublikový prŧzkum,
první svého druhu. Skutečnost je varující, alkoholikŧ je u nás čtyřikrát více, neţ se myslelo.
Na alkoholu je zcela závislých zhruba 550 tisíc lidí a drtivá většina z nich se neléčí. „Prŧzkum
dal k dispozici data, která vypovídají pravdu o tom, jak závaţných problémem u nás
naduţíváni alkoholu je,“ uvedl Ladislav Csémy, šéf praţského psychiatrického centra, které
bylo hlavním garantem prŧzkumu.
Pokud se započítají i lidé, kteří sice nejsou závislí, ale pijí rizikově, pak problém
s alkoholem má pětina dospělých Čechŧ. U muţŧ je to dokonce třetina. Alkohol se v zemi
pije ve velkém a lidé se nejraději opíjejí na oslavách a nejčastěji pivem (43 % lidí pije
alkohol při kaţdé oslavě, 29 % Čechŧ pije pivo alespoň jednou týdně). Kaţdý Čech nad 15
let vypije ročně v prŧměru 16,5 litru stoprocentního alkoholu, zatímco světový prŧměr činí
pouze něco přes šest litrŧ. Bohuţel trendem poslední doby je skutečnost, ţe se návykové
nemoci prolínají. K alkoholismu se přidávají častěji léky, drogy nebo patologické hráčství.
Musí se s tím něco dělat! Vţdyť jsme druzí největší pijani alkoholu na světě. S pitím
začínáme uţ v útlém dětství, přibývá ţen alkoholiček. Alkohol je společensky tolerovaný,
patří k ţivotnímu stylu. Velkou roli hraje i nešťastná cenová politika – je cenově dostupný,
ve dne v noci ke koupi skoro kdekoliv. Je to také výhodný obchodní artikl – firmy vyrábějí
stále nové druhy, aby zasáhly širší nebo úplně novou skupinu lidí. A reklamy na tuto drogu
je především v televizi více neţ je zdrávo. Snad nejtragičtější na celé věci je to, ţe na
rozvoji této závislosti jako nemoci se velkou měrou podílejí i faktory genetické. U dětí
alkoholikŧ je desetkrát (!) vyšší riziko, ţe budou mít samy s pitím problémy. Není uţ skutečně
nejvyšší čas k radikálnímu zákroku!?
Jak se s tímto fenoménem vyrovnáváme my v Litovli? Máme jistá pozitiva: daří se
vytlačovat popíjející skupiny většinou bezdomovcŧ jak z náměstí, tak z blízkosti škol i míst,
kde by mohli budit veřejné pohoršení. Městská a státní policie dělají „přepadovky“ na
odhalení popíjení mladistvých a postihu těch podnikatelŧ, kteří jim nalévají alkohol. Co ale
říci na fakt, ţe jen během roku 2011 byly otevřeny 4 nové restaurace a obnoven provoz
Záloţny. Jestli bude tento trend pokračovat podle abecedy – nové provozovny jsou totiţ
skoro všechny od „A“ (Alibaba na Ţerotínově ulici, Amazonka pana Barančíka blízko
Záloţny, Avanti na ulici Příčné), výjimkou je restaurace, pizzerie a vinný šenk „Pod
svatojánským mostem“ - tak neţ dojdeme k Z, nebude ve městě domu bez hospody. A jen
na dokreslení našeho boje proti alkoholismu: počet takovýchto občerstvovacích zařízení
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ve městě dosáhl počtu zubŧ plného dospělého chrupu – 32! Tak kdo má šanci v tomto
boji vyhrát?
Postupme o kousek dál, ke druhému kameni na cestě. Češi se nehýbou, pořádně
sportuje jen jeden z pěti. Zkrátka prŧměrný Čech je lenoch! Z výzkumu agentury MEDIAN
vyplynulo, ţe 38 % lidí se dokope k nějaké sportovní aktivitě maximálně jednou týdně, 40 %
nesportuje vŧbec, ani jednou za měsíc, a pořádně sportuje jen pětina. Je to varovný
výsledek. Není divu, ţe třetina lidí u nás má nadváhu a pětina je ještě o kategorii výš – trpí
zdraví ohroţující obezitou. Někteří naši spoluobčané jsou uţ dokonce tak leniví, ţe ani na
nákup do blízkého obchodu nejdou pěšky (přiznává to 27 % lidí). Všelijaké rady – nerady o
tom, jak si dát desetiminutovou procházku na cestě do práce, kdyţ vystoupíme o zastávku
tramvaje dřív, nebo o škodlivosti výtahŧ se mezi námi míjejí účinkem.
Obecně se říká, ţe bychom měli denně ujít 10 000 krokŧ pro zachování kondice,
coţ je šest kilometrŧ, ale není v silách člověka s normálním zaměstnáním to dodrţet, pokud
cíleně nevyrazí po práci ven. Z prŧzkumu vyplynulo, ţe muţi sportují víc. Skoro polovina ţen
přiznává, ţe nesportuje ani jednou měsíčně, u muţŧ je to třetina. Vyjmenovat zdravotní
problémy, které nadváha a obezita zpŧsobují, by bylo nošením dříví do lesa. Co u nás:
Město Litovel věnuje skutečně maximální pozornost zapojení dětí a mládeţe do
sportovních oddílŧ, které slušně podporuje; máme tady plavecký bazén a saunu (jde o
veřejné sluţby, které dotace potřebují a o jejich uţitečnosti pro zdraví snad není třeba dále
diskutovat); utěšeně roste počet fitcenter, moţností masáţí, cvičení a aktivního pohybu je
dostatek pro všechny generace; na někoho při „nordic walkingu“ uţ se nepohlíţí jako na
exota aj. Tady máme svědomí téměř čisté, a abychom měli i dŧkazy, stačí si zalistovat
v kronice v kapitole Sportovní organizace a sdruţení, kde si moţná poněkud opravíme o
něco výše vyslovený názor odborníkŧ?
Ještě do třetice všeho zlého: proměna našeho vztahu ke kouření. Zdá se, ţe
cigareta obecně přestává být v kurzu, ale … ! Ona sice v kurzu uţ není, ale Čechŧm to
jaksi nevadí. V České republice dále 29 % lidí kouří; 61 % se ani s kouřením přestat
nepokouší a jen 8,7 % kuřákŧ vyhledá při odvykání odbornou pomoc. Shrňme si to:
protikuřácké kampaně u nás nefrčí, cigaretu stále vytahuje skoro třetina lidí kterým nějak
nevadí, ţe podle Evropské unie stojí léčba jednoho kuřáka prŧměrně 8 100 korun. Politici
z neznámých dŧvodŧ tvrdošíjně odmítají splnit přání 70 % obyvatel, kteří podle
nejnovějších prŧzkumŧ volají po zákazu kouření v restauracích. A stejně ukazují záda
Evropské unii, která na změnu legislativy jiţ několik let tlačí. Stále jsme tak poslední (!) zemí
v Unii, která prozatím neschválila rámcovou úmluvu o kontrole tabáku Světové
zdravotnické organizace. Přesto za světový trendem naše město nezaostává. Dvě
restaurace – Záloţna a Amazonka – byly otevřeny jako nekuřácké a rychle si získaly své
příznivce.
Tuto nedobrou situaci by mohly změnit jen společenské tlaky. Za léčení zdravotních
potíţí kuřákŧ jsou skutečně vynakládány obrovské sumy (jen v tomto roce to bylo kolem
230 miliard eur). A k tomu je třeba připočíst náklady na léčbu nemocí, které vznikají
nekuřákŧm v souvislosti s vdechováním cizího cigaretového dýmu.Třeba infarktŧ. A
zajímavý postoj zaujímá i ministerstvo zdravotnictví - pomoci by mohlo, ale spíše stojí
opodál, a v Česku jako by celosvětový boj proti tabáku neexistoval. Pojďme do toho
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všichni a dokazujme svými obecnými postoji, ţe kouření uţ není in. Sám kronikář uţ nekouří
skoro 40 let a cigareta mu nic neříká. Tuto část kapitoly píše snad pro šokující obrázky
z litovelských (a jistě nejen našich) ulic a parkŧ, kdy vidět ţáčka, ţáka či studenta a
především učně bez cigarety je téměř výjimkou. To nejstrašnější je ale konstatování, ţe
většina těch kouřících jsou dívky, budoucí ţeny – matky. Jistě, není to nic tajného, ale jak
z toho ven? Myslím, ţe osvěta je tady slabá – škola by měla boji proti kouření věnovat větší
pozornost. Akce špehování a odhalování ţákŧ – kuřákŧ mezi garáţemi a za rohy bude mít
jediný výsledek – přesunou se jinam, na bezpečnější místo. Zákaz prodeje tabákových
výrobkŧ mladistvým – to je jen naše šidítko a argument našeho „boje“. Kdo se nechtěl se
situací sám smířit a pokusil se mentorovat – tak asi dopadl jako v boji s větrnými mlýny a
navíc si vyslechl pár peprných odpovědí, za které by se červenal i proslulý dlaţdič. Situace
se zdá být beznadějná i kdyţ uţ se formují iniciativy proti kouření, existují internetové
stránky a facebookové skupiny, koalice proti tabáku na stránce www.dokurte.cz a
v parlamentu je jiţ petice s více neţ 120 000 podpisŧ. Je to začátek úspěšného taţení,
nebo ne? Doufejme pevně, ţe ano!
Teď uţ by to chtělo konečně něco pozitivního! Představte si, ţe ve městě velikosti
Olomouce ţijí pouze ţeny v produktivním věku mezi 15 a 50 lety. A mají jedno společné –
všechny berou antikoncepci, ať uţ tu hormonální, nebo nitroděloţní. Právě v tom je
Olomoucký kraj nejlepší v zemi, protoţe ochranu před nechtěným těhotenstvím v tomto
roce pouţívalo 103 755 patnáctiletých aţ devětačtyřicetiletých ţen a dívek. To v přepočtu
k mnoţství obyvatelek kraje řadí region na první místo v zemi.
Z čeho tato čísla vycházejí? Názory se rŧzní. Odborníci mluví o odpovědnosti,
plánování a ohledech uţivatelek na panující ekonomickou situaci v regionu, ale i o
pohodlí, které taková ochrana přináší. Je tu vysoká nezaměstnanost, málo pracovních
příleţitostí, a tak obavy z budoucnosti mohou být jedním z dŧvodŧ. Dalším dŧvodem je
pak také snaha vyčkat si na vhodnou dobu na početí potomka. Na závěr ještě několik
čísel: v Olomouckém kraji má hormonální antikoncepci předepsáno 91 414 a nitroděloţní
pak 12 341; z toho okres Olomouc nejvíce: 38 554 : 4 796. Tak na tom asi nejsme ve všech
ukazatelích nejhŧř?
Pozitivní skutečností je také to, ţe v našem městě se postupně daří saturovat všemi
významnými lékařskými obory obyvatele Litovle a spádového území tak, aby nemuseli na
většinu vyšetření dojíţdět na velkou vzdálenost. Zásluha zde patří i Městu Litovel
vytvářejícímu příznivé podmínky pro ordinace specialistŧ a snahou po zastoupení všech
potřebných oborŧ pro sluţbu občanŧm. Jak vypadá zastoupení jednotlivých oborŧ
specialistŧ i praktických lékařŧ si mŧţete přečíst v následujícím přehledu:
Jak vypadá obsazení jednotlivých ordinací na Poliklinice Litovel v roce 2011:
praktičtí lékaři MUDr. Kamila Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová,
MUDr. Petr Vočka; dětský lékař - MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Kříţová, MUDr. Šárka
Nesetová Šmakalová; gynekologie - MUDr. Milan Dostál, MUDr. Jarmila Fousová; ortopedie
MUDr. Alena Aulehlová; RTG MUDr. Josef Hacar; onkologie MUDr. Miroslav Čecháček a
MUDr. Blanka Salajová; diabetologie MUDr. Jiřina Kočí; revmatologie MUDr. Jarmila
Bačová; neurologie MUDr. Sylvie Navrátilová; oční MUDr. Pavlína Sekerková; chirurgie
MUDr. Vladimír Štefka; urologie MUDr. Rabah Arzouni; interna - MUDr. Ivo Pospíšil, MUDr.
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Antonín Gaja, CSc., MUDr. Petra Mašková; psychiatrie MUDr. Věra Táborská, MUDr.
Michaela Krtičková a MUDr. Zdena Štěpánová; ORL MUDr. Jana Ţiţková; logopedie Mgr.
Ivana Garlíková a Mgr. Jana Papulová; vedoucí laboratoře je paní Jarmila Rozsypalová.
Vlastní ordinaci na Sušilově ulici má dětská lékařka MUDr. Elena Vacová; vlastní
gynekologickou ordinaci na ulici Příčné má MUDr. RNDr. Vojtěch Konečný; ordinaci
praktického lékaře MUDr. Věra Katzerová na ulici Studentŧ, MUDr. Alena Šromová v ulici
Poděbradova. Plicní oddělení je na ulici Kollárově a vede jej MUDr. Marcel Rupprecht.
Zubní lékaři ordinují jednak v ulici Boskovicově ve vlastní ordinaci: MUDr. Petr Vojanec,
MUDr. Olga Vojancová a MUDr. Jitka Čamková, jednak ve vlastní budově na Nábřeţní
ulici MUDr. Josef Přibyl, tamtéţ MUDr. Daniela Havlíčková a MUDr. Iva Koupilová a MUDr.
Jana Lemáková. MUDr. Michal Schmalz ordinuje na ulici Dukelské, MUDr. Simona Pavlíková
na ulici Havlíčkově a MUDr. Ludmila Widermannová na Náměstí Přemysla Otakara.
Ordinaci koţní má MUDr. Iveta Fremlová na ulici 1.máje; ordinaci homeopatie MUDr. Hana
Váňová a na Nábřeţní ulici je ještě ordinace alergologie MUDr. Hany Ostrčilové a MUDr.
Zuzany Fegyveresové. Interní ordinaci má ještě MUDr. Petra Mašková na Vítězné ulici (nad
prodejnou Albert). Na Komenského ulici ordinuje kardiolog MUDr. Dalimil Horalík a oční
lékařka MUDr. Andrea Dostálová. Na základě objednání je moţno navštívit i psychol0oţku
Mgr. Inku Koutnou v ordinaci v Jungmannově ulici. V této ulici je také rehabilitační
středisko Zlatá rybka, kde se pacientŧm věnuje: MUDr. Katarína Hrochová, MUDr. Miroslav
Kotrle a MUDr. Tomáš Vilhelm.

23. BYTY, BYDLENÍ
V minulých letech byla tato kapitola plná steskŧ na neexistující trh s byty, na jejich
nedostatek. Teď je situace naprosto jiná. Pokles cen bytŧ nabral nové tempo, nikdo byty
nekupuje. Ani rekordně levné hypotéky nevyvolaly takový zájem o koupi nových bytŧ, aby
mohli prodávající zvyšovat ceny. Pokud někdo zvaţuje koupi bytu, nemusí s ní nijak
spěchat. Obavy, ţe by jejich ceny brzy zamířily nahoru, jsou zbytečné. Kvŧli nejistotě
dalšího vývoje ekonomiky je trh s byty zamrzlý. Ceny v inzerátech během podzimní sezóny,
která je pro trh s realitami nejdŧleţitější částí roku, poklesly ve většině měst o procenta.
V meziročním srovnání jsou pak poklesy i více neţ desetiprocentní.
Propady v cenách nejsou uţ sice tak dramatické jako po vypuknutí krize v roce
2008, ale kvŧli nejistému ekonomickému vývoji v Evropě budou i v dalších měsících klesat.
Na trhu je málo kupujících, výjimku tvoří malé byty o rozměrech do 40 m 2. Nadějí pro
prodávající se tak mohou stát lidé, kteří hledají investiční příleţitost, a před nejistotou na
trzích dají přednost koupi nemovitosti.
Realitní trh v Olomouckém kraji je byty doslova zahlcený. Kdo chce kupovat má
z čeho vybírat, a k tomu ještě ušetří. Ceny za panelákové byty jsou vŧbec nejniţší za
posledních několik let. I kdyţ jsou bytŧ v nabídkách realitních kanceláří stovky, velký zájem
o ně není. Přitom investice do rekonstruovaného panelákového bytu jsou nyní podle
odborníkŧ zajímavé. Navíc řada panelákŧ a bytŧ v nich má za sebou rekonstrukci, takţe
nepotřebují další investice. Například rekonstruovaný jednopokojový byt se dá nyní
v Šumperku koupit uţ za 600 000 Kč, 3 + 1 kolem jednoho milionu. Díky extrémnímu
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propadu cen je koupě bytu dosaţitelná pro mnohem více lidí neţ dříve. Navíc, kdyţ si lidé
dohodnou rekonstrukci s firmou ještě letos, mohou ušetřit také za rŧst daně z přidané
hodnoty, která od ledna zdraţí stavební práce. V Litovli, podobně jako v Olomouci, se dá
pořídit byt 1 +1 za 750 000 Kč, 2 + 1 za 960 000 Kč a 3 + 1 za 1 820 000 Kč.
Sněmovna schválila nový občanský zákoník. Kodex, který určuje pravidla souţití lidí
a postupy v mnoha ţivotních situacích, začne platit od roku 2014. Ten také zavádí novou
regulaci nájmŧ. Majitelŧm bytŧ kodex zakáţe zvyšovat nájemné příliš rychle a dramaticky.
Poslanci ústavně-právního výboru stanovili horní hranici pro zvyšování nájmŧ na
maximálně 20 % za tři roky. Při přepočtu na jeden rok by tak pravidelně zvýšení nájmu
nemělo překonat hranici 6 aţ 7 %. Omezení má v budoucnu zbrzdit překotné zvyšování
nájmŧ, zákoník má totiţ začít platit aţ v době, kdy skončí současná umělá regulace
nájemného a ceny bude určovat trh. Dnes mohou vlastníci nemovitosti zdraţovat bez
omezení, ale nájemník se mŧţe obrátit na soud, ostatně uţ se tak děje poměrně často.
Majitelé bytŧ se novince brání a mnozí z nich prohlašují, ţe budou byty nabízet jen se
smlouvami na dobu určitou. Při jejich obnově totiţ budou s nájemníky dohadovat úplně
novou cenu, na kterou se regulace nevztahuje. Kodex však celkově posiluje majitele a
oslabuje práva nájemníkŧ. Vlastník například mŧţe vyţadovat kauci ve výši aţ
šestinásobku nájmu, nebo si mŧţe vymínit, ţe v bytě nebude ţít nepřiměřený počet lidí.
Stát chce změnit daň z nemovitosti. Nebude uţ pro všechny stejná, má se do ní
promítat poloha domu, bytu či pozemku. Uţ tedy nebude stejná za metr čtvereční pro
kaţdý dŧm či pozemek ve městě, ale má se lišit podle toho, na jak atraktivním místě stojí.
Základna pro stanovení daně by tak byla blíţe trţním cenám nemovitostí, uvádí
ministerstvo financí, které jiţ připravuje cenové mapy. Jak vysoká daň by v té které části
města byla, by rozhodovalo zastupitelstvo obce. Veškerá vybraná daň jde totiţ do obecní
pokladny. V praxi by to mělo fungovat tak, ţe zastupitelstvo jednotlivé parcely v obci
rozčlení do několika kategorií podle toho, jestli je na pozemku zavedená elektřina, zda
k němu vede dobrá komunikace, zda se místo nachází poblíţ centra obce, jestli je vedle
hlučná silnice nebo skládka apod. Záleţelo by tedy na tom, v jaké části obce pozemek
leţí – čím lepší poloha, tím vyšší daň. Atraktivitu určí zastupitelé.
Takto vypočtená daň bude znamenat zvýšení celkového výběru, nicméně ne více
neţ dvojnásobné. To by ještě nebylo tak dramatické. Prŧměr je však ošidný – ve
skutečnosti se někomu mŧţe daň sníţit a jinému i zdesateronásobit, záleţet bude na
zastupitelích. Ti změnu vítají a chtějí, aby obce získaly pravomoc daň jinak určit v luxusní
vilové čtvrti a jinak v chatové oblasti či na zemědělských pozemcích. Změna jistě nejvíc
zasáhne ty, kteří bydlí na dobrých adresách. Dnes se daň z nemovitosti odvíjí od počtu m2
a velikosti obce. Kaţdá obec mŧţe daň aţ zpětinásobit. U nás uţ dávno platí rŧzné
koeficienty, které zohledňují to, o čem ministerstvo zatím uvaţuje. Pokud tedy změny daně
vejdou v platnost během roku 2012, u nás se asi nic podstatného měnit nebude.
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24. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ
PIVOVAR LITOVEL, a.s.
V roce 2011 nedošlo ke změně názvu firmy, ani statutárního zástupce. Na
vedoucích funkcích v podniku i nadále pŧsobí zkušený pivovarník pan Miroslav Koutek
jako předseda představenstva a Ing. Lumír Hyneček na pozici ředitele pivovaru. Pivovar
rozšířil produktové portfolio o ochucený pivní nápoj Escape, který si získal oblibu především
u mladé generace. V podniku pracuje 195 stálých zaměstnancŧ, v sezóně navíc 10
brigádníkŧ.
Rok 2011 lze hodnotit jako velmi úspěšný. Podařilo se navýšit výstav piva na 178 800
hektolitrŧ, coţ je o 10 % více neţ v roce předchozím. Úspěch je o to výraznější, ţe se ho
podařilo dosáhnout v období klesající konzumace piva u nás. Rŧst odbytu tak potvrzuje
stoupající preference piva Litovel u konzumentŧ i stabilní pozici značky na trhu.
Úspěchy potvrzují jedinečnou chuť a stále vysokou kvalitu piva Litovel, které letos
získalo celou řadu domácích i zahraničních ocenění. K nejvýznamnějším patří: bronzová
medaile Evropská pivní hvězda z Norimberka; zlatá medaile České pivo 2011 pro pivo
Litovel Premium; stříbrná medaile pro České pivo 2011 Litovel Moravan; stříbrná medaile
pro České pivo 2011 nealkoholické pivo Litovel Free; dvě bronzové medaile v soutěţi Zlatý
pohár PIVEX 2011 pro Litovel Premium a Litovel Classic a dvě stříbrné medaile v soutěţi
Česká pivní pečeť pro Litovel Premium a Litovel DARK. Na prestiţních soutěţích tedy
Pivovar Litovel získal výborné hodnocení a zajímavé je, ţe další významné ceny pobraly
také středomoravské pivovary z Přerova a Hanušovic. Moravským značkám navíc patří
řada ocenění udělovaných za vysokou kvalitu piva a získaly je Holba Šerák, Litovel
Premium, Zubr Gold, Schwarzbier a Zubr Classic. Hlavním kritériem hodnocení piv byla
jejich chuť, dále vŧně, říz a hořkost, tedy vlastnosti dŧleţité pro konzumenta měřené
odborníky. Vynikající umístění v soutěţi Zlatý pohár PIVEX je zvláště cenné, protoţe tato
soutěţ se vyznačuje vysokou objektivitou a špičkovou úrovní degustací.
Dá se tedy říci, ţe nejlepší piva se vaří na střední Moravě? Alespoň výsledky
letošního ročníku degustační soutěţe České pivo 2011 to ukázaly. Vţdyť Litovel Premium se
stal nejlepším leţákem v příslušné kategorii a Holbě Classic patřilo vítězství v kategorii
výčepních piv. Leţáky jsou otázkou prestiţe, ale pokud jde o mnoţství vypitého piva, stále
vede výčepní desítka. A právě v kategorii světlých výčepních piv patřilo vítězství Holbě
Classic, následované Moravanem Litovel a Zubrem Gold v silné konkurenci 17 piv
známých domácích značek. Takţe piva Holba, Zubr a Litovel kromě dvou vítězství si navíc
ze soutěţe odnesla dalších 5 medailových ocenění. Je jasné, ţe piva z těchto tří pivovarŧ
vynikají osobitou chutí, kterou jim přinášejí nejen domácí suroviny, ale především klasický
zpŧsob výroby podle tradičních receptur. K potvrzení výše uvedeného tvrzení o vedoucím
postavení výčepní desítky uvádíme, ţe se jí u nás vypije zhruba 10 milionŧ hektolitrŧ ročně,
a to je více neţ polovina celkové produkce.
Ještě zajímavost. Asi jen 5 velkých pivovarŧ u nás má svŧj minipivovar. Nově se mezi
ně letos zařadil i ten náš. Minipivovar je součástí pivovarského areálu a celou výrobu je
moţné sledovat na několika metrech. Stojí na místě staré sladovny v přímém napojení na
návštěvnické centrum. Jde o 2 varné nádoby, kaţdá o objemu pouhých 250 litrŧ, coţ je
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stokrát méně ve srovnání s jejich velikostí v běţných provozech. Proto tedy: minipivovar!
Zlatý mok tady ovšem vzniká stejně jako při klasické výrobě, tedy vařením, kvašením a
konečně zráním, které celý proces uzavírá. Čím se liší jsou malé objemy piva, které tady lze
vyrobit a s tím souvisí i širší moţnosti vyuţití celého provozu. Ředitel pivovaru Ing. Lumír
Hyneček k tomu uvádí: „Nové zařízení nám dovolí sledovat například vliv rŧzných moţností
ohřevŧ při pozvolném a kontrolovatelném přihřívání části rmutu a zjištěné poznatky dále
vyuţít i v naší běţné výrobě. Na rozdíl od ní tady mŧţe pivo kvasit také v tancích. Jde o
metodu, která se při tradiční výrobě piva nepouţívá. Nyní máme ideální příleţitost ji
vyzkoušet a současně vyhodnotit, jak se tento zpŧsob promítá do celkové charakteristiky
piva. Zásadou je na pivo nespěchat. Pokud výrobu urychlíte, poznáte to na jeho prázdné
chuti.“ Dále pak poukazuje na osobitou chuť jako nejdŧleţitější devízu piva. To nakonec
potvrzují i konzumenti, kteří stále více upřednostňují piva z produkce našich regionálních
pivovarŧ.
Kompletní realizace, tzn. výstavba vlastního objektu včetně instalace technologií
trvala 4 měsíce a vyţádala si investici 4 miliony korun. Přínos minipivovaru není moţné měřit
jenom ekonomicky. „Jeho význam je především v moţnosti získat nové poznatky ve vztahu
k výrobě i kvalitě piva. Je ideální pro vývoj a testování např. nových výrobkŧ a významnou
roli hraje jeho marketingové vyuţití,“ shrnuje přínos minipivovaru ředitel Ing. Hyneček.
„Uvař si své pivo“ je projekt, který také vyuţívá nové moţnosti minipivovaru. Jiţ od
léta si mohli návštěvníci nebo štamgasti uvařit pivo, určené pro vlastní konzumaci. Takţe
„podomácku“ se nemusí vyrábět jen slivovice, ale tady si pod dohledem sládka mŧţete
vařit sami. Chmel, slad a ingredience k němu dostanete, stačí si přinést jen recept. Kaţdá
z várek mŧţe být vlastně originál. „Kurzy vaření“ probíhají pod odborným vedením sládka
Vojtěcha Grecmana a sám proces vaření trvá zhruba jedenáct hodin. Po dovaření bude
třeba kvŧli zrání na konečný výsledek jeden a pŧl aţ dva měsíce počkat. A co si kdo
uvařil, to si pak mŧţe s sebou odnést domŧ. Uspořádání a technické provedení
minipivovaru umoţňuje vařit klasický leţák, piva od desítky po šestnáctku, světlá,
polotmavá a tmavá piva i speciály. Celkový zájem o výrobu piva v Litovli je velký, coţ
dokazuje i počet návštěvníkŧ pivovaru, kterých bylo za tento rok kolem deseti tisíc.
Příští rok bude pro litovelský pivovar zvláště významný, protoţe tomu bude právě 30
let, co spatřil světlo světa jeho nejoblíbenější výrobek - pivo Moravan. Cestu na trh si razil
pozvolna, ale zato vytrvale. Proto se stále těší nejen přízni konzumentŧ, ale patří mu také
řada nejvyšších ocenění pivovarských odborníkŧ. Ti mu pravidelně udělují medaile
v prestiţních degustačních soutěţích u nás i v zahraničí. A my, litovelští příznivci piva na něj
nedáme dopustit a všude ho hájíme, ţe nad něj není! Těšíme se, jak i nadále budeme
popíjet tohoto „vyzrálého třicátníka s výborným řízem“ a vysokou pitelností, vybízející nejen
k dalšímu napití, ale i k delšímu posezení!
Jako zajímavost je moţno uvést, ţe litovelský pivovar navštívil pravnuk jeho
zakladatele, který si v minipivovaru dokonce uvařil svoje pivo. K návštěvě Aloise Nováka i
jeho rodinu zlákala vzpomínka na otce jeho praděda Josefa Svozila ze Seničky, který měl
největší zásluhu na vzniku pivovaru před 118 léty a významně se zapsal i do historie vedení
podniku.
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ALIBONA, a.s., ul. Svatoplukova
V roce 2011 došlo k významné organizační změně výměnou ředitele, kterým se stal
Ing. František Toman. Ke změně výrobního programu nedošlo, stále zŧstává výroba
konzervovaného ovoce a zeleniny. Prŧměrný počet zaměstnancŧ byl 124, jejich prŧměrný
plat 14 333 Kč.
Bylo dosaţeno vyšších výkonŧ neţ v předchozím roce. Trţby za výrobky, zboţí a
sluţby dosáhly 195 milionŧ korun, coţ bylo téměř stejné jako v roce 2010. Nakupovaného
zboţí se prodalo více, prodej vlastních výrobkŧ byl niţší. Výroba vlastních výrobkŧ,
vyjádřeno v objemových ukazatelích, zŧstala na stejné úrovni jako loni.
Prŧměrný počet zaměstnancŧ poklesl ze 131 na 124 osob. Dosaţené výsledky byly
pozitivně ovlivněny realizovanými opatřeními k úspoře energie a nákladŧ na přepravu,
dosaţenou výměnou dodavatele těchto sluţeb. Z těchto dŧvodŧ vykázala společnost
kladný hospodářský výsledek. Pěstitelská pálenice zpracovala díky silné úrodě ovoce více
kvasu neţ v roce 2010. Z investičního hlediska byl rok 2011 nevýznamný, zaměřený spíše na
udrţování výrobních prostředkŧ.

EUROPASTA SE, divize ADRIANA, Tři Dvory
Společnost se nyní prezentuje pod tímto názvem místo Adriana – výrobce těstovin
s.r.o. Je jednou z divizí společnosti EUROPASTA SE, která má hlavní sídlo v Boršově nad
Vltavou, U Sila 46. Ředitelkou divize Adriana je PhDr. Radka Navrátilová.
Výrobní program zŧstává beze změny, je to výroba nejkvalitnějších těstovin v ČR i
ve střední Evropě. Během roku 2011 byl největší čas věnován přípravě a realizaci nových
obalŧ a tvarŧ těstovin, které přijdou na trh v 1. čtvrtletí roku 2012. Pŧjde o jiné provedení,
neţ na jaké byli do té doby zákazníci zvyklí.
V roce 2011 byl prŧměrný počet zaměstnancŧ 135, ke sníţení zaměstnanosti, i přes
nepříznivý ekonomický vývoj v ČR i ve světě, nedošlo. Bohuţel, vzhledem ke kolísání cen
mouky, hlavně dovozové semoliny, pro kurzové rozdíly a další nárŧst cen vstupŧ skončil rok
2011 pro společnost ztrátou. V roce 2012 očekává společnost především schválení
územního plánu města Litovle, které by umoţnilo
případnou výstavbu plně
automatizovaného skladu hotových výrobkŧ.

ORRERO a.s., Tři Dvory
Ve vedení, ani v managementu společnosti ke změnám nedošlo, ředitelem je i
nadále Ing. Petr Lakomý. Během roku 2011 doznala sýrárna několika změn a novinek.
Významným zpŧsobem došlo k modernizaci výrobní technologie a byly provedeny
rozsáhlé investice ke zlepšení a zefektivnění výrobního procesu. Byly otevřeny 3 firemní
prodejny La Formaggeria v Brně, Hradci Králové a v Ostravě. O sortiment prodejen je velký
zájem ze strany zákazníkŧ. Jde převáţně o sýry, vína a převáţně italské speciality.
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V souvislosti s rozšiřováním firemní obchodní sítě začala společnost vyrábět ručně
vyrobené sýry ricotta a tosella. Během roku došlo i k mírnému zvýšení počtu pracovních
příleţitostí a zvýšení prŧměrného výdělku cca o 8 %. Hospodářský výsledek společnosti byl
příznivý.

HTM Sport s.r.o., ul. Palackého
Vedení podniku jako ředitel závodu i jednatel představuje nadále Ing. Josef
Weithaler. Výrobní program byl během roku 2011 beze změn, tj. výroba lyţařské obuvi.
Byly jen inovovány nové typy přezek spineflex a vyvinut nový model Adapt-Edge
s moţností nastavení šířky skeletu lyţařské boty dle nohy lyţaře.
Prŧměrný počet zaměstnancŧ se pohyboval mezi 250 – 270, tedy ţádný rozdíl oproti
minulému roku, minimální rozdíly byly zpŧsobeny jen běţnou fluktuací. Bylo dosaţeno
uspokojivých hospodářských výsledkŧ konsolidovaných v rámci koncernového účetnictví.
Vyšší míra nezaměstnanosti přispěla k nízké fluktuaci zaměstnancŧ a tím ke konstantnější
výrobě. Za poslední roky se podnik etabloval v Litovli jakoţto velký a spolehlivý
zaměstnavatel. Zákazníci jsou s kvalitou práce odváděné ve výrobním závodě v Litovli
velmi spokojeni.

HAJDO spol. s r.o., ul. Čihadlo, Příčná
Název a sídlo společnosti jsou beze změny. Sloţení statutárního orgánu je stejné,
došlo pouze ke změně společníkŧ a novému procentuálnímu rozdělení společnosti.
Jednateli statutárního orgánu jsou Jiří Hlavinka, Jaroslav Dohnal a Věra Lukáčová,
společníky Věra Lukáčová a Jaroslav Dohnal. Změna byla zapsána do obchodního
rejstříku k 15. 9. 2011.
Změny ve výrobním programu společnost ani nadále neplánuje, stále se věnuje
strojírenské výrobě resp. jednotlivým činnostem strojírenské výroby. Do oblasti zájmu
společnosti spadají: sluţby v oblasti hydraulika, pneumatika, centrální mazání a
parokondenzační systémy; konstrukční a projekční činnost v oblasti strojírenství; montáţní
práce v oblasti strojírenských technologií s výjimkou vyhrazených činností; koupě zboţí za
účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
obchodních sluţeb a reklamy; pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
s poskytováním sluţeb s tím spojených a pronájem věcí movitých.
Prŧměrný počet zaměstnancŧ se v roce 2011 zvýšil z pŧvodních 52,2 v roce 2010 na
53,4 zaměstnance. Společnost téţ zaměstnávala osoby na Dohodu o provedení práce (3)
a učně středních odborných škol v rámci jejich povinné školní praxe (5) dle smluv, které
firma se SŠ kaţdoročně uzavírá. Hospodářský výsledek společnosti byl pozitivní. Rok 2011
byl částečně rokem mezním, a to v mnoha ohledech, neboť další léta přinesou nejednu
změnu. Ať uţ to bude v oblasti DPH, novelizace zákoníku práce či zvyšování cen elektrické
energie aj. To bude mít bezesporu vliv na chod firmy.
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KIMBERLY – CLARK s. r.o., ul. Studentŧ
Ředitelem podniku je nadále Ing. Jaroslav Zapletalík. Investice řádově ve výši 500
milionŧ korun znamenaly v posledních třech letech vytvoření asi 160 nových pracovních
míst, coţ v současné ekonomické situaci znamená pro litovelský region výjimečný přínos.
Tím se stal tento závod jedním z nejdŧleţitějších zaměstnavatelŧ v okolí. Prŧměrný počet
zaměstnancŧ byl v roce 2011 340 a prŧměrná hrubá mzda 26 143 Kč.
V roce 2011 se v závodě Litovel vyrobilo 1 106 milionŧ tamponŧ, coţ znamenalo
nárŧst oproti roku 2010 o 43 %. Jiţ druhý rok tak vzrostl počet vyrobených tamponŧ o
desítky procent a celkem bylo zaměstnáno o 60 pracovníkŧ více neţ v předchozím roce.
Výsledku bylo dosaţeno díky investicím nejen do strojového vybavení, ale i do
infrastruktury závodu. Ve výrobě v nepřetrţitém provozu pracovalo ke konci roku přes 300
pracovníkŧ. Jiţ v lednu 2011 se v závodě rozjela výroba na nově instalované lince na
výrobu aplikátorových tamponŧ, coţ byl úplně nový výrobek na trhu. Brzy si našel
odbytiště po celém světě a začal jeho úspěšný export.
Investice byly během roku směrovány především na celkové zvýšení poţární
bezpečnosti v závodě. Byla schválena investice ve výši 14,4 milionu korun do instalace
stabilního hasicího zařízení, tzv. sprinklerŧ. Ty byly nainstalovány do všech výrobních a
skladovacích prostor a v případě poţáru jsou schopny automaticky spuštěním proudu
vody uhasit poţár a tím zabránit obrovským škodám.
V souvislosti s instalací sprinklerŧ byla stavebně upravena výrobní hala pro balení
tamponŧ, kde stávající plechový podhled byl vyměněn za sádrokartonový, který splňuje
nejen poţadavky na poţární odolnost, ale především svými izolačními vlastnostmi značně
přispívá k výrazným úsporám při vytápění tohoto výrobního prostoru. Současně byly
upraveny světlíky pomocí nových polykarbonátových desek, které zajišťují v dostatečné
míře přísun denního světla do výrobní haly. Případný příjezd hasičŧ k poţární nádrţi byl
zajištěn vybudováním nové příjezdové komunikace. Závod se stará nejen o vlastní
investice, ale ve spolupráci s Městem Litovel se podílel na úpravách ramene řeky Moravy,
přímo sousedícího se závodem – velká část ramene byla zpevněna a vyčištěna a
prŧtočnost se tak několikanásobně zvětšila.

PAPCEL, a.s., ul. Uničovská
Během roku došlo k organizačním změnám, a to na pozici generálního ředitele,
kterým se znovu stal Ing. David Dostál. Bývalý ředitel Ing. Filip Wrnata nyní zastává pozici
výkonného ředitele společnosti. Pozici technického ředitele nově zastává Ing. Pavel Fuchs
a v obchodním úseku se stal ředitelem marketingu Ing. Hanuš Majer. V roce 2010 bylo
dosaţeno rekordní výše trţeb, a to 660 669 000 Kč. V roce 2011 skutečný objem trţeb
dosáhl výše 734 297 000 Kč a plán na rok 2012 je 918 940 000 Kč. Zisk v tomto roce činil
kolem 19 milionŧ korun.
Investice 2011 představovaly především opravu střechy na montáţní hale,
generální opravu karuselu, opravy budovy projekce, výměnu oken na administrativní
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budově. V oblasti nehmotného majetku šlo o softwarové vybavení projekce a zvýšení
bezpečnosti vlastních komunikačních technologií.
V roce 2011 vznikla nová společnost IFM-PAPCEL, jejímţ majoritním vlastníkem je
společnost PAPCEL, a.s. Společnost se zaměřuje na prŧmysl papíru a celulózy,
potravinářský prŧmysl, stavební a chemický prŧmysl. Do její činnosti patří projekce nových
zařízení, vývoj a výroba nových strojŧ a technologických linek, montáţe vlastních výrobkŧ
a jejich kompletace do funkčních celkŧ.
Nejdŧleţitější oblastí výroby je zařízení pro aplikaci škrobŧ a škrobových lepidel
v papírenském prŧmyslu. Na tuto výrobu navazuje technologie klíţení ASA. Jde o
následující stroje: JetCookery pro přípravu kationaktivních škrobŧ do papírenské látky;
JetCookery pro přípravu oxidovaných škrobŧ na povrch papíru; enzymatické a
termochemické konvertory; kuchyně klíţících lisŧ papírenských strojŧ; emulgační turbíny a
dávkovací stanice pro klíţení ASA; příprava a dávkování plnidel jako: kaolin, CaCO3,
mastek, betonit, TiO2; skladování a dávkování pryskyřičných klíţidel a klíţidel AKD; retenční
systémy papírenských strojŧ; dávkovací stanice pro chemizaci papírenské výroby;
automatické kuchyně pro přípravu škrobových lepidel zvlňovaček a mikrokuchyně pro
přípravu škrobových lepidel k lepení sáčkŧ.
K 31. 12. 2011 ve společnosti pracovalo 238 zaměstnancŧ a během roku probíhal
nábor technických profesí v dŧsledku nově získaných zakázek společnosti v Rusku,
Bělorusku a Turecku. Společnost získala významnou zakázku v celkovém objemu
převyšujícím 22 milionŧ eur. V červnu 2011 byla podepsána smlouva s nově vzniklou
společností Mayak-Vega, Rusko na rekonstrukci papírenského stroje na výrobu testlineru a
flutingu, včetně dodávky nových kompletních linek, přípraven látky a konstantních částí
pro obě vrstvy PS. Jde o dvousítový papírenský stroj s podélným sítem, který bude po jeho
rekonstrukci připraven vyrábět také sádrokarton. Výkon bude na úrovni 67 000 tun za rok,
šíře stroje na navíječi 2 600 mm, pracovní rychlost stroje do 700 metrŧ za hodinu. Finanční
objem kontraktu (22 milionŧ eur) je největším projektem společnosti v tomto roce.
Předmětem rekonstrukce je stroj dříve instalovaný v Itálii. Papcel je koordinátorem všech
prací souvisejících s dodávkami strojního zařízení, přípravy strojního projektu a podkladŧ
pro stavbu. Stroj a přípravna látky budou postaveny ve zcela nových výrobních halách.
Společnost je výrazně proexportně orientovanou firmou. Vyrábí a dodává stroje a
zařízení pro kompletní linky papírenských strojŧ a přípraven látky z více neţ 90 % na
zahraniční trhy. Zajišťuje také kusové dodávky, dodávky kompletních technologií, opravy,
repase, rekonstrukce výrobních uzlŧ a celých technologií. Pro dodaná zařízení
zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní sluţby. Téměř 80 % dodávek míří do oblasti
východní Evropy, především na trh Ruska, Běloruska a Ukrajiny, Kazachstánu a
Uzbekistánu. V rámci střední Evropy se mezi hlavní odběratelské trhy řadí Česko, Slovensko
a Polsko. Společnost pŧsobí i na trzích západní Evropy, především v oblasti Francie,
Švýcarska a Německa. Zákazníky ale má i v Egyptě, Turecku a Íránu a úspěšně proniká i
do Asie a Latinské Ameriky, kde jsou jiţ realizovány první dodávky.
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Dŧleţitým krokem k naplnění vize společnosti stát se globálním dodavatelem, je
vstup na trh Číny. V roce 2010 zde došlo k otevření nové obchodní kanceláře, která bude
obchodně zajišťovat dodávky na trhy Číny a jihovýchodní Asie. Dobré ekonomické a
obchodní výsledky jsou jedním z hlavních předpokladŧ efektivního rŧstu společnosti.
Společnost PAPCEL, a.s. je ziskovou organizací s dynamickým vývojem a našemu městu
dělá ve světě dobré jméno. Výraznou konkurenční výhodou pro společnost je kromě
bohatých obchodních zkušeností a silné základny i schopnost zajišťovat v součinnosti se
spolupracujícími bankovními institucemi financování pro realizaci jednotlivých projektŧ.

MJM Litovel, a.s., Cholinská ul.
V čele společnosti stojí i nadále Ing. Miroslav Šuba jako předseda představenstva,
Ing. Jitka Neischlová je místopředsedkyní představenstva, Ing. Zdeněk Šoustal předsedou
dozorčí rady a Ing. Michael Knajbl, Ing. Radomír Šmoldas, Ing. Rostislav Bucher a Jaroslava
Köhlerová jsou členy dozorčí rady. Členství v radě ukončil Ing. Libor Ustrnul.
Předmětem podnikání je výroba tepla; mlynářství; provozování dráţní dopravy;
měření emisí silničních vozidel; výroba, obchod a sluţby; zámečnictví; nástrojařství; opravy
silničních vozidel; silniční motorová doprava; ošetřování rostlin, rostlinných produktŧ,
objektŧ a pŧdy proti škodlivým organismŧm;výroba přípravkŧ na ochranu rostlin nebo
biocidních přípravkŧ; výroba nebezpečných chemických látek a prodej chemických látek
a chemických přípravkŧ klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; činnost účetních
poradcŧ, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.
Hlavními činnostmi společnosti zŧstávají i nadále výroba krmiv, mlynářství a nákup
zemědělských komodit od subjektŧ zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a
skladování a obchodní činnost zaměřená na hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty a sluţby
s nimi spojené pro zemědělské podniky. Celková skladovací kapacita činí 85 000 tun
v silech Šternberk a Uničov. Roční výkup činil cca 120 000 tun obilovin všech druhŧ, dále
cca 20 000 tun olejnin včetně máku a hořčice a jsou vykupovány rovněţ všechny druhy
luštěnin a ostatní maloobjemové plodiny.
Část nakoupených obilovin je pouţita pro vlastní výrobu krmiv a krmných směsí –
krmné obiloviny, mlýnské výrobky, potravinářské obiloviny. Výroba krmných směsí za rok
2011 činila 34 420 tun. Ve vlastním mlýně ve Šternberku bylo vyrobeno celkem 2 715 tun
mouk. Objemem výroby krmných směsí se společnost řadí mezi největší výrobce na
Moravě a rovněţ tak svou mlynářskou kapacitou patří k významným subjektŧm
tuzemského trhu. Vzhledem k hlavnímu zaměření jsou dŧleţitou součástí činnosti rovněţ
provozování autodopravy, dráţní dopravy a laboratorní rozbory krmiv a surovin pro jejich
výrobu.
Společnost poskytuje svým obchodním partnerŧm a odběratelŧm krmiv odborný
poradenský servis „PROCHOV“, zaměřený na poradenství v oblasti výţivy a chovu
hospodářských zvířat. Velmi významnou činností společnosti v oblasti sluţeb a poradenství
je systém „PREFARM“ - systém precizního zemědělství a činnost zaměřená na agronomická
doporučení v aplikaci hnojiv a chemikálií.
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Hlavní orientace na trhu je prováděna na území okresŧ Olomouc, Přerov, Prostějov
a v podhorské oblasti okresŧ Bruntál a Šumperk. Okres Olomouc je značným producentem
potravinářského obilí, sladovnických ječmenŧ, řepky a máku. Okresy Bruntál a Šumperk
jsou naopak producenty krmných obilovin pro výrobu krmných směsí. Během účetního
období 2011 došlo k celkové změně stavu vlastního kapitálu o + 61 657 000 Kč.
Hospodářský výsledek běţného roku byl + 25 679 000 Kč.
V roce 2011 byl poskytnut finanční dar Mendelově univerzitě Brno na financování
vědy, vzdělání a všestranný rozvoj univerzity a jejich studentŧ, a to na vydání monografie „
Expertní inţenýrství v systémovém pojetí“ autorŧ Machála a Janíčka a dále Univerzitě
Palackého Olomouc pro potřeby přípravy a realizace multidisciplinární konference
Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty UP. Společnost MJM Litovel a.s. se jako
jeden z hlavních členŧ sdruţení WIRELESSINFO, společně s Českou zemědělskou univerzitou
(ČZU) a Českým centrem pro vědu a výzkum, podílela na pořádání 8. mezinárodní
konference o precizním zemědělství na ČZU v Praze ve dnech 11. – 14. 7. 2011.

SEV
V roce 2011 podnik zaměstnával 198 pracovníkŧ. V návaznosti na návrat
k analogovému poslechu hudby ve světě a upevnění pozice značky PROJECT byl vyroben
a prodán rekordní počet gramopřístrojŧ, a to 39 000 kusŧ. V oblasti autopříslušenství došlo
k nárŧstu o 10 % v dodávkách do ŠKODA AUTO a.s. ve výrobcích trysek. Bylo jich
vyrobeno a prodáno na 800 000 kusŧ. U dodávek pro německou firmu MÄRKLIN došlo
k poklesu. Vlastnictví společnosti je beze změn. Více informací o společnosti a vlastníkovi
najdete v kapitole O kom se píše …

VESETA spol. s r.o., Kyšice
Provoz je součástí prŧmyslové zóny Nasobŧrky – Víska a jde o výrobu
nealkoholických nápojŧ a balených vod VESETA spol. s r.o. se sídlem v Kyšicích, jejímţ
statutárním zástupcem je pan Petr Souček. Ve stručné zprávě uvedl, ţe prŧměrný počet
zaměstnancŧ provozu je 61 a pro sezónní výrobu bylo během roku 2011 přijato 12 nových
zaměstnancŧ. Tento rok byl rokem dokončení investiční výstavby provozovny a byla
zkolaudována výstavba nové výrobní aseptické linky. Svoji činnost zahájila podniková
laboratoř, byla doplněna technologie úpravy a změkčování vody a zahájena a pak
zkolaudována výstavba vlastních hlubinných vrtŧ.

VÁPENKA VITOUL s.r.o.
Vedení podniku je v rukou majitele společnost Ing. Ladislava Vitoula, jeho
společnost v příštím roce 19. 3. 2012 oslaví 99 let od svého zaloţení. Výrobní program
pokračuje ve stejném mnoţství i sortimentu jako v předešlých letech. Počet zaměstnancŧ
je 35, prŧměrná mzda u dělnické profese je 29 217 Kč. Zaměstnancŧm byl v prosinci
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vyplacen 13. plat v plné výši a jsou jim vydávány další hmotné poţitky. Roční výroba je
kolem 89 900 tun.
Ředitel společnosti Ing. Ladislav Vitoul a závodní lomu pan František Malínek
obdrţeli v prosinci 2011 od ministra prŧmyslu a obchodu nejvyšší rezortní vyznamenání
Jiřího Agricoly Za zásluhy o rozvoj hornictví. Majitel společnosti byl Radou města Litovle
vybrán jako „Podnikatel roku“ a doporučen jak do krajského, tak i do celostátního kola
v Praze. Z dalších zajímavých aktivit jde nejen o sponzoring kulturních akcí (např. koncertu
KPH v Mladečských jeskyních), ale i o restauraci kulturních památek. V okolí ramena řeky
Moravy protékající Mladčí byl dohledán rozbitý památný pískovcový kříţ s ukřiţovaným
Kristem z roku 1795. Po konzultaci s místním farářem otcem Metodějem byl pak nalezen i
další kříţ z roku 1763, který stával v 50. letech minulého století u dnes jiţ zrušené silnice mezi
Mladčí a Měrotínem. Oba kříţe byly zrekonstruovány a postaveny v blízkosti pŧvodních
stanovišť u vápenky. Při oslavách sv. Barbory, patronky horníkŧ, je pak slavnostně v prosinci
2011 vysvětil arcibiskup olomoucký, otec Jan Graubner.

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. ul. Uničovská
Litovelská sladovna je stále součástí francouzské firmy Soufflet. Dceřiná společnost
pro Českou republiku se jmenuje Sladovny Soufflet ČR, a.s. se sídlem v Prostějově a jejím
statutárním zástupcem je generální ředitel Ing. Richard Paulŧ. Do společnosti patří 5
sladoven, a to v Prostějově, Kroměříţi, Hodonicích, Nymburce a v Litovli. Naše sladovna je
nejmenší co se týče objemu výroby, ale stále se orientuje na výrobu speciálních sladŧ
typu Karapils, karamelový – 4 druhy, barevný – 2 druhy, mnichovský, pšeničný a částečně
plzeňský, jako základ pro výrobu barevného sladu. Celková výroba je kolem 10 500 tun.
Stará technologie klíčení na humnech je odstavena a vyuţívá se pouze pro výrobu
pšeničného sladu. Prŧměrný počet pracovníkŧ provozu v Litovli se sníţil na 21, po odchodu
mistra výroby do dŧchodu. Jeho práci převzal pan František Poštulka, který je manaţerem
provozu v Litovli a podal tuto stručnou zprávu.

LITOVELSKÁ CUKROVARNA, a.s., ul. Loštická
K ţádným změnám ve vedení ani ve výrobním programu závodu během roku 2011
nedošlo. Zpracovatelská kampaň cukrovaru byla zahájena 19. září a ukončena 17.
prosince 2011. Celkem bylo vyrobeno 33 093 tun cukru při zpracování 204 996 tun cukrovky
s prŧměrnou digescí 17,20 %. Tato výroba je historicky nejvyšší za celou existenci cukrovaru.
V roce 2011 společnost dosáhla celkových trţeb 450 087 000 Kč, coţ je zvýšení oproti roku
2010 o 48 028 000 korun. Společnost zaměstnávala 91,62 přepočtených pracovníkŧ a
mzdové náklady činily 32 989 000 korun. V tomto roce cukrovar oslavil 140 let své existence
a nejen z tohoto dŧvodu se představenstvo společnosti rozhodlo k rozsáhlé rekonstrukci
hlavních budov cukrovaru v prŧběhu následujících tří let. Letos byla zrekonstruována
hlavní budova a v roce 2012 pŧjde o dílny, jídelnu a úsek příjmu řepy. Zprávu podal
předseda představenstva společnosti Ing. Miloslav Kolomazník.
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STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s.r.o., ul. Pavlínka
Název ani sídlo organizace Stavební firma Vymětal s.r.o., Pavlínka 4/5 se nezměnilo,
statutárním zástupcem firmy je nadále Ing. Jiří Sedláček. Nedošlo ani ke změnám ve
výrobním programu. Prŧměrný počet zaměstnancŧ byl během roku 2011 51. Zhodnocení
hospodářských výsledkŧ skončilo tak, ţe obrat firmy během roku stoupl o cca 20 %. Tuto
velmi stručnou zprávu nám poskytl Ing. Jaroslav Podivínský.

ROOT – LUBOMÍR COUFAL, ul. Kollárova
Stručnou zprávu poskytla pro kroniku Jana Heinzová, asistentka: prŧměrný počet
zaměstnancŧ je 7, ke sníţení zaměstnanosti během roku 2011 nedošlo. Byl zaznamenán
rŧst o 20 %. Změněno bylo logo a pouţívaný název z ROOT Computers na ROOT a nová
mailová adresa.

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŢSTVO HAŇOVICE
Předsedou představenstva je i nadále Ing. Václav Kuba, místopředsedou Pavel
Obrátil. K 31. 12. 2011 mělo druţstvo 245 členŧ, zapisovaný základní kapitál činil 13 176 000
Kč. Došlo ke změně vlastnických podílŧ v odbytových společnostech a od 30. 5. 2011 je
druţstvo výlučným vlastníkem společnosti Odbyt Haňovice s.r.o.. prŧměrná měsíční mzda
pracovníkŧ činila 21 068 Kč a vzrostla o 6,7 %. Pokračovalo placení kapitálového a
penzijního pojištění pro všechny pracovníky a tento příspěvek činil 666 Kč za měsíc.
Sociální výdaje za rok byly ve výši 913 000 Kč, tj. 1 102 Kč na pracovníka za měsíc.
Hospodaření roku 2011 bylo i přes náročné klimatické podmínky velmi úspěšné.
Podařilo se dosáhnout dobrých aţ rekordních výnosŧ a dobré kvality u všech plodin, coţ
zajistilo 35 % nárŧst trţeb oproti minulému roku. V chovu mléčného skotu byl prŧměrný stav
stáda 834 ks, z toho 455 ks krav. Došlo k nárŧstu dodávky o 7 % a díky dobré úrovni
realizační ceny k nárŧstu celkových trţeb o 12,4 %. V chovu prasat byl celý rok ve znamení
ozdravení chovu podle plánu Krajské veterinární správy. Pro nezemědělské činnosti
v provozu jatek, provozu kuchyně v Bílé Lhotě a provozovně Plasty Mladeč nebyl tento
rok z objektivních dŧvodŧ příliš příznivý.
V tomto roce došlo k podstatnému nárŧstu celkového kapitálu druţstva, jehoţ
dŧvodem byla především rozsáhlá investiční činnost v celkové hodnotě 36 milionŧ korun.
Ta byla financována částečně z provozu a zvýšením investičních úvěrŧ. Produktivita práce
vzrostla z 1 546 776 Kč na 1 706 087 Kč trţeb na pracovníka.
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŢSTVO UNČOVICE
Organizační strukturu druţstva tvoří: rostlinná výroba včetně mechanizace,
ţivočišná výroba včetně výroby krmiv a opravárenství. Hlavním předmětem činnosti je
tedy zemědělská výroba včetně pěstování zeleniny, okrasných a aromatických rostlin pro
technické a energetické uţití; produkce chovných plemenných zvířat; úprava, zpracování
a prodej vlastní produkce zemědělské výroby; ţivočišná výroba zahrnující chov
hospodářských zvířat; výroba osiv a sadby, školkařských výpěstkŧ.
V čele představenstva stojí Ing. Milada Měsícová, místopředsedou je Ing. Jaromír
Fišara a předsedou kontrolního výboru Ing. Vladimír Vaněk. Prŧměrný počet zaměstnancŧ
byl 214, z toho 5 členŧ řídících orgánŧ. Základní kapitál druţstva je 80 410 101 Kč,
zapisovaný kapitál 49 320 000 Kč. Za rok 2011 bylo dosaţeno zisku 31 297 000 Kč, po
zdanění 30 980 000 Kč. Investice do nákupu strojŧ a stavební investice byly 26 553 000 Kč.
Hlavními investičními akcemi bylo vybudování nádrţí na skladování kejdy v Rozvadovicích
a v Nákle, které bylo nutno pořídit před budováním bioplynové stanice ve středisku
Příkazy, která bude hlavní investiční akcí pro rok 2012. Dále byla opravena střecha na
míchárně v Křelově (406 242 Kč), natřena kŧlna na obilí v Mezicích (160 204 Kč) a
opravena opěrná zídka u administrativní budovy v Unčovicích (242 511 Kč).

DŦM KVĚTIN PINIE, ul. Husova
Jde o sdruţení fyzických osob Ing. Petr Dolinský a Ing. Jaroslava Dolinská, název
PINIE pro prodejnu je od roku 1991, dnešní název je Dŧm květin PINIE. Počet zaměstnancŧ
je 5, z toho 2 jsou na mateřské dovolené. Hlavní investicí v tomto roce bylo zhotovení
fasády (300 m2) včetně okapŧ, svodŧ a podhledu zadní části budovy směrem od Nečízu,
vše v hodnotě kolem pŧl milionu korun. Prŧměrné trţby zŧstaly na stejné úrovni jako
v letech minulých.
Květinářství PINIE letos oslavilo 20 let své existence. Oba majitelé, absolventi
zahradnické fakulty, tehdy zakládali prodejnu na náměstí, v dnešním papírnictví PM studio.
Dnes mají vlastní budovu na ulici Husově, kde květiny a zahradní doplňky zabírají většinu
přízemí a chystají se přejít i do prvního patra. Postupně k řezaným květinám přibyla hnojiva
a substráty, postupně přišly umělé a sušené květiny, jako první začínali s dárkovým zboţím.
V současnosti rozšiřují nabídku o čaje, bylinné směsi nebo pivní kosmetiku. Stále však
vedou řezané a hrnkové květiny, následované doplňkovým zahradnickým zboţím. Pro
řezané květiny byl v roce 2010 zbudován chladicí box, který květinám značně prodluţuje
trvanlivost. Přejeme úspěšným podnikatelŧm, manţelŧm Dolinským, ještě mnoho dalších
úspěšných prodejních let a litovelským občanŧm hodně radosti s květinami z PINIE.
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SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, STŘEDISKO ÚDRŢBY OLOMOUC
Vedoucím provozu SÚ Olomouc je pan Roman Koláček, statutárním orgánem Ing.
Drahomír Babnič. SSOK je provozně rozdělena na tři střediska – Středisko údrţby Olomouc,
Jih – okresy Přerov a Prostějov a Šumperk – okresy Jeseník a Šumperk. Samotné středisko
Olomouc se dále dělí na 3 cestmistrovství – Litovel, Olomouc a Šternberk. Cestmistrovství
Litovel má v současné době 33 zaměstnancŧ a sídlí na adrese Litovel – Chořelice 1070.
SPRÁVA ŢELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, Olomouc
Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace má celostátní pŧsobnost a její
organizační jednotka Správa dopravní cesty Olomouc byla pověřena správou
infrastruktury ţelezničních tratí v obvodu odpovídajícím území Olomouckého kraje.
Ředitelem SDC Olomouc byl v roce 2011 Dr. Ing. Václav John. Na základě organizačních
změn ukončila SDC Olomouc svoji činnost a od 1. 1. 2012 vznikla nová organizační
jednotka Správa dopravní cesty střední Morava se sídlem v Olomouci, jejíţ obvod
pŧsobnosti zahrnuje území Olomouckého a Zlínského kraje. SDC Olomouc neměla v roce
2011 na území města Litovel ţádné stálé pracoviště obsazené zaměstnanci. Ti zde ovšem
prováděli dohled, kontrolu, opravy a údrţbu ţelezničních tratí a zařízení ţelezniční
dopravní cesty.
VOJTILA TRANS s.r.o., Smrţice
Majiteli firmy VOJTILA trans s.r.o. jsou Lubomír Vojtila a Renáta Vojtilová. Provoz na
území města spadá pod provozovnu Uničov, Olomoucká 226, kde je vedoucím provozu
pan Marek Hal. Během roku nedošlo k ţádným organizačním změnám, 3 řidiči ukončili
pracovní poměr, 3 noví nastoupili. Prŧměrný počet zaměstnancŧ je 20. Hospodaření roku
2011 bylo vyrovnané. Problémy vznikly především v souvislosti se zvyšováním cen nafty. Za
úspěch povaţuje firma zkvalitnění dopravy díky koupi nového linkového vozu, který je
v rámci zvyšování úrovně dopravy vybaven i klimatizací.
NOVÉ PROVOZOVNY
Během roku 2011 se ve městě objevila řada nových provozoven, dovolíme si uvést
alespoň ty významnější: Jednota, spotřební druţstvo v Hranicích otevřelo novou prodejnu
potravin COOP na ulici Svatoplukově; bylo otevřeno CAFÉ RESTAURANT Záloţna
v pronájmu Pivovaru Litovel; restaurace AMAZONKA pana Františka Barančíka na ulici
Šafaříkově; LAHŦDKY JAVANE s.r. o. – výroba lahŧdek, studená kuchyně, bufet a jídelna
pana Jana Hejného na ulici Uničovské a jeho JANTAR CAFFÉ s.r.o. – kavárna na náměstí; J
+ J Kreuzberg spol. s r.o. – výroba masných výrobkŧ, řeznictví a uzenářství na ulici
Palackého; pizzerie AVANTI Alfa street company s.r.o. na ulici Příčné; HSL profi s.r.o. –
masáţe, na náměstí Přemysla Otakara; Cestovní kancelář pana Vladislava Habermanna
na ulici 1. máje; Mgr. Juráň Vlastimil – Studio BEST (Chořelice); TATTOO SALÓN – pan Ivo
Sedlář, Staroměstské náměstí; Dana Sedlářová – Permanentní MAKE –UP, tamtéţ; MILTRA –
prodej mléčných výrobkŧ, Masarykova ulice; VINOTÉKA – Ing. Ladislav Dusík, na rohu ulic
Ţerotínova a Gemerská.
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25. ŠKOLSTVÍ
Několik informací na úvod. Školy mají problém, spíše problémy. Na základních
školách je to situace, na kterou dosud rodiče naráţeli jen v mateřských školách, nastupují
do nich silné populační ročníky a všude je hodně dětí. Ale protoţe základní školy se na
rozdíl od školek houfně nerušily, není třeba se obávat, ţe by se děti do školy nedostaly
vŧbec. Stát navíc musí povinnou docházku zajistit. Ovšem první třídy budou přeplněné –
v silném populačním ročníku přijde na 101 000 dětí (loni jich bylo jen 95 000). Rodiče si uţ
nemohou představovat, ţe ve třídě bude sotva 18 dětí a ţe bude moţné třeba vyhovět
jejich přání, aby dítě chodilo do stejné třídy jako jeho kamarád ze školky.
Opačný je problém gymnázií a středních odborných škol. Ty v našem kraji zdaleka
nemají naplněnou svou kapacitu. Jak uvádí Česká školní inspekce ve své poslední výroční
zprávě, v porovnání vychází Olomoucký kraj statisticky nejhŧře z celé země a kapacita
zdejších středních škol je naplněna pouze z jedné třetiny. Nějak se nám to ale nezdá, vţdyť
kvŧli ubývajícím ţákŧm kraj jiţ v posledních letech řadu škol zrušil nebo sloučil, a otevřené
třídy jsou - podle tvrzení náměstka hejtmana Pavla Sekaniny - naplněny stejně jako
v ostatních částech republiky. Hejtmanství dokonce zavedlo učňovská stipendia, aby
odborné školství podpořilo.
Takzvaná naplněnost tříd je v Olomouckém kraji následující: gymnázia přes 28 a
střední odborné školy 23 studentŧ na jednu třídu. Nesporným faktem ale je, ţe studentŧ
v posledních letech ubývá. Předloni vyšlo z devátých tříd regionu 6 136 ţákŧ, coţ bylo o
13 % méně neţ předcházející rok. Loni toto číslo spadlo aţ na 5 254 a státní i soukromé
střední školy a učiliště přitom na střední Moravě nabízejí přes šest a pŧl tisíce míst!
Úbytek se projevuje především v odborném školství, a tak podpora vybraných
učňovských oborŧ, o které je na trhu práce zájem, ze strany kraje představuje téměř dva
miliony korun na učňovská stipendia (v roce 2012 to má být aţ dvojnásobek!). V celém
programu jde nyní téměř o šest set učňŧ z jedenadvaceti škol a kraj dotuje celkem 19
řemesel. Jde o budoucí strojní mechaniky, obráběče kovŧ, klempíře, zedníky, tesaře a
elektrikáře. To se tedy týká i naší SOŠ. Stipendium v prvním ročníku studia je 300 korun, ve
druhém 400 a ve třetím ročníku 500 korun měsíčně. Podmínkou je ovšem řádná docházka
nebo dosaţení určitých výsledkŧ ve vybraných předmětech. Uvidíme, nakolik bude tento
projekt úspěšný a zda posílí řady tak potřebných řemeslníkŧ.
Velké diskuse přinesl návrh poradce ministra školství Václava Klause mladšího, který
chce, aby děti, které propadnou ve srovnávacích zkouškách po 5. či 9. třídě základní
školy, nesměly studovat na gymnáziu nebo maturovat na střední škole. Ministr Josef Dobeš
(VV) tak změnil názor, nově chce, aby se připravované a jiţ na některých školách
odzkoušené plošné testy v pátých a devátých třídách staly „malými maturitami“. Prověrky
tak mají od roku 2014 děti předem rozdělovat na budoucí studenty a učně. Dítě, které
propadne, se nebude moci přihlásit na maturitní obor. Mnozí učitelé plán kritizují – podle
nich jde o zbytečné stresování dětí a jejich „kastování“ do budoucna.
Dŧvody, které vedou k zavádění testŧ, jsou přitom řešitelné i jinak. Klaus i Dobeš
tvrdí, ţe na maturitních oborech je mnoho dětí, které nemají ke studiu předpoklady, a
učiliště zejí prázdnotou. Napravit by se to dalo i sníţením počtu přebujelých středních škol
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a víceletých gymnázií. Tomu se však kraje, jeţ školy spravují, kvŧli voličŧm brání. Bránit se
budou do hrdel a statkŧ i města a obce, pro které jsou většinou jejich střední školy prestiţní
záleţitostí. Všichni se teď pasují na pedagogické odborníky a prohlašují stresující zkoušky
navíc, které děti rozdělí na „maturanty“ a „řemeslníky“ jiţ v jedenácti letech, za výplody
chorých mozkŧ. Nechme se překvapit: zatím vŧbec není jasná hranice úspěšnosti, která
by poslala děti k maturitě nebo na učiliště; plošné testování na počítačích je na
základních školách novinkou; vytvořené standardy, tedy seznamy základního učiva
z matematiky, českého a cizího jazyka se jistě stanou objektem zdrcující kritiky; celostátní
generálka proběhne aţ v roce 2012 a naostro by se měl projekt rozběhnout v květnu 2014.
A to je ještě hodně daleko! Moţná vše skončí jako nápad ministra zkrátit přestávky ve
školách na 5 minut, který nevydrţel ani den s nocí a musel být rychle odvolán!

MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ LITOVEL
Po odchodu ředitelky Marie Číhalové v červenci 2011 do dŧchodu a odchodu Bc.
Věry Valouchové na mateřskou dovolenou byly na zástup přijaty Mgr. Martina Popelková
a Nikola Krajcová (absolventka SPgŠ). Tedy počet pracovníkŧ MŠ je na konci školního roku
2010/2011 19, z toho 12 pedagogŧ, 1 asistent pedagoga a 6 ostatních pracovníkŧ.
Ředitelkou školy je paní Irena Blektová.
Na MŠ Gemerská bylo otevřeno 5 tříd, na MŠ Kollárova 7 tříd. Zapsáno bylo celkem
155 dětí, z toho na MŠ Gemerská 110 a na MŠ Kollárova 45 dětí. Do 1. třídy ZŠ odešlo 36
dětí. Výuka probíhala podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání realizovaného ve Školním vzdělávacím programu s názvem „Hrajeme si spolu“,
následně rozpracovaného pedagogy pro jednotlivé třídní programy.
Během roku byly uskutečněny rŧzné akce, například Den otevřených dveří,
návštěva Muzea Litovel a Městské knihovny, účast na prezentaci práce zásahové
jednotky Policie ČR, besídka ke Dni matek, účast na sportovních hrách dětí (místní a
městské kolo), karneval ke Dni dětí aj. Pro děti byl zorganizován školní výlet do Pradědovy
galerie v Jiříkově a na státní zámek v Bučovicích. Rodiče s dětmi zaujala akce Hledání
perníkové chaloupky a pasování školákŧ spojené s vystoupením šaška Vikyho z Agentury
BAVI Litovel. Děti vystoupily s programem na rozsvícení vánočního stromu na litovelském
náměstí a zúčastnily se soutěţe s dopravní tematikou. Kolektiv dětí z MŠ Gemerská získal 1.
místo ve výtvarné soutěţi „Podzimní krása“ pořádané DDM Litovel a jejich práce byly
oceněny v časopise Překvapení.
V MŠ Gemerská byly během roku pořízeny nové televizní přijímače a DVD ve všech
odděleních, hrací koberce, učitelské ţidle, multifunkční kopírka, obrázková označení na
všech odděleních a nové označovací tabule s logem MŠ na budově a při vstupu do
areálu. Na MŠ Kollárova byla vyměněna okna, instalováno nové osvětlení, vymalovány
všechny prostory, pořízen počítač s internetem a nové dětské stolky a část dětských ţidlí.
Došlo však i k havarijním situacím – ve 2. oddělení MŠ Gemerská byly zaplaveny prostory
umývárny vinou prasklé hadičky u WC a ve 4. oddělení tamtéţ došlo k zaplavení dešťovou
vodou přes netěsnící okna a porušenou střechu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA FRIŠTENSKÉHO LITOVEL
MŠ Frištenského, příspěvková organizace má dvě odloučená pracoviště: Čihadlo
862 a Unčovice 111. Ředitelkou zařízení je i nadále paní Zdeňka Zmundová. V MŠ
Frištenského k ţádným personálním změnám ve vedení ani v pedagogickém sboru
nedošlo. Ve dvou třídách zde bylo zapsáno 40 dětí. V budově MŠ probíhaly během roku
obvyklé udrţovací práce, finančně náročnější byla oprava rozvodŧ plynu. Na školní
zahradě byl konečně zlikvidován nevyhovující bazén.
V MŠ Unčovice bylo v jedné třídě zapsáno 21 dětí a jako vedoucí učitelka zde
pracovala paní Helena Pavlíčková. Na mateřskou dovolenou od září nastoupila paní
Ptáčníková a zastupuje ji paní Doubravová. MŠ Čihadlo měla dvě třídy v nichţ bylo
zapsáno 42 dětí. Funkci vedoucí učitelky zastávala paní Marie Mikešová. V budově
proběhla výměna oken za plastová, provedla se stavební úprava šatny a přípravny jídla
v přízemí. MŠ Frištenského se pravidelně účastnila akcí MK, výstav a soutěţí, děti pracovaly
v zájmovém krouţku roztleskávaček, proběhla řada akcí ve spolupráci s rodiči.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZNÁ LITOVEL
ZŠ Litovel, Vítězná 1250 byla otevřena 1. 9. 2002 spolu se sportovní halou. V roce
2004 byl zahájen provoz plaveckého bazénu a venkovních hřišť. Zřizovatelem školy je
Město Litovel. Jde o příspěvkovou organizaci s kapacitou 720 ţákŧ. Ve školním roce
2010/2011 měla škola celkem 26 tříd 1. – 9. ročníku s prŧměrným počtem 22,5 ţáka na
jednu třídu a s celkovým počtem 584 ţákŧ (310 na prvním stupni a 274 na druhém stupni).
Kapacita školy tak byla vyuţita na 81,1 %. Škola sdruţuje školní druţinu (ŠD) s naplněnou
kapacitou 120 ţákŧ ve 4 odděleních a školní jídelnu s kapacitou aţ 700 jídel.
Od školního roku 2007/2008 mají ţáci moţnost vedle rozšířeného vyučování
matematiky a přírodovědných předmětŧ vyuţít i tříd s rozšířenou výukou základních
předmětŧ. Jako cizí jazyk je od 3. ročníku vyučován anglický jazyk. Jako volitelný předmět
je nejčastěji zařazována konverzace v cizím jazyce, praktika z přírodovědných předmětŧ,
informatika a domácnost. Z nepovinných předmětŧ ţáci preferovali jiţ tradičně sborový
zpěv (na 1. stupni přípravný pěvecký sbor Benjamínek a na 2. stupni DPS Mládí). Škola je
spádovou školou pro okolní neúplné školy, část ţákŧ tak dojíţdí z okolních obcí.
Škola má dobré materiální vybavení, k dispozici jsou 2 učebny informatiky a školní
knihovna. Je zde moţnost provozování hostinské činnosti (obědy pro školu i veřejnost),
k dispozici jsou tělovýchovná a sportovní zařízení slouţící k regeneraci (sportovní hala a
plavecký bazén) a pronájem nebytových prostor. Vlastní prostory školy tvoří 40 učeben (z
toho 15 odborných), ve všech je moţnost připojení na internet. Na přízemí se šatnami je
napojen blok výtvarné výchovy a pracovních činností se 6 odbornými pracovnami.
Ve školním roce 2010/2011 zajišťovala školní jídelna stravování pro 532 strávníkŧ,
z toho 63 zaměstnancŧ. Bylo připraveno 87 546 obědŧ, z toho 3 587 pro cizí strávníky a
2 667 doplňkových jídel (svačinky pro MŠ v době prázdnin). V jídelně pracuje 6
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zaměstnancŧ, dva dny v týdnu je moţný výběr ze dvou jídel. ŠJ zajišťuje stravování pro
sportovní akce konané ve sportovní hale či bazénu.
Plavecký bazén zajišťoval mimo výuky pro školu (14 tříd prvního stupně) i výcvik pro
děti z 19 mateřských škol a 9 dalších základních škol. Bazén byl vyuţíván pro děti ze
školních druţin ZŠ Vítězná i ZŠ Jungmannova. Dva dny v týdnu byla organizována výuka
pro 6 plaveckých krouţkŧ, 3 kurzy plavání „Rodiče s dětmi“, 1x kondiční plavání, 1x týdně
aqua-aerobic, 2x v týdnu ranní plavání pro seniory. V rámci ozdravného programu je 2x
v týdnu bazén pronajímán ZP Metal aliance. V odpoledních hodinách a o víkendech je
bazén vyuţíván veřejností a sportovními kluby v rámci rehabilitace.
Sportovní hala a venkovní hřiště jsou vyuţívány jak ZŠ, tak místními i přespolními
sportovními oddíly. Od září do května se zde hrají mistrovská utkání v házené (1. liga muţŧ,
2. liga dorostu), v odbíjené (2. liga ţen), florbalu (Středomoravská liga muţŧ, dorostu, ţákŧ)
a některá utkání extraligy dorostenek v košíkové. V zimním období vyuţívá halu i tenisový
oddíl Sokola Litovel, fotbalisté TJ Tatran a nohejbalu SK Tři Dvory. Nejprestiţnějšími akcemi
zde byl mezinárodní turnaj v házené „O pohár města Litovle“, taneční soutěţ „O erb
města Litovle“ s mezinárodní účastí a osmifinále Českého poháru v házené. Hala i
venkovní hřiště slouţí ke sportování i veřejnosti – v období letních prázdnin je venkovní
hřiště po určitou dobu k dispozici zdarma. O přestávkách mohou ţáci vyuţívat
pingpongové stoly, stolní fotbal a šachy instalované v odpočinkových částech chodeb
školy a během teplých dnŧ vyuţívat i atrium.
Během školního roku pracovaly na škole následující krouţky: chemický krouţek pro
4. a 5. ročník; chemický krouţek pro 8. ročník; chemický krouţek pro 9. ročník; krouţek
českého jazyka; Klub deskových her; mediální krouţek; keramický krouţek; krouţek
anglického jazyka; Klub mladých debrujárŧ; dramatický krouţek „Zvoneček“;
„Benjamínek“ – krouţek sborového zpěvu. Sportovní krouţek na 1. stupni navštěvovali ţáci
2. ročníku, na 2. stupni probíhaly krouţky chlapcŧ a dívek. Byly zaměřeny na hry – kopaná,
florbal, nohejbal, přehazovaná a odbíjená. Ţáci vyuţívali i posilovnu a plavecký bazén.
V krouţku chlapcŧ bylo zapsáno 15 ţákŧ, v krouţku dívek 17.
Problémy, které se v minulých letech vyskytly s přehříváním budovy při venkovních
teplotách nad 20 °C jsou řešeny. Zřizovatel dává postupně instalovat v nejvíce
postiţených křídlech a patrech budovy venkovní ţaluzie a některá z oken jiţ byla
vyměněna. V jejich výměně bude nutno pokračovat. Škola je zcela bezbariérová, ţáci
s tělesných postiţením mají k dispozici výtah na čip a oddělené prostornější WC na
kaţdém patře.
Počet pracovníkŧ celkem je 42. Pedagogický sbor tvoří ředitel školy – Mgr. Blahoslav
Melhuba, 37 pedagogických pracovníkŧ a 4 vychovatelky ve školní druţině. U pedagogŧ
jde o zástupkyni pro 1. stupeň Mgr. Hanu Vašíčkovou, zástupkyni pro 2. stupeň Mgr.
Vladimíru Vojnarovou, 14 učitelŧ pro 1. stupeň a 21 učitelŧ pro 2. stupeň. Dále je zde
zaměstnáno 21 THP pracovníkŧ (účetní, administrativní pracovnice, pracovnice ŠJ, školník,
uklizečky, plavčíci, vedoucí haly, vedoucí bazénu a pokladní). Část učitelŧ si doplňuje
vzdělání studiem informatiky a cizích jazykŧ. Jsou zde pedagogové s kvalifikací pro
dyslektickou a logopedickou péči. Na škole pracuje výchovná poradkyně, metodik
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ekologické výchovy a metodik prevence sociálně patologických jevŧ. Se školou
spolupracuje i externí psycholog. Výuku náboţenství zajišťuje externista.
Učitelé ZŠ Vítězná byli zapojeni do mezinárodního projektu SOCRATES – COMENIUS,
nadějně se rozjel ekologický projekt školy a škol z Polska, Walesu a Španělska. Škola
spolupracuje se školním orchestrem z norského Siljanu. Klub mladých debrujárŧ se přes
korespondenční kolo dostal aţ do finále celostátního kola soutěţe Expert IQ a získal zde 4.
místo.
Spolupráce školy s rodiči je dobrá a informace o dění ve škole jsou přístupné i na
internetu: www.zsviteznalitovel.cz, zástupci rodičŧ ţákŧ tvoří Rodičovské sdruţení ZŠ
Vítězná. Zřizovatelem je ustavena Školská rada, kde školu zastupují 2 pedagogové.
V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Střediskem
ekologické výchovy „Sluňákov“ z Horky nad Moravou, v kulturní oblasti s Městským klubem
Litovel. Je vydáván školní časopis Prskavka. Škola se zapojila do tzv. adopce na dálku a
ţáci tak přijali novou „spoluţačku“ Margaret Janifer z Indie.
Ve školním roce 2010/2011 bylo otevřeno 26 tříd (14 tříd 1. stupně, 12 tříd 2. stupně)
a v 1. pololetí byl počet ţákŧ 578 (280 chlapcŧ, 298 dívek). Z nich s vyznamenáním
prospělo 345, prospělo 223, neprospělo 10, 2 ţáci byli uvolněni. Bylo uděleno 90 pochval,
29 napomenutí třídního učitele, 18 dŧtek třídního učitele, 20 dŧtek ředitele školy a 5 2.
stupňŧ z chování. Celkem bylo zameškáno 23 580 hodin z nichţ 12 bylo neomluvených.
Ve 2. pololetí byl počet zapsaných ţákŧ 578 (282 chlapcŧ, 296 dívek).
S vyznamenáním jich prospělo 330, prospělo 231, neprospělo 12, uvolněn 1, 4 ţáci budou
opakovat ročník. Bylo uděleno 99 pochval, 18 napomenutí třídního učitele, 12 dŧtek
třídního učitele, 17 ředitelských dŧtek, 8 sníţených stupňŧ chování na 2. stupeň. Celkem
bylo zameškáno 31 730 hodin, z nich 6 neomluvených.
Školní docházku v 9. třídě ukončilo 81 ţákŧ, v 8. třídě 2 ţáci, v 7. třídě 1 ţák a z 5.
třídy odešlo 9 ţákŧ. V přijímacím řízení z výše uvedených 81 absolventŧ bylo nejvíce přijato
na OA Olomouc (7), SOŠ Litovel (7), SOŠ a SOU Uničov (5), SPŠ a OA Uničov (5), GJO
Litovel (4), SZŠ Olomouc (4), SPŠE Mohelnice (4), SŠT Mohelnice (4),SOŠ polytechnická
Olomouc (4), OA Mohelnice (3), SOŠ sociální Zábřeh (3), SPŠS Olomouc (3), SOU Loštice
(3), u ostatních byl počet niţší tří. Školu tedy opustilo 93 ţákŧ (41 chlapcŧ, 52 dívek).
K zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2011/2012 v termínu 28. a 29. 1. 2011 se
dostavilo 57 dětí. Z nich bylo do 2 prvních tříd přijato 47, u 10 došlo k odkladu povinné
školní docházky.
V soutěţích a olympiádách bylo dosaţeno velmi dobrých výsledkŧ. V národních
kolech škola získala 1. místo v soutěţi Matematický klokan; 6. místo v Plavecké soutěţi
měst; 1. místo v Olomouckém kraji v testování SCIO v českém jazyce a ve výtvarné soutěţi
„Ţivotodárná voda“ byla škola mezi 15 oceněnými. V regionálních a okresních kolech bylo
dosaţeno: 1. a 2. místo v soutěţi Matematický klokan; 1. a 3. místo v soutěţi v anglickém
jazyce - Evropský den jazykŧ; 2. místo v soutěţi o nejlepší školní časopis; 2., 5. a 9. místo
v okresním kole matematické olympiády; 2. místo v okresním kole fyzikální olympiády; 13.
místo v okresním kole chemické olympiády a umístila se jako nejlepší městská škola
v soutěţi v atletických vícebojích. První a druhá místa pak posbírala v okrskových a
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místních soutěţích, například v soutěţi v malé kopané (Náklo), míčových hrách dívek,
recitační soutěţi DDM Litovel, pěvecké soutěţi „Litovelský skřivánek“ a ve výtvarné soutěţi
VHS Čerlinka „Ţivot ve vodě“.
Několik zajímavostí ze ţivota školy: v úterý 16. 11. 2010 měli ţáci 9. ročníkŧ moţnost
elektronicky si vyzkoušet SCIO testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních
předpokladŧ. Obdobné testy totiţ potom v dubnu 2011 zpracovávali u přijímacích
zkoušek na střední školy. Pod vedením S CHKO Litovelské Pomoraví a ve spolupráci
s Městem Litovel se škola zúčastnila akce „Podzimní úklid CHKO LP“, která proběhla u
příleţitosti 20. výročí zaloţení CHKO. Úklid byl zaměřen na oblast mezi Novými Zámky a
Litovlí.
Během roku se ţáci školy jiţ tradičně účastnili denních pobytových programŧ
v ekologickém středisku Sluňákov v Horce nad Moravou. „Putování o bobrovi“ si proţili ţáci
4. A a 4. B, šesté třídy si vyzkoušely program „Sedm barev duhy“. K výročí 17. listopadu se
za rekordní účasti 9 škol konal XXII. ročník štafetového závodu smíšených druţstev škol „Po
stopách Jana Opletala“ a „Memoriál Jiřího Vaci“. Reprezentanti školy sice obsadili aţ 5.
místo, ale z litovelských škol byli nejlepší.
Je třeba se zmínit o úspěšném DPS Mládí. Ten celých 50 let fungoval pod vedením
Mgr. Boţeny Halvové, v roce 2009 pak vedení převzala bývalá členka sboru Iveta
Navrátilová. V repertoáru sboru najdeme lidové písně, skladby starých mistrŧ, písně ze
současné tvorby pro děti, spirituály, sborové úpravy populární hudby a v neposlední řadě i
hudbu 20. století. DPS připravil dva velké koncerty – vánoční a na konci května 2011 pak
koncert výroční. Během roku uskutečnil řadu menších vystoupení, spolupracoval se SPS
Hany Kaštanové, SPS PALORA GJO a se ZUŠ Litovel. Jeho vystoupení je vţdy zárukou
kvalitního pěveckého výkonu.
Zajímavou podívanou bylo obvyklé loučení se školním rokem, které se letos
odehrálo v pátek 17. června a bylo vybráno téma „Zaměstnání“. Několik týdnŧ se
připravovaly kostýmy a rekvizity, které pak bylo moţno spatřit v dopoledním prŧvodu.
Odpoledne v areálu sokolovny představily svá čísla taneční soubory a nastalo loučení
s těmi, kteří nastupují do nové ţivotní etapy. Ti uţ si svá povolání, doufejme, ţe úspěšně,
vybrali!? Loučení nastalo i s mladšími dětmi, které budou ve vzdělání pokračovat na
gymnáziích. Den, stejně snad jako celý školní rok 2010/2011 se opravdu vydařil!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŦRKY
ZŠ a MŠ Nasobŧrky byla ve školním roce 2010/2011 organizována jako dvojtřídní
škola se čtyřmi ročníky, jedním oddělením školní druţiny a jedním oddělením mateřské
školy. Má právní subjektivitu a její ředitelkou je Mgr. Jana Nakládalová.
Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí ve věku 3 aţ 6 let z obcí: Nasobŧrky,
Chudobín, Víska, Mladeč a Sobáčov. Základní školu 19 ţákŧ z obcí: Nasobŧrky, Chudobín,
Víska, Sobáčov a Střeň. Vyučovalo se ve dvou kmenových třídách, v počítačové učebně
a v prostorách školní druţiny. Vzhledem k nízkému počtu ţákŧ ve třídách je moţno
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uplatňovat individuální přístup vedoucí k rozvoji dětí talentovaných, dětí s poruchami
učení i ze sociálně znevýhodněných rodin.
Škola má jednu budovu, prostory v přízemí vyuţívá převáţně MŠ. V patře a
v podkroví jsou jiţ zmíněné 2 kmenové učebny, sborovna, sociální zařízení, výdejna stravy
a 2 kabinety. Třídy jsou vybaveny standardním sektorovým nábytkem a výškově
nastavitelnými lavicemi. Do jedné z kmenových tříd byla letos nainstalována interaktivní
tabule Activboard, pořízená z prostředkŧ akce „EU – peníze školám“. V podkroví jsou
zřízeny dvě učebny a k nim přidruţené dva malé kabinety, přístupné pouze ze tříd a je zde
kancelář ředitelky školy. V jedné ze tříd je zřízena školní druţina, druhá je vyuţívána jako
specializovaná učebna pro výuku anglického jazyka. Čtyři počítače uţ mají své za sebou
a tak je zde ţádost o jejich výměnu v roce 2012 (opět v akci EU) za nové. Připojení
k internetu je realizováno. Vlastní tělocvičnu škola nemá, proto je k výuce tělesné výchovy
vyuţíván venkovní areál školy nebo část místní sokolovny.
Ve školním roce 2010/2011 se v ZŠ vyučovalo podle školního vzdělávacího
programu „OKO – ochota – komunikativnost – otevřenost“. Cílem základního vzdělávání
je pomoci ţákŧm utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý
základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na
praktické jednání. Povinný předmět – anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku, děti jsou
s ním seznamovány jiţ od MŠ v rámci krouţkŧ. Výuka informatiky je jiţ ve 2. a pak v 5.
ročníku, také tady měli ţáci moţnost získat určité vědomosti a dovednosti v počítačovém
krouţku MŠ.
Pedagogický sbor školy tvoří mimo ředitelky Mgr. Jany Nakládalové učitelky ZŠ Mgr.
Blanka Látalová, Mgr. Barbora Friedrichová a učitelky MŠ Jarmila Miškovská a Iveta
Šišmová. Ke kolektivu patří ještě paní Anna Recová, pracující jako uklizečka, topič a při
výdeji stravy a paní Hana Suchomelová jako školnice.
V I. třídě (1. a 2. ročník) je 11 ţákŧ (6 chlapcŧ a 5 dívek), ve II. třídě (3. a 4. ročník) 8
ţákŧ (5 chlapcŧ a 3 dívky). Ve školní druţině 19 dětí (10 chlapcŧ, 9 dívek) a v mateřské
škole 19 dětí (12 chlapcŧ a 7 dívek). V 1. pololetí bylo zapsáno 19, ve 2. pololetí 17 ţákŧ,
z nichţ 13 resp. 14 prospělo s vyznamenáním, a 6 resp. 3 prospěli. Za celý školní rok bylo
uděleno 31 pochval za vzornou reprezentaci školy, pomoc třídní učitelce, pečlivou
domácí přípravu a vzorné plnění školních povinností. Z kázeňských opatření bylo uděleno
napomenutí třídního učitele a dŧtka třídního učitele. Celkem bylo zameškáno 1 066 hodin,
všechny omluvené, prŧměr na ţáka byl 59,2 hodiny.
Ke zjišťování úrovně vědomostí a dovedností byly pouţívány testy vytvořené
učitelkami jednotlivých předmětŧ a srovnávací SCIO testy z matematiky, českého jazyka,
anglického jazyka a prvouky. V únoru 2011 byly zpracovány dotazníky společnosti SCIO –
„Mapa mateřské školy“ a „Mapa základní školy“, které vyplnili rodiče dětí z mateřské školy,
ţáci ZŠ a rodiče dětí ZŠ. Z nich vyplynulo, ţe celková atmosféra školy je hodnocena jako
dobrá a pohodová. Kladně byla hodnocena vstřícnost, otevřenost komunikace, výběr
aktivit a krouţkŧ, pořádané akce, dodrţování zásad zdravé výţivy, přátelské vztahy mezi
ţáky a učiteli i dobré vztahy mezi učiteli. Kritiky se dočkalo vybavení školy zastaralou IT
technikou.
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Škola má vypracován plán environmentální výchovy a ţáci jsou vedeni k třídění
odpadu. Děti 3 . a 4. ročníku se zúčastnily přírodovědné soutěţe „Zelená stezka“ a akce
ke Dni Země „Ukliďme svět“, kdy uklízely okolí školy a hřiště v obci. Byly podporovány
projekty „Školní mléko“ a „Zdravé zuby“, nově se pak škola zapojila do projektu „Ovoce
do škol“ a jiţ tradičně do celoroční soutěţe „Sběr papíru s panem Popelou“. Letos se
poprvé škola zapojila do sběru elektroodpadu a pouţitých baterií v projektech
„Recyklohraní“ a „Elektrowin“, které jsou i finančně ohodnoceny.
Ve školním roce 2010/2011 měli ţáci k dispozici následující zájmové krouţky:
pohybové hry (8 dětí), krouţek anglického jazyka pro MŠ (4), krouţek anglického jazyka
pro 1. a 2. ročník (11), počítačový krouţek I. (9), počítačový krouţek II. (8), výtvarný krouţek
(9) a přírodovědný krouţek (6 dětí).
Z dalších vzdělávacích a kulturních aktivit školy (v pořadí měsícŧ školního roku) jsou
zvláště zajímavé tyto: sportovní odpoledne; „Mladý cyklista“ – kurz dopravní výchovy; pěší
výlet do Mladče (září 2010); divadelní představení „Krakonoš“ (listopad); „Šmoulí škola“ –
dopoledne plné her, úkolŧ a návštěvy Mikuláše; vánoční besídka (prosinec); maňáskové
divadlo v MŠ „Jak Matěj osvobodil vítr“; „Házení Zimy do potoka a vítání jara“ (březen
2011); „Škola ABR-FABR“ – pálení čarodějnic; „Ukliďme svět“; „Mladý cyklista“ – prŧkaz
malého cyklisty (duben); výlet na Bouzov; projektový den „Materiály kolem nás“;
celodenní školní výlet do Dolní Roţínky a westernového městečka Šiklŧv mlýn (červen).
Pro děti a veřejnost se uskutečnil v říjnu 2010 Den otevřených dveří; „předvánoční
odpoledne s rodiči MŠ i ZŠ“; vystoupení na „Rozsvícení vánočního stromu“ v Litovli
(prosinec); dětský maškarní karneval (únor 2011); „Velikonoční vyrábění s rodiči“ (březen);
„Bowlí celá rodina“ – sportovní utkání rodičŧ a dětí (duben); Den matek – odpoledne plné
her pro rodiče i děti; společný výlet rodičŧ a dětí do ZOO na Sv. Kopečku a do Hasičského
muzea v Čechách pod Kosířem (květen); „Robinsoni na pustém ostrově“ – rozloučení se
školním rokem (červen 2011).
Účast v soutěţích je přiměřená velikosti školy a moţnostem jejího uplatnění v širší
konkurenci. Přesto jsou zde pozitiva. V prosinci v přírodovědné soutěţi DDM Litovel získali
ţáci školy 4., 5. a 6. místo; v měsíci únoru 2011 v recitační soutěţi v I. kategorii 1. a 2. místo
získaly E. Šišmová a V. Obrátilová; diplom za účast dostaly děti z MŠ i ţáci ze ZŠ v soutěţi
DDM „Velikonoce“ a v pěvecké soutěţi „Litovelský skřivánek“ obsadil 2. místo J. Němec
(březen 2011); MŠ uspořádala školní kolo soutěţe „Olympijské hry“ (červen 2011).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, ul. Jungmannova
Jde o příspěvkovou organizaci, jejímţ zřizovatelem je Město Litovel. Ředitelkou školy
je Mgr. Eva Hrachovcová, zástupkyní ředitelky Mgr. Milena Jindrová a vedoucí
vychovatelkou Alena Albrechtová. Škola má právní subjektivitu a je zařazena do sítě škol
jako plně organizovaná městská škola s dlouholetou tradicí.
Výuka probíhá v jedné budově (jejíţ součástí je i školní druţina a školní jídelna)
v kmenových i odborných učebnách (IT, fyzika a chemie, přírodopis), ve třech učebnách
119

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2011

pro výuku jazykŧ a třech učebnách s interaktivní tabulí. Školu navštěvuje 133 ţákŧ z Litovle
a Chořelic, 116 ţákŧ (47 %) do školy dojíţdí z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny,
Červenky, Mladče a Nasobŧrek.
Ve školním roce 2010/2011 se ve škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího
programu „Učíme se vzájemné komunikaci … doma i ve světě“ a podle programu
„Základní škola“. Oba programy byly zaměřeny na výuku jazykŧ a informačních a
komunikačních technologií. Jsou podporovány environmentální a protidrogové aktivity
ţákŧ, které jsou součástí školního preventivního programu. V rámci doplňkové činnosti jsou
ţákŧm k dispozici zájmové krouţky. Na škole pracuje výbor Rodičovského sdruţení při ZŠ a
Školská rada. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení školy
se kterým pak spolupracuje i ţákovská rada. S rodiči škola komunikuje i prostřednictvím
webového portálu, kde kromě informací pro rodiče, ţáky i pracovníky školy nabízí od
tohoto roku elektronickou ţákovskou kníţku, elektronickou omluvenku, moţnost odhlášení
a přihlášení stravy, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléka a jogurtŧ, zadání domácích
úkolŧ s informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy. Vzdělávání ţákŧ a jejich
pobyt v budově zajišťovalo celkem 21 pedagogických a 5 THP pracovníkŧ, na mateřské
dovolené jsou 3 učitelky a jedna odešla na MD během školního roku.
Základní škola je plně organizovaná - na prvním stupni 119 ţákŧ v pěti třídách, na
druhém stupni 130 ţákŧ v sedmi třídách – celkem 249 ţákŧ ve 12 třídách. Oproti minulému
roku došlo k nárŧstu o 25 ţákŧ. Hlavní budova procházela i nadále částečnými
prŧběţnými opravami, např. byla kompletně opravena sociální zařízení bývalého školního
bytu, zrekonstruovány šatny, nově byly natřeny a zaskleny historické dveře zádveří,
zrekonstruována kancelář účetní a kabinet fyziky. Pracovna pro výuku informatiky
disponuje jiţ zastaralou technikou a její obnova je plánována na další školní rok.
Nedílnou součástí školy je školní druţina určená pro ţáky prvního stupně.
Navštěvovalo ji 60 dětí ve věku 6 aţ 11 let a pracovala její dvě oddělení. Dětem je zde
nabízen pestrý program. Děti chodí pravidelně plavat, navštěvují DDM, dopravní hřiště či
kuţelnu na Staroměstském náměstí. Byly realizovány rŧzné projekty a jednorázové
příleţitostné akce (Strašidelné odpoledne, návštěva Mikuláše, vánoční jarmark, maškarní
karneval, návštěva zoologické zahrada, akvaparku aj.).
V 1. pololetí bylo zapsáno 247 ţákŧ (123 dívek, 124 chlapcŧ). Z nich 145 prospělo
s vyznamenáním, 98 prospělo, 4 neprospěli. Bylo uděleno 81 pochval, 16 napomenutí
třídního učitele, 2 dŧtky třídního učitele, 1 dŧtka ředitelky školy, 1x byl sníţen stupeň známky
z chování. Zameškáno bylo 10 311 hodin, z nich 2 neomluvené. Ve 2. pololetí bylo zapsáno
249 ţákŧ (123 dívek, 126 chlapcŧ), 144 prospělo s vyznamenáním, 105 prospělo. Bylo
uděleno 60 pochval, 28 napomenutí třídního učitele, 12 dŧtek třídního učitele, 9 dŧtek
ředitelky školy a 2x byl sníţen stupeň známky z chování. Celkem bylo zameškáno 13 843
hodin, 46 bylo neomluvených.
V nabídce školy je dostatek volitelných i nepovinných předmětŧ. Z nabídky krouţkŧ
byly realizovány 4: dramatický, pohybové hry, miniházená a „dovedné ruce“. Nepovinné
předměty byly vybrány dva: pěvecký sbor a náboţenství. Volitelných předmětŧ bylo pro
volbu připraveno 8: konverzace v anglickém jazyce, přírodovědný seminář, literárně
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dramatická výchova, výtvarné činnosti, zeměpisný seminář, německý jazyk volitelný,
seminář ze zeměpisu a fyzikálně-chemický seminář.
Na škole pracuje výchovný poradce, který se zaměřuje na péči o ţáky s poruchami
učení a na pomoc při volbě povolání. Na začátku školního roku byly vypracovány
individuální vzdělávací plány pro všechny integrované ţáky a zahájena reedukační a
logopedická péče podle doporučení poradenských pracovišť.
V nepovinném předmětu pracoval Dětský pěvecký sbor Úsvit, který školu
reprezentoval na řadě společenských akcí. Aktivně pŧsobil turistický oddíl Kompas, který
zorganizoval během roku dvě výpravy a během prázdnin uskutečnil letní tábor s pirátskou
tematikou. Pro ţáky 7. ročníkŧ byl organizován lyţařský kurz v Hynčicích pod Sušinou.
Všichni ţáci prvního stupně absolvovali plavecký kurz. Ţáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili
ekologického pobytu v centru Sluňákov v Horce nad Moravou s programy Příroda jako
dŧm a Bobří putování. Spolupráce s ekologickým centrem pokračuje i v projektu Ekoškola
i na poli pobytŧ a workshopŧ.
V červnu 2010 se škola zapojila do mezinárodního programu Ekoškola, který spočívá
ve zlepšování ţivotního prostředí školy a jejího okolí. Vede k propojení environmentální
výchovy ve škole s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy. Byl
vytvořen vlastní ekokodex a v květnu 2011 na škole proběhl audit, který doporučil udělení
prestiţního mezinárodního ocenění. Škola získala titul Ekoškola a školní ekotým převzal
v Praze ocenění a vlajku z rukou ministra ţivotního prostředí.
Z projektŧ, akcí a významných umístění v soutěţích během školního roku 2010/2011
za pozornost stojí tyto:
Projekt VELKÁ MORAVA pro třídy 7. A a 7. B v lokalitě Muzea Velké Moravy ve Starém
Městě u Uherského Hradiště, doplněný exkurzí ve skanzenu Modrá u Velehradu.
Projekt PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ pro třídy 9. A a 9. B s tématem „Ztracená duše národa“ –
zaměřeno na politické procesy a perzekuci po nástupu komunismu u nás. Hostem byl opět
pan Luděk Štipl.
Projekt DÍLNA ČTENÍ pro třídy 6. A a 6. B probíhal po celý rok a byla mu věnována jedna
hodina týdně. Jedenkrát za měsíc si děti vyměňovaly kníţky v Městské knihovně Litovel.
Součástí bylo i pasování prvňáčkŧ na čtenáře a beseda s ilustrátorem dětských knih
Adolfem Dudkem.
Projekt CESTA DO PRAVĚKU pro ţáky 6. tříd ve Vlastivědném muzeu Olomouc, doplněná
řadou činností váţících se k pravěku (ţáci si mohli odnést i vlastnoručně vyrobené hliněné
nádoby).
Projektový den – DEN ZEMĚ pro ţáky 6. a 7. tříd spojený s plněním úkolŧ, např. zjišťování
zajímavých vlastností nám známých rostlin nebo výtvarným zpracováním všech úkolŧ.
Děti se účastnily recitačních soutěţí, například na vánočním jarmarku nebo v recitační
soutěţi DDM Litovel, kde ţákyně 6. B Marie Vosáhlová získala ve 3. kategorii 1. místo.
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Akce OLYMPIJSKÝ AUTOBUS pro ţáky 6. a 7. tříd a část ţákŧ 1. stupně: šlo o propagaci
olympijských her v Londýně 2012 s prezentací základní myšlenky OH a snahou seznámit
děti s Londýnem, dějištěm letní olympiády. Děti zde plnily drobné úkoly.
Na přelomu října a listopadu 2010 proběhla v Městské knihovně Litovel výstava výtvarných
prací ţákŧ 2. stupně, v dubnu 2011 se ţáci školy prezentovali svými výtvarnými pracemi ve
skanzenu v Příkazích a v DDM Litovel. Ţáci 7. a 9. ročníku se zapojili do výtvarné soutěţe
pořádané VHS Čerlinka a v kategorii 3. obsadila 1. místo Kateřina Urbánková, další místa
pak Michaela Baletková a Tomáš Kučera.
Z úspěchŧ jednotlivcŧ a druţstev: v turnaji miniházené pro ţáky okolních škol získalo
druţstvo 4. a 5. tříd 1. místo; ve výtvarné soutěţi společnosti Čerlinka ke Dni vody se na 1.
místě umístila Klára Dospivová; v recitační soutěţi DDM Litovel pro ţáky litovelských a
okolních škol se na 1. místě umístil Ondřej Navrátil ze 3. A; v krajském kole matematické
soutěţe Pythagoriáda získala ţákyně 7. B Zdeňka Kolářová 10. místo; do celorepublikové
literární soutěţe Příběh tisíce a jedné noci byly vybrány práce Zdeňky Kolářové a Petra
Komárka, který získal zvláštní ocenění v kategorii II., které mu bylo předáno na
Mezinárodním kniţním veletrhu v Praze 13. května 2011; v soutěţi finanční gramotnosti
zvítězili ţáci školy ve školním, okresním i krajském kole (!); v soutěţi „Zelená stezka“
reprezentanti školy zvítězili v okrskovém kole v kategoriích mladších i starších ţákŧ a
postoupili do okresního kola, kde mladší ţáci obsadili 9. a starší ţáci 11. místo; v dopravní
soutěţi zvítězili starší ţáci v okrskovém kole a v okresním kole pak byli třetí.
Prezentace školy na veřejnosti: za pomoci Rodičovského sdruţení školy se podařilo
uspořádat Vánoční jarmark spojený se Dnem otevřených dveří, kde vystoupili členové DPS
a probíhala divadelní představení ţákŧ; Literárně dramatický seminář připravil během roku
dvě divadelní představení – „Vánoce v roce 0“ a pohádku „O princi, který málo vyrostl“;
ve spolupráci s Klubem českých turistŧ a vedením RS byla organizována akce „Toulky
Litovelským Pomoravím“ spojená se Dnem dětí; na celoměstské akci Hanácké Benátky
byly prezentovány školní krouţky – Šikovná vařečka, Kompas, Přírodovědný krouţek a
Výtvarné činnosti a v prostorách dopravního hřiště byla uspořádána soutěţ pro děti.
Mezinárodní spolupráce běţí jiţ druhým rokem se školou v Lábu, která vyvrcholila třídenní
návštěvou 15 ţákŧ ZŠ v Lábu v červnu 2011, spojenou i s návštěvou Bratislavy.
V rámci autoevaluační činnosti proběhlo ve školním roce 2010/2011 testování ţákŧ
9. ročníkŧ a nově i 5. ročníkŧ z českého jazyka, matematiky a obecných studijních
předpokladŧ s cílem získat srovnání s ostatními školami. Ukázalo se, ţe v 9. ročnících škola
patří mezi prŧměr, poněkud slabší byly výsledky v matematice, v 5. ročníku škola patřila
mezi 20 % a v matematice mezi 10 % nejlepších škol. Ţák Petr Hlavinka získal ocenění za
nejlepší test v matematice v kraji. Ve studijních předpokladech patřila škola mezi prŧměr.
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GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL
Gymnázium Jana Opletala je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc,
školou zapojenou do sítě škol UNESCO, školou „Pilot G“ zapojenou do projektu ESF VÚP
Praha a MŠMT „Tvorba a ověřování školních vzdělávacích programŧ ve vybraných
gymnáziích“, školou zapojenou do projektu ESF VÚP Praha a MŠMT „Kurikulum G“ –
„Podpora učitelŧ gymnázií jako pilíř gymnaziálního vzdělání“ a školou zapojenou do
projektu „PROŠ – programování do škol“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK). Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj jako územní orgán
samosprávy, právní formou školy je příspěvková organizace. Ředitelkou je i nadále RNDr.
Jitka Krausová a jejím zástupcem pan Radomír Dědek.
Škola je centrem kulturního i společenského dění města Litovle a její bohatá historie
ve výuce přírodovědných předmětŧ předurčuje její zaměření, které je všeobecné
s dŧrazem na přírodovědnou a jazykovou oblast. Dopravní dostupnost školy pro obce
z nejbliţšího okolí a samotnou Olomouc je dobrá, integrovaný dopravní systém města
Olomouce je rozšířen o zónu Litovel. Díky umístění školy uprostřed parkŧ je v jejím okolí
nadstandardní prostor pro relaxaci, který je rozšířen o nově vybudovaný sportovní komplex
Tatranu Litovel pro pláţový volejbal, volejbal a tenis, který má škola moţnost vyuţívat.
V komplexu ZŠ Vítězná vyuţívá škola pro výuku také plaveckou třídu.
Školní rok 2010/2011 byl zahájen se 4 třídami niţšího gymnázia (prima – kvarta) se
103 ţáky (63 dívek, 40 hochŧ), čtyřmi třídami vyššího gymnázia (kvinta – oktáva) se 111
ţáky (70 dívek, 41 chlapcŧ). Celkem studovalo v 8letém gymnáziu 214 ţákŧ (133 dívek, 81
chlapcŧ). Čtyřleté gymnázium mělo 6 tříd se 163 ţáky (113 dívek, 50 chlapcŧ). Celkem na
GJO studovalo od září 2010 377 ţákŧ (246 dívek, 131 chlapcŧ), z nich bylo 283
dojíţdějících. Cílová kapacita školy je od 1. 9. 2008 486 ţákŧ, z toho 246 ve čtyřletém a 240
ţákŧ v osmiletém studiu.
Jako volitelné předměty byly pro ţáky 3. ročníkŧ a septimy k dispozici tyto semináře:
z anglického jazyka, španělského jazyka, praktické ekonomie, matematiky, ekologie,
dějepisu, informačních technologií I. a seminář fyzikálně chemický. Pro ţáky 4. ročníkŧ a
oktávu seminář: z anglického jazyka, českého jazyka, německého jazyka, ruského jazyka,
matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, filozofie a přírodních věd, zeměpisu,
kritického myšlení (úvod do neformální logiky) a z informačních technologií II. Jako
nepovinné předměty byly v nabídce sportovní hry, hudební výchova a německý jazyk. Na
škole pracovaly 4 krouţky: keramický, biologický, chemický a Debatní klub.
Celkově vyučuje na GJO 34 pedagogŧ, včetně vedení školy. Prŧměrný počet let
pedagogické praxe je 18 let. Pedagogové splňují poţadovaný stupeň vzdělání,
popřípadě zahájili doplňující studium potřebné pro daný stupeň vzdělávání. Ostatních
zaměstnancŧ školy je 8 (asistentka, účetní, hospodářka, pracovník obsluhy výpočetních
systémŧ, školník, 3 uklizečky).
V 1. pololetí školního roku 2010/2011 ze 103 ţákŧ niţšího gymnázia 50 prospělo
s vyznamenáním, 51 prospělo, 2 neprospěli. Prŧměr známek byl 1,55 a počet zameškaných
hodin 4 232, všechny byly omluveny. Ve vyšším gymnáziu dokončilo pololetí 273 ţákŧ, 57
z nich s vyznamenáním, 211 prospělo, 4 neprospěli a 1 nebyl klasifikován. Prŧměr známek
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byl 1,95, zameškaných hodin 17 327, 6 neomluvených. Škola celkem: 376 ţákŧ, 107
s vyznamenáním, 262 prospělo, 6 neprospělo, 1 neklasifikován, prŧměr známek 1,84,
zameškáno 21 559 hodin, 6 neomluvených. Ve 2. pololetí to na niţším gymnáziu bylo 103
ţákŧ, 46 s vyznamenáním, 56 prospělo, 1 neprospěl. Prŧměr známek byl 1,56, zameškaných
hodin 5 718, všechny omluveny. Na vyšším gymnáziu 273 ţákŧ, 52 prospělo
s vyznamenáním, 219 prospělo, 2 neprospěli. Prŧměr známek 1,95, zameškáno 21 474
hodin, 6 neomluveno. Škola celkem: 376 ţákŧ, 98 s vyznamenáním, 275 prospělo, 3
neprospěli. Prŧměr známek byl 1,84, zameškáno 27 192 hodin, 6 neomluvených. Prŧměrný
počet zameškaných hodin na ţáka činil 72,32 hodin.
Pro školní rok 2011/2012 schválila Rada Olomouckého kraje otevření jedné třídy
osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. Na klesajícím počtu otevíraných tříd se
výrazně podílí klesající počet dětí v populaci. Do prvního kola přijímacího řízení bylo moţno
podat 3 přihlášky a termíny zkoušek byly stanoveny na 26. a 27. dubna 2011. V případě
potvrzení úmyslu stát se ţákem vybrané střední školy odevzdal zákonný zástupce ţáka
dané škole tzv. zápisový lístek. Do osmiletého studia bylo přihlášeno 23 uchazečŧ (z toho
16 dívek), přijato bylo 23 ţákŧ, zápisový lístek pak odevzdalo 20 uchazečŧ (z toho 15
dívek). Do čtyřletého studia se hlásilo 62 zájemcŧ, přijato bylo 45 (z toho 30 dívek),
zápisový lístek odevzdalo nakonec 26 uchazečŧ (z toho 19 dívek).
Maturitní zkoušky proběhly poprvé podle tolik diskutovaného nového modelu a
zkouška se skládala ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní). Ţák získal střední
vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykonal obě části maturitní zkoušky.
Společná část zkoušky se skládala z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury a
z cizího jazyka nebo matematiky. V rámci kaţdého z předmětŧ si ţák mohl zvolit úroveň
obtíţnosti – základní nebo vyšší. Ţáci mohli vykonat další maximálně 3 nepovinné zkoušky.
V profilové části konal ţák povinně 3 zkoušky z nabídky profilové části: cizí jazyk (vţdy jiný
neţ ten, ze kterého skládá povinnou zkoušku společné části maturity), matematika,
chemie, biologie, dějepis, společenské vědy, zeměpis, informační a komunikační
technologie (ICT), estetická výchova (výtvarná nebo hudební výchova) – vţdy jde o ústní
zkoušku před zkušební komisí. Nepovinně mohou ţáci volit maximálně 2 předměty
z uvedené nabídky, kromě ICT. Ţák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky,
pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky.
Všech 87 ţákŧ obou oborŧ studia jej řádně ukončilo a mohlo se přihlásit k maturitní
zkoušce. Pokud ţáci neuspěli v jarním termínu, opakovali v podzimním termínu pouze tu
zkoušku, u které neuspěli. Výjimkou byly kompletní zkoušky z českého jazyka a z cizího
jazyka. K podzimnímu termínu se přihlásilo 11 ţákŧ, z toho pak konalo ústní zkoušky
profilové části šest ţákŧ. Společnou část maturitních zkoušek vykonali všichni ţáci úspěšně,
v profilové části jeden ţák neuspěl. Na GJO oproti ostatním gymnáziím Olomouckého
kraje, konali ţáci poprvé nejen novou formu maturitní zkoušky, ale skládali také vyšší počet
zkoušek v profilové části (volba 3 předmětŧ povinné zkoušky). Celkový počet zkoušek,
který museli ţáci v rámci „nové maturity“ absolvovat, dosáhl tak čísla 7 – 9 (podle toho,
zda si zvolili ve společné části cizí jazyk nebo matematiku) a to bez nepovinných
předmětŧ(!).
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Umístění absolventŧ GJO je nepochybně potěšující: 90 % jich studuje na vysokých
školách, 4 % na vysokých školách v zahraničí, 1 % na vyšších odborných školách, 4 % na
ostatních školách (jazykový kurz, zahraniční pobyt aj.). Bohuţel 7 absolventŧ informace
nedodalo, coţ zkresluje výsledky o umístění absolventŧ školy. Z oktávy studuje z 29
absolventŧ na VŠ 25, ze třídy 4. A z 30 26, ze třídy 4. B z 27 24 absolventŧ. Tak jim drţme
palce!
Ze školní kroniky vybíráme významné akce, úspěšná umístění v soutěţích i některé
zajímavosti ze ţivota školy, a to v chronologickém pořadí měsícŧ školního roku 2010/2011:
Na začátku září proběhla „Prima seznamka – poznáváme obec a okolí, školu, spoluţáky“
– organizovali ţáci vyšších ročníkŧ GJO. V rámci Litovelských slavností předvedl PS PALORA
na litovelském náměstí barockové oratorium Eversmiliong Liberty. Říjnová celorepubliková
plavecká soutěţ měst (6. 10.) 100 m volným stylem na plaveckém bazénu ZŠ Vítězná,
přinesla škole umístění na 7. místě. V krajském kole Ekologické olympiády (21.10.) obsadily
3. místo studentky Martina Frenclová, Jana Coufalová a Adéla Havlíčková s projektem
Ekologické pexeso. K významným listopadovým výročím se uskutečnil XXII. ročník
oblastního závodu ve štafetovém běhu dvojic „Po stopách Jana Opletala a Memoriál
Jiřího Vaci“ a pietní shromáţdění k uctění památky absolventa gymnázia Jana Opletala
(16. 11).
V prvních dnech prosince (3. a 5. 12.) uspořádal PS PALORA adventní koncert
v kostele sv. Kateřiny v Bílé Lhotě a v kostele Panny Marie Sněţné v Olomouci. Ze školního
kola celostátní soutěţe „Mladý Démosthenes“ vybrala porota zástupkyni sekundy ze 12
účastníkŧ (8. 12.). Školní kolo olympiády v německém jazyce (9. 1.) poslalo do okresního
kola studentku Martinu Krajcovou ze 3. A, která tam skončila na 4. místě. Pořadu „Intimní
hovory s Radimem Uzlem“ (15. 2.) se zúčastnili ţáci tercie, kvarty, kvinty a 1. A.
GJO organizovalo postupovou přehlídku 6 středoškolských pěveckých souborŧ ze
které PS PALORA postoupil do celostátního finále (15. 3.). V krajském kole konverzační
soutěţe ve španělštině (17.3.) v Olomouci získala Eliška Skácelíková ze septimy 1. místo.
„Ars poetica – Puškinŧv památník“ (25.3.) – v kategorii zpěv získal kolektiv Nikola Vařeková,
Barbora Vařeková a Zdeňka Vymětalová 1. místo a postoupil na celostátní přehlídku.
Krajské kolo chemické olympiády v kategorii C (1. 4.) skončilo 2. místem pro Radka
Kubíčka ze 2. A, další tři studenti byli úspěšnými řešiteli. Okresní kolo Matematické
olympiády v Olomouci (6. 4.) – 3. místo Štěpán Hudeček z tercie.
Hlavní událostí května byl Majáles (6. 5.) – více viz v kapitole Slavnosti. Galerie G –
„Tak blízko, tak daleko“ – vernisáţ velkoplošných fotografií J. Štreita z Čečny a Ingušska
2003. V krajském kole Středoškolské odborné činnosti (11. 5) v kategorii historie obsadila
Marie Turková 1. místo a posléze se v celostátním kole umístila na 9. místě. Studenti 1. A
Eliška Málková, Tomáš Rogl, Alena Krbcová, Sylva Šmoldasová a Petr Oháňka vytvořili film
pro celorepublikovou výtvarnou soutěţ Dobrovolnictví mění svět a obsadili 4. místo (13. 5.).
Projektových dnŧ 27. – 29.6. se ţáci školy zúčastnili výtvarným dílem soutěţe „Jak si
představuješ vědce“, která byla součástí přírodovědného jarmarku na Přírodovědecké
fakultě UP Olomouc a obsadili 1. místo.
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Rada města Litovle kaţdoročně oceňuje jednotlivce či druţstva v anketě
„Litovelské naděje“. V tomto školním roce ocenění získali: Inka Saparová studentka
sekundy, která v parkurovém skákání získala 1. místo na mistrovství republiky v kategorii do
12 let; Marie Turková ze 2. A za práci na téma „Jan Opletal – hrdina známý či neznámý“;
tým ţákŧ 2. ročníku vyššího gymnázia – Radek Kubíček, Jan Dvořáček, Martina Jančí, který
se zúčastnil celostátní vícekolové televizní soutěţe pro ţáky středních škol s názvem „Za
školu!“. Vítězně prošli základním i druhým kolem, vítězně zdolali čtvrtfinále, semifinále a ve
finále porazili tým Liberce a celou soutěţ tím vyhráli. Kaţdý díl byl vysílán na programu ČT
1, mezi ţáky velmi oblíbeným, a tak vítězná účast ţákŧ výrazně přispěla k reprezentaci
města Litovle.
Z aktivit školy je známý i Studentský klub Párátko, o.s., který při GJO pracuje jiţ od
roku 2005. Je zapojen do mezinárodní sítě středoškolských klubŧ klub-net, sdruţující kluby
z ČR, Polska a Německa, jejímţ hlavním garantem je Nadace pro rozvoj občanské
společnosti. V tomto školním roce se klub podílel na seznamovacích a začleňovacích
akcích pro nové ţáky školy, členové reprezentovali GJO na Dnech Evropy. Je
pořadatelem Majálesu a vydává školní časopis Párátko („Protoţe máme všeho plné
zuby!“).
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, ul. Komenského
Ve škole pŧsobilo ve školním roce 2010/2011 24 pedagogŧ, z toho 15 učitelŧ
teoretické výuky, 7 učitelŧ odborného výcviku a 2 vychovatelé. Nepedagogických
pracovníkŧ bylo 10. K 1. 9. 2011 byl jmenován vedoucím učitelem odborného výcviku pan
Zdeněk Jančí. Dosavadní ředitelka Ing. Helena Kupková má ve vedení školy pracovat do
začátku roku 2012, kdy bude odcházet do dŧchodu.
Počet tříd školy je 13 a celkový počet ţákŧ 207. Na Domově mládeţe SOŠ je
ubytováno 25 ţákŧ, z toho 11 chlapcŧ a 14 dívek. Vyučovány byly následující učební
obory: cukrář, cukrář – výroba, elektrikář, kuchař – číšník – barman, kuchař – číšník pro
pohostinství. Ze studijních oborŧ to byly: mechanik – elektrotechnik, mechanik elektronik,
podnikání (nástavbové studium) ve formě denního i večerního studia. Ţáci pokračují ve
výuce toho cizího jazyka, který studovali na ZŠ (jazyk anglický a německý). SOŠ vyučuje
všechny učební i studijní obory podle vzdělávacích programŧ ŠVP.
K maturitním zkouškám se přihlásilo 32 ţákŧ. Z nich 2 prospěli s vyznamenáním, 13
prospělo, ovšem 17 neprospělo. Závěrečné zkoušky učebních oborŧ skládalo 35 ţákŧ,
z nichţ 1 prospěl s vyznamenáním, 32 prospělo, 2 neprospěli. Závěrečné zkoušky probíhaly
ve všech oborech podle projektu NZZ (Nová závěrečná zkouška) navazujícího na pilotní
zadání Kvalita 1. Nejlepší absolventy doporučil delegát Hospodářské komory Olomouc
k převzetí diplomu, který uděluje na slavnostním shromáţdění Hospodářská komora ČR
v Praze. Diplom obdrţela ţákyně z oboru kuchař – číšník Nikola Ţbánková.
SOŠ se podílí na ţivotě města a jeho okolí zajišťováním občerstvení na rŧzných
společenských akcích pracovníky oboru kuchař – číšník, účastní se vánočních a
velikonočních výstav v MK a na šternberském hradě, organizuje Dny otevřených dveří
s praktickými ukázkami výrobkŧ ţákŧ i s malým občerstvením a účastní se na prezentaci
oborŧ vzdělání na akci Olomouckého kraje – SCHOLARIS OLOMOUC. Významnou akcí byl
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reprezentační ples školy spojený se stuţkováním maturantŧ v únoru 2011. Škola
spolupracuje se záchrannou stanicí sov a dravcŧ „Sovinsko“ Stránské, pobočka Uničov.
Výraznou pracovní aktivitou školy byla realizace projektu GASTREND,
financovaného z ESF (Evropských strukturálních fondŧ). Cílem bylo vzdělávání odborných
učitelŧ gastronomických škol Olomouckého kraje v oblasti moderních trendŧ nápojové
gastronomie. Projekt probíhal za účasti odborných lektorŧ z oblasti baristiky (výroba kávy),
sommelierství a molekulární mixologie. Na pomoc handicapovaným a nemocným byla
uskutečněna sbírka „Květinový den“ organizovaná Ligou proti rakovině Praha, které se
ţáci školy zúčastnili jiţ podruhé, s ještě lepším výsledkem neţ v roce předcházejícím. Jiţ
sedmým rokem dávají ţáci společně bezplatně krev na Transfúzní stanici v Olomouci a
někteří se poté stávají dárci krevní plazmy. Škola je zapojena do celostátního projektu
„Škola – zóna bez drog“, který monitoruje výskyt drog na školách. V rámci projektu nabízí
škola individuální pomoc i rodičŧm.
Sportovní aktivity školy se realizují v soutěţích středoškolské mládeţe v individuálních
i kolektivních sportech v rámci okresu, vnitroškolních soutěţích ve volejbale, stolním tenise
a kuţelkách (včetně účasti druţstva pedagogŧ), kondiční kulturistice a plavání v krytém
bazénu. Ve volnočasových aktivitách Středoškolský klub ASK ČR slouţí hlavně mladým
barmanŧm, a to v odpoledních i večerních hodinách a pořádá klubové večery zaměřené
střídavě na hudební a filmovou produkci. Vzdělávací aktivity reprezentovaly následující
kurzy: barmanský kurz v délce 30 hodin ukončený testem a potvrzený Certifikátem CBA;
kurz vyhlášky č. 50 „O odborné zpŧsobilosti v elektrotechnice“ ukončený testem a
potvrzený osvědčením; kurz ručního obloukového svařování ukončený zkouškou a
potvrzený osvědčením.
Úspěchy byly dosaţeny v oborových soutěţích. V 7. ročníku celostátní juniorské
cukrářské soutěţe „O Priessnitzŧv dortík 2011“ v Jeseníku obsadila Petra Unzeitigová 3.
místo ze 14 soutěţících. Barmanských soutěţí se zúčastňovali ţáci 2. ročníku oboru kuchařčíšník Veronika Neumannová, Ondřej Pohajda, Martin Gottwald a Jiří Kalinay. Nejlepšího
umístění dosáhl na „Kroměříţské koktejlové soutěţi“ v únoru 2011 Ondřej Pohajda
4.
místem a na „Pilsner urquel cup Brno“ 6. místem. Na dalších soutěţích -„Hanácký pohár
Prostějov“ a „Labský pohár Pardubice“ byla umístění ţákŧ aţ ve druhé a třetí desítce
soutěţících.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, ul. Palackého
Během školního roku 2010/2011 k ţádným personálním změnám nedošlo. Školské
zařízení zaměstnávalo celkem 30 pracovníkŧ, z toho 11 učitelŧ, 11 vychovatelŧ a 8
pracovníkŧ provozu. Školní rok byl ukončen v ZŠ praktické s počtem 44 ţákŧ. Škola měla 5
tříd, z toho 3 byly s oddělením. Dětský domov měl ve stavu 19 dětí (jeho kapacita je 24
lŧţek) a pracovaly na něm 3 rodinné skupiny. ZŠ při zdravotnickém zařízení DO Vojtěchov
s kapacitou 45 ţákŧ svŧj počet měnila v dŧsledku střídání turnusŧ. Školní druţina zřízena
nebyla.
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Vyučovacími programy
byly: Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání - příloha pro ţáky s lehkým mentálním postiţením a Základní škola speciální.
Zařazena byla výuka angličtiny. Volitelné předměty ustaveny nebyly a na škole pracoval
zájmový krouţek - Cvičení s hudbou.
Na konci školního roku prospělo 10 ţákŧ
s vyznamenáním, 32 prospělo a 2 ţáci neprospěli. Zameškáno bylo celkem 4 472 hodin,
prŧměr na ţáka byl 98,44 hodiny a 42 hodin bylo neomluvených. Bylo uděleno 6 pochval,
2 dŧtky ředitele školy a 4 sníţené stupně z chování. Ze školy vycházelo 10 ţákŧ 9. ročníku
z nichţ 8 bylo přijato do zvoleného oboru vzdělávání na SŠ.
Škola se výrazně reprezentovala na veřejnosti, kdyţ se v prŧběhu školního roku ţáci
zúčastnili 11 výtvarných soutěţí na regionální i celorepublikové úrovni. Byl realizován
projekt „Pes - nejen kamarád“, kdy paní Monika Laiková navštěvovala školu se svými psy
kaţdý měsíc se zajímavým doprovodným programem. V oblasti sportovních aktivit se ţáci
zúčastnili XI. ročníku maratonu v aerobiku, Běhu Litovelským Pomoravím (školní i regionální
kolo), Dopravní soutěţe mladých cyklistŧ, Atletického čtyřboje ţákŧ ZŠ praktických (školní i
regionální kolo). Z dalších akcí: Mikulášská nadílka, Den dětí (turistická vycházka do
Sobáčova spojená s turnajem v pláţovém volejbale) a zájezd do Velkých Losin a na vodní
přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.
Dětský domov nabízí široké pole pŧsobnosti pro účelné vyuţití volného času.Děti se
během roku zúčastnily velkého mnoţství akcí pořádaných rŧznými subjekty. Šlo o sportovní,
výtvarné či rukodělné soutěţe, setkání s dětmi z jiných dětských domovŧ, karnevaly,
diskotéky aj. Z nich byly nejzajímavější: „Jeden dětský den nestačí“ v rámci nadace Malý
Noe, podporovaný Olomouckým krajem a řadou sponzorŧ v olomouckém lanovém
centru Proud; cyklovýlet spojený s opékáním špekáčkŧ; výroba adventních věncŧ; pečení
vánočního cukroví; Mikulášská nadílka; „Strom splněných přání“ (akce sponzorŧ
v Aquaparku Olomouc, kdy kaţdé dítě najde pod stromečkem svŧj dárek).
V roce 2011 se děti mohly pobavit v bowlingovém turnaji „O mistra kuţelku“
v pětihodinové zajímavé bitvě, kdy po součtu bodŧ dosáhlo deset soutěţících stejného
počtu bodŧ(!); vystoupily s programem v Domově dŧchodcŧ v Litovli u příleţitosti Dne
matek a ve dnech 6. - 10. 6. se zúčastnily 3. ročníku „Setkání na Vltavě“, kdy šlo o sjíţdění
řeky na raftech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROF. VEJDOVSKÉHO LITOVEL, Nám. Přemysla Otakara
Personální zajištění školy ve školním roce 2010/2011: ředitelem je i nadále Mgr. Jiří
Müller, zástupkyní ředitele Mgr. Zdena Mazánková, dále je zde 15 učitelŧ, 6 vychovatelŧ 1
zdravotní sestra a 12 THP pracovníkŧ. V 9 třídách je umístěno 85 ţákŧ, školní druţinu
navštěvovalo 23 dětí. Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu Základní škola
a ŠVP ZŠ prof. Vejdovského, č.j. 321/2007. Je zde rozšířena výuka o psaní na počítači,
informatiku, individuální tyflopedickou péči, o prostorovou orientaci a samostatný pohyb a
o reedukační péči pro ţáky s poruchami učení. Školu navštěvují rovněţ děti na
diagnostický pobyt spojený s léčbou tupozrakosti a poruchami prostorových funkcí.
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Z cizích jazykŧ je vyučován jazyk anglický. Při škole pracuje speciální pedagogické
centrum (SPC), které má v péči děti se zrakovým postiţením integrované v běţných
základních a středních školách. Součástí školy je internát, kde probíhá výchovná a
zájmová činnost v krouţcích (keramický, šachový, goalballový, showdownový). V 1.
pololetí s vyznamenáním prospělo 23 ţákŧ, ostatní prospěli, nebyly uděleny ţádné
pochvaly, ale 3 dŧtky třídního učitele. Ve 2. pololetí s vyznamenáním prospělo 22 ţákŧ,
ostatní prospěli, bylo uděleno 5 pochval třídního učitele, 1 dŧtka třídního učitele, 7 dŧtek
ředitele školy a 2 sníţené stupně z chování. Školu absolvovalo 8 ţákŧ, všichni byli umístěni
na SŠ nebo SOU.
Škola během roku uspořádala 3 mezinárodní sportovní akce: Mezinárodní šachový
turnaj zdravotně postiţené mládeţe, Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v showdownu
mládeţe, Goalballový turnaj zrakově postiţené mládeţe a účastnila se mezinárodních
výtvarných a hudebních soutěţí. V roce 2012 by se měla škola přestěhovat do nově
budovaného tyflocentra v Olomouci.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL, ul. Jungmannova
V roce 2011 pŧsobilo na škole 20 pedagogŧ a školu navštěvoval rekordní počet
ţákŧ – 377, čímţ byla téměř naplněna její kapacita (380 ţákŧ). V hudebním oboru byl
největší zájem o hru na klavír a bicí nástroje. Počet absolventŧ hudebního oboru byl 34. Ti
se prezentovali na 3 veřejných koncertech. Absolventka Barbora Vařeková zvládla svŧj
závěrečný koncert zdařile formou recitálu, kde se předvedla i jako zdatná dirigentka
bouzovského pěveckého sboru.
Výtvarný obor zaznamenal změnu vyučujícího - Mgr. Jana Šromová odešla na
mateřskou dovolenou a péči o ţáky převzaly čerstvě dostudované učitelky – Mgr. Svatava
Hoffmannová a bývalá absolventka ZUŠ Mgr. Michaela Linhartová, které si rozdělily úvazek
na poloviny. Výtvarný obor měl nakonec 3 absolventy.
V soutěţích vypsaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy pro ZUŠ se
ţáci školy zúčastnili Celostátního kola v komorní hře na akordeon. Akordeonové duo ze
třídy učitele Jiřího Kováře ve sloţení Julia Trailinková (akordeon) a Michal Zavadil
(keyboard) si odvezlo diplom za 3. místo ve své kategorii. Oběma úspěšným soutěţícím
slavnostně předal cenu „Litovelské naděje“ starosta města Ing. Zdeněk Potuţák v červnu
2011 na litovelské radnici.
V podzimních měsících doznala změn i budova školy. Po výměně oken přišla
konečně na řadu i fasáda. Škola se tak stala dŧstojným stánkem, kde jsou její ţáci vedeni
k estetickému vnímání světa a ţivota.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA, ul. Studentŧ
Jde o příspěvkovou organizaci, jejímţ zřizovatelem je Město Litovel. Předmětem
činnosti organizace je zajištění stravování dětí, ţákŧ a studentŧ i vlastních zaměstnancŧ
v souladu s platnými předpisy. V doplňkové činnosti je organizace oprávněna provozovat
závodní stravování zaměstnancŧ právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení a provozovat hostinskou činnost.
V zařízení pracuje 14 zaměstnancŧ v trvalém pracovním poměru a 1 pracovník
zajišťující rozvoz jídel se smlouvou o poskytované sluţbě. Ředitelkou jídelny je i nadále Bc.
Irena Halířová, ekonomkou Bc. Markéta Nantlová. Dále zde pracují: administrativní
pracovnice, vedoucí kuchařka ,5 kuchařek a 5 provozních pracovnic. Během roku
vykazovala jídelna 1 102 zapsaných strávníkŧ (z toho dětí, ţákŧ, studentŧ a vlastních
zaměstnancŧ 885, ostatních strávníkŧ 217). Ve školním roce 2010/2011 bylo uvařeno
174 800 obědŧ, 55 000 přesnídávek a 41 000 svačin. Jídelna připravuje stravu na 15
výdejních míst a z toho vyváţí na 12 výdejních míst. Jde o 10 mateřských škol, 4 základní
školy a GJO.
V doplňkové činnosti nabízí školní jídelna studentŧm GJO i cizím strávníkŧm sluţby
rychlého občerstvení formou bufetu, který se nachází ve vestibulu jídelny. Nabízí stravování
cizím strávníkŧm přímo v prostorách jídelny nebo s moţností rozvozu stravy po městě Litovli
a jeho okolí. Je zajišťováno stravování při rŧzných sportovních a společenských akcích a
nabízeny komplexní gastronomické sluţby jak v prostorách jídelny, tak i mimo ni. Od 1. 9.
2011 byla nabídka rozšířena o tzv. Zdravý oběd v krabičce s moţností rozvozu i stravování
přímo v prostorách jídelny.

26. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE LITOVEL, ul. Komenského
Zřizovatelem DDM Litovel je Olomoucký kraj, do sítě byl zařazen v roce 1996 a jeho
ředitelkou je i nadále Mgr. Jana Čekelová. Hlavními úkoly DDM je poskytování zájmového
vzdělávání a dalších činností pro zájemce od předškolního věku aţ po dospělé v Litovli a
v okolních vesnicích; zajištění a rozšiřování spontánních aktivit v Klubu mladých a v areálu
pro on-line; organizování prázdninových táborŧ a jiných pobytových akcí; inkluze osob se
zdravotním postiţením; zajišťování dopravní výchovy v ZŠ regionu, provozu a činnosti na
dopravním hřišti; spolupráce se školami v regionu; spolupráce s Městem Litovel a Komisí
prevence kriminality RM; individuální práce s dětmi a mládeţí se speciálními zdravotními
potřebami; zapojení dobrovolníkŧ a provoz táborové základny.
Personální zabezpečení činnosti DDM tvoří ředitelka, zástupce ředitelky Hedvika
Weberová, DiS a 5 pedagogŧ volného času (3 mají vysokoškolské, 1 vyšší odborné, 1 ÚSO
vzdělání) a 5 provozních zaměstnancŧ. Zájmové vzdělávání a některé práce provozního
charakteru provádějí i externí zaměstnanci na základě dohody o provedení práce nebo
dohody o pracovní činnosti.
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DDM vyuţívá dvě budovy patřící městu, z nichţ platí nájem; zabezpečuje činnost
Klubu mladých, vyuţívajícího část prostor v další budově, kde energie financuje ML. Je
zajištěn provoz na in-lineovém hřišti určeném pro spontánní aktivity (údrţba a opravy jsou
hrazeny z prostředkŧ Komise pro prevenci kriminality RM). Dopravní hřiště je provozováno
pro účely dopravní výchovy i pro akce většího rozsahu (plat správce a prostředky na
údrţbu částečně refunduje BESIP, podílí se na nich DDM, ML, Technické sluţby – energie
financuje ML); Táborovou základnu v Cakově s celoročním provozem má DDM
v pronájmu za symbolickou korunu od obce Senice na Hané. Dále jsou vyuţívány prostory
škol nebo kulturních domŧ v obcích, kde je provozována činnost krouţkŧ.
Výnosy z vybraných poloţek ve školním roce 2010/2011 tvořily 1 733 000 Kč (zápisné,
výnosy základen, výnosy akcí, prázdninové tábory), výdaje 4 565 130 Kč (mzdové náklady,
provoz, odpisy). Z rozpočtu ML obdrţel DDM dotaci 33 000 Kč na akce pro děti (odměny,
pronájmy sportovišť); finanční prostředky ve výši 68 000 Kč na nátěr střechy budovy v ulici
Komenského; 30 000 na úpravu terénu dopravního hřiště. Od společnosti BESIP dostal DDM
22 000 Kč na refundaci platu údrţbáře a údrţbu, 20 000 Kč na výuku. ML financuje
provozní náklady Klubu mladých za energie, které dosáhly cca 100 000 Kč. Některé
finanční prostředky byly získány od sponzorŧ, vázané obvykle na určité činnosti (Dívka roku
2011) nebo věcné dary, sladkosti, ovoce a jiné drobnosti.
V pravidelné činnosti zájmového vzdělávání bylo otevřeno 41 útvarŧ s 586 členy.
Z tohoto počtu bylo 57 dětí, 471 ţákŧ a 58 dospělých. Mnoţství a pestrost nabídky se řídí
poptávkou ze strany veřejnosti i prostorovými a personálními moţnostmi DDM. Nejvyšší
počet a nejlépe obsazené byly jako obvykle krouţky taneční a jazykové, ale zájem byl i o
letecké modelářství a krouţky přírodovědné. Krouţky pracovaly i v Července,
Nasobŧrkách a v Senici na Hané. Dopravní výchova byla zabezpečována pro čtvrté
ročníky téměř všech škol v regionu.
Nepravidelná činnost je mnohem náročnější na organizaci a přípravu, přesto bylo
uskutečněno neuvěřitelných 631 akcí s 26 494 účastníky. Příleţitostných akcí bylo celkem
279 s 9 499 účastníky, z toho bylo o víkendech a svátcích 57 akcí s 3 403 účastníky.
Zaměření na velké akce pro celé rodiny, přímo pro určitý věk, popřípadě pro děti a
mládeţ bez určení věku se ukázalo jako správné. Jiţ tradičně největší a nejúspěšnější byla
taneční soutěţ „O erb města Litovle“ a ekologická akce „Ukliďme svět“.
Spontánní aktivity jsou nabízeny jak v Klubu mladých, tak na in-lineovém hřišti, které
je otevřeno ve všední dny od 14.00 a o víkendech od 10.00 hodin. Za letního času se
zavírá v 19.00 hodin, za zimního podle světelných a povětrnostních podmínek. Denně se
na hřišti vystřídá 20–50 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemţ převaţuje mládeţ od 10 let
výše. Klub mladých je otevřen denně od 13.30 do 17.30 hodin. Kromě moţnosti běţného
vyuţívání klubu je zde i program protidrogové prevence a prevence sociálněpatologických jevŧ. Je určen pro - náctileté a navštěvuje jej denně prŧměrně 30 zájemcŧ
ve věku 8–20 let. V oblasti práce s mládeţí a spontánních aktivit spolupracuje DDM
dlouhodobě s Městskou policií Litovel a Komisí prevence kriminality RM. Vedení DDM je
plně přesvědčeno, ţe v oblasti volného času mají právě spontánní aktivity své
nezastupitelné místo.
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Dopravní výchova 4. ročníkŧ i přes změnu pedagogické pracovnice pokračuje
úspěšně. Rozčlenění zŧstává tradiční, kdyţ teoretická a praktická část je pak ukončena
zkouškou. Úspěšní ţáci dostanou prŧkaz cyklisty. Vzdělávání v oblasti dopravní výchovy
probíhá ve spolupráci a za podpory ML, Městské policie a BESIP jak na dopravním hřišti,
tak ve školách regionu. V zimním období vyuţily dvě školy nabídku třídenního pobytu
s intenzivní dopravní výchovou na základně v Cakově, kterého se zúčastnili jako lektoři
kromě zaměstnancŧ DDM také učitel autoškoly, zdravotník – záchranář a příslušníci MP
Litovel.
Počty akcí za školní rok 2010/2011 jsou skutečně impozantní. Ví se o nich díky
letákŧm a také přehledŧm uveřejňovaným pravidelně v Litovelských novinách, někdy i
z hlášení městského rozhlasu. Poněkud v pozadí však zŧstává docenění práce vedení a
pedagogŧ volného času, pro které je práce skutečně posláním a díky jejich zápalu a
obětavosti ubývá dětí „napojených“ na počítač a přibývá těch, kteří chtějí být aktivní,
něco se naučit a dozvědět, coţ je v dnešní době více neţ ţádoucí.

27. MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITOVEL
Vedením knihovny je i nadále pověřena Mgr. Lenka Fišrová, přepočtený počet
zaměstnancŧ je 4,4. Povinnou praxi zde během roku vykonávala studentka Střední
odborné školy – obor knihovnické a informační systémy a sluţby. Od září 2011 docházely
na praxi dvě studentky, dvoutýdenní praxi absolvovaly 2 studentky knihovnictví SU Opava
a 1 studentka SOŠ Luhačovice – obor knihovnické a informační sluţby.
Zřizovatelem MěK je Město Litovel a knihovna vede metodicky MK Víska a dalších
10 knihovních poboček. Počet výpŧjček v MěK a Vísce byl během roku 57 063 knih. Je
registrováno 1 492 čtenářŧ (z toho 496 dětí do 15 let). Fyzických návštěv bylo celkem
24 445 včetně internetu a vzdělávání, pro uţivatele bylo zajištěno prostřednictvím výpŧjční
sluţby 230 výpŧjček z jiných knihoven. V 10 pobočkách bylo v roce 2011 registrováno 137
uţivatelŧ (z toho 42 do 15 let), evidováno 6 760 výpŧjček, knihovny navštívilo 1 623
návštěvníkŧ, s internetem pracovalo 719 uţivatelŧ.
V knihovním fondu MěK a knihovně ve Vísce nákupem a dary přibylo 1 395 svazkŧ,
pro pobočky pořízeno 77 svazkŧ. Náklady činily celkem 221 113 Kč, z toho pro pobočky
5 603 Kč. Úbytek z kniţního fondu byl 4 041 svazkŧ, takţe stav ke konci roku je 33 284 knih
(pobočky mají k dispozici 11 973 svazkŧ základního fondu).
V roce 2011 bylo uskutečněno 67 akcí, z toho: 3 úvodní knihovnické lekce a
seznámení s knihovnou; 13 školních tříd navštěvuje v pravidelných intervalech knihovnu
v rámci literární výchovy; ve spolupráci se Seniorklubem Litovel probíhal cyklus školení
v základech práce s PC pro seniory s účastí 6 osob na kaţdé schŧzce (pojmy, ovládání
PC, práce se soubory, poštou, základy MS Office, práce s internetem).
Byla opět pořádána Noc s Andersenem. V rámci Týdne čtení a Týdne knihoven se
uskutečnily akce na podporu čtení – 2x pro 48 dětí. Velký úspěch měl pořad Adolfa
Dudka o ilustrování dětských knih pro 1. stupeň ZŠ (118 dětí), poprvé byli prvňáci pasováni
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na čtenáře. Pro děti pokračovala soutěţ Chytrolín a v prŧběhu roku byly uspořádány
výstavy výtvarných prací ţákŧ litovelských škol. Pro dospělé se konalo setkání s 9
regionálními autory, kteří představili svou novou tvorbu. Na podzim pak křest nové
parafráze na hanácké pověsti Petra Lindušky s názvem „Toţ bať“ a beseda s Ivanou
Teshomeovou o její autobiografické prvotině „Měsíční sonáta pod africkým sluncem“.
Na základě objednávky pověřené knihovny - Knihovny Města Olomouce vykonává
MěK Litovel některé regionální funkce pro 36 knihoven: metodické návštěvy (60),
konzultace (39), revize (11), aktualizace kniţního fondu (16). Provádí také retrokatalogizaci
knihovního fondu, kdy za rok 2011 bylo vloţeno 258 svazkŧ z dohledaných knih a darŧ.
Vykonané odborné činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích v počtu 904
hodin uhradila Knihovna Města Olomouce částkou 117 520 Kč.
MěK Litovel pouţívá automatizovaný systém CLAVIUS, pro uţivatele slouţí 8 PC a na
adrese www.knih-litovel.cz je dostupný on-line katalog z prostoru mimo knihovnu. Je také
zapojena v projektu SKIP – Kniţní obálky. Uţivatelé knihovny jsou o rezervacích,
předupomínkách a upomínkách informováni elektronickou poštou. Na výše uvedené
adrese je kromě dalších informací přístupný rovněţ základní fond retrokatalogizovaných
knihoven a aktualizována je informativní db svazkŧ z cirkulačních fondŧ aktuálně
zapŧjčených v 11 pobočkách. Informace o činnosti, výpŧjční době a sluţbách byly
prezentovány formou plakátŧ ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, na
webu knihovny, v článcích Litovelských novin, regionálním tisku a regionální TV.

28. MUZEUM LITOVEL, MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA
MUZEUM LITOVEL
Ve vedení Muzea Litovel se během roku nic nezměnilo, vedoucí je stále Mgr.
Zdeňka Frištenská a jejím zástupcem Mgr. Robert Najman. Dále zde pracují: Libuše
Grohmanová (práce na dohodu, výpomoc, zástup za dovolené či nemoci); Marie
Rosmanová (aranţování, práce na dohodu, výpomoc); Jarmila Prchalová (práce na
dohodu, úklid); Beáta Gerlichová (veřejná sluţba – výpomoc z Úřadu práce v rozsahu 30
hodin měsíčně).
Stálá expozice: „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století – představení řemesel a
řemeslníkŧ z Litovelska“ zŧstala nezměněna, nebylo zde instalováno ţádné nové řemeslo
ani ţivnost. Akce „Oţivlá řemesla“ proběhla v expozici jiţ posedmé, jako obvykle 26.
prosince (více viz ve zprávě MSL). Během roku byly instalovány 4 krátkodobé výstavy. Do
23. ledna 2011 byla prolongována výstava k 60. výročí zaloţení podniku Papcel,
zabývajícího se výrobou a opravou strojŧ pro papírenský prŧmysl. Od 3. února do 9.
května bylo moţno nahlédnout do tajemného archivu zkamenělých stop ţivota na Zemi
na výstavě „Zkameněliny – archiv ţivota“, která byla instalována ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem Olomouc a Muzeem Prostějovska. V době od 21. května do 30.
října ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje – poţární stanicí
Litovel, dobrovolnými hasiči města Litovle i všech místních částí byla ke zhlédnutí výstava
„100 let českého hasičstva v Litovli“. Od 9. listopadu do konce roku 2011 přitáhlo pozornost
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návštěvníkŧ více neţ 70 vyšívaných textilních kuchařek na zeď a staré kuchařské knihy
plné báječných receptŧ našich babiček v expozici „Kuchařky – domácí štěstí“.
Litovelské muzeum navštívilo během roku 2011 celkem 3 094 návštěvníkŧ, vstupné
platné do konce roku bylo: 20 Kč dospělí, 10 Kč děti do 6 let, studenti a senioři. Muzeum je
otevřeno celoročně i o víkendech, poskytuje informační servis podobně jako TIC Litovel.
Prodávají se zde i pohlednice, mapy, regionální publikace a suvenýry. Pracovníci poskytují
studijní a badatelské informace, podílejí se na přípravě seminárních, odborných,
diplomových a disertačních prací. Publikují také v místním i regionálním tisku.
Muzeum přijímá dary a také nakupuje hodnotné předměty do svých sbírek. V roce
2011 tak získalo celkem 160 předmětŧ. Muzejní knihovna pro prezenční studium nabízí
publikace převáţně místního a regionálního charakteru a v tomto roce tak bylo pořízeno
144 výtiskŧ. K uvedené výstavě 100 let českého hasičstva v Litovli připravil Mgr. Robert
Najman barevnou skládačku formátu A 4, představující prŧřez stoletím činnosti sboru.
Informace z ní byly čerpány i do odborného časopisu Alarm revue. Vedoucí muzea Mgr.
Zdeňka Frištenská spolu s Pavlem Ševčíkem vydali v září 2011 knihu „Silný jako Gustav
Frištenský“. Jde o obrazovou publikaci o 208 stranách formátu A 4 která přibliţuje ţivotní a
sportovní osudy významného občana Litovle. Slavnostní křest knihy se konal v litovelském
pivovaru 17. října 2011. Pro oţivení cestovního ruchu ve městě pomáhali pracovníci muzea
zpřístupnění Muzea harmonik pana Jiřího Sedláčka veřejnosti (1. 7. 2011) odbornými
konzultacemi ohledně této evropsky ojedinělé sbírky.

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, o.s.
Vedení společnosti i nadále představuje sedmičlenný výbor vedený předsedou
Mgr. Robertem Najmanem. Výbor se sešel celkem 11x v kanceláři ML. V prŧběhu roku
došlo ke změně ve sloţení revizní komise. Se stálou členkou paní Alenou Skálovou
spolupracuje od října paní Ludmila Tomášková, která vystřídala pana Karla Poláška.
Členové společnosti během roku absolvovali rŧzná školení a vzdělávací akce, protoţe
práce v neziskové sféře by měla jít vstříc poţadavkŧm doby a reagovat na změny ve
společnosti. V publikační činnosti byla vydána práce „Zajímavosti z Litovelska – Ročenka
Muzejní společnosti Litovelska 2009 – 2010“, kde bylo soustředěno 15 příspěvkŧ od členŧ
společnosti i jejích příznivcŧ. Tento počin je moţno hodnotit velmi pozitivně, protoţe se daří
nepřerušovat novodobou tradici ročenek.
Během roku uskutečnila MSL celou řadu zajímavých a podnětných akcí. V únoru
připravil čestný člen MSL pan Lubomír Šik obrazovou prezentaci na téma „Domovní
znamení, pamětní desky a pamětní nápisy v Litovli“. Fotografie byly promítány na plátno
z diaprojektoru. Poté následovala výroční valná hromada MSL za účasti 33 členŧ
společnosti, kteří měli spolu s hosty moţnost si připomenout minulý rok v obrazové
prezentaci činnosti MSL.
Březen – klasický Měsíc knihy - proto i akce v Městské knihovně u příleţitosti výstavy
regionálních publikací, jejímţ spolupořadatelem byla i MSL. Účast 60 návštěvníkŧ předčila
všechna očekávání. V dubnu se členové MSL i další zájemci vydali na cyklovýlet do
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Uničova. Po prohlídce farního kostela se účastníci seznámili s památkami na náměstí, u
Medelské brány a ti odváţnější vystoupili na radniční věţ. Bohatý program pokračoval
prohlídkou muzejní expozice ve Vodní brance, Muzeu vězeňství v místní šatlavě, kláštera
minoritŧ, Muzea baroka a infocentra s nově otevřenou galerií. Na akci se sešlo 24
zájemcŧ, z toho 16 členŧ MSL.
Tematický autobusový zájezd „Za tajemstvím zvonu“ v sobotu 28. května 40
účastníkŧ zahájilo v rodinné zvonařské dílně manţelŧ Dittrichových v Brodku u Přerova,
pokračovalo se ve stálé expozici přerovského zámku a odpoledne pak byla zhlédnuta
zvonice v kostele sv. Michala a katedrála sv. Václava s největším zvonem na Moravě.
Další zájezd následoval 18. června, uţ za hranice Olomouckého kraje. Z přístavu ve
Spytihněvi jela skupina 44 účastníkŧ lodí Morava po Baťově kanále do Napajedel na
exkurzi do tamního hřebčína. Poté následovalo město Zlín s Muzeem obuvi a vyhlídka z 16.
patra proslulého „mrakodrapu“ bývalého ředitelství obuvnické firmy Baťa s pojízdnou
kanceláří ředitele.
V sobotu 10. září zpestřila skupinka nadšených členŧ i příznivcŧ MSL krátkodobou
výstavu Hasičskou muzejní nocí. Asi 25minutový program měl 5 repríz a byl součástí
Litovelských slavností ke Dnŧm evropského dědictví. Další den se 47 cyklistŧ vydalo na
druhý cyklovýlet, tentokrát Novozámeckým areálem a při této příleţitosti člen MSL PhDr.
Marek Vařeka, Ph. D. pohovořil o hospodaření Liechtenštejnŧ. V září ještě zavítali členové
MSL do litovelského závodu na výrobu gramofonŧ SEV.
Říjen byl ve znamení komentovaných prohlídek Muzea harmonik pana Jiřího
Sedláčka, listopad památky 17. listopadu 1939. Ve výstavním sále ML vystoupila studentka
GJO Marie Turková se svou prací „Jan Opletal. Známý či neznámý hrdina?“. Poté
následovala autogramiáda a prodej knihy. Závěr roku patřil jako jiţ tradičně akci Oţivlá
řemesla. Na Štěpána se tato slavnost konala jiţ posedmé, i letos ve spolupráci s Kirry, o.s.
V salonku restaurace byla umístěna tvŧrčí dílna a v obou výstavních sálech se představilo
mnoho řemeslníkŧ nejrŧznějších dovedností. Bylo moţno obdivovat výrobky z kŧţe, opasky,
šití a opravy obuvi, malování na kameny a korálkování s drátky, drátování a keramiku,
pletení dětských zimních doplňkŧ, řezbářství, tkaní na kolíkovém stavu, šperky z korálkŧ,
práci s papírem, pletení košíkŧ, písmomalířství, pečetění, pletení panenek a zvířátek pro
děti, lití olova, vyřezávání voskových svící a prodej včelích produktŧ, šití a vázání knih a
dokumentŧ, zdobení vánočních perníkŧ, platnéřství i řeznictví a speciality ze zabijačky.
K poslechu hrála Hanácká mozeka vedená Mgr. Robertem Najmanem. Návštěvníci svým
počtem (213 platících osob starších 6 let a 45 dětí do 6 let) dokázali smysluplnost celé
akce, která se mohla uskutečnit i díky grantu Olomouckého kraje. Mimo něj MSL finančně
podpořilo i Město Litovel, a to částkou 15 000 Kč.
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29. MĚSTSKÝ KLUB 2011
Příspěvková organizace Městský klub pŧsobí v Litovli jiţ 19 rok, byla zřízena k 1. 1.
1992 rozhodnutím zřizovatele Města Litovel. Tento nový - 2011 - tedy navazoval na úspěšné
předešlé roky, a byl pro členy týmu MK velkou výzvou. Účelem jeho činnosti je stále
organizace a podpora kulturního dění a poskytování veřejných sluţeb v oblasti kultury na
území města i připojených obcí.
Předmětem hlavní činnosti je pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro
všechny věkové a sociální skupiny, podpora činnosti zájmových skupin, kurzovní činnost,
spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcí, spolupráce s dalšími
kulturními a školskými zařízeními, Domem dětí a mládeţe, Základní uměleckou školou a
také vydavatelská činnost. Doplňková činnost představuje poskytování reklamních sluţeb,
zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností, poskytování pronájmŧ a
hostinskou činnost.
MK je rozdělen do dvou oddělení – Provozní oddělení (pronájmy sálŧ, předprodej
vstupenek, správa budov, technika aj.) a Oddělení umělecké produkce (dramaturgie,
produkce, propagace). Pro svou činnost vyuţívá MK Koncertní sál, Výstavní síň, klubovny,
učebny, zkušebny v budově MK a Velký a Malý sál v budově hotelu Záloţna. Tyto prostory
současně spravuje a také vyuţívá ke krátkodobému pronájmu rŧzným firmám,
organizacím a agenturám k jimi pořádaným akcím. Slouţí téţ jako zkušební a nácvikové
prostory kurzŧm, souborŧm a skupinám zájmové činnosti.
V divadelní sezóně roku 2011, která byla uţ šestou v pořadí, byla řada výborných
inscenací. Uskutečnilo 6 představení, jejichţ
přehled najdete v kapitole Události.
K beznadějně vyprodaným a mimořádně úspěšným patřilo opět představení Divadla Járy
Cimrmana „Vraţda v salónním coupé“, neutuchající improvizací sršící hra Miro Gavrana
„Vše o muţích“ s excelentními výkony Maroše Kramára, Filipa Blaţka a Michala Slaného a
skvělá one woman show „Mŧj báječný rozvod“ v podání Elišky Balzerové. K výborným
muţským interpretŧm je třeba ještě uvést Lumíra Olšovského v jeho hře „Den na zkoušku“ a
Josefa Dvořáka ve hře „S Pydlou v zádech“ a u ţen Simonu Stašovou v představení
„Drobečky z perníku“ Neila Simona a Moniky Absolonové v jiţ uvedené hře Lumíra
Olšovského. V sezóně si zakoupilo abonentní vstupenku jiţ 196 návštěvníkŧ.
Koncertŧ bylo opravdu hodně – samostatně pořádaných MK 17, ve spolupráci
především se ZUŠ Litovel 12, ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko a MAS Moravská
cesta 5. Velmi úspěšné byly především koncerty v netradičním prostředí, například v
kostele sv. Marka (kam se vešlo více zájemcŧ o hudební produkci) nebo v kapli sv. Jiří.
K tomu nejlepšímu patřilo hlavně vystoupení virtuosa Jaroslava Svěceného a klavíristy a
skladatele Michala Dvořáka s multiţánrovým projektem VIVALDIANO, recitál Lucie Bílé za
klavírního doprovodu Petra Maláska (ve Velkém sále Záloţny), recitál akustického tria
Lenky Filipové a Vánoční recitál Marty Kubišové. Záměr multiţánrovosti se ukázal jako
dobrý - kdyţ se střídal folk, blues, country, jazz, swing, cimbal, rock, pop i alternativa – tak si
mohl kaţdý z fanouškŧ skutečně přijít na své. Snaha představit veřejnosti známé tváře
hudební scény i z médií (Lucie Bílá, Jakub Smolík, Felix Slováček, Jaroslav Svěcený, Vlasta
Redl, Lubomír Brabec, Lenka Filipová, Citron, Marta Kubišová), ale také nekomerční
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projekty umělcŧ (Zhasni, Ţamboši, Paul Batto) a v neposlední řadě i hudební talenty
místního regionu (PS Hany Kaštanové, Iva Kevešová, NOACO, Kelt Grass Band, Vinný střik,
Piňovští kanci aj.) se setkala s kladným ohlasem publika.
Úspěšná spolupráce s Mikroregionem Litovelsko pokračovala i v tomto roce. A
nejen to. K ní se premiérově připojila také MAS Moravská cesta, o.s. s farmářskými trhy.
Zajímavý byl koncert kytarového virtuósa Štěpána Raka v Arboretu Bílá Lhota a dvojí
farmářské trhy - v říjnu s vystoupením cimbálové kapely MEDICIMBAL a v předvánočním
týdnu s kapelou NAVOSTRO (česko-skotsko-americká kapela s keltskou hudbou,
tanečnicemi a akrobaty). Návštěvnost těchto akcí byla vysoká, ať uţ to bylo z dŧvodu
kvalitního programu, nebo i proto, ţe tyto akce byly pro veřejnost zdarma !? Sponzoring
Mikroregionu Litovelsko znamenal v zisku mimorozpočtových prostředkŧ nezanedbatelnou
částku 85 000 Kč.
Kruh přátel hudby uskutečnil v tomto roce šest koncertŧ v tradičním cyklu váţné
hudby. Místem provedení byl jednak Koncertní sál MK (4x), tradičně i varna Pivovaru
Litovel a netradičně rekonstruovaná kaple sv. Jiří (za další uvedení koncertŧ zde se všichni
pilně přimlouváme!). Zvláště povedené byly dvě akce: literárně-hudební pořad „Slavní
muţi Almy Mahler“ v němţ vystoupila Andrea Kalivodová (zpěv), Miroslav Sekera (klavír) a
Valérie Zawadská (přednes) a skutečným uměleckým záţitkem pak bylo pěvecké
vystoupení Jakuba Pustiny v koncertu známých skladeb za klavírního doprovodu Richarda
Pohla. Zpěvák se mimo jiné vyznal ze svých sympatií k našemu městu, které mu jiţ podruhé
připravilo ovace nadšeného publika ve stoje. MK se asi marně snaţí zachovat na tyto
koncerty nízké vstupné, návštěvnost je obvykle kolem 35 – 40 posluchačŧ. V atraktivním
prostředí varny se ovšem objeví více neţ stovka „vyznavačŧ váţné hudby“ a návštěva
v kapli sv. Jiří byla pro MK signálem, ţe vsadil na správnou kartu. Naštěstí pomohly
k uskutečnění neziskových
koncertŧ komorní hudby sponzoři a nadace (Nadace
Bohuslava Martinŧ 3 000 Kč, Pivovar Litovel, a.s. 17 300 Kč), za coţ jim patří velký dík. Na
úspěšnosti tohoto typu pořadŧ má nepochybně největší podíl Ing. Helena Najmanová,
Ph.D., která je duší projektu a zapálenou propagátorkou váţné hudby v našem městě.
Výstav bylo více neţ měsícŧ v roce, tentokrát 14, z toho 5 fotovýstav, 4 výstavy
výtvarné tvorby, velikonoční a dvě vánoční výstavy, výstava k zaloţení Klubu českých
turistŧ v Litovli a vyhodnocení fotosoutěţe „Prameny a studánky Litovelska“ (ve spolupráci
s Městem Litovel a Odborem ţivotního prostředí MěÚ). Takţe ve Výstavní síni MK se střídaly
fotografie, obrazy, keramika, sochy, šperky i vánoční a velikonoční dekorace. Tradičně
byla Litovel zastávkou prestiţní putovní výstavy výtvarníkŧ EU Mikolowské nálady, kde se
vernisáţe zúčastnila i delegace z polského Mikolowa a moravských Klimkovic. Většina
vernisáţí měla bohatou účast, o hudební doprovod se obvykle postarali ţáci ZUŠ nebo
úspěšná šansoniérka Iva Kevešová. Z fotografií výše uvedené soutěţe pod patronací
Města Litovel byl poprvé vydán kalendář na rok 2012.
Představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ bylo 7. Některá z nich, např. Pověsti české, Tři
pohádky s písničkou a Pohádkový Betlém měla vţdy reprízu. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se
uskutečnily 3 velmi poutavé akce: Intimní hovory se sexuologem MUDr. Radimem Uzlem (2
besedy), Radúz a Mahulena (příběh s hudbou Josefa Suka přenesený do současného
jazyka) a diashow česko-rakouské dvojice cestovatelŧ Kateřiny a Miloše Motani „Duhová
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Afrika – Od sloní řeky za bílým ţralokem“. Dětem a rodičŧm byla věnována magická
pohádka „Petr Pan a Vanda“ v podobě výpravného muzikálu a ve spolupráci byl
uspořádán Velký dětský karneval (pořadatel ODS a BAVI), Jarní karneval (DDM Litovel) a
Mikulášská nadílka (Charita Šternberk - Mateřské centrum Rybička). Výběr byl tedy široký –
hudební, divadelní, naučné i výchovné pořady, a to pro děti všech věkových kategorií.
Širokou nabídku představovaly kurzy, workshopy, besedy a autogramiády, kde se
prezentovalo na 20 akcí, včetně tanečních kurzŧ, kurzu rozumného hubnutí, břišních
tancŧ, velikonočního a adventního tvoření a ve spolupráci se Seniorklubem Litovel 8 akcí
(více viz v kapitole Senioři, Seniorklub). Seniorŧm patří pochvala za aktivní účast na
kulturních akcích MK, k čemuţ nepochybně výrazně přispívá i dotace Města Litovel na
jejich zlevněné vstupné. O taneční lekce je obecně stále velký zájem, převládají
především v doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit.
Popularitu v tomto roce výrazně získaly roztleskávačky. Ve skupině Golden Bees
jich bylo 16 a ve skupině Teeny Tany 18. Vystoupily na 8 plesích, 1 karnevalu, Dětském dnu
v Unčovicích a Hynkově, na Hanáckých Benátkách a v akci na pomoc postiţené
holčičce v Haňovicích (Golden Bees). V soutěţích získala skupina Golden Bees 1. místo na
soutěţi v Ţárošicích a ve finále pak 2. místo ve Ţdánici; soutěţ „O Litovelský pohárek“
znamenala pro obě skupiny zisk stříbra. Od září 2011 se pro velký zájem a narŧstající počet
dívek roztleskávačky rozdělily do 3 skupin a přibyly tak „Miny Teeny Tany“ a úspěšné
vystoupení zaznamenaly jak na Litovelských slavnostech, tak i na vystoupení pro
Seniorklub Litovel.
Podobně bodují i maţoretky LINETBELLS, jejichţ kurz je rozdělen podle věkových
kategorií do 3 skupin – mini (4–6 let), baby (6–9 let) a girl (7–12 let). V roce 2011
navštěvovalo tyto kurzy 54 dětí ve věku od 3 do 13 let a absolvovaly 17 vystoupení jak na
soutěţích, tak i společenských a kulturních akcích. Soutěţe znamenaly pro maţoretky
nejen moţnost se prezentovat, ale dosáhnout pěkného umístění. To se podařilo vítězně
například v Stars cup 2011 Ostrava (Linetbells Girls i Linetbells Ladies), Natálii Elgnerové na
Ostravské hŧlce (z 21 zúčastněných) a Ivetě Rosmanové a Natálii Elgnerové ve finále SAM
Ţdánice v kategorii Duo-kadet. V anketě Litovelské naděje získala Natálie Elgnerová
čestné ocenění. Od 1. 7. 2011 se maţoretky osamostatnily a nácvikové prostory vyuţívají
v litovelské sokolovně.
Z ostatních akcí si pozornost zaslouţí 3 pořady Hanácké ambasády na tato témata:
O ledačem, Povidale, ţe mo hrále a O keréch čerchmantech. Hlavními aktéry byli
pánové Zdeněk Braný, Jaromír Hlavinka, Petr Linduška a Miluška Flášarová, kteří si zvali
hosty. Pořady doprovázela Hanácká mozeka vedená Mgr. Robertem Najmanem. Vţdy se
podařilo takřka zaplnit Koncertní sál MK. Předvánoční aktivity byly kvitovány s uznáním, ať
uţ šlo o slavnostní rozsvícení vánočního stromu, IV. slet čertŧ, Mikulášŧ a andělŧ nebo
pořad Vánoce letem světem. Na náměstí se představily dětské pěvecké sbory, PS
PALORA , Smíšený pěvecký sbor SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové, realizovány
jazzové Vánoce, byly organizovány soutěţe masek a komediantská umělecká společnost
předvedla cirkusový vánoční příběh „Byla cesta, byla ušlapaná …“. K akcím označeným
jako „ostatní“ jich patří ještě 10 a byly uskutečňovány ve spolupráci s DDM, BAVI,
Římskokatolickou farností Litovel, Klubem českých turistŧ, sdruţením ŠANCE aj. Do kapitoly
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Plesy, zábavy, taneční odpoledne mŧţeme zařadit 9 akcí samostatných a 10 akcí ve
spolupráci s rŧznými pořadateli. Je vidět, ţe se v Litovli stále drţí „taneční boom“.
Hanáckým Benátkám konaným v sobotu 11. června 2011 je věnována část
v kapitole Slavnosti. Zpráva MK jen upřesňuje celkovou částku získanou z mimorozpočtových poloţek, a to 390 000 Kč.
Litovelské kulturní léto se jiţ stává zavedeným pojmem. I tentokrát bylo zahájeno
v měsíci červnu „Folkovým Pomoravím“ – jiţ VI. ročníkem minifestivalu ţivé hudby v areálu
vodácké restaurace Loděnice - programem, který mŧţe mnohý velký festival country a
folku Litovli jen závidět. Během července pak páteční a sobotní večery zpestřovaly
koncerty kapel z regionu, podporované hojně svými fanoušky. I tentokrát se koncerty
konaly na nádvoří MK, vstupné bylo dobrovolné. Největší úspěch měly jiţ tradičně kapely
Piňovští kanci, Kelt Grass Band a Ramahe band. Kulturní léto bylo letos premiérově
rozšířeno o letní kinematograf bratří Čadíkŧ předváděný na náměstí. Týden českých filmŧ
byl velmi úspěšný i přes nepříliš vlídné počasí. Dle projeveného zájmu divákŧ je zřejmé, ţe
zrušené kino ve městě lidem chybí.
O zájmových skupinách MK se dočtete v kapitole Zájmové organizace, skupiny a
sdruţení. Jde o Smíšený pěvecký sbor MK Litovel – KANTIKA, FOTOKLUB LITOVEL – skupinu
fotografŧ místního regionu, KINEMA KLUB – kabelovou televizi a STUDIO ATELIÉR – skupinu
výtvarníkŧ místního regionu. Činnost kolektivu „Hanácká ambasáda – přátelé hanáckého
nářečí“ byla zaměřena především na tři vystoupení v Koncertním sále MK (viz výše). Šlo o
pravidelný program mluveného slova v hanáckém nářečí kombinovaný v součinnosti
s Hanáckó mozekó, který měl v tomto roce prŧměrnou návštěvnost 53-55 návštěvníkŧ.
Stálými členy jsou Zdeněk Braný, Jaromír Hlavinka, Petr Linduška, Miloslava Flášarová a
Karel Vinkler. V programu po dohodě vystupovali hosté, většinou členové kapely nebo
získaní „vypravěči“ v hanáčtině, např. Iveta Navrátilová nebo školák z Choliny Josef
Havlíček. MK podporuje i folklorní soubor HANAČKA, smíšený pěvecký sbor SENZAKORD a
Seniorklub Litovel. Zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské
sluţby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Jsou jim dle moţností poskytovány
základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví, propagace a
uplatnění při akcích MK i jiných pořadatelŧ).
Ve svých prostorách MK poskytuje 9 trvalých nájmŧ a pro jiné pořadatele
kulturních, společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které MK
zajišťoval buď jako spolupořadatel nebo formou pronájmu prostor a sluţeb, nájmy
krátkodobé. Prostory slouţí jako nácvikové a zkušební pro kurzy a soubory zájmových
činností, jejich vytíţení bylo v roce 2011 maximální. Rozhodnutím RM bylo například
Seniorklubu Litovel umoţněno čerpat 10 bezplatných nájmŧ Malého sálu Záloţny z dŧvodu
nedostatku prostor pro jeho akce. MK má řadu spolupracujících subjektŧ o nichţ jsme se
většinou jiţ zmínili v textu.
V roce 2011 MK zaměstnával 7 stálých pracovníkŧ. Mimo ředitelky BC. Hany
Vogelové to byla asistentka a propagační pracovnice, provozní a organizační
pracovnice Zuzana Pazderová, technik – údrţbář Miloslav Pudil, technik – elektrikář a
zvukař František Machač, uklizečka a provozářka Hana Richterová a ekonomka a účetní
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Ing. Kateřina Kolářová. Vzhledem k nízkému počtu zaměstnancŧ ti stávající vykonávali
většinou kumulované funkce. Z úsporných dŧvodŧ stále není obsazeno místo
programového pracovníka, ačkoliv je stanoveno schváleným organizačním řádem. Jeho
práci tak trvale vykonává ředitelka MK. Z dŧvodu odchodu organizační pracovnice
Zuzany Pazderové na mateřskou dovolenou byla přijata nová pracovnice Pavlína
Vařeková. Nepravidelně je několik pracovníkŧ zaměstnáváno na „Dohodu o pracovní
činnosti“ při zajišťování pořadatelských, ozvučovacích, hasičských a pomocných sluţeb
nutných ke kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí.
Účetní uzávěrka roku 2011 s podrobným přehledem čerpání rozpočtu byla
předloţena zřizovateli a v ní hospodářský výsledek činil zisk 33 385,50 Kč. MK byly
poskytnuty granty, a to z „Podpory kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2011“
Krajským úřadem Olomouckého kraje 200 000 Kč na akci Hanácké Benátky a Městem
Litovel 100 000 Kč na akci „Vánoce na náměstí“. Z Nadace Bohuslava Martinŧ bylo
získáno 3 000 Kč, Město Litovel poskytlo podporu SPS KANTIKA 20 000 Kč a Kolegium pro
duchovní hudbu dotaci 14 887 Kč, takţe celková částka získaná z mimorozpočtových
poloţek byla 37 887 Kč. Od sponzorŧ byla získána částka v celkové výši 295 300 Kč.
Během roku se v oblasti rekonstrukcí a inovací podařilo z vlastních zdrojŧ MK např.
vymalovat chodby na Záloţně, opravit podlahy v kancelářích MK, vyměnit starý nábytek,
zrekonstruovat zadní a boční opony Velkého sálu Záloţny, získat 20 kusŧ ţidlí, novou
kopírku, počítač a promítací plátno. Zřizovatel – Město Litovel – zařídil obloţení budovy MK,
pořízení nových ţidlí a ozvučení do Velkého sálu Záloţny, výměnu radiátorŧ na Záloţně a
napojení topení na centrální systém. Pro zajištění technické zpŧsobilosti objektŧ MK je
třeba výhledově mimo základní údrţby počítat s výměnou zbytku oken v budově MK a na
Záloţně, opravou dvorního traktu včetně výměny oken a opravy střechy, vymalování
obou sálŧ Záloţny, osvětlením a nákupem dalších nových ţidlí pro Velký sál Záloţny a
výstavbou technického výtahu na Záloţně.
Konečné resumé je impozantní – Městský klub Litovel uspořádal v roce 2011 celkem
156 akcí, kterých se zúčastnilo kolem 29 000 návštěvníkŧ. Bylo to 6 divadelních
představení, 34 koncertŧ, 6 koncertŧ KPH, 15 výstav (+ 28 výstav členŧ Fotoklubu), 18
pořadŧ pro děti, 11 besed, 2 kurzy společenského tance, 3 kurzy břišních a latinskoamerických tancŧ, Kurz rozumného hubnutí, , 2 kurzy latinsko-amerických tancŧ pro děti
Caramba, 3 kurzy roztleskávaček, 3 kurzy maţoretek, 2 kurzy tvoření, 1 celoměstskou akci
Hanácké Benátky (v jejím rámci 9 koncertŧ), 1 minifestival Folkové Pomoraví (v jeho rámci
4 koncerty), 9 koncertŧ v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmŧ v rámci Letního
kina, 19 plesŧ, zábav a tanečních večerŧ a 16 ostatních akcí. Kolektiv MK se podílel
částečnou organizací, technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 424 akcích a
pronájmech jiných pořadatelŧ.
Závěr budiţ tedy radostný a optimistický: MK pod vedením Bc. Hany Vogelové
vyzrává jako víno a kaţdý další rok je moţno konstatovat vzestup úrovně zajišťování
kvalitních kulturních pořadŧ pro celé věkové spektrum obyvatel města a stále širšího
regionu. Mnohé akce jiţ k městu neodmyslitelně patří a jejich úroveň snese ta nejpřísnější
kritéria. Je to dáno i entuziazmem a plnou oddaností všech pracovníkŧ MK této nelehké
sluţbě občanŧm, do jejichţ vkusu je zvláště v Litovli mnohdy těţké se strefit. Přesto je více
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neţ potěšitelné vidět plné sály a slyšet chválu od návštěvníkŧ z regionu, kteří nám
„výběrovou kvalitu“ pořadŧ mohou jen tiše závidět. Tak neusnout na vavřínech, všechno
se dá ještě zlepšovat, kdyţ za sebou budeme vidět zástupy spokojených divákŧ,
návštěvníkŧ, posluchačŧ i přímých aktérŧ aktivit MK.

30. PUBLIKACE
Mikroregion Litovelsko pokračuje ve vydávání informačních leporel o Litovli či
regionu. Letos vydal leporelo „ Pozvánka do Litovle a romantického okolí I.“, tady pozval
k návštěvě hradu Bouzov, zámkŧ v Náměšti na Hané, v Chudobíně a v Nových Zámcích u
Litovle, Mladečských a Javoříčských jeskyň, tvrze v Unčovicích a Muzea Litovel.
V „Pozvánce do Litovle a romantického okolí II.“ jsou prezentovány: Muzeum Bouzov,
Arboretum Bílá Lhota, galerie v podhradí hradu Bouzov a sklářská minihuť, Pivovar Litovel,
Soukromá sbírka ořezávátek v Cholině, Muzeum Cholina, radniční věţ a kaple sv. Jiří
v Litovli. Obě vydaná leporela jsou doplněna orientační mapkou. Další materiály, také ve
formě leporel se týkají slunečních hodin Mikroregionu Litovelsko v Bouzově, Hradečné,
Cholině, Unčovicích, Březovém, Náměšti na Hané, Seničce a 3 slunečních hodin v Litovli.
Poslední je věnováno technickým památkám Mikroregionu Litovelsko, a to vápencové
peci mezi Bouzovem a Kovářovem, vodní elektrárně v Nových Mlýnech a ohradám proti
povodním v Seničce pod titulkem „Technické památky Mikroregionu Litovelsko“.
Římskokatolická farnost Litovel vydala k rekonstrukci kaple leporelo „Gotická kaple
sv. Jiří v Litovli“, kde byli zmíněni především ti, kteří rekonstrukci financovali, a to: Norské
fondy (Norway grants), Olomoucký kraj a Město Litovel. Materiál uvádí kapli jako nejstarší
dochovanou stavbu ve městě z roku 1484, její historii, výzdobu i mobiliář. Více o
rekonstrukci kaple v Událostech a kapitole Památky.
Člen Letopisecké komise pan Miroslav Pinkava se letos prezentoval dvěma
publikacemi. Svŧj rodný Ješov zpracoval v pozoruhodném dokumentačním díle „Ješov
v proměnách čtyřiceti let“, kde zachytil na snímcích kaţdý dŧm a rodinu, která v něm ţila
v letech 1968, 1985 a 2007. Fotografie jsou doplněny i stručnými informacemi o
jednotlivých rodinách a připojeny jsou i staré fotografie z rŧzných akcí konaných v Ješově.
Druhá publikace se týká dějin prŧmyslu v našem městě a má název „Gramofony z Litovle,
stručná historie slovem i obrazem“. Text podrobně zpracované historie podniku TESLA a
jeho gramofonové produkce vyuţívá jak článkŧ a publikací pana Lubomíra Šika, rovněţ
pracovníka litovelské Tesly a později kronikáře města (i on je členem Letopisecké komise!),
tak vlastních zkušeností autora, dlouholetého zaměstnance podniku. Knihu obohacuje
celkem 134 chronologicky řazených fotografií, většinou pořízených autorem, přibliţujících
pracovní prostředí. Jen pro oţivení paměti: na místě Rolnického lihovaru s droţďárnou a
továrny na cukrovinky (vzpomínáme na nápis: LIBO!), vznikla v červenci 1949 pobočka
brněnského závodu Křiţík, od roku 1952 Gramozávod Litovel, od roku 1964 součást n.p.
Tesla Valašské Meziříčí. Samostatným podnikem se závod stal v roce 1969 jako n.p.TESLA
Litovel. Po Listopadu 1989 se dostal do dluhŧ a před privatizací jej zachránila fúze
s podnikem Elektro-Praga Hlinsko (ETA). Koncem roku 1999 byl však závod zrušen. Bývalé
objekty byly prodány belgickému výrobci svítidel MASSIVE INTERNATIONAL, pak
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současnému vlastníku HEAD Sports, který tu vyrábí lyţařskou obuv a ploutve. V produkci
gramofonŧ tak pokračuje jen firma SEV s.r.o., která odkoupila výškový objekt a zachovala
výrobní program Tesly,
Literárně plodný byl v tomto roce i jiţ známý litovelský autor a knihkupec pan Petr
Linduška. Jeho druhá kníţka v hanáčtině „Toţ bať“ navazuje na podobně laděný soubor
osobitých příběhŧ a básniček „Toţ tak“ z roku 2010. Vtipně laděná kníţka jednoho
z hanáckých ambasadorŧ (a shodou okolností také člena Letopisecké komise!) obsahuje
fejetony, vzpomínky, originální reflexe dění u nás i v televizi, básničky (vše v hanáckém
nářečí) a také ilustrace autora.
Vedoucí Muzea Litovel Mgr. Zdeňka Frištenská spolu s Pavlem Ševčíkem vydali letos
obsáhlou monografii o litovelském zápasníku Gustavu Frištenském „Silný jako Frištenský“.
Dvousetstránková publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem – fotografiemi
z jeho ţivota, kopiemi diplomŧ, programŧ, novinových výstřiţkŧ i osobních písemností.
Kniha je dokumentem nejen o osobním ţivotě zápasníka, ale obsáhlá část je věnována
jeho ţivotu profesionálního borce.
V tomto roce vyšla jiţ druhá sbírka mladého litovelského básníka Michala Zapletala
„Čekání na zázraky“. Osobní lyrika odráţí autorovy pocity, často na pozadí přírodních
motivŧ. Jeho první sbírka básní „Květiny z Korintu“ vyšla loni. Litovelská básnířka Jarmila
Cholinská vydala jiţ dvanácté dílko, a to básnickou sbírku „Trny v patě“ a následně se
zamyslela nad zhoršujícím se stavem planety a problémy světa i lidí v kníţce „Hovory
k sobě“. Tato básnická sbírka je tak jako mnoho předchozích doprovázena ilustracemi
Jany Motlové. Téměř stopadesátistránková kníţka je asi nejosobnějším dílem autorky,
neboť jde o určitou rekapitulaci vlastního ţivota. Je vzpomínkou na Litovel básnířčina
dětství, na mládí, na rodný dŧm i přírodu našeho kraje. Dále v části Portréty popisuje lidi,
s nimiţ se v ţivotě setkala a nějak ji oslovili. Zamýšlí se pak nad láskou i světovými problémy,
srovnáním minulosti se současností a nešvarŧm ve společnosti.
Dvě monografie poslaly do světa studentky litovelského gymnázia. Martina
Plháková vzpomněla poněkud zapomenutého litovelského historika, spisovatele a
báječného člověka ThMgr. Josefa Bezděčky v kníţce „Kalamář ţivota litovelského rodáka
ThMgr. Josefa Bezděčky“. Tato první souborná práce o Bezděčkovi vychází z archiválií i
vzpomínek pamětníkŧ a obsahuje i jeho ţivotopis a soupis díla. Marie Turková, pocházející
z Nákla, vydala monografii o Janu Opletalovi „Jan Opletal, známý či neznámý hrdina“,
jehoţ rodištěm byla sousední Lhota nad Moravou. V knize, která popisuje jeho ţivot a
obsahuje několik dosud nepublikovaných skutečností, vychází z publikovaných i
nepublikovaných textŧ a vzpomínek pamětníkŧ. Součástí knihy je i obrazová
dokumentace.
Jiţ třetí vzpomínková kniha Vojtěcha Vyroubala „Kronika vzestupu a pozdějšího
pádu podniku Sluţby měst Uničova a Litovle“ odráţí jeho záţitky z období, kdy pŧsobil
v uvedeném podniku. V roce 2010 vyšla jeho kniha „Mladé gramofony“, kde vzpomíná na
pracovní léta v Tesle Litovel a kníţka „Kluci z Ješova“ odráţející vzpomínky na dětství a
mládí na vesnici.
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V tomto roce vyšla i další kníţka litovelského historika PhDr. Vítězslava Kollmanna
nazvaná „Pozdrav z Litovle. Město na starých pohlednicích.“ Jde o téměř stostránkovou
publikaci sestavenou z barevných i černobílých pohlednic města a okolí z let 1896 – 1938.
Víťa Kollmann se sbírání dobových fotografií, pohlednic a vedut věnuje desítky let a jeho
sbírka čítá několik tisíc kusŧ, z toho jen samotných zobrazení Litovle je kolem dvou tisíc
(mimochodem jeho sbírka má několikamilionovou hodnotu!). Součástí knihy je také
bibliografie k tématu architektury Litovle, která mŧţe slouţit nejen studentŧm, ale všem
zájemcŧm o tuto problematiku. Vydání kníţky v počtu 500 kusŧ připravilo šternberské
vydavatelství Sebei. Autor má na kontě uţ jedenáct podobných knih a kromě toho je
také autorem asi dvou set článkŧ a také odborných studií.

31. PAMÁTKY, OPRAVY PAMÁTEK
KAPLE SVATÉHO JIŘÍ
Kaple svatého Jiří, uţ nebude jen nejstarší stavební památkou města, od 24. března
2011 je otevřena veřejnosti a stává se významným turistickým centrem pro občany
z Litovle a okolí, navíc místem, kde se mohou setkat při výstavách a duchovních
koncertech. Pro kapli byl významný nejen rok 1484, rok jejího zaloţení, ale i rok 2008, kdy
Římskokatolická farnost Litovel poţádala o finanční podporu z Evropských hospodářských
fondŧ. Co se s kaplí dělo další roky, to jsme jiţ mohli sledovat. Tedy, alespoň zvenku. Co se
dělo uvnitř, to byste měli vidět na vlastní oči – v plné kráse se ukázaly zrestaurované fresky
a vzácný mobiliář, který byl desítky let uschován v depozitáři farnosti.
A přidanou hodnotou se stalo zpřístupnění veřejnosti, ke kterému došlo 24. března,
kdy byla slavnostně poţehnána Mons. Janem Graubnerem. Od tohoto dne mohou po
více neţ pěti staletích obyvatelé a návštěvníci města vidět kapli v její pŧvodní podobě.
Tajemství v podobě prastarých fresek, které restaurátoři odkryli při práci, bylo jen jedním
z překvapení, které jim připravila nejstarší dochovaná litovelská stavba, po staletí si
uchovávající svŧj pŧvodní vzhled. „ V podobě, tak jak je dnes obnovena, ji mohli lidé vidět
v době kolem roku 1484, kdy byla postavena. O rok později ozdobil jednu ze stěn epitaf
svatého Jiří. Ale uţ roku 1580 nechala kapli tehdejší správa vymalovat. Pŧvodní výzdobu
překrývaly postupně další a další nové nátěry. To, co se skrývalo pod vrstvami výmaleb,
objevili odborníci aţ při nynější rekonstrukci, popsal litovelský farář Mgr. Josef Rosenberg.
Další překvapení přišlo, kdyţ restaurátoři odkryli malby na prŧčelí, kde český nápis
říkal, co a kdy bylo v kapli uděláno. Kvalitu dochované výzdoby i samotné kaple dokládá
fakt, ţe tehdejší řemeslníci patřili k takzvané parléřské huti. Celý objekt je jedinečný
především tím, ţe během staletí neprošel ţádnou přestavbou a dochovaly se v něm
pŧvodní gotické a renesanční fresky. Historicky cenná je i síťová klenba. „To, ţe se
dochovala výmalba, o které jsme netušili, je takový bonus“, podotýká farář Rosenberg.
Práce stály více neţ deset milionŧ korun a byly hrazeny z Norských fondŧ (85 %), přispěl i
Olomoucký kraj a Město Litovel. Objekt je nyní významnou architektonickou památkou
v seznamu nemovitých kulturních památek a za jeho záchranu vděčíme především faráři
Rosenbergovi a PhDr. Haně Likešové, která zajišťovala technickou administraci stavby.
Stavební práce provedla Litovelská stavební společnost pana Hradila, dozor nad pracemi
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vykonával Národní památkový ústav Olomouc, restaurování se ujala akademická malířka
paní Dočekalová. O toky potřebných finančních prostředkŧ se staralo Ministerstvo financí
ČR. U příleţitosti otevření kaple sv. Jiří byl vydán propagační leták a série krásných
pohlednic s motivy kaple.

RESTAURACE ZÁLOŢNA
Restaurace hotelu Záloţna, dominanty litovelského náměstí Přemysla Otakara, po
několika letech a sedmnáctimilionové investici města opět oţila. Cesta ke znovuotevření
však nebyla jednoduchá. Nejprve město nedosáhlo na dotace, potom se mu dlouho
nedařilo sehnat nájemce, muselo dokonce vypsat druhé výběrové řízení. „Pŧvodně jsme
chtěli opravit celou budovu, tedy restauraci i hotel, ale nepodařilo se nám získat dotace a
investice ve výši 80 milionŧ byla nad naše síly. Museli jsme přehodnotit pŧvodní plány a
nakonec město investovalo alespoň do oprav restaurace 17 milionŧ korun. Nový nájemce,
kterým je litovelský pivovar, pak vybavil na vlastní náklady kuchyň, restauraci a vybudoval
také předzahrádku“, uvedl místostarosta města pan Petr Šrŧtek.
Restauraci, která byla po šest let zavřená, teď pivovar částečně změnil na
pivovarské muzeum. Interiér ve stylu Litovel Classic nabízí příjemné nekuřácké posezení
s kapacitou 120 míst. Tu navyšuje terasa se 60 místy. Interiér ozvláštňují vnitřní dekorace
připomínající historii výroby litovelského piva. Pivovar si restauraci pronajal na 20 let a
investice do úprav i vybavení překročila 2,5 milionu korun. Z pŧvodního plánu, ţe by nový
nájemce mohl investovat spolu s městem i do opravy hotelu, zatím sešlo. Nově jsou
vedeny veškeré inţenýrské sítě včetně vzduchotechniky, obnovena stylová okna,
zpevněny nosné sloupy. Napojení objektu na kanalizaci bylo provedeno jiţ v minulém
roce. Na základě poţadavkŧ nájemce pak byla vyměněna podlahová krytina, obloţení
výčepního pultu a další drobné úpravy.

NEJSTARŠÍ ŠKOLNÍ BUDOVA V LITOVLI, Komenského ul.
Této nejstarší školní budově v Litovli bylo loni jiţ 140 let a byla blahé paměti
postavena v roce 1870. Tehdy slouţila České obecné škole chlapecké. Kdyţ po volbách
v roce 1899 přešla správa města do českých rukou, bylo rozhodnuto o zřízení České
pokračovací školy prŧmyslové a obchodní. Správcem školy byl ustanoven řídící učitel
České obecné školy (kronikářŧv pradědeček!) pan Ferdinand Filip. V prosinci 1915
obsadilo budovu školy vojsko a po vzniku ČSR výuka pokračovala. V roce 1925 škola uţ
měla 224 ţákŧ a ve stávajících prostorách jí bylo těsno. Do nové budovy se Ţivnostenská
škola pokračovací stěhovala v roce 1939, a to do dnešní budovy MěÚ v Havlíčkově ulici.
V roce 1951 bylo učňovské školství reorganizováno a změna nastala aţ v roce 1958
znovuzřízením Učňovské školy pro obory zedník, sladovník, pekař a cukrář. Po generální
opravě v roce 1960 byly zřízeny v pŧvodní budově 4 učebny, záchody, septik. Pak nová
fasáda a rekonstrukce protější budovy na tělocvičnu. Dnes by uţ budova také
potřebovala novou generální opravu, ale ani výročí od zaloţení, ani 111 let profesního
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vzdělávání v Litovli peníze na ni nepřičaruje. Snad se nebude čekat aţ na dvousetleté
výročí?

FLASAROVO SGRAFITO
Něco se opravuje, něco zase mizí. V létě se začala nenávratně ničit práce místního
umělce Františka Flasara, rodáka z Červenky. V ulici 1. máje na domě č.p. 623 začaly
významné úpravy nejen ze západní strany, ale také na jiţní straně, kde je vstup do parku
Míru. V úrovni nad hradební zdí se na nás více neţ 55 let dívalo 12 muţŧ v ţivotní i
nadţivotní velikosti, kteří představovali nejrŧznější profese. Sgrafito bylo místní i regionální
zvláštností a zároveň poutačem litovelského muzea. Figurální motiv na ploše kolem 60 m2
vytvořil v roce 1955 sám F. Flasar (viz signatura Flasar 55 v pravém dolním roku). V roce
1966 byl k tomuto tříbarevnému sgrafitu doplněn nápis MUZEUM. Flasar za sebou zanechal
bohatou tvorbu – realistické obrazy s historickou i současnou tematikou, portréty, zátiší,
krajiny, ulice, kříţové cesty, obrazy pro kostely, divadelní kulisy, plakáty, pozvánky. V jeho
pestrém díle najdeme plastiky, reliéfy, ilustrace. Dodnes mŧţeme v obřadní síni radnice
obdivovat jeho lunety, na kterých zachytil významné mezníky v historii města. Škoda této
charakteristické dominanty u Švédské desky. Zŧstanou jen vzpomínky a pár fotografií.

OPRAVA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA
Tak tady se zase naopak opravovat nebude, oprava náměstí se totiţ odkládá.
Naše náměstí mělo zanedlouho vypadat podstatně jinak neţ dnes. Na přestavbu centra
ovšem radnice potřebovala získat evropské peníze. Ţádost však v souboji s konkurencí
neuspěla. A bez cizí finanční pomoci se do opravy dát nemŧţeme. „Mezi ţadateli jsme
skončili první takzvaně pod čarou. Pokud se neposuneme na dotované místo, budeme se
snaţit získat peníze třeba z Norských fondŧ či jiných tuzemských i zahraničních zdrojŧ.
Oprava zdejšího náměstí je prioritní a město se o ni snaţí uţ delší dobu. Rozhodně to
nevzdáváme,“ prohlásil suverénně náš starosta Ing. Zdeněk Potuţák.
Bez finanční injekce odjinud se Litoveláci moderního centra hned tak nedočkají.
Město samo na zhruba čtyřicetimilionový výdaj v pokladně dost peněz nemá. V jiţ hotové
studii se počítá s novým předláţděním, zelení, osvětlením, lavičkami i opravenými
chodníky. Modernizace by měla přinést i změnu rozmístění a počtu parkovacích míst i
zpŧsobu dopravy na náměstí. Nově by řidiči získali moţnost jezdit mimo jiné i kolem
náměstí. Parkovacích ploch by sice ubylo, ale motoristé mají k dispozici parkoviště
v nedaleké Příčné ulici. Plán počítá i s odpočinkovými plochami a bezbariérovou úpravou.
Podle odborníkŧ by litovelské náměstí potřebovalo projít proměnou z estetického i
technického hlediska tak, aby odpovídalo poţadavkŧm jedenadvacátého století. Pomoci
by k tomu měly i nové lampy, nasvětlení, lavičky a odpadkové koše. Zamítnutí dotace
komplikuje i další plány a to, ţe v návaznosti na modernizaci náměstí se ML pustí i do oprav
některých přilehlých ulic. Věřme, ţe se výrazných změn na náměstí dočkáme jiţ
v nejbliţších letech.
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32. CHARITA
Charita Šternberk zastřešuje tři střediska – Šternberk, Litovel a Uničov. Vedoucí
střediska Litovel je nadále Ing. Ludmila Zavadilová a sídlem střediska je bývalá ZŠ na ulici
Vítězné č. 129. V roce 2011 byly provozovány 3 projekty, a to 1 zdravotní a 2 sociální –
charitní pečovatelská sluţba; charitní ošetřovatelská sluţba, domácí hospicová péče;
Mateřské centrum Rybička.
Středisko Litovel bylo financováno ze zdrojŧ obcí Litovel, Červenka, Haňovice,
Cholina, Luká, Měrotín, Mladeč, Pňovice, Senice na Hané, Slavětín a řady firem i
soukromých dárcŧ. Mnozí z nich podpořili II. benefiční koncert v Litovli a výtěţek z koncertu
byl 40 800 Kč. Tříkrálová sbírka na Litovelsku vynesla 408 656 Kč. Vyuţití sbírky - 65 % se vrací
zpět do místa koledování na podporu sluţeb i osob v nouzi. Ve Středisku Litovel byly vyuţity
takto: 45 000 Kč – přímá pomoc lidem v nouzi; 100 000 - podpora Charitní pečovatelské
sluţby; 92 000 Kč – rekonstrukce prostor charitního střediska. Celkově vynesla Tříkrálová
sbírka ve všech městech a obcích šternberského děkanátu 1 043 377 Kč a na jednotlivé
záměry vyuţití pak bylo věnováno 649 700 korun.
Vedoucí projektu CHPS – Charitní pečovatelská sluţba - je Ing. Ludmila Zavadilová
a vedoucí stanice CHPS Litovel Zita Stinglová. Posláním pečovatelské sluţby je pomoc a
podpora uţivatelŧ z Litovle a okolních obcí, kteří mají dočasně nebo trvale sníţenou
soběstačnost z dŧvodŧ věku nebo zdravotního postiţení a potřebují dopomoc v péči o
svou osobu nebo domácnost. Sluţba je zajišťována v domácnostech uţivatelŧ. V tomto
roce jim byly poskytovány tyto sluţby: pomoc při osobní hygieně; úklid domácnosti;
dováţka obědŧ; donáška nákupŧ; pomoc při přípravě stravy; zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím; sociální poradenství a další fakultativní sluţby. Sluţba byla
určena pro seniory, osoby se zdravotním postiţením a rodiny s dětmi. Provozní doba byla
od 7 do 15.30 hodin ve všední dny. Pracovnice pečovatelské sluţby poskytovaly v roce
2011 sluţby 87 seniorŧm v Litovli a dalších 12 obcích regionu. Bylo provedeno celkem 10
457 výkonŧ, coţ představuje 6 108 hodin poskytnuté péče.
Pečovatelská sluţba dala klientŧm moţnost setrvat i přes jejich zdravotní problémy
v domácím prostředí. Často nahradila nebo oddálila hospitalizaci v nemocnici nebo
umístění v sociálním zařízení. Mnohdy zdánlivě jednoduché činnosti běţného ţivota jako
například nákupy, úklid, příprava jídla, osobní hygiena, vyřizování úředních záleţitostí nebo
vyšetření u lékaře, tito lidé vlastními silami těţko zvládají. Pro mnoho klientŧ je tak
pracovnice CHPS jediným spojením s okolním světem. Sluţba představuje také výraznou
pomoc příbuzným, kteří se mohou věnovat svému zaměstnání s vědomím, ţe je o jejich
blízké postaráno. Středisko Charity Litovel pořádá pro klienty pravidelně pouť na Hostýn,
zve je na rŧzné akce Charity, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat si.
Náklady na CHPS byly v roce 2 175 514 Kč, výnosy 2 156 693 Kč, hospodářský výsledek
skončil v minusu 18 818 korun.
CHOS – Charitní ošetřovatelskou sluţbu, domácí hospicovou péči - vede staniční
sestra střediska Litovel paní Miroslava Svozilová. Posláním ošetřovatelské sluţby je
poskytovat terénní zdravotní sluţby lidem v jejich přirozeném domácím prostředí. Sluţby
jsou indikovány ošetřujícím lékařem a hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Domácí
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hospicová péče je odbornou paliativní péčí o nevyléčitelně nemocné. Nabízí umírajícímu
a rodině účinnou pomoc v oblasti ošetřovatelské, duchovní i sociální. Cílem projektu je
umoţnit lidem ţít ve vlastním přirozeném prostředí a zajistit jim v dostatečné míře sociální,
biologické i psychické potřeby. Provozní doba je nepřetrţitá – 7 dní v týdnu, 24 hodin
denně.
Zdravotní sestry poskytovaly pomoc a odbornou péči na rŧzných úrovních
zdravotních výkonŧ. Rozsah poskytovaných sluţeb byl široký: ošetřovatelská rehabilitace,
odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, klyzmatu, opiátŧ, inzulinu – nácvik a
zaučení, měření glykemie glukometrem, sledování fyziologických funkcí, péče o stomie,
cévkování ţen, péče o permanentní katetr, prevence a léčba dekubitŧ, převazy defektŧ
kŧţe, poradenství v péči o těţce nemocné, ošetřování imobilních pacientŧ a hospicová
péče. Všechny pracovnice jsou registrovány jako sestry bez odborného dohledu a nadále
si zvyšují kvalifikaci v oboru. V roce 2011 ošetřovaly 94 klientŧ v Litovli a dalších 17 obcích
regionu a bylo provedeno celkem 4 096 ošetřovatelských výkonŧ. Náklady na CHOS byly
v roce 2011 1 034 598 Kč, výnosy 1 030 593 Kč, hospodářský výsledek tak skončil v minusu
4 005 Kč.

33. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou paní Jarmila Dospivová.
Posláním projektu je posílení rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti. Mateřské
centrum svou činností podporuje funkční rodinu a pŧsobí jako prevence sociálního
vyloučení rodičŧ, kteří se dlouhodobě starají o děti během rodičovské dovolené. Sluţba je
určena pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené pečující o děti do 6 let. Náklady
byly 512 459 Kč, výnosy 492 471 Kč, hospodářský výsledek skončil propadem o 19 988 Kč.
Cílem MC Rybička je umoţnit rodičŧm s dětmi do 6 let proţít rodičovskou
dovolenou aktivně: navázat nová přátelství a kontakty, získávat odborné poznatky o
výchově, zdraví a psychologii rodinného ţivota, obohacovat děti o nové kamarády,
vztahy a zkušenosti, a případně nabídnout i pomoc při řešení problémŧ s výchovou nebo
s finanční a sociální situací rodiny. V roce 2011 navštívilo akce MC Rybička 1 819
dospělých a 1 880 dětí.
Pravidelný dopolední program nabízel cvičení rodičŧ s dětmi, zpívání a výtvarnou
činnost pro děti. Pro hry byla k dispozici volná herna se skluzavkou, balonky a hračkami.
V odpoledních hodinách se pořádaly výtvarné činnosti pro maminky – pletení z pedigu,
malba na textil, výroba šperkŧ z FIMA. V čase vánočním byl pořádán kurz pletení vánoček
a výroby adventních věncŧ. Maminky společně s dětmi vyráběly přáníčka pro klienty
pečovatelské sluţby. K dalším aktivitám v roce 2011 patřilo i zdravotní a relaxační cvičení
pro těhotné maminky, cvičení aerobiku, výuka angličtiny pro děti i rodiče a Klub ARCHA –
biblické hodiny pro děti od 3 let. Jedenkrát měsíčně byly do programu MC zařazovány
přednášky (psycholog, lékárník, porodní asistentka či přednášky s ekologickým
zaměřením). U všech akcí pro rodiče bylo zajišťováno hlídání dětí.
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V prŧběhu roku byly konány i rŧzné mimořádné akce: dětský karneval, bazary
dětského oblečení, cyklovýlety, sportovní a soutěţní odpoledne „Pojďte s námi do
pohádky“, Den otevřených dveří, Zahradní slavnost pro rodiny – setkání rodin se soutěţemi
pro děti, „Uspávání broučkŧ – lampičkový prŧvod - rozloučení s přírodou před začátkem
zimy a seznámení dětí se ţivotem zvěře v lese, Mikulášská besídka.
I v letošním roce podporovalo MC adoptovanou indickou holčičku Aschwithu
Fernandes v projektu „Adopce na dálku“. Prostředky na financování jejího vzdělání byly
získány prodejem výrobkŧ dobrovolnic MC. Maminky se také zapojily do
celorepublikového projektu „Mámy pro mámy“, ve kterém dobrovolnice zhotovují
rychlozavinovačky a oblečení pro předčasně narozené děti a malé dárky pro jejich
maminky. Výrobky pak byly předány Oddělení pro předčasně narozené děti FN Olomouc.
Byl realizován nápad vyrobit dekorace a deskové hry pro Dětské oddělení nemocnice ve
Šternberku a projekt byl nazván „Rybička na bolístku“. U pracovníkŧ nemocnice se setkal
s velkým ohlasem a jistě to zpříjemnilo pobyt hospitalizovaným dětem.

34. SLAVNOSTI
MAJÁLES
První slavností roku byl studentský Majáles. Studentka Tereza Tichá z klubu Párátko,
takto přímá účastnice, popíše tuto akci studentské recese asi lépe neţ kronikář, jehoţ léta
školní jsou jiţ kdesi daleko v nenávratnu:
„Jé ti jsou pěkní!“, „A támhle ti!“ Tato slova jsme mohli slyšet při prŧvodu kráčejícím přes
litovelské náměstí, jeţ bylo obklopeno davy lidí, kteří chtěli vidět nádherně namaskované
studenty, kteří byli součástí majálesu. Tento rok nesl majáles podtitul „Státy světa“. Studenti
se tématu ujali nadmíru úspěšně. Oko diváka nezŧstalo suché jak dojetím, tak smíchem.
Králem letošního majálesu byl zvolen Jindřich Štreit, královnou se stala paní Irena Halířová,
vedoucí jídelny. Krásné slunečné odpoledne se na pár hodin proměnilo ve spoustu barev.
Celého uvádění akce se ujala Maruška Hrudičková, které tímto děkujeme. Třídy se svými
scénkami postupně chodily na pódium, stojící před budovou gymnázia.
Hned první scénka nám krásně nakročila do světa. První prezentací státu byla Česká
republika třídy prima. Zde jsme mohli vidět v bledě modrém, jaký je český národ plný
alkoholikŧ a fanouškŧ fotbalu. Dále se uţ skákalo na všechny světové strany. Řecko plné
bohŧ prezentované sekundou. V gejši a samuraje, kteří předvedli tradiční bojové umění,
se přeměnili studenti tercie. Teroristická kvarta vyhroţovala Obamovi zabitím rukojmích,
občanŧ USA. Ani domorodí lidé naší planety nechyběli. Za Keňu šla třída 1. A, která na
známé melodie zatancovala domorodý tanec v čele s Velkým šamanem. Kvinta si hrála
na thajské turisty, kterým nechyběly fotoaparáty. S 2. A jsme se vydali do dávné historie,
do starověkého Egypta, kde Kleopatra se svými druţkami zatancovala tanec, který byl
v Egyptě jistě takovým odreagováním jako nyní. Sexta nám všem předvedla scénku s mezi
diváky se prohánějícím italským mladíkem s pizzou v rukách, ale i na sobě. Dále jsme se
ocitli na Divokém západě, kde ţádný kovboj nesmí chybět u pořádné bitky.
Temperamentní flamengo s toreadorem a býkem nás přeneslo do Španělska. S poslední
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scénkou přišla na pódium septima. Ta s pochodujícími kaktusy, bezkonkurenčním
vášnivým tancem Zora a bujné krasavice, s indiány celý majáles vyhrála. Jako cenu
obdrţela krásný dort Zeměkouli. Gratulujeme!
Myslím, ţe Majáles krásně vyšel. Doufám, ţe jste si ho všichni jako já uţili a budete na něho
dlouho vzpomínat.
Děkujeme Studentskému klubu Párátko, Městskému klubu Litovel, Stáji Pokorný Bouzov,
Komerční bance a všem účastníkŧm!
Tereza Tichá, Párátko

HANÁCKÉ BENÁTKY
Díky poloze na šesti říčních ramenech a kostelu zasvěcenému svatému Markovi si
Litovel vyslouţila přezdívku po italském městě proslulém vodními kanály a gondolami. To
od samého počátku tradičních slavností inspirovalo i organizátory festivalu, jejichţ jiţ
devátý ročník se uskutečnil v sobotu 11. června. A nechyběly i ty „gondoly“! „Myslím, ţe
akce se uţ stala lákadlem pro místní i turisty ze širokého okolí. Pŧvodně byla zaměřena více
dobově, ale postupně se ţánrově rozrŧstala, aby přitáhla lidi rŧzných generací. Jen loňský
ročník navštívilo na šest tisíc divákŧ,“ poznamenala za pořadatele akce, Městský klub, jeho
ředitelka Bc. Hana Vogelová.
Některé z těch letošních do města dovezl historický parní vlak. Svou jízdou po
jednokolejce mezi Červenkou a Litovlí připomněl vznik této trati před 125 lety. Cestující se
mohli svést historickými vozy taţenými parní lokomotivou zvanou Kremák. Uskutečnila se
cesta z Červenky aţ do stanice Olomouc město a zpět a tři cesty do Mladče a zpět do
stanice Litovel předměstí.
Konání jiţ IX. ročníku slavností je dŧkazem, ţe jde o celoměstskou akci, která si našla
své pevné místo v kulturně - společenském ţivotě města, o akci jejíţ charakter přesahuje
jeho hranice; je akcí nejen regionální, ale i celostátní. Pořadateli MK Litovel se za podpory
Města Litovel, Olomouckého kraje a sponzorŧ podařilo ze slavnosti a tím i z našeho města
vytvořit místo pro setkávání zástupcŧ měst a kulturních spolkŧ jak z našeho regionu, České
republiky, měst leţících na řece Moravě, tak i z dalších partnerských měst z Polska,
Švýcarska a Slovenska.
Pořadatelé pozvali účinkující, kteří ve svém ţánru patří k tomu nejlepšímu a na
mnohých festivalech vystupují jako hlavní hvězdy. Příkladem je mladý talentovaný zpěvák,
textař a herec Tomáš Klus – vítěz soutěţe zpěvákŧ Czechtalent ve Zlíně. Všichni mu slibují
zářivou budoucnost a úspěchy v pěveckých soutěţích. Orchestr CIGÁNSKI DIABLI účinkuje
na světově významných pódiích od roku 1993 a tvoří jej 8 výrazných hudebníkŧ. Mají
obrovský ohlas u publika i hudební kritiky svou hudební virtuozitou, neuvěřitelnou
dynamikou a nápaditým aranţmá. Jejich 3 alba byla oceněna platinovými deskami.
Stálicí naší rockové i populární hudby je stále Věra Špinarová, která se pro svŧj
nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se
stala jednou z nejoblíbenějších zpěvaček u nás.
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MIG 21 – česká rocková hudební skupina, jejíţ texty jsou plné svébytné poetiky,
ovlivněné zpívajícím hercem Jiřím Macháčkem. Prý dokáţou svou retropopovou taneční
náladou strhnout i ty nejzarytější pesimisty a ještě je přimět k tanci !? Kapela DIVOKEJ BILL
je z Úval a je jednou z nejoblíbenějších českých kapel a na vystoupení chce představit
výběr svých největších hitŧ. Své 20. narozeniny oslavila jiţ loni skupina STO ZVÍŘAT a je
povaţována za prŧkopníka stylŧ ska a rocksteady u nás. Mají za sebou více jak 1 200
koncertŧ a vydali jiţ 7 řadových alb a DVD. Kapela QUEENMANIA existuje od roku 1992 a
vznikla jako pocta skupině Queen a Fredie Mercurymu. Skupina dostala řadu prestiţních
ocenění a uznání a patří mezi nejlepší na světě. Znamená dokonalé provedení hudby,
autentického zpěvu, choreografie, kostýmŧ, scén i souhru světelných efektŧ a kvalitního
zvuku. Ti všichni pak vystoupili na hlavní scéně slavnosti na litovelském náměstí.
Celý program byl zahájen vystoupením maţoretek. Tomáš Klus jako talentovaný
písničkář vystoupil s hodinovým recitálem a po něm pak folklorní soubor Hanačka
doprovázený Hanáckou mozekou. Vystoupení Cigánských diablŧ bylo skutečně ďábelské
a plné výrazných melodií a fantastických profesionálních hudebních výkonŧ. Po právu
vzbudilo obrovský ohlas publika. Po uvítání hostŧ vystoupila hlavní hvězda programu Věra
Špinarová s pop-rockovou kapelou Adam Pavlík Band. Posluchači si zanotovali její známé
hity Meteor lásky, Měj mě rád a píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíţ melodie je ze známého
filmu Tenkrát na Západě. Čas před vystoupením skupiny MIG 21 se „svébytným rockem“
zaplnily roztleskávačky a tanečníci z DDM. Po vystoupení této skupiny začal blok talentŧ ze
ZUŠ Litovel a následovala opět pop - rocková skupina Divokej Bill. Pŧl hodiny času měly
k dispozici taneční skupiny neţ začalo vystoupení skupiny Sto zvířat, které trvalo témě
hodinu a pŧl. V závěru programu vystoupila ve 20.30 hod. taneční skupina MK Caramba a
jako pocta Fredimu Mercurymu skupina Queenmania. Úplný závěr pak obstaral ohňostroj.
Dobová a dětská scéna byla umístěna do parku Míru. Po celý den aţ do 15 hodin
organizovala společnost EKO - KOM, a.s. zábavné třídění odpadŧ formou her. ZŠ
Jungmannova zahájila dopolední program soutěţemi a překvapením pro děti pod
názvem „Jungmannka pro Litovel“, současně zahájily své ukázky dobová řemesla
dokonce s ţivými ovečkami a jízdy koňským spřeţením. Od 9 do 21 hodin vystupovalo
DIVADLO STUDNA se světem her pro děti a předvedlo ruskou jarmareční pohádku „Kostěj
nesmrtelný“. Pro potěchu malých návštěvníkŧ zde bylo miniZOO z DDM Litovel, skupina
historického šermu BELLATORS a třikrát vystoupili i kejklíři na chŧdách.
Bohatý byl i doprovodný program. Dopoledne byl připraven Malý den otevřených
dveří ZŠ Vítězná, kde vystoupili členové DPS Mládí, PS Benjamínek a dramatický soubor
Zvoneček. Po celý den byl zdarma k dispozici plavecký bazén. V Muzeu Litovel byla
k prohlédnutí nejen stálá expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“, ale také
výstava „Spolek hasičŧ v Litovli“. Zpřístupněna byla kaple sv. Jiří, umoţněny výstupy na
radniční věţ (zde byla umístěna výstava CHKO Litovelského Pomoraví) a jízda na pramici
po Nečízu pod náměstím (vstupné 50 Kč, děti 20 Kč). Ve výstavní síni MK byla instalována
společná výstava členŧ Fotoklubu Litovel a ke zhlédnutí i fotovýstava „Výstava na
šňŧrách“.
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Počasí akci přálo a den byl velice příjemný. Přibliţně sedm tisíc návštěvníkŧ bude
jistě dlouho vzpomínat. Tak o ní hovoří osoba nejpovolanější, ředitelka MK Bc. Hana
Vogelová, která odhalila i zákulisí příprav. „Jakmile skončí jedny Benátky, uţ se začínají
chystat další. Program je rámcově stanovený do září, kdy se začínají dojednávat termíny
s interprety. Začátek roku je ve znamení shánění peněz, podávání rŧzných ţádostí o
povolení výjimky z vyhlášky, objednávek potřebných zařízení včetně mobilních záchodŧ.
Letos byl poprvé zajištěn prodej vstupenek i v okolních městech, coţ se vyplatilo.“ Na
přípravě programu se podílejí 3 – 4 lidé, ovšem finální zajištění si vyţádá kolem stovky
pomocníkŧ – brigádníkŧ, technikŧ, dobrovolných hasičŧ … Dŧleţitým partnerem jsou
pochopitelně i Technické sluţby, provádějící instalaci a úklid. Ohňostroj pak zajišťuje
specializovaná firma, která má všechny atesty, a vše, co pouţívá, je ekologicky
nezávadné.
Financování slavnosti se vedení MK snaţí zajistit z grantu Olomouckého kraje,
příspěvkŧ sponzorŧ a ze vstupného na akci (dospělí v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč;
děti 6 – 10 let v předprodeji 50 Kč, na místě 100 Kč; děti do 5 let zdarma). Snahou je, aby
nebylo nutné hradit část nákladŧ z rozpočtu města, ten má totiţ slouţit k pořádání
kulturních pořadŧ v prŧběhu celého roku. Pokud je akce výdělečná, jdou peníze zpátky
„do kultury“. Snad je zde namístě uvést i hlavní sponzory akce, bez nichţ by bylo obtíţné
sem pozvat ty nejlepší interprety. Generálními sponzory byly firmy: Pivovar Litovel, a.s.; GX
Corpfin, a.s.; Tera montáţe, s.r.o.; Papcel, a.s. a Hopax, s.r.o. Dalšími sponzory pak: EKOKOM, a.s.; Vápenka Vitoul, s.r.o.; Orrero, a.s.; Hanácká kyselka, s.r.o.; VHS Čerlinka, s.r.o.;
Bowling-pizzeria; Litovelská cukrovarna, a.s.; Adriana, s.r.o.; MTS Litovel, a.s.; JAVANE;
CARMAN HOME; Autoškola Skála; .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. a Apartmány PEKIN.
Mediální partneři byli: Olomoucký deník; MF DNES; Rádio Haná; Rádio Čas; PM studio;
Rádio Kiss; Oáza a Litovelské noviny.
V článku Litovelských novin 7/2011 na straně 8 ředitelka velmi děkuje všem, kteří
pomohli - „lidem v zákulisí“ - zaměstnancŧm MK, zvukařŧm, moderátorovi, dobrovolným
pracovníkŧm, šternberským vodákŧm, ochrance, pódiovým technikŧm, Městské policii
Litovel, třídvorským hasičŧm i certifikovaným pyrotechnikŧm. Za úklid během i po akci
děkuje Technickým sluţbám, za občerstvení pro účinkující a brigádníky cukrárně Jantar
pana Hejného, panu Kulhánkovi a Hanácké kyselce, s.r.o. Je namístě závěrečné slovo
paní ředitelky: „Hanácké Benátky 2011 jsou za námi… Kladné ohlasy nás ubezpečily, ţe
tato akce rodinného typu oslovuje kaţdým rokem více návštěvníkŧ i z širokého okolí.
Návštěvnost byla letos rekordní, určitě také díky skvělému počasí. Přes 7 tisíc návštěvníkŧ
se vypravilo druhou sobotu v červnu do centra města, za coţ jim velmi děkuji, protoţe
naším prvořadým cílem je samozřejmě zájem divákŧ.“
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LITOVELSKÉ SLAVNOSTI
Uţ upoutávky na další celoměstskou slavnost nabízely něco mimořádného: „Litovel
dva dny slaví. Maraton koncertŧ při kterých zahraje skupina Kryštof, Michal David či
Jaroslav Uhlíř, první hanácké farmářské trhy a další lákadla vás čekají na Litovelských
slavnostech, kde se pobaví děti, dospělí i milovníci adrenalinu. Vyzkoušet si mohou
paintballovou střelnici, lanovou dráhu i akvazorbing přímo na hladině rybníka.“ Kdo by
takové nabídce odolal? Za pořadatele slavností nastínila hudební výběr Kamila
Matečková z CK BAVI a TIC Litovel: „Snaţíme se, aby si na slavnostech kaţdý našel to své.
A zatímco mladé osloví Kryštof a střední generaci zase Michal David, starší lidé jistě
nepohrdnou Hanáckou mozekou.“
Přestoţe je právě léto v plném proudu, měly být slavnosti jakýmsi pomyslným
uzavřením letní sezóny. Osmý ročník Litovelských slavností se uskutečnil tradičně druhý
víkend v září, a to ve dnech 9. a 10. 9. 2011. Akce se konala u příleţitosti Dnŧ evropského
dědictví a také při příleţitosti 110. výročí zaloţení Gymnázia Jana Opletala. Na několika
scénách byl připraven pestrý program pro všechny věkové kategorie a na své si mají přijít
příznivci historie, umění, hudby váţné i moderní, folku, rocku, popu, dobrého jídla i pití.
Termín slavností je vţdy v podstatě dán Dny evropského dědictví, kdy se otevírají
pro návštěvníky kostely, hrady, zámky i muzea. Letošní téma EHD bylo: „Památky – tvŧrci
panoramat našich měst a městeček“. Pro tentokrát jsme měli eso v rukávu my. Noviny
zvaly mezi tipy na extra záţitek do litovelské kaple svatého Jiří. Píšeme o ní i na jiném místě
(kapitola Opravy památek), ale neškodí připomenout, ţe jde o nejstarší dochovanou
stavbu ve městě z roku 1484. V rámci Dnŧ evropského dědictví se takto po rozsáhlé
rekonstrukci otevírá vŧbec poprvé jako unikátní starobylá stavba dochovaná v pŧvodní
pozdně gotické podobě bez přestaveb, a to včetně malířské výzdoby vytvořené během
prvního sta let po jejím vybudování. Jde o pozoruhodný objekt s nevšedními osudy,
spoluvytvářející nezaměnitelnou podobu města. Prohlídka kaple byla umoţněna v době
mezi 13 aţ 19 hodinou 10. 9., ve 14 a v 16 hodin zde byla komentovaná prohlídka
s prŧvodcem a v 15 a v 18 hodin koncerty ve spolupráci se ZUŠ Litovel. K tematice EHD
patřily i individuální výstupy na ochoz radniční věţe ve které byla umístěna miniexpozice
k historii věţe i budovy radnice a fotografie z CHKO Litovelské Pomoraví. Ve 12 hodin byla
připravena komentovaná prohlídka radniční věţe s prŧvodcem, další (vycházející od
Muzea Litovel v 16 hodin) provedla zájemce o historii po významných místech a
památkách města.
Na páteční podvečer 9. 9. byl připraven vynikající počin studentského pěveckého
sboru PALORA a jeho hostŧ pod vedením sbormistryně Mgr. Marcely Barvířové
„Beatlemánie v Litovli“ v 17 a v 19 hodin v aule Gymnázia Jana Opletala. GJO se na
slavnostech podílelo letos opravdu podstatně. Zatímco ještě loni se slavnosti odehrávaly
především na náměstí a v muzeu s přilehlým parkem, letos se z dosud spíše odpočinkové
zóny před gymnáziem stala jedna z hlavních zastávek s řadou zajímavých lákadel. Kamila
Matečková z pořádající agentury vysvětluje: „ Letos budou slavnosti ve spolupráci
s místním gymnáziem rozšířeny o další scénu. Gymnazisté totiţ slaví 110. výročí zaloţení
české reálky, a tak si pro návštěvníky slavností připravili bohatý program. Patří mezi ně
například pohodový minifestiválek za účasti kapel, ve kterých hrají i absolventi školy.“ To
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potvrzuje i ředitelka školy RNDr. Jitka Krausová: „Gymnázium se na slavnostech vţdy
podílelo alespoň dnem otevřených dveří, letos ale slavíme kulaté jubileum a rozhodli jsme
se, ţe by bylo pěkné k nim připojit i náš program a udělat to celé ve větším …“ Podrobněji
pak viz dále.
Abychom vyčerpali přehled míst, kde se slavnosti konaly, nechme ještě jednou
komentovat volbu paní Matečkovou: „Druhou scénu u muzea obsadí řemeslný jarmark,
jehoţ zaměření je současně jednou z novinek letošního ročníku. I kdyţ jarmark patří ke
slavnostem jiţ osmým rokem, letos jsme se ale rozhodli uspořádat první hanácké farmářské
trhy, které nabídnou především výrobky se značkou Haná. Kromě trhŧ se zde pak lidé
mohou těšit i na sokolníky či vystoupení skupiny historického šermu.“
Tak jak nakonec vypadala realizace záměrŧ pořadatelŧ. Hlavní scéna (I. stage) na
náměstí uviděla první vystoupení jiţ v 11 hodin, kdy koncertoval MINIBAND ZUŠ Litovel. Po
slavnostním zahájení za účasti hostŧ i zástupcŧ Města Litovel přišla první „pecka“ – skupina
KRYŠTOF, která zahrála své největší hity jako: Atentát, Lolita, Rubikon či Cosmoshop. Pak uţ
následovaly známé skupiny či interpreti jako na běţícím pásu: Jaroslav Uhlíř – zpěvák a
skladatel – uvedl známé písničky: Severní vítr, Holubí dŧm nebo Vlnitý plech; suverénně se
uvedl „hanácké bigbit“ skupinou Stracené ráj; Michal David s kapelou rozezpíval náměstí
svými nejznámějšími písněmi Diskopříběh či Pijeme Colu. Jako poslední pak aţ ve 22 hodin
zazněly písně Reklama na ticho, Mám na Teba chuť či Malá nočná búrka od skupiny
TEAM Revival.
Na druhém pódiu na náměstí (II. stage), vţdy tak, aby sled programu byl vlastně
nepřetrţitý, se začalo v pravé poledne vystoupením kouzelníka Michala Janzy v roli
„Kouzelný šašek“, který po tanečním vystoupení skupin litovelských maţoretek (skupiny
KASTER, LINET BELLS a TINY TANY), pokračoval s iluzionistickým vystoupením „Magie, kouzla
a čáry“ včetně soutěţí dětí na pódiu. Kdo měl chuť a odvahu, mohl vyuţít jedinečnou
moţnost a zahrát si v šachové simultánce s nejmladším českým velmistrem Honzou Krejčím.
Pak postupně vystoupily tři více méně místní kapely – dvě z Litovle (folková NOACO a
METALLICA REVIVAL) a také folková kapela z Mohelnice – MADALEN. V závěru, aţ po 23.
hodině, se odehrála „Hudební párty s rádiem Haná“.
V rámci náměstí byl návštěvníkŧm k dispozici ještě další program: od 11 do 17 hodin
dětský kout se zábavou a atrakcemi pro děti a ukázky hasičské techniky. Současně
probíhaly soutěţe nejen pro děti „Jak se točí odpady“ a soutěţe společnosti EKO - KOM
ve spolupráci s Olomouckým krajem. Celodenní vstupné na náměstí bylo pro všechny od
15 let v předprodeji 130 Kč, na místě pak 180 Kč; pro děti do 5 let vstup zdarma; od 6 do
14 let 60 Kč v předprodeji, na místě 100 Kč. Rodinná vstupenka (2 dospělí a 2 děti 6 - 14 let)
byla k mání v předprodeji za 350 Kč a na místě za 500 Kč.
Přímo v muzeu byla ke zhlédnutí jak stálá expozice „Řemesla 1. poloviny 20. století“,
tak i aktuální expozice „100. výročí hasičského sboru“. Na toto poslední téma se od 20 do
23 hodin kaţdou pŧlhodinu odehrála „Muzejní noc na hasičské téma“ – komentované
prohlídky muzea okořeněné divadlem a módní přehlídkou na téma „Hasiči“. Po celý den
zde fungovaly I. hanácké farmářské trhy spolu se sortimentem rukodělných výrobkŧ
z Hané, jako je keramika nebo dřevěné výrobky.
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Největší pozornost na tomto místě děje (III. stage) na sebe poutala skupina
historického šermu DRAGERS, která měla tři vystoupení: „Výcvik hradní stráţe“, „Útrapy
kupce Jáchyma“ a „V hospodě“. Vţdy v celou další hodinu došlo postupně ke koncertu
Hanácké môzeke, ukázkám výcviku psŧ členy kynologického spolku Litovel a podvakrát k
ukázkám práce sokolníkŧ. K vidění byly v prŧběhu dne ukázky z prací DDM Litovel –
výtvarné práce nebo pletení z pedigu. Zde byl po celý den vstup zdarma.
Diváci se zaujetím sledovali předvádění dravcŧ, ale jednu z přihlíţejících divaček zajímalo,
co by se asi dělo, kdyby pták uletěl. Neţ však stačila promyslet detaily, teorie se stala
skutečností. (Netušila ani, ţe to pŧjde tak rychle.) Předváděný dravec se usadil na
vysokém stromě u chodníku a se zájmem sledoval hemţení pod sebou. Moţná zvaţoval,
kdo by mohl být nejlepší kořistí. V tu chvíli se stala se sokolníkem velká změna. Za
všeobecného veselí divákŧ pobíhal, volal, rozkazoval, ba i prosil, ale vše marno. Povolal
na pomoc kolegu a vypustili dalšího dravce, který měl útěkáře, vlastně úletáře, přemluvit k
návratu. Leč - nestalo se. Oba ptáci byli v koruně stromu očividně spokojení, a to jiţ moc
do smíchu nebylo nikomu. Poslední nadějí sokolníkŧ byla metoda ,,ţrádlo", které odolá
málokteré zvíře. Nu, a i tentokrát slavila úspěch. Oba ptáci ještě chvíli zvaţovali moţnost
výměny svobody za kus ţvance, ale asi se mají u svých pánŧ dobře. Plavným letem se
snesli na nabízenou pochoutku k velké úlevě sokolníkŧ, a co si budeme povídat - i divákŧ.
Napětí povolilo, ozval se osvobozující potlesk. A já se zařekla, ţe uţ nebudu na veřejnosti
,,čarovat" (doplnila text paní Marie Hrubá).
Nyní podrobněji k dění na IV. stage u GJO. Po celý den probíhal Den otevřených
dveří ke 110. výročí zaloţení české reálky, který byl slavnostně zahájen v aule v 10 hodin za
účasti zástupcŧ města a kraje i bývalých absolventŧ školy a četného publika. Poté
proběhlo hudební matiné s PS Palora a vystoupení Otty Oranyho a Lenky Schönové;
v jedné z učeben křest kníţky absolventky GJO
Martiny Plhákové o významném
Litovelákovi - historikovi a spisovateli Josefu Bezděčkovi „ Kalamář ţivota litovelského
rodáka ThMgr. Josefa Bezděčky“. Studentka 3. ročníku Marie Turková představila svou
publikaci o Janu Opletalovi „Jan Opletal – známý či neznámý hrdina“.
Odpoledne potěšila zájemce „Vernisáţ v hudební kavárně aneb těší se na vás Iva
Hüttnerová a Richard Pogoda“ a v 17 hodin ve dvoraně GJO byl k poslechu i pokoukání
„Hudebně pohodový festiválek – multiţánrový studentský pel-mel“ s pěveckým
vystoupením Ivy Kevešové a Anny Amanatidu a skupin Alibaba, HB BAND, Rescue Party,
KRAKEN a Vinný střik. V prostorách budovy byla instalována výstava fotografií k tématu
EHD ve spolupráci s GJO Litovel „Památky – tvŧrci panoramat našich měst a městeček“.
Přehlídka volnočasových aktivit byla všem k dispozici v parku před GJO. Zde se
prezentovaly činnosti Českého rybářského svazu Litovel a byly k vidění ukázky práce
leteckých a vodních modelářŧ „Vrtulníky, letadla a lodě na vodní hladině“. Kdo si myslel,
ţe má dobrou mušku mohl si na paintballové střelnici cvičně zastřílet a ti odváţní vyzkoušet
aquazorbing a bunger ball a projít či dokoulet se po hladině rybníka (atrakce zde byla
umístěna ve spolupráci s Aquaparkem Olomouc). K doplnění sportovních aktivit: bylo
moţno sledovat i IX. ročník turnaje studentek, absolventek, v pláţovém volejbale, a to jiţ
od 9 hodin.
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Z dalšího bohatého programu jen heslovitě: od 10 do 13 hodin probíhalo na
sokolovně Dětské dopoledne s házenou; ve Výstavní síni MK bylo moţno zhlédnout
autorskou fotovýstavu Martina Křiváka; prohlédnout si Staroštíkŧv mlýn na ulici Palackého
nebo keramickou dílnu Josefa Lamra na Rybníčku. Stále bylo moţno vyuţít jiţ uvedené
programy spojené s EHD – komentované prohlídky radniční věţe s prŧvodcem nebo
samostatný výstup na ochoz radniční věţe s moţností prohlídky miniexpozice k historii
budovy i věţe radnice a fotografií z CHKO Litovelské Pomoraví.
V rozhovorech i v tisku se objevila v hodnocení celé rozsáhlé akce snad pouze
chvála. Jedna z těch potěšujících od paní Ivany Lorencové ze Šternberka zněla jistě
příjemně pro uši pořadatelŧ: „V letošním roce jsme opět navštívili Litovelské slavnosti.
Nádherné počasí bylo příslibem pro příjemně strávenou sobotu ve vašem městě. Do
Litovle jsme přijeli jiţ potřetí a musím říci, ţe nás vaše slavnosti opět nezklamaly. Výběr
programu, hudebních skupin a doprovodných akcí je k překvapivě nízké ceně vstupného
vţdy na vysoké úrovni. Za krásně proţitou sobotu děkujeme především Agentuře BAVI,
která slavnosti kaţdoročně pořádá“. My se také plně připojujeme!!! Někteří z bezmála
sedmi tisíc účastníkŧ projevili své uznání dopisem, jiní spokojeným úsměvem. Je zřejmé, ţe
pořadatelé Litovelských slavností jsou rok od roku ambcióznější, program rok co rok
bohatší, a proto je moţno na závěr konstatovat, ţe tento ročník se vydařil zcela
mimořádně. Před úsilím a snahou pořadatelŧ, aby vše perfektně klaplo, klobouk dolŧ!
Oficiálním pivem slavností bylo pochopitelně Litovelské pivo (klasicky vařené!),
generálním sponzorem společnost STRABAG a finanční spoluúčast poskytl Olomoucký kraj.
Akci významně podpořilo Město Litovel a sponzoři: HEAD; Kimberly-Clark; Auto Hlaváček;
PAPCEL; N. F. I. Metal; GRAN MORAVIA; Česká spořitelna; ADRIANA; PENTO; MTS; Zahrada
Olomouc; HAJDO; Zelík Trans; VHS Čerlinka; CARMAN; .A.S.A. odpady Litovel; Auto Hetcl;
EKO-KOM; Ţelezářství Jiří Vaněk; Bowling-pizzeria Litovel; Lahŧdky JAVANE a
KOOPERATIVA. Mediální partneři byli: Český rozhlas Olomouc; OÁZA; PROFIT; PM studio a
KDY-KDE-CO.

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK
Tradiční slavnosti piva – Litovelský otvírák 2011 – se tentokrát konaly v sobotu 13.
srpna v celém areálu Pivovaru Litovel na ulici Palackého 934. Dvě pódia, hudební kapely
rŧzných ţánrŧ, prohlídky pivovaru a především ochutnávka piv, která tečou z desítek píp –
to byla nabídka, kterou si pro návštěvníky připravili organizátoři Litovelského otvíráku.
Sedmý ročník Dne otevřených dveří v pivovaru stejně jako v minulých letech
sliboval ochutnávku piv ze sortimentu pivovaru. To na slavnostech nakonec teklo ze 68 píp
a vypilo se ho na 400 sudŧ. Nejvíce bylo piva Litovel Moravan, které oslaví v příštím roce 30
let. Nechybělo ani na trhu bezkonkurenční Maestro, kvasničák Litovel DARK a
nealkoholické Litovel Free. „O naši akci je dlouhodobě obrovský zájem a rovněţ letos
očekáváme, ţe na ni přijde na deset tisíc lidí. Prohlídky letos zpestříme o provoz nového
minipivovaru, který prozatím jako jediný v republice umoţňuje uvařit si tady své vlastní
pivo,“ slibovala Markéta Václavková z Pivovaru Litovel. Takţe novinkou bylo představení
vlastního minipivovaru, který slouţí nejen k testŧm piva, ale také pivním fanouškŧm.
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Program slavnosti odstartoval v devět hodin ráno, kdy pro první návštěvníky začaly
prohlídky samotného pivovaru. Mohli uvidět tradiční výrobu piva, jehoţ součástí je kvašení
v otevřených kádích. Od 11 hodin začal hudební program s Dechovým orchestrem Haná
a v pravé poledne pak odstartoval cyklistický závod Free Litovel Bobr Bike. Po vystoupení
dvou kapel – „Stracené ráj“ (hanácký bigbít z Mezic) a „05 a Radeček“ došlo v 15.15
k oficiálnímu zahájení slavnostním naraţením „startujícího“ dřevěného soudku. Vţdy velmi
úspěšný soubor „Fleret“ vystřídala o hodně tvrdší muzika kapely ARAKAIN. Pozornost
divákŧ vyvolalo vyhodnocení soutěţe Horká sezóna s Penny Marketem a cyklistického
závodu. Večer pobavily účastníky postupně tři kapely – Praţský výběr Tribute, Revival
Kabát Morava a Black Rose a také závěrečný ohňostroj.
Druhé pódium – Malá scéna – a její okolí patřila kromě hudby i zábavnému programu a
soutěţím. Od zahájení v 9 hodin aţ do poledne zde vystupovali DJ Pat a Mat, probíhal
blok Rádia Haná a aţ do 16 hodin prŧběţně soutěţe s pivovarem. Pak uţ se střídaly
hudební skupiny – NOACO, Fofrovanka a Yantar a s rodinným programem vystoupila
Michaela Rŧţičková. K občerstvení byly v mnoha stáncích produkty pivovarŧ Steiger,
Holba, Zubr a samozřejmě Litovel, a to včetně pivních speciálŧ. Vstupné bylo zdarma a
zkrátka nepřišli ani řidiči. Totiţ ten, kdo raději kvŧli pivu nechal své auto doma, mohl vyuţít
některého ze svozových autobusŧ, které pro návštěvníky z Olomouce i z okolí pivovar
vypravil. Tisková mluvčí Pivovaru Litovel Hana Matulová potvrdila, ţe návštěva slavnosti
byla skutečně asi desetitisícová. Odpoledne se sice spustil silný liják, ale dobré náladě
neuškodil. Jak rychle přišel, tak rychle odešel a sluníčko opět zářilo na spokojené
návštěvníky.

BOBR CUP
Prvního října panovalo v Litovli skutečně horké letní počasí. Ideální podmínky
přilákaly na start 17. ročníku Bobr Cupu - extrémního závodu tříčlenných štafet 2011
rekordní počet 262 týmŧ. Suché tratě navíc slibovaly i hodně rychlé časy a moţnost
překonání traťového rekordu. Očekávání skvělých výkonŧ se potvrdilo, ovšem čas
vítězného tria Martin Frei (běh), Jan Hruška (MTB), Václav Langer (kajak) týmu Nutrend,
který v cíli činil 2:02:27, za historickým zápisem z roku 2009 zaostal o 97 vteřin. O vítězi se
tentokrát rozhodovalo aţ v závěrečných metrech, kdy kajakář Langer takticky dobře
zvládl doběh do cíle a dojel svému druţstvu pro titul. Předběhl tak Michaela Odvárka
z týmu Hodinky Legend Team, který spolu s ním tvořil běţec Lukáš Olejníček a cyklista
Ondra Fojtík. Jako třetí dokončilo letošního Bobra druţstvo inSPORTline Trener A s běţcem
Martinem Gerychem, cyklistou Martinem Hamanem a kajakářem Matiášem Zierisem.
Velká smŧla potkala asi největší favority z druţstva Pivovar Litovel. Trojice Roman
Skalský, Robert Novotný a Kamil Mrŧzek skončila po pár minutách. Běţec Roman Skalský si
ošklivě podvrtnul kotník, takţe závod pro něj skončil jiţ na třetím kilometru. Podmínky
závodu si pochvalovali hlavně bikeři. Ţe trať byla hodně rychlá, potvrdil i nejlepší český
cyklista Jan Hruška, který dosáhl na druhý nejlepší čas mezi cyklisty.
V kategorii ţen se stejně jako mezi muţi rozhodovalo aţ v posledním kajakovém
úseku. Paďourová z týmu Ski Klub Jablonec předjela Petru Halaškovou z druţstva CK
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Bartoněk a rozhodla o vítězství svého týmu. Tak se mohly z vítězství radovat i její kolegyně
Klára Moravcová (běh) a Adéla Boudíková (MTB). Rovněţ kategorie crazzy byla letos
hodně silná. V konkurenci Mikuláše, Nočních košil z týmu Hajánci a sličných sestřiček
z druţstva Stetoskop byli nakonec za nejzajímavější trio vyhlášeni Indiáni z Kamence ve
sloţení Petr Blačinský, Vladislav Mazánek a Tomáš Chmela. Vzhledem k názvu týmu pak
snad ani nemá smysl dodávat, jaký ţe to měla trojice převlek.
Rekordní Bobr Cup zaţil také vŧbec první „one man show“ a byl to skutečně
historický okamţik. Poprvé totiţ absolvoval jeden závodník všechny tři štafetové disciplíny
sám. Mimo oficiální závod se vydal na souboj s celou porcí pětačtyřiceti kilometrŧ ve
vypsaných třech disciplínách. Člen loňského veteránského druţstva (startoval na MTB) se
chtěl „posunout dál“, a tak si naloţil úkol zvládnout celého Bobra sólo. Jak před startem
závodu prozradil, běhat začal asi před pŧl rokem a na kajaku jel zhruba pětkrát. Nakonec
uběhl 15 kilometrŧ, dalších 25 ujel na kole a pak si sedl i do kajaku. „Tak to dopadá, kdyţ
nedáte do kupy tým,“ ţertoval. „Mám toho nad hlavu, ale jsem rád, ţe jsem to dal, ale
hrozně to bolí. Nakonec i čas není tak úplně špatný, takţe jsem fakt rád.“
Prŧběh závodu pak zhodnotil pořadatel z klubu TJ Vodní sporty Litovel David
Knebel: „Free Litovel Bobr Cup 2011 se vydařil. Padl historický i účastnický rekord (262
týmŧ). K vidění byly velmi dobré výkony a rychlé časy. Bylo velmi teplo, a tak se rok 2011
do historie BOBRA zapíše zlatým písmem. Všem účastníkŧm díky a s pozdravem KEEP
BOBRING! tu budeme opět za rok.“
Dovolím si zakončit jedním ze Střípkŧ 2011 pana Luboše Šika, tím, který nese číslo 54:
„Pěšky, na kole i v lodi, taky Moravou se brodí, kluci, holky šlapou v blátě, nebojí se nástrah
tratě. Na tři stovky závodníkŧ slunce svítí kdyţ maj kliku. Jindy prší, bláto stříká, BOBR CUP se
tomu říká!“

35. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, BAVI
Snad nejdŧleţitějším faktem při hodnocení činnosti TIC Litovel za rok 2011 je
konstatování, ţe dle statistik vzrostla návštěvnost našeho města o 30 %. Velkou roli, mimo
standardní propagace města a regionu, sehrála i lepší medializace. Turisty i filmaře sem
láká nejen příroda Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, ale také zajímavé
památky či známé osobnosti, jako např. fenomenální sportovec Gustav Frištenský či
kamnář Josef Lamr. Toho navštívil štáb ČT, podobně jako firmu EUROPASTA ve Třech
Dvorech. Televizní reklama na třídvorské těstoviny natočená v italském stylu se postarala o
rozruch ve vysílání.
Díky tomu, ţe je infocentrum spojeno s cestovní kanceláří BAVI, přichází řada
klientŧ, které mimo sluţeb spojených s CK zaujmou materiály nabízené TIC. Většinou jsou
překvapeni turistickými moţnostmi našeho okolí. Letos byla dále rozšířena sluţba prodeje
vstupenek společností Ticket - Art a Ticketportal, v závěru roku byla ještě připojena
společnost Ticket - stream. Pravidelně je zajišťován prodej vstupenek pro Městský klub
nebo na další akce v blízkém okolí.
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Nejčastějším objektem zájmu turistŧ jsou cyklotrasy v CHKO LP spojené s moţností
občerstvit se či ubytovat ve městě a okolí. Z litovelských památek vede nesporně
Svatojánský most a radniční věţ. Komentované výstupy na věţ s prŧvodcem jsou raritou,
kterou si návštěvníci pochvalují. Nově jsou zájemci směřováni do Muzea harmonik pana
Sedláčka. Z památek v okolí je na prvním místě návštěvnosti hrad Bouzov, pak Mladečské
a Javoříčské jeskyně a Hanácký skanzen v Příkazech. Cílem cykloturistŧ bývá nejčastěji
vrch Třesín nebo Novozámecký areál.
V kanceláři TIC turisté mimo rad a tipŧ k výletŧm mohou získat mapy, pohlednice,
drobné dárkové upomínkové předměty, sklo a textil Pivovaru Litovel, turistické známky,
turistické vizitky a knihy. Infocentrum je bohatě zásobeno propagačními materiály. Kromě
těch o Litovli, střední Moravě a Mikroregionu Litovelsko jsou k dispozici sezónní bulletiny
Olomouckého kraje v několika jazykových mutacích.
Tradičně vydává TIC kaţdý měsíc aktuální přehled kulturních, společenských a
sportovních akcí, které pravidelně obměňuje na stránkách města v kalendáři akcí. Pro
zájemce je zavedena moţnost pravidelného zasílání seznamu akcí mailem. Také letos byl
vydán bulletin Kulturní léto Litovle a okolí – čtyřměsíční letní zpravodaj, bezplatně
distribuovaný v rámci regionu. Zlepšuje se síť ubytovacích sluţeb letos rozšířená o MOTEL
BÁBEK a tři nově otevřené restaurace.
Ze strany ML přicházejí impulzy ke zvětšení prostoru infocentra, je moţné, ţe se
v brzké době prostorově osamostatní. ML přispívá na provoz TIC částkou 84 000 Kč na rok.
Ta je určena na zajištění provozu, mzdovou agendu a další reţijní náklady spojené
s provozem. Dobrou pobídkou pro další příliv moţných turistŧ jsou i úpravy prostor radniční
věţe, které budou ukončeny v roce 2012. Zprávu o TIC podala pracovnice infocentra
Kamila Matečková.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ BAVI
Začátkem sezony 2011 došlo tradičně k výrobě a distribuci katalogu a účasti na
několika veletrzích cestovního ruchu, z nichţ nejvýznamnější byl Goa RegionTour v Brně. V
zimních měsících byl také zahájen prodej zájezdŧ a pobytŧ „na první chvíli". Z nabídky CK
BAVI na rok 2011 byly velmi brzy obsazeny dětské letní tábory. Ty byly opět situovány do
dvou středisek - LDT Kosov u Zábřeha a LDT Protivanov - odbaveno v rámci LDT bylo cca
1200 dětí. Velmi úspěšným se také stalo pokračování Tábora pro rodiče či prarodiče s
dětmi. Krásné prostředí Kosova a především nabitý program jak pro dospělé, tak pro děti
prosadil tento produkt tak, ţe v následující sezóně bude nutno nabídnout alespoň dva
termíny, aby byl pokryt zájem.
Celou sezonu také probíhala spolupráce formou provizního prodeje s cca 40
ověřenými cestovními kancelářemi. Na jaře byl uspořádán tradiční Ples přátel dobré
zábavy a dětský maškarní bál se šaškem Viky. Zábavný program se šaškem Viky měl tři
turné - zimní (dětské maškarní bály a bály); letní (ke Dni dětí) a vánoční. Výsledkem bylo
několik desítek představení v Olomouckém kraji i mimo něj.
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V září jiţ osmým rokem byla pořádána celoměstská akce "Litovelské slavnosti". V sobotu 10.
9. 2011 dorazilo na bohatý kulturní program přes 6 000 návštěvníkŧ. Program byl opět
věnován Dnŧm evropského dědictví i zábavě. Z hudebních celebrit jsme mohli sledovat
osvědčené hudební stálice – skupinu Kryštof, Michala Davida, Jaroslava Uhlíře a spoustu
dalších... Program probíhal na 4 scénách (více v kapitole Slavnosti). Závěr roku patřil
adventním zájezdŧm do známých evropských metropolí.

36. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ
K 1. 1. 2011 došlo ke sloučení Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a
Krajského střediska Olomouc pod názvem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa
CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc. Po sloučení má agentura 18
zaměstnancŧ.
Správa CHKO LP uskutečnila 44 exkurzí, přednášek nebo seminářŧ či jiných akcí pro
veřejnost s účastí okolo 2 500 osob. Celkový počet stráţcŧ CHKO LP čítá 19 osob, 1
zpravodaje a 4 čekatele. Jeden z prvních stráţcŧ Pavel Maršálek, který zde pracoval od
zaloţení CHKO, bohuţel zemřel 17. května 2011 v sanatoriu v Pasece.
V jarních měsících probíhal ve spoluprácí s Městem Litovel a místními základními
školami úklid odpadu v okolí Litovle. Bylo posbíráno více neţ 40 pytlŧ odpadu. Na konci
dubna byla otevřena vodácká stezka Morava a slavnostně provedeno Otevírání Malé
vody v Litovli. Nyní je oficiálně splavná část Moravy v NPR Ramena řeky Moravy mimo
období od 1. 4. do 31. 7., kdy je moţné splouvat pouze tok Malé vody. Probíhají přípravy
výstavby Domu přírody na Šargouně. Pŧjde o multifunkční informační centrum pro školy i
širokou veřejnost. Hlavní prioritou agentury je ochrana přírody a zajištění státní správy.
Během roku 2011 bylo vydáno 419 odborných stanovisek, 47 správních rozhodnutí a 127
závazných stanovisek.
Pro návštěvníky CHKO je v okolí Litovle největším přínosem znovuoţivení prostoru
kolem Nových Zámkŧ: dnes jsou zde jiţ středně kvalitní louky, dříve to byla zemědělsky
obdělávaná pŧda a tedy mrtvý biotop. V plánu jsou další záměry na oţivení
Lichtenštejnského areálu. CHKO a ML není při řešení problematiky ochrany přírody
v ţádném zásadním rozporu, dobrá spolupráce je především s Odborem ţivotního
prostředí MěÚ. Celkově se dá hodnotit jako dobrá a bezproblémová, CHKO nemá ţádné
výhrady ke stavbám protipovodňové ochrany.
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37. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A SDRUŢENÍ
FOTOKLUB LITOVEL – skupina fotografŧ místního regionu
Na konci roku 2010 odstoupil z vedení Fotoklubu Ing. Petr Dolinský, který jako
vedoucí pŧsobil 7 let, od roku 2004. V této době se organizace stala jednou
z nejaktivnějších v ČR. Zdálo se mu však, ţe se postupně vytrácelo kolektivní myšlení,
nadšení a pochopení pro stmelující činnost, tj. společné výstavy, fotosalony a fotofestivaly,
včetně kolektivních fotoprojektŧ. Povadl zájem o kolektivní aktivity a převládly ty
soukromé, včetně autorských výstav v reţii jednotlivcŧ. Prý je tato situace svým
zpŧsobem i odrazem dnešní situace a nálady ve společnosti. I kdyţ je toto jeho hodnocení
asi příliš příkré, nicméně předal vedení do rukou Pavla Dačického. Ţe situace vŧbec není
zlá svědčí údaje z dalších odstavcŧ.
V uplynulém roce členové uskutečnili 28 výstav ve spolupráci s rŧznými institucemi.
Nejčastěji (8) vystavoval Jindřich Buxbaum s tématem světa Ţidŧ, hlavně v některých
synagogách (Úsov, Holešov, Třebíč – téma „Šalom Izrael“), v Muzeu Boskovice nebo
Hagiboru a Ţidovské obci Praha. Tématem 4 výstav Jaroslava Petráše byl jeho pobyt
v Indii („Příběhy z jiţní Indie“, „Černobílé příběhy“); Pavel Dačický zachytil především
krajinu Krušnohorska (3 výstavy); Petr Dolinský snímky přírody (2 výstavy); Radek Opluštil
poetickou, hlavně podzimní přírodu (3 výstavy) a další výstavy pořádali Pavel Čunderle,
Zdeněk Diviš nebo Martin Křivák. Společně pak Fotoklub dvakrát prezentoval svou výstavu
s názvem „Litovelsko“ (Otrokovice, Litovel) a výstavu s názvem „Vzpomínky“ v GJO.
V soutěţích si nejlépe vedl Pavel Čunderle, který v celostátní soutěţi v kategorii
reportáţ za expozici „Černobílé valéry“ získal 1. místo; Jan Gottfried v soutěţi Města Litovel
„Prameny a studánky“ zvítězil (M. Linhartová byla druhá a Pavel Čunderle třetí). Úspěšný
byl i známý fotograf Miroslav Pinkava, který v celostátní soutěţi MAS Moravská cesta
vybojoval 2. místo nebo Jaroslav Petráš, který stejné umístění získal v soutěţi FOMA Hradec
Králové za svŧj cyklus „Litovelsko“.

KANTIKA – smíšený pěvecký sbor MK Litovel
K ţádným zásadním změnám během roku 2011 nedošlo. Zřizovatelem zŧstává MK
Litovel a rámec základního repertoáru je týţ a nemá ţádné ţánrové omezení. Je stále
rozšiřován o nové skladby. Sbor nemá ţádné stálé zaměstnance. Jeho jádro tvoří členský
kádr 25 dobrovolných řádných členŧ, 18 ţen a 7 muţŧ. Uměleckou vedoucí sboru je dále
paní Irena Blektová. Bohuţel, věkově nejstarší členové sbor postupně opouští a je třeba
získávat zpěváky nové, posílit zejména muţské hlasy – tenor a bas. Nicméně na kvalitě
přednesu se pokles členské základny nijak neprojevil. Na některých vystoupeních doplnili
sbor bývalí členové, popřípadě i hosté tak, aby posluchačŧm byl vţdy předveden kvalitní
a hlasově velmi vyrovnaný výkon.
Výsledky roku 2011 byly nad očekávání dobré. Po celé republice uskutečnil sbor
9 samostatných vystoupení, coţ je o 3 více neţ v roce předešlém. Ve dnech 3. – 5. 6. 2011
se Kantika zúčastnila Evropského festivalu duchovní hudby ŠUMAVA – BAYRISCHER WALD,
160

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2011

kdy předvedla 5 koncertŧ (Chudenice, Chlístov, Dešenice, Milevsko a Zwiesel). Hlavním
cílem festivalu byla snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví a setkaly se
zde sbory z ČR, Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. Na festivalu, který se koná jiţ od
roku 1997 měl náš sbor nečekaně velký ohlas. Také díky vhodně zvolenému a uměleckou
vedoucí nastudovanému repertoáru současné duchovní hudby dostal pozvání na hlavní
koncert do Klatov v roce 2012. V samotné Litovli byly uskutečněny 4 koncerty a dále pak
slavnostní koncert v Jesenci, koncert na Valentově hudebním podzimu v Bělotíně a
Vánoční koncert na Nových Zámcích.
Pro další rok si sbor klade za cíl posílení členské základny ve všech hlasech a účast
na hlavním koncertu výše uvedeného festivalu v Klatovech, pokud bude zajištěno
dostatečné finanční krytí celé akce. V měsíci dubnu by Kantika chtěla uspořádat v Litovli
přehlídku pěveckých sborŧ CANTICUM LITOVEL 2012. Této přehlídky by se mělo zúčastnit
celkem 5 pěveckých sborŧ. Bude se připravovat také vánoční koncert a je zájem o
vystoupení v okolních obcích na rŧzných slavnostech a na vánočních koncertech. Sbor se
nijak nebrání ani spolupráci s dalšími sbory na větších hudebních projektech, které
přesahují svou náročností moţnosti jednoho pěveckého tělesa (např. vyuţití velkého
doprovodného orchestru a nasazení velkého počtu zpěvákŧ). Sbor chce i nadále
vypomáhat i ostatním sborŧm v případě potřeby svými zpěváky, tak jako v posledních
třech letech pro SPS Uničov, SENZAKORD či Chorus Mauritiensis.

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SENZAKORD
Aţ v tomto roce se výrazněji prezentoval SPS SENZAKORD, jehoţ historie sahá do
roku 2004 a jehoţ koncerty díky nevšednímu programovému sloţení přitahují hojné
posluchačské publikum. V tomto roce počet členŧ sboru překročil čtyři desítky, ale
především posluchači zaznamenali, ţe se pŧvodní označení Smíšeného pěveckého sboru
Hany Kaštanové změnilo na současný název. Nejprve totiţ vznikl Komorní litovelský sbor
pro příleţitostnou produkci – Mši litovelskou Honzy Valuška. V rámci této spolupráce vzniklo
Collegium musicum litovelsis, kde byl sbor sestaven pro hudební projekt O duších,
andělech a naději. Po skončení oratoria se nerozpadl, zŧstala chuť zpívat, a tak se sbor
označil jménem sbormistryně Hany Kaštanové. Teď bylo nutno sbor právně ukotvit, změnit
v občanské sdruţení, a proto i nový název – SENZAKORD.
Sbor pravidelně vystupuje a také navazuje zajímavou a plodnou spolupráci s jinými
hudebními tělesy. Největší vzrŧst přišel po 50. výročí DPS Mládí, kdy se mnozí zapálení
sboristé přidali k pěvecké činnosti tohoto sboru. V současnosti je SENZAKORD největším
litovelským pěveckým tělesem se 44členným sborem. Návštěvnost koncertŧ je vysoká,
propagace dobrá. V tomto roce byla hlavní spolupráce vedena s jazzovým triem, nyní se
sbor hodlá věnovat skladbám pro sbor zpívaných tzv. a capella. Repertoár je vybírán
z rŧzných hudebních ţánrŧ hudby váţné i populární tak, aby si v něm kaţdý posluchač i
zpěvák našel něco, co si vţdycky rád poslechne. Ve výběru je zohledněna česká i světová
literatura pro sbor.
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FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA LITOVEL
Jde o občanské sdruţení jehoţ statutárním zástupcem je paní Stanislava Kulatá jako
předsedkyně souboru, jejím zástupcem je Mgr. Robert Najman a hospodářkou paní Pavla
Bezová. K 1. 1. 2011 měl sbor celkem 47 členŧ (30 dospělých, 17 dětí). Během roku
ukončilo členství 7 osob (1 dospělý, 6 dětí) a ke konci roku je tedy stav 40 členŧ (29
dospělých, 11 dětí).
V roce 2011 byla činnost zaměřena především k účasti na Národním krojovém plese
Folklorního sdruţení ČR, který se konal v Praze 5. února 2011 a byl zaměřen na prezentaci
regionu Haná. Ve společném zahajovacím programu účinkovalo 14 hanáckých souborŧ
a muzik. Další dŧleţitou akcí bylo 30. výročí zaloţení Folklorního souboru HANAČKA v Litovli.
V téměř dvouhodinovém kulturním programu byla připomenuta jak starší taneční pásma,
tak předvedeny nové tance a komponované programy. Kromě toho byly během večera
promítány staré videozáznamy ze zájezdŧ a prohlédnuty fotografie z uplynulých 30ti let.
V roce 2011 patřily k významným akcím souboru Hanácké bály v Olomouci a Litovli,
vystoupení ke Svátku matek v Loučce, Hanácké Benátky v Litovli, 2. setkání Hanákŧ s
hejtmanem Olomouckého kraje v Doloplazích spojené s jízdou králŧ, vystoupení na
obecních akcích v Medlově, Mladějovicích a Pňovicích. V podzimních měsících se
uskutečnila 3 pracovní soustředění zaměřená na nácvik programu oslav souboru. Na konci
roku soubor vystupoval pro zahraniční hosty v hotelu Flora v Olomouci.
Hanácká mozeka vystoupila samostatně na podnikovém večeru firmy
Elektrocentrum Olomouc, zúčastnila se masopustních obchŧzek v Cholině a Přerově a
samostatná vystoupení byla ještě v Roštění, Nové Hradečné, Štěpánově a na Litovelských
slavnostech. Hudebně těleso doprovodilo několik pořadŧ
Hanácké ambasády a
vystoupilo na několika adventních a vánočních akcích. Vzhledem k naplněnosti
kalendáře vystoupeními a akcemi nerealizoval se v tomto roce ţádný zahraniční zájezd.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, místní organizace Litovel
Ke dni 31. 12. 2011 měla organizace 668 členŧ, z toho 585 dospělých (14 ţen), 27
mladých od 16 do 18 let a 56 mladých členŧ do 15 let. Nově přijatých členŧ, kteří úspěšně
sloţili předepsané zkoušky bylo 35. Výbor svazu se scházel pravidelně jedenkrát v měsíci a
řídil se pŧlročním plánem.
Na počátku roku byly vydávány nové povolenky za pomoci výpočetní techniky,
prokácen břehový prost kolem slepého ramene řeky Moravy na Šargouně za velké
brigádnické účasti členŧ. V březnu a dubnu probíhala řada jednání o podmínkách
hospodaření na Olomouckém rybníce a bylo nakonec dosaţeno úpravy podmínek
podobných jako na jiţ dříve revitalizovaném Uničovském rybníce. V srpnu proběhly
závody pro mladé rybáře v lovu udicí a koncem měsíce jiţ páté rybářské závody,
tentokrát na Dušní Moravě („elektrárenském náhonu“), bohuţel ze strany členŧ
organizace byly zcela ignorovány. Z 26 závodníkŧ byli totiţ všichni z jiných MO. V rámci
Litovelských slavností se organizace prezentovala ukázkami činnosti v prostoru před GJO.
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Byla k vidění ukázka rybolovné techniky hodem zátěţí na terče i prezentační výstavka o
činnosti MO Litovel a děti si tady mohly samy rybu ulovit. V září byl ještě opraven odtokový
kanál z Novozámeckého rybníka, opět formou brigádnické činnosti a za pomoci
dobrovolných hasičŧ ze Tří Dvorŧ.
Po dlouhých letech měla MO opět zastoupení v soutěţích, kdyţ Jan Bombera získal
7. místo v Českém poháru 2011, v republikovém mistrovství dospělých v hodu zátěţí do
dálky získal bronzovou medaili a v hodu zátěţí na cíl se stal mistrem ČR pro rok 2011.
Odbor mládeţe pracoval v roce 2011 pod vedením Mgr. Ondřeje Dočkala. V únoru
proběhlo školení nových členŧ a posléze i zkoušky, ve kterých uspělo všech 18 adeptŧ.
Také krouţek pro mladé rybáře byl veden panem Dočkalem ve spolupráci s Ing.
Robertem Forstem. Scházel se pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech a probírána byla
jak teorie (poznávání ryb, pravidla rybolovu), tak i nácvik praktických dovedností (lov ryb
udicí, vázání udice aj.). Pracoval téţ rybářský krouţek v Nákle vedený panem Zdeňkem
Závodníkem, který vedl v krouţku 12 dětí. V roce 2011 ulovily děti do 15 let celkem 154
kusŧ ryb o celkové váze 279,24 kg, nejvíce kaprŧ (107), pstruhŧ duhových (13), štik (7),
pstruhŧ obyčejných (7), počet ostatních ryb byl jiţ pod hranicí 4 kusŧ.
K dalším aktivitám MO patří činnost rybářské stráţe, která během roku provedla 241
pochŧzek a 25 nočních kontrol. Zkontrolováno bylo 373 členŧ MO Litovel a 501 členŧ
jiných MO. Většinou drobné přestupky byly řešeny domluvou, případně úklidem břehŧ.
Hospodářský odbor se věnoval hlavně zarybňovacímu plánu. Kapři byli vysazováni během
roku celkem 6x, ostatní ryby dle distribuce jednotlivých rybářských zařízení. Celkem bylo do
našich revírŧ vysazeno 40 019 kusŧ ryb o váze 9 026 kg v hodnotě 521 971 Kč.
Našim rybářŧm se v roce 2011 dařilo i při samotném lovu. Po zpracování úlovkových
lístkŧ bylo sumarizací zjištěno, ţe bylo naloveno v litovelských revírech 2 599 ryb o váze
4 596 kg při 10 822 zapsaných docházkách. V ostatních revírech nalovili naši rybáři 1 587
kusŧ ryb o váze 2 589 kg při 4 688 zapsaných docházkách. Celkem bylo v odevzdaných
sumářích vykázáno 4 186 kusŧ ryb o celkové hmotnosti 7 186 kg při 15 510 docházkách.
Nejvíce kusŧ ulovených ryb měl Ing. Jindřich Stoppani 166,60 kg (23 kaprŧ), Jiří
Kohout 104,70 kg (44 kaprŧ) a pan Jiří Konečný 98,20 kg (17 kaprŧ). Největšího kapra ulovil
pan Luděk Kusý (78 cm); největší štiku pan Radovan Navrátil (93 cm, 6,1 kg); amura pan
Josef Plánička (100 cm, 13 kg); sumce pan Karel Kašík (123 cm, 14,6 kg); bolena pan
Michal Šembera (70 cm, 2,3 kg); parmu pan Jan Chyťa (85 cm, 2 kg); ostroretku pan
Vladimír Prchal (50 cm, 2 kg); tlouště pan Josef Komárek (50 cm, 1,9 kg); candáta pan
Karel Kašík (69 cm, 3,4 kg); úhoře pan Jiří Forst (86 cm, 1,2 kg) a největšího okouna ulovila
paní Věra Matouchová (43 cm).
Zdá se, ţe tento rok byl pro rybáře mimořádně úspěšný a jednatel MO pan Petr
Machala v závěrečné zprávě přeje všem rybářŧm hodně krásných proţitkŧ u vody,
bohatý úlovek, pevné zdraví a to vše s rybářským pozdravem „Petrŧv zdar!“.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LITOVEL
Předsedou MO ČZS je i nadále Ing. Leonard Machala a členská základna
organizace během roku kolísala v rozmezí 113 – 115 členŧ. Z výboru ke konci roku odešel
ze zdravotních dŧvodŧ pan Antonín Zacpal, kooptována byla paní Bučková. Během roku
byl zajišťován běţný chod organizace. Ve zvelebování a vybavování budovy svazu se pro
nedostatek financí téměř nepokračovalo, jen byla otlučena část fasády, aby
pokračovalo vysoušení zdiva.
Byla upořádána výstava ovoce, zeleniny a květin. Podařilo se na ní soustředit
tentokrát širší sortiment zelenin a hlavně aromatických rostlin a léčivek. Bohuţel, stále se
nedaří zajistit vyšší návštěvnost výstavy. Členové organizace vystavovali své výpěstky i na
celostátní výstavě Flora Olomouc na její podzimní etapě. Pro členy svazu bylo zajištěno 27
pytlŧ Ekohumu (organické, nezávadné, pozvolna pŧsobící plné hnojivo). Byli také získáváni
další zájemci o zahrádky v osadách, takţe plně obsazené jsou osady číslo 2, 3, 4, jen
v osadě 1 je neosazena jedna parcela. Pro členy byl sice připravován zájezd, pro jejich
malý zájem se však neuskutečnil.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŦ LITOVEL
Předsedou ZO ČSV je dále pan Zdeněk Rozsypal, organizace má 57 členŧ (včelařek
i včelařŧ). Zima i předjaří byly letos pro včely příznivé, a tak přezimovaly v dobré kondici.
Na jaře byl dostatek teplých a slunných dnŧ a včely mohly v dostatečné míře vyuţít
nabídky pylu a nektaru. Vypadly sice podněcovací snŧšky z jív, přesto se dá jarní rozvoj
včelstev hodnotit jako velmi dobrý. Včely tak byly dosti silné a tudíţ na snŧšku z ovocných
stromŧ a řepky připravené a dobře ji vyuţily. Neodrojené včely pak byly schopny vyuţít i
jiné snŧšky podle sezónní a místní nabídky. Celkově byl tento včelařský rok dobrý, zvýšil se i
počet zazimovaných včelstev na 774. Je naděje, ţe do organizace přibudou noví včelaři,
protoţe zájem o včelí výrobky se zvyšuje, coţ nepochybně souvisí s návratem k přirozeným
a farmářským výrobkŧm.
I v tomto roce se uskutečnil včelařský zájezd. Byly navštíveny včelnice přítele Pavla
Cimaly v Pustých Ţibřidovicích a Vojtíškově. Během dopoledne účastníci navštívili
zemědělský skanzen v Rapotíně a prohlédli si muzeum veteránských traktorŧ, automobilŧ,
motocyklŧ, kočárŧ i kočárkŧ. Majitel pan Havlíček poté ukázal zoopark s volně
vypuštěnými zvířaty. Odpoledne následovala přednáška o zpŧsobu včelaření v úlech
„eurodadantech“ a chovu včelích matek a pan Cimala seznámil včelaře i s historií obce
a jejího překrásného okolí. Počasí akci nepřálo, protoţe bylo chladno a deštivo, ale i tak se
zájezd vydařil.
Včelaři u nás slaví skvělou sezónu, vyrobili o 50 % medu více neţ v roce 2010. Jde o
rekordní rok, kdyţ vyprodukovali přes 11 000 tun medu. Klimatické podmínky byly dobré,
proto i snŧška u naprosté většiny z 48 000 tuzemských chovatelŧ. Pokud si ovšem zájemci
nezajedou pro med přímo ke včelaři, zŧstává pro většinu Čechŧ domácí med
nedostupný. Většina prodejŧ domácího medu se totiţ uskutečnila „ze dvora“, pouze
necelých 25 %
šlo do výkupu. Odtud značná část putovala za hranice ve
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velkoobchodním balení v prŧměru za 76 korun za kilo. Prŧměrná cena dovozového medu
byla o 12 korun niţší a největšími dovozci byli Čína, Ukrajina a Brazílie. Tady se cena
pohybuje jen kolem 31,80 koruny za kilo. Takové ceně nedokáţí domácí včelaři
konkurovat a v podstatě ani nemusí. V Německu či Polsku je po českém medu poptávka
a oni nejsou závislí na domácích výkupech. Tuzemský med se podle včelařŧ míchá
s dovozovým a pak se označuje jako český s cenou nad 100 Kč za kilo (prŧměrná cena
byla 138,1 Kč/kg). Falšování medu je tak druhým největším problémem pro české včelaře
hned po úhynech včelstev kvŧli nemocem.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŦ LITOVEL
Vedení ZO ČSCH pracovalo v roce 2011 ve sloţení: Ladislav Janeček, předseda;
Ervín Labuda, místopředseda; Zdeněk Šuba, jednatel; Jaroslav Vlk, pokladník.
Organizováno bylo 29 dospělých a 7 mladých chovatelŧ. ZO nadále vyuţívá
chovatelského areálu na ulici Příčné. Daří se práce s mladými chovateli, kteří na místních,
okresních i krajských výstavách získávají řadu ocenění. Nejúspěšnějšími byli v tomto roce
paní Hana Šubová a pan Miroslav Vitoul.
ZO se zaměřila hlavně na pořádání výstav, opravu areálu chovatelŧ, práci
s mládeţí a účast na výstavách. Členové jsou organizováni v chovatelských klubech a
tam především pan Jan Vydrţel, MVDr. Jaromír Vavrouch a Bohumil Grulich se svými
svěřenci dosahují krásných výsledkŧ. V roce 2011 byly uspořádány 3 výstavy: Okresní
výstava drŧbeţe, králíkŧ a holubŧ; Okresní výstava holubŧ – Memoriál Josefa Vrbky a
Místní výstava exotŧ. Někteří chovatelé navštívili burzu drobného zvířectva v německém
Straubingu a dovezli si drŧbeţ či králíky do svých chovŧ. Organizace uspořádala zájezd na
národní výstavu králíkŧ, drŧbeţe a holubŧ do Lysé nad Labem.

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŦ POŠTOVNÍCH HOLUBŦ
ČMS CHPH OS Uničov soustřeďuje 10 organizací, celkem 140 členŧ. Základní
organizace v Litovli má 21 členŧ. Výbor pracoval ve sloţení: Miroslav Satora, předseda;
Ing. Přemysl Duda, jednatel; František Měsíc, pokladník; Jaroslav Zbořil, výcvikář. Kontrolní a
revizní komisi tvořili: Petr Kvapil, Jan Hanák a Miloslav Čunderle.
V rámci OS Uničov se uskutečnilo 21 závodŧ (14 tuzemských, 7 zahraničních).
Během podzimu se 5 závodŧ holoubat ročníku 2011 zúčastnili všichni chovatelé ZO Litovel
a umístili se v následujícím pořadí: Josef Moťka (v OS Uničov 4.), Ing. Přemysl Duda (5.),
Miroslav Satora (25.), Miloslav Čunderle (26.) a František Měsíc (32.). Na významném
závodě v Chebu, kde bylo nasazeno 2 336 holubŧ zvítězil pan Josef Moťka.
V mezinárodních závodech v německém Bayreuthu, kde bylo nasazeno 2 126
holubŧ získal 1. místo František Měsíc; v belgickém Bruselu s 333 nasazenými holuby 4. místo
Josef Moťka; v belgickém Ostende (359 nasazených holubŧ) 3. místo Miroslav Satora a 4.
místo Josef Moťka. Účast chovatelŧ na závodech byla vţdy na dobré úrovni, jak v rámci
OS Uničov, tak i v závodech nadoblastních. Přetrvává jiţ několik let zmiňovaný problém –
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nemoţnost zapojení elektřiny v klubovně. Je proto nutno vyuţívat klubovnu ČSCH na ulici
Příčné.
KLUB ŢEN Č. 5 LITOVEL
Předsedkyní Klubu ţen č. 5 v Litovli je nadále paní Marie Mikešová. Organizace má
29 členek, ke sníţení počtu došlo z dŧvodu úmrtí členek nebo pro nemoc. Výbor se schází
kaţdé druhé úterý v měsíci, projednává chystané akce, kontroluje výročí členek. Dvakrát
do roka je svolána členská schŧze: u příleţitosti Svátku matek a posezení před Vánocemi.
Tady členky výboru připraví pohoštění a děti z MŠ Čihadlo vystoupí s pásmem básniček a
písní.
Z další činnosti – prodej kytiček pro Ligu proti rakovině, pomoc při organizaci Cesty
za velikonočním zajíčkem, soutěţ ke Dni dětí v MŠ Čihadlo. Vyvrcholením práce byla
prezentace kraje v Praze na ústředním shromáţdění v Kounicově paláci v listopadu 2011.
Litovelská organizace se podílela na prezentaci velkou měrou – za pomoci krajské
tajemnice paní Anny Vaňkové byly zajištěny sponzorské dary, doprava, pohoštění, ukázky
rukodělných prací, propagační materiály i kulturní program, na kterém vystoupila
Hanácká mozeka vedená Mgr. Robertem Najmanem.

AMK LITOVEL
Předsedou Automotoklubu Litovel je nadále Ing. Karel Haderka a v klubu je
zapsáno 12 členŧ. Prioritou činnosti je příprava závodŧ v superkrosu, udrţování trati
v prostoru u městského hřbitova pro tréninky mládeţe, dospělých i hobby jezdcŧ. Klub
navázal těsnou spolupráci s majitelem motokrosové stáje ADOS Team LR Cosmetic panem
Sekerkou, který aktivně dění v areálu ovlivňuje. Na trati trénuje pravidelně jak jeho úspěšný
tým, tak i celý mládeţnický tým J. Bittnera st., trénují zde i jiní aktivní špičkoví jezdci, kteří
závodí na mistrovstvích republiky i Evropy, dále desítka hobby jezdcŧ a často i bikekrosaři.
Areál byl po čtyřleté pauze opět zprovozněn po úpravách profilu trati, vybudování
závlahy na celém závodišti, zřízení toalet a elektrické přípojky v budově u závodiště. Trať
760 metrŧ dlouhá je otevřena profesionálním závodníkŧm i veřejnosti za poplatek 80 Kč
děti a 150 Kč dospělí.
Hlavní akce, kterou byl Mezinárodní superkros Setkání mistrŧ 2. 10. 2011, se
mimořádně vyvedla. Přijelo 25 předních jezdcŧ ze 6 zemí, divákŧ se sešlo téměř 3 000 a
počasí bylo skoro letní. Město Litovel, které klubu areál pronajímá, se významně podílelo
na přípravě závodu a budování zázemí, které jiţ snese srovnání s jinými areály. Problémy
jsou drobnějšího charakteru a činnost klubu nijak podstatně neovlivňují.

STUDIO ATELIÉR PŘI MĚSTSKÉM KLUBU LITOVEL
K nejaktivnějším členŧm Studia patří jiţ tradičně Jiří Tomanec, Miloslav Tomanec, Jiří
Zapletal, Dana Sedlářová, Miluše Hlavinková a Jana Motlová. Jiří Tomanec společně s
bratrem Miloslavem a dalším výtvarníkem B. Zálešákem uspořádali výstavu s názvem TO ZA
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TO, která se konala v Olomouci, výstavní prostory vily Primavesi /leden/ a v Husitském
muzeu v Táboře /červenec/. V červnu získává Jiří Tomanec certifikát na výrobu
bronzového uměleckého šperku Na 30. ročníku setkání uměleckých kovářŧ Hefaiston
/hrad Helfštýn/ jsou jeho práce oceněny 2. místem v kategorii šperk.
Jiří Zapletal se podílel jako člen uskupení Olomoučtí výtvarníci na své jubilejní
výstavě v Domě armády v Olomouci. V Moravském divadle v Olomouci vystavoval svoje
pastely na téma hudba v prostorách Moravské filharmonie. Společně s další členkou
skupiny Olomoučtí I. Strejčkovou vystavoval ve výstavní síni Městského klubu v Litovli /říjen/.
Dana Sedlářová vystavovala společně s Hanou Minsterovou v Černé věţi v
Drahanovicích, ANDĚLÉ VE VĚŢI byl název výstavy /květen/ a v zámku Náměšť na Hané
HANA A DANA SPOLU / červenec/. Jana Motlová vytvořila v tomto roce ilustrace ke sbírce
Jarmily Cholinské HOVORY K SOBĚ, vydána v nákladu 350 ks. Všichni členové Studia
uspořádali v měsíci prosinci tradiční prodejní výstavu svých prací.

KYNOLOGICKÝ KLUB Litovel
V roce 2011 byla činnost klubu velmi aktivní, zejména co se týká brigád. Těch bylo
nespočet , při nich se zvelebovalo, udrţovalo a zvětšovalo prostranství nejen pro výcvik
psŧ, ale také byl postaven přístřešek na dřevo a lavice. Velká rekonstrukce se udělala na
klubovně, díky obětavým a zručným psovodŧm byla k stávající klubovně přibudována
unimo buňka, kterou se tak ve spojení s touto zvětšila místnost pro pravidelné setkávání
psovodŧ. Při dalších brigádách byla zaizolovaná střecha klubovny, vystavěna udírna atd.
Výcvik probíhal tak jako předchozí roky, vţdy v neděli od 9.00 hod. ,začínalo se poslušností,
dovednosti na překáţkách a nakonec obrana. Počet oficiálních členŧ byl 35. Výbor
pracoval ve stejném sloţení jako minulý rok: předseda – Ondřej Vespalec; místopředseda
– Zdeněk Kubín; pokladník – Antoním Nosek; hospodář – Martin Buchta; výcvikáři – Zdeněk
Vočka, Ondřej Vespalec , Aleš Kolman; kontrola a revize – Ladislav Havlíček; správa webu
– Jaromír Skopal; vedení kroniky – Miloslava Kargerová.
Nejenom výcvik psŧ a zvelebování prostranství cvičiště byly zásadními činnostmi klubu.
Probíhaly i ukázky výcviku na veřejnosti: 1.6. na Dětském dni v Laškově a 10.9. na
Litovelských slavnostech. Členové svŧj kolektiv stmelovali také na rŧzných společných
akcích:jarní pochod; opékání na cvičišti; sjezd Moravy; podzimní vycházka do Lhoty u
Nákla; návštěva pivovaru Litovel; výroční schŧze a vánoční pochod Litovelským
Pomoravím. Někteří z členŧ se samostatně zúčastňovali výstav a soutěţí.

HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB LITOVEL
Klub má 20 členŧ a jeho předsedou je dále Mgr. Josef Pokorný. Hlavní disciplíny
činnosti: parkur, drezúra, rekreační jezdění jako moţnost tréninku na závody. Jezdit mohou
děti jiţ od 5 let, v případě zájmu lze naučit jízdě na koni i dospělé. Členové klubu platí
příspěvek 500 Kč měsíčně, v případě, ţe jejich rodiče pomáhají na statku, děti příspěvek
neplatí. K dispozici je 12 koní – pony, moravští teplokrevníci, čeští teplokrevníci. Další
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nabídkou je vození na koních pro mateřské školy a druţiny, vyjíţďky do Litovelského
Pomoraví a ustájení cizích koní.
Klub pořádá hobby závody, zkoušky výkonnosti malých koní a nepravidelně i
Hubertovu jízdu. Z úspěchŧ klubu: Pavlína Buláková s koněm Fargo obsadila 6. místo na
Mistrovství ČR a 1. místo v hodnocení Středomoravské jezdecké ligy; Jan Pavlíček získal
stříbro v Poháru moravsko-slovenského partnerství a 3. místo v Poháru města Kroměříţe.
Vedení klubu konstatuje, ţe náklady na činnost klubu se stále zvyšují, ovšem podpora ze
strany ML je malá.

MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DOUBRAVA LITOVEL
Předsedou sdruţení je pan František Sleţek, členŧ je 28. Během roku byli přijati dva –
paní Ludmila Vybíralová a pan Jiří Milder, schváleni byli dva čekatelé - pan Josef Němec
a pan Jiří Loun. Velmi dŧleţitá je pro sdruţení oblast prezentace a získávání finančních
prostředkŧ. Zde byl hlavní akcí myslivecký ples v Července, jenţ přinesl příznivý finanční
efekt. Jarní myslivecký den 1. května, se kterým byla spojena okresní kynologická akce –
jarní svod psŧ mysliveckých plemen – ukázal dobrou organizátorskou práci sdruţení.
V měsíci červnu v rámci Měsíce myslivosti byl uspořádán Letní myslivecký den spojený se
střeleckou soutěţí na loveckém kole O pohár Doubravy. Zdařilé bylo i přátelské posezení
členŧ a jejich rodinných příslušníkŧ s bohatou nabídkou specialit
v areálu chaty
Doubravy, které bylo jakousi odměnou za vykonanou práci.
Pro myslivecké vyţití a k další reprodukci bylo nakoupeno z MS Cholina 500 kusŧ
baţantích kuřat ve stáří 7 týdnŧ a ta byla bez větších ztrát odchována v chovných
voliérách v „Dolech“ na Července. V listopadu pak byli baţanti částečně vypuštěni
(všichni kohouti a omezený počet slepic) do honitby, kde pak při společných honech bylo
uloveno 387 kusŧ. Část ulovených kusŧ byla pouţita v tombole tradičního plesu. Výsledky
chovu i lovu byly vyhodnoceny jako příznivé a ve voliérovém odchovu se bude
pokračovat i v roce 2012.
Pro srnčí zvěř je normovaný stav honitby 82 kusŧ a s ohledem na přírŧstky bylo dáno
do plánu lovu a chovu 24 kusŧ. Bylo však uloveno a současně i uhynulo 21 kusŧ, a to 9
uloveno odstřelem (4 srnci, 4 srny, 1 srnče), 12 uhynulo (sraţeno automobily či
zemědělskými stroji). Dančí zvěř není v honitbě normovaná a dle ţádosti a následného
povolení bylo uloveno odstřelem 7 kusŧ této zvěře (4 daňci, 1 daněla, 2 daňčata), navíc 1
daněk byl usmrcen vlakem a 2 daňčata sraţena automobilem. U zvěře černé bylo
v prŧběhu roku uloveno 13 kusŧ, z nichţ bylo 10 lončákŧ a 3 selata. Velmi neutěšené stavy
jsou u zvěře zaječí. Pŧvodně bylo naplánováno slovit 10 kusŧ zajícŧ, ale s ohledem na
zjištěný skutečný stav jich bylo uloveno pouze pět.
Na chatě Doubrava se bohuţel generální oprava kuchyně neuskutečnila, a tak
v prŧběhu roku byla alespoň provedena oprava stříšky u zadního vchodu. S ohledem na
zvýšení kapacity zahradního posezení byly firmou PRAKTIK KOVO vyrobeny a dodány stoly
s lavicemi. Jinak byla prováděna pouze běţná údrţba chaty a okolí.
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38. SPORTOVNÍ ORGANIZACE
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN LITOVEL
Valná hromada TJ Tatran Litovel jako nejvyšší a rozhodující orgán zhodnotila činnost
všech oddílŧ za rok 2011 a z jejího přehledu vycházíme. Konkrétním vedením je pověřena
Rada předsedŧ, která se schází pravidelně jedenkrát měsíčně a tvoří ji předsedové oddílŧ
a odborŧ TJ. Předsedou je pan David Baroň, místopředsedou Ing. Jan Krejčí, tajemníkem
Mgr. Oldřich Štěpán. Pracovnicí hospodářského úseku je účetní paní Soňa Milčická.
Současný stav členské základny TJ Tatran Litovel je 598 členŧ, z toho dospělých je 332. Jde
o aktivní sportovce, trenéry, funkcionáře a přispívající členy. Mládeţe je 266 členŧ –
aktivních sportovcŧ jednotlivých kategorií. TJ stále patří k velkým jednotám kraje.

ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Předsedkyní odboru je paní Taťána Popelková, odbor má 42 členŧ (23 dospělých,
19 z řad mládeţe). Provádí vlastní sportovní činnost v rámci ASPV – cvičení dětí
předškolního věku a aerobik ţen. Počet dětí se podstatně zvýšil díky nácviku skladby pro
sokolské vystoupení v roce 2012. Cvičitelkami jsou paní Taťána Popelková, Mgr. Martina
Popelková, Mgr. Inka Koutná, Věra Zlatníčková.

KLUB ČESKÝCH TURISTŦ
Odbor KČT měl v roce 2011 členskou základnu 25 členŧ a vedoucích (11
dospělých, 9 členŧ z řad mládeţe, 5 dŧchodcŧ) vedených v oddíle TOM 4116 LOTUS
Litovel. Výkonný výbor pracoval ve sloţení: Ing. Zdeněk Šišma – předseda; Ing. Miroslav
Lakomý, Ludmila Kaštilová, Iveta Hrachovinová, Anna Gruntová – členové výboru. Ten se
scházel jedenkrát měsíčně za účelem přípravy vycházek a vedení agendy odboru.
Náplní je specifická pohybově poznávací sportovní činnost při níţ odbor uspořádal
9 jednodenních a jednu dvoudenní akci. Nejvýznamnější z nich byly 4. června 2011 Toulky
Litovelským Pomoravím spolu s Rodičovským sdruţením ZŠ Jungmannova, za účasti 402
pěších turistŧ, cykloturistŧ a organizátorŧ. Zajímavá byla akce Eurorando 2011 „Voda ze
střechy Evropy“, kdy byl proveden odběr vody z pramene Řimické vyvěračky. Při
značkařské činnosti provedli členové obnovu značení v délce 32,5 kilometru, údrţbu 4
rozcestníkŧ a 4 stojanŧ s TVM v okolí Litovle, Náměště na Hané a Mladče. V tomto roce
odbor oslavil 100leté výročí od zaloţení KČT v Litovli a uspořádal k tomu výstavu ve
Výstavní síni MK ve dnech 1. – 4. 6. 2011, kterou navštívilo 430 zájemcŧ. Oddíl TOM 4116
LOTUS se pravidelně zúčastňoval akcí TJ a jedenkrát týdně se scházel na pravidelném
cvičení v tělocvičně ZŠ Jungmannova.
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MALÁ KOPANÁ – FC LEVOTIL
Historie FC Levotil se píše jiţ více neţ čtvrt století a od podzimu 1986 se její hráči
účastní soutěţí ve Sdruţení malé kopané Olomouc. Během jednotlivých sezón hrál klub na
všech úrovních, od čtvrté ligy po první, kde pŧsobí i dnes. Poslední dekáda minulého
století přinesla vedle zásadních změn hráčského kádru i stěhování z Chořelic na škvárové
hřiště za loděnicí, posléze na hřiště s umělým povrchem vedle sportovní haly ZŠ Vítězná.
Klub ani jednou nesestoupil z nejvyšší soutěţe a pravidelně se umísťuje ve středu tabulky.
V tomto roce oslavil klub exhibičním zápasem současných hráčŧ s těmi bývalými 25 let své
existence. Celkem se v jeho barvách vystřídalo 68 hráčŧ. Historicky nejlepším střelcem
klubu je I. Chytil s 216 brankami, nejvíce zápasŧ pak odehrál Zdeněk Motl a to 376.
V současnosti dochází znovu ke střídání generací a postupnému omlazování kádru.
Povinnosti vedoucího týmu převzal pan Radek Gela a oddíl má 13 dospělých členŧ. V 1.
futsalové lize se umístil na 6. místě. Mládeţnickou kategorii oddíl nemá, jelikoţ
v olomouckém okrese se futsal hraje pouze v kategorii dospělých. Hlavními oporami oddílu
jsou mimo jiţ jmenovaných I. Chytila, Z. Motla, R. Gely, brankáři M. Jirsák a P. Prucek a
hráči M. Fidler, M. Ţák, J. Fišara ml., A. Lang, T. Kohout, J. Kohout, O. Vaca, V. Chytil a Z.
Procházka. Od roku 2009 je dŧleţitou součástí Levotilu také CK BAVI jako hlavní sponzor.
Bez jeho nemalé finanční podpory by bylo velmi těţké činnost oddílu udrţet.

HOROLEZCI
Předsedou oddílu je pan Jakub Macek. Oddíl má 17 registrovaných členŧ, muţŧ i
ţen. Bohuţel v současné době oddíl nemá kategorii dětí a mládeţe. Náplní činnosti je
náročná specializovaná individuální i týmová sportovní činnost. Ta je zaměřena především
na horolezectví na cvičných skalách, hlavně v lokalitách Velký a Malý Rabštejn, a v rámci
niţších a středních hor členové oddílu pravidelně jezdí do Vysokých Tater a Alp. K tréninku
také slouţí umělá lezecká stěna v areálu loděnice TJ Vodní sporty a tzv. boulder v nákelské
sokolovně. Do náplně oddílu také patří další související sporty jako vysokohorský Peking,
horská kola a skialpinismus. Oddíl si nikdy nekladl za cíl výchovu super lezcŧ, ale spíše mu
jde o všestrannost a hlavně o skvělou partu lidí, kteří mají hory rádi, rozumí jim, ale také je
umí respektovat.

HÁZENÁ
Předsedou oddílu je Ing. Karel Zmund. Oddíl má 7 druţstev a 114 členŧ (62
dospělých a 52 členŧ z řad mládeţe). Druţstvo „A – muţi“ hraje I. ligu ČR, trenéry jsou
Zdeněk Sléha a Libor Šmíd a v sezóně 2010/2011 skončili na 6. místě a po podzimní části
sezóny 2011/2012 na 4. místě. Nejlepšími střelci byli Barabáš (78 branek), Číhal (77),
Schmalz (74) a Macek (70). Josef Pohlmann odešel z muţstva na limitovaný přestup do
extraligové SSK TALENT Plzeň. Po sestupu Kostelce na Hané z I. ligy se do kádru Litovle vrací
odchovanci J. Paták a M. Šuba.
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„B – muţi“ hráli Středomoravskou ligu, trenéry byli Radek Šimek a Jakub Schmalz.
V sezóně 2010/2011 se umístili na krásném 2. místě. Po podzimní části sezóny 2011/2012
jsou na 9. místě. Nejlepšími střelci jsou – Gottfried (85 branek), Šimek (76), Anton (74),
Konšel (69).
Starší dorost ve II. lize staršího dorostu Morava pod vedením trenérŧ Viliama Sitára a
Petra Filipa v sezóně 2010/2011 vybojoval 3. místo. Bohuţel v létě odešly opory do druţstva
muţŧ a následoval pro úzký kádr propad výsledkŧ, takţe v podzimní části sezóny
2011/2012 je druţstvo aţ na 10. místě. Nejlepší střelci: Gottfried (150 branek), Konšel (133),
Nedoma (87).
Starší ţáci v jarní části hráli v elitní skupině I. a skončili na 6. místě, proto sestoupili. Po
podzimní části byli na 4. místě a znovu postoupili do I. elitní skupiny. Trenéry byli Vlastimil
Mach a Ing. David Číhal, nejlepšími střelci Číhal (66 branek), Vařeka (59), Hudeček (22),
Havran (22).
Mladší ţáci ve Středomoravské lize podobně jako starší ţáci po 6. místu vypadli
z elitní skupiny, ale po podzimní části získali 5. místo ve skupině A a postoupili do skupiny III.
Trenéři stejní jako u starších ţákŧ, nejlepší střelci: Číhal (82 branek), Nantl (30), Štencl (16).
Starší miniházená v turnaji miniházené 4 + 1 Středomoravské oblasti nejsou zatím
hodnoceni z hlediska výsledkŧ. Trenéry jsou: Ing. Karel Zmund, PaeDr. Svatava
Rozsypalová; Petr Habermann, Zdeněk Kuchař a Tomáš Macek (od podzimu 2011/2012).
Z významných úspěchŧ oddílu: 7. místo na turnaji muţŧ v polském Zawadskie
(leden); 1. místo na 4. ročníku Memoriálu Františka Čikla (leden); 2. místo na 52. ročníku
turnaje O pohár města Litovle (srpen); postup do 3. kola Českého poháru v házené (září).
Došlo k rekonstrukci povrchu hřiště na sokolovně, kdy byl starý japexový povrch strţen a
poloţen nový umělý povrch Conipur. Náklady byly 1,2 milionu korun – polovinu uhradilo
Město Litovel, polovinu TJ Tatran. Vyuţito brigádnické pomoci členŧ oddílu.

KOPANÁ
Předsedou oddílu je pan Jaromír Jindra, výbor je pětičlenný. Oddíl má 102 členŧ (40
dospělých, 62 členŧ věku mládeţe) – 1 druţstvo dospělých, 5 mládeţnických druţstev
přihlášených do soutěţí organizovaných Krajským fotbalovým svazem Olomouckého kraje
a Okresním fotbalovým svazem Olomouckého kraje. Oddíl vede i přípravky, které dosud
z věkových dŧvodŧ nejsou zařazeny do soutěţí.
Muţi v krajském přeboru Olomouckého kraje obsadili 4. místo v soutěţi. Jejich trenérem byl
Tomáš Hrdlovič a hrajícím trenérem Daniel Zavadil. Dorostenci v Okresním přeboru
Olomouckého kraje v soutěţi zvítězili, jejich trenérem byl Jiří Kohout mladší. Starší ţáci
v Okresním přeboru Olomouckého kraje II. třídy získali 3. místo v soutěţi, trenéry byli
Alexandr Buček a Marek Kučera. Mladší ţáci v Okresním přeboru Olomouckého kraje II.
třídy byli v soutěţi na 7. místě, trenéry byli Přemysl Laţa a Pavel Pěruška. Starší benjamínci
v Okresním přeboru Olomouckého kraje obsadili v základní části soutěţe 2. místo a jejich
trenéry byli Pavel Listopad a Jan Gazík. V témţe přeboru soutěţili i mladší benjamínci.
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Oddíl uspořádal tři taneční zábavy a společenský ples. V areálu kopané na Pavlínce
proběhla rekonstrukce starých šaten, kdy demolici vnitřního zdiva a sociálního zařízení
brigádnicky provedli členové oddílu. Celkové náklady rekonstrukce byly 2,2 milionu korun
s úhradou ML a TJ Tatran po polovinách.

KUŢELKY
Předsedou výboru je pan Jaroslav Čamek, místopředsedou Dušan Ţouţelka,
pokladníkem Jiří Čamek, organizačním pracovníkem Kamil Axmann, Antonín Horký, Ing.
Jaroslav Ďulík a Ing. Miroslav Sigmund jsou členy výboru. Oddíl má 41 členŧ, 34 dospělých
a 7 v mládeţnickém věku. V soutěţích jsou zapojena 3 druţstva dospělých a 1 druţstvo
mládeţe.
Druţstvo muţŧ „A“ v Severomoravské divizi skončilo třetí a vybojovalo si účast ve 3.
moravské lize. Jeho trenérem je Antonín Horký. Druţstvo ovšem musí všechna utkání hrát
v pronájmu na čtyřdráhové kuţelně v Přemyslovicích. Muţi „B“ v Krajském přeboru
Olomouckého kraje pod vedením trenéra Ing. Jaroslava Ďulíka obsadili konečné 4. místo.
Druţstvo muţŧ „C“ v Okresním přeboru Olomouckého kraje trénované Jiřím Vrobelem
skončilo v soutěţi na 6. místě. Předseda Jaroslav Čamek trénuje dorostence a ti se v 1. CS
lize umístili na 7. místě v soutěţi.
V době jarních prázdnin pod záštitou pánŧ Čamka a Horkého a za pomoci
dorostencŧ proběhl nábor mládeţe z litovelských základních škol. Tradiční turnaj pro
veřejnost, koulení o ceny zvané „letecká“, 8. května 2011 přilákalo do kuţelny 40 občanŧ.
V květnu členové navštívili své přátele v Radebeulu u Dráţďan. V rámci návštěvy bylo
odehráno přátelské utkání, ve kterém zvítězilo domácí muţstvo Planeta Radebeul rozdílem
173 kolkŧ (2 916 : 2 743). Hrálo na sedmičlenná druţstva a na 100 hodŧ. V srpnu se konal
38. ročník memoriálu R. Wirzingera a J. Skály za účasti 15 muţstev, ve kterém zvítězilo
druţstvo Tatran Litovel A a mezi jednotlivci Jakub Mokoš z téhoţ druţstva se 457 kolky a
na druhém místě jen o jeden méně měl i Kamil Axmann. Prosinec byl ve znamení přeboru
jednoty a poslouţil k nominaci hráčŧ pro reprezentaci v okresním přeboru jednotlivcŧ.
Zúčastnilo se ho 19 hráčŧ a nejlepšími byli: Jakub Mokoš (552 kolkŧ) mezi muţi, Jaromír
Janošec (525) mezi seniory, Petr Axmann (540) v kategorii juniorŧ a Petr Jindra (457) mezi
dorostenci. Na údrţbě kuţelny a zajišťování sluţeb při akcích pro veřejnost bylo
odpracováno během roku 159 hodin.

LYŢOVÁNÍ
Předsedkyní oddílu je paní Jitka Rampasová. Oddíl má 74 členŧ, 58 dospělých a 16
v mládeţnickém věku. Věnuje se sportovní a rekreační činnosti. Trenérkami mládeţe jsou
Lenka Zlámalíková a Blanka Čáslavová. V zimní části sezóny se lyţařský oddíl věnuje
výcviku dětí na lyţích a snowboardu v lyţařském centru Petříkov.
V Petříkově byly uspořádány veřejné lyţařské závody „Petříkovská vločka“, kde
litovelští závodníci obsadili přední místa ve svých kategoriích: 1. místo Veronika Nálepová
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a 3. místo Jiří Kročák. Vítězem Jesenického poháru a Poháru Vysočiny se stal Alfréd
Kaděrka, v Jihomoravském poháru skončil na 3. místě. Sylva a Robert Kaděrkovi se
účastnili závodŧ typu Masters a Sylva se umístila v Mistrovství ČR na 2. místě. Pavel
Zimmermann a Robert Kaděrka úspěšně bojovali i v závodě „1 000 lanových délek“ na
chatě Paprsek, první jmenovaný absolvoval i závod Jizerská padesátka. Na závěr zimní
části sezóny uspořádal oddíl lyţařský karneval pro širokou veřejnost.
V letní části sezóny oddíl pořádal nebo se podílel na pořádání akcí v Litovli.
Uspořádal jiţ 5. ročník závodŧ na kolečkových bruslích na cyklostezce Litovel – Víska,
kterého se zúčastnilo 33 závodníkŧ, „Lyţařský běh Litovelským Pomoravím“ jako součásti
Středomoravského běţeckého poháru. Tady Pavel Zimmermann obsadil celkově 22. místo,
Jiří Kohout 32. místo. Oddíl se tradičně podílel i na Sobáčovském triatlonu v červenci 2011,
který pořádal TTC Olomouc. Prázdninového letního soustředění na Petříkově se zúčastnilo
14 dětí.

ODBÍJENÁ
Předsedou oddílu je Ing. Tomáš Remeš, oddíl má 73 členŧ (27 dospělých a 46
mladých). V soutěţích má dvě druţstva dospělých, tři druţstva mládeţe a přípravku
soutěţně nezařazenou. Na trenérské činnosti se podílejí Ing. Tomáš Remeš, Miloslav
Ščučka, Pavel Černý, Zlata Hubáčková, Pavla Černá a Magda Pojerová. Druţstvo ţen ve
2. lize Morava obsadilo v soutěţi 6. místo; muţi ve 2. lize Morava 4. místo; juniorky v 1. lize
Morava 6. místo; kadetky v Krajském přeboru Morava zvítězily a staly se přebornicemi
kraje; starší ţačky v Krajském přeboru Morava/ČP byly na místě pátém. Při oddíle
rekreačně sportuje i druţstvo amatérŧ z bývalých aktivních hráčŧ a sportovcŧ jiných
odvětví.

ŠACHY
V čele pětičlenného výboru oddílu stojí Ing. Michael Knajbl a oddíl má 34 členŧ (27
dospělých a 7 mladých). V soutěţi dospělých jsou zapojena tři druţstva, ve kterých startují i
hráči mládeţnické kategorie. Muţi „A“ v Extralize ČR obsadili 8. místo; muţi „B“ v 1. lize ČR
9. místo; muţi „C“ v Krajské soutěţi 2. místo. Cílem byl postup do Krajského přeboru
Olomouckého kraje, který bohuţel nevyšel. Od května 2011 byla vytvořena přípravka na
ZŠ Jungmannova pod vedením mezinárodního mistra Ing. Zdeňka Beila a je předpoklad,
ţe by ţáci mohli v příští sezóně hrát mládeţnické soutěţe v druţstvu „D“.
Na Mistrovství ČR juniorŧ dosáhli hráči oddílu historického úspěchu, kdyţ získali
zlatou i stříbrnou medaili – zvítězil Jan Krejčí ml. s 8,5 body před Lukášem Kuchynkou se 7
body. Dalšího významného úspěchu dosáhl na Mistrovství ČR muţŧ opět Jan Krejčí ml.
ziskem stříbrné medaile. Tento výsledek mu zabezpečil zisk třetí (a tím i poslední!) normy
mezinárodního velmistra a tento titul mu byl udělen na zasedání FIDE v Polsku. V současné
době je nejmladším drţitelem tohoto titulu v ČR a rovněţ prvním a dosud jediným
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drţitelem tohoto titulu jako litovelský rodák. V zahraničí reprezentovali ČR na MITROPA CUP
ve Francii Jan Krejčí ml. a Štěpán Ţilka.

FLORBAL
Předsedou oddílu je pan Václav Stratil, který oddíl florbalu v Litovli v roce 2001
zakládal a je hlavní osobou litovelského florbalu dodnes. Oddíl má 50 členŧ (12 dospělých
a 38 v mládeţnickém věku). Výbor oddílu je tříčlenný a v soutěţích je přihlášeno 1 druţstvo
dospělých a 3 druţstva mládeţe. Muţi soutěţí v Olomoucké lize muţŧ, trenérem je Ing. Jiří
Klega. Obsadili aţ 11. místo, coţ znamenalo sestup. Z 20 zápasŧ jen jednou vyhráli, v 7
remizovali a 12 prohráli, skóre bylo 74 : 115 a získaných bodŧ bylo jen 10. Junioři ve 3. lizedivizi VII. A získali bronzové umístění - z 20 zápasŧ jich 10 vyhráli, v 1 remizovali, 9 prohráli,
získali tak 31 bodŧ při skóre 91 : 91 (trenér Lukáš Říha); starší ţáci vedeni předsedou oddílu
byli v Olomoucké lize starších ţákŧ šestí. Z 24 zápasŧ jich 6 vyhráli, v 1 remizovali a 17
prohráli. Získali jen 19 bodŧ při skóre 69 : 112. Soutěţ elévŧ – Olomoucká liga elévŧ - se
hrála na jednotlivé turnaje a umístění byla velmi dobrá a nadějná (trenér Jan Štěpánek).
Popularita oddílu roste a ten přijímá nové členy především z řad mládeţe, a to bez rozdílu
věku či pohlaví. Nové adepty mŧţe přitáhnout i jiţ tradiční turnaj na konci prázdnin pod
názvem LFT (Litovelský florbalový turnaj).

STOLNÍ TENIS
Oddíl v Litovli v této podobě existuje od roku 2002, díky výrazné podpoře TJ Tatran,
a vše se formovalo, pod vedením současného předsedy oddílu Radka Uvízla a pana
Zemana. Základnu tvoří hráči od 9 do 60 let a momentální stav je 19 členŧ, z toho je 10
dospělých a 9 mladých. Výbor oddílu je tříčlenný, trenéry mládeţe jsou Radek Uvízl, Petr
Zeman a Jiří Dušek. V soutěţích reprezentují dvě druţstva doplněná o členy mládeţe, která
hrají v regionálních soutěţích olomouckého okresu. Jednotlivci z řad mládeţe se rovněţ
účastní bodovací soutěţe v rámci okresu. Tréninky a mistrovská utkání hraje oddíl
v budově sokolovny.
Druţstvo „A“ reprezentuje v 1. třídě Sokolské ţupy Olomouc a obsadilo pěkné 2. místo.
V druţstvu pravidelně nastupují i hráči patřící do mládeţnické kategorie. Druţstvo „B“ ve 2.
třídě Sokolské ţupy Olomouc bohuţel obsadilo aţ poslední 11. místo a sestupuje do 3. třídy
Sokolské ţupy Olomouc. Hráči z řad mládeţe se účastní bodovacích turnajŧ, které
nahrazují dlouhodobou soutěţ v rámci Olomouckého kraje a okresu. Výborného výsledku
dosáhl dorostenec Tomáš Vyhnálek v Krajském přeboru jednotlivcŧ, kde se umístil na 11.
aţ 13. místě. Vyhrál také bodovací turnaj TOP (jde o soutěţ jednotlivcŧ v dané kategorii,
které se zúčastní deset nejlépe umístěných hráčŧ na konci sezóny).
Kaţdoročně se v září konají nábory nových zájemcŧ ve věku 8 aţ 14 let. Je moţno přijmout
nové členy aţ do naplnění kapacity herny. V měsíci listopadu pořádá oddíl pravidelně
v hale sokolovny turnaj druţstev O pohár města Litovle, kterého se zúčastňují oddíly
z olomouckého, přerovského, šumperského a prostějovského regionu. Zatím byl pro oddíl
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nejúspěšnější prémiový ročník 2009, kdy v turnaji zvítězil. Oddíl reprezentuje město Litovel i
v rámci turnajŧ pořádaných oddíly z Olomouckého kraje.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL, Opletalova ul.
TJ Sokol Litovel vyvíjela svoji činnost v roce 2011 tak, jak je dáno stanovami, tj.
v oblasti tělocvičné, sportovní a kulturní. Během roku došlo k významné změně v drţení
budovy sokolovny. Ta byla z rozhodnutí členské základny prostřednictvím Olomoucké ţupy
– Smrčkovy prodána Městu Litovel. Nebylo jiného zbytí, protoţe jednota neměla peníze na
udrţování a ČOS se o případné dotace nepostarala. Od předání objektu si členové slibují
obnovu a rozvoj této historicky cenné stavební památky.
V roce 2011 byl na valné hromadě TJ zvolen týţ výbor, tj. se starostou Mgr. Mirko
Spurníkem v čele. Jednota vykazuje nárŧst ze 131 na 225 členŧ, především díky ţákyním.
Nyní je 35 členŧ tenisového oddílu, 22 členŧ oddílu kulturistiky a 168 členŧ oddílu
všestrannosti. Silnou sloţkou jednoty je divadelní odbor, hrající ve 4 souborech, do kterého
je zapojeno 53 členŧ. V roce 2011 nastudoval a sehrál 4 představení úspěšné hry „Světáci“
v Litovli a další představení pak v Jevíčku a Olomouci. Druhý soubor nastudoval a sehrál
zdramatizovanou povídku Nikolaje Bulgakova „Psí srdce“, a to ve 4 představeních.
V měsíci květnu byl divadelní odbor pověřen ČOS uspořádat Přehlídku sokolských
divadelních souborŧ ČR. Té se zúčastnily soubory Sokola Praha, Pyšel a Toušeně s vynikající
úpravou opery Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“ na libreto Karla Sabiny; dále pak DS
Štěpánov s hrou Pavla Kohouta „Válka ve 3. poschodí“ a litovelský DS s jiţ uvedenou hrou
„Světáci“. Představení DS Litovel zhlédlo celkem 1 525 divákŧ v Litovli a 340 mimo ni.
Tenisový oddíl uspořádal několik turnajŧ – ţákovských i pro dospělé - v tradičních
prázdninových termínech. ČOS oslaví v roce 2012 150. výročí zaloţení Sokola. Nejdŧleţitější
akcí bude XV. všesokolský slet, jako jiţ čtvrtý od obnovy Sokola v roce 1990. Bude dŧkazem
správného směru současných sokolských myšlenek postavených na propagaci zdravého
ţivotního stylu pro všechny věkové kategorie a na šíření programu sportu. Na tuto akci se
jednota připravuje jiţ od podzimu, a to nácviky cvičení ţen a ţaček. Přípravy a nácviky
v rámci ţupy se jiţ rozjely a jednota zamýšlí uspořádat Okrskový slet sokolstva z Litovle a
okolí v květnu 2012. Dramaturgický plán s nástinem prŧběhu celé akce je jiţ vypracován.
Město Litovel pomohlo jednotě vstřícným finančním příspěvkem ve výši 120 000 Kč.
Jde o pomoc vyplývající z dikce Smlouvy o podpoře a finanční pomoci, kterou v rámci
prodeje budovy sokolovny oba subjekty uzavřely na jaře tohoto roku.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VODNÍ SPORTY
V březnu 2011 na valné hromadě proběhly volby výkonného výboru, kdy na další
dvouleté období byli zvoleni: Tomáš Kutý – předseda; Martin Blaţek – místopředseda; Petr
Čamek – jednatel; Jan Neset, Karel Daševský, Karel Kabelík ml. a Michal Stratil – členové.
V měsíci dubnu se podařilo po jednáních s Městem Litovel získat pozemek bývalého hřiště
pozemního hokeje za loděnicí pro účely vybudování kempu. Ten také v provizorních
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podmínkách začal pro letní sezónu 2011 fungovat. V srpnu se uskutečnil 9. ročník závodu
BOBR BIKE na horských kolech (viz kapitolu Události) a 1. října se konal jiţ 17. ročník BOBR
CUPu – největší soutěţe tohoto druhu v ČR (viz v kapitole Slavnosti).
Činnost samotného oddílu slalomu a sjezdu začala jiţ v lednu soustředěním na
běţkách. Přes zimu pak probíhala příprava v tělocvičně, bazénu a na několika
jednodenních výjezdech na běţky. V březnu odejela část druţstva na 8denní soustředění
do Chorvatska, aby v teple najela první jarní kilometry. Pak začala série sjezdových
závodŧ a v dubnu závody Českého poháru. Došlo k nominaci do reprezentačních
muţstev. V měsíci květnu se konalo Mistrovství ČR dorostu na trati MS juniorŧ v Ţimrovicích.
Do juniorského reprezentačního druţstva se nakonec dostali i 3 závodníci z Litovle – na
singlkánoi muţŧ Štěpán Zapletal. Ten na M ČR dorostu získal tato umístění: ve sprintu C 1 6.
místo, ve sprintu hlídek 3x C 1 3. místo, v C 1 klasik 2. místo, v hlídkách klasik 3x C 1 3. místo.
V nové kategorii singlkánoi ţen nás reprezentovaly Eliška Čapáková a Bára Řeháková. Na
Olympiádě mládeţe v Olomouci v červnu 2011 náš oddíl reprezentoval Jan Paták, který
zde získal 2 zlaté medaile. Z prázdninového Mistrovství světa juniorŧ přivezli závodníci 3
medaile – dvě bronzové Štěpán Zapletal z hlídek ve sprintu a v klasickém sjezdu a Eliška
Čapáková stříbrnou medaili z individuálního závodu ve sprintu.
Během roku se oddíl zúčastnil řady závodŧ a soustředění pro ţáky a dorostence.
Celkem dovezli 19 medailí. O úspěších Štěpána Zapletala viz výše. Medailového umístění
na M ČR dorostu kromě něj ještě dosáhli: Hudeček a Paták (3. místo ve sprintu hlídky 3x C
1, 3. místo v hlídce klasik 3x C 1); Řeháková (2. místo sprint C1, 2. místo klasik C 1). Na
Mistrovství ČR dospělých byly stříbrné v 3x C 1 Čapáková, Řeháková a Arnošová.
Mistrovství ČR ţactva znamenalo velký úspěch pro Jana Patáka, který téměř ve všech
kategoriích C 2 zvítězil, podobně jako další účastník Šmoldas. Jim pak sekundovali na
dalších místech naši závodníci Šotola, Kuča, Jurečka a Šimara. Za zmínku stojí i účast Petry
Balatkové na MS v raftingu, kdy spolu s ostatními členkami dovezly z Kostariky zlatou
medaili ze sjezdu a stříbrnou ze slalomu.

PETANQUE KLUB KLIP Litovel
Rok 2011 je jiţ třetím rokem ve funkci prezidenta klubu pan Pavel Bureš st. a dále
pracuje čtyřčlenný výkonný výbor. Začátkem roku proběhla výměna registrací ČAPEK
(České asociace pétanque klubŧ). Během roku se členové klubu zúčastnili většiny turnajŧ
v rámci ČR a všech mistrovství republiky, úspěšně se zapojili do nově vzniklé klubové
soutěţe M ČR, kde se nakonec dostali mezi 8 nejlepších klubŧ.
Na Mistrovství ČR trojic se do finále dostala dvě druţstva a skončila na 13. a 24.
místě. Na M ČR dvojic se zástupci klubu umístili na 7. a 32. místě; na M ČR smíšených dvojic
dvakrát na 32. místě a v případě jiţ posledního regionálního M ČR – východ (Mistrovství
Moravy a Slezska) obsadili bronzovou příčku. Mezinárodní mistrovství ČR trojic skončilo pro
KLIP úspěšným 9. místem, ve vyráţení se Jana Burešová propracovala aţ na 3. místo.
S úspěchem absolvovali členové oddílu několik zahraničních turnajŧ řady
CENTROPE, kde získávali body pro ČR, která nakonec zvítězila. Kluboví hráči obsadili
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v soutěţi 6., 19. a 22. místo. V Litovli byly zorganizovány domácí turnaje: Litovel CLÓSED
(zařazený do kategorie PRESTIGE) s účastí 36 trojic; Mistrovství ČR trojic – regionální kolo
východ (současně Mistrovství Moravy a Slezska) s účastí 19 trojic; Hanácky bakole (32
dvojic); Čerlinka CUP (45 dvojic), tentokrát i s účastí reprezentantŧ ze Slovenska a Polska,
který poprvé v historii pořádání domácích turnajŧ KLIP, vyhrál tým sloţený výhradně
z domácích hráčŧ!
Rok 2011 byl poznamenán herním výpadkem loňského nejlepšího hráče Pavla
Bureše ml., kterého v čele klubového ţebříčku nahradil další člen rodiny, a to Pavel Bureš
st. Přibylo nových členŧ a ti se úspěšně zapojili do činnosti klubu, a to i herně. Klub
finančně podpořil Olomoucký kraj i Město Litovel, materiálně Adriana, Orerro a VHS
Čerlinka. S novým majitelem sokolovny Městem Litovel se podařilo skloubit potřeby klubu i
potřeby hráčŧ, především novým sociálním zázemím.

39. POLITICKÉ STRANY
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace ČSSD měla ke konci roku 2011 35 členŧ a její výbor pracoval ve
sloţení: Hedvika Weberová – předsedkyně; Petr Šrŧtek – místopředseda; Miloslav Číhal,
Luboš Čunderle, Vojtěch Kocŧrek, Mgr. Pavel Skácel a Zdeněk Urbánek – členové. Během
roku se uskutečnily 4 členské a 6 výborových schŧzí.
Jiţ tradiční akcí MO byl Dětský den na dopravním hřišti ve spolupráci s DDM Litovel.
Podívat se přišlo asi 1 400 divákŧ. V areálu byly připraveny soutěţe, atrakce, jízda na
koních, skákací hrad a další zábava. Děti měly moţnost se seznámit s hasičskou technikou.
Během dopoledne vystoupily děti z tanečního krouţku KASTER DDM Litovel. Občerstvení
bylo bohaté, akci navštívili i poslanec a senátor našeho kraje. V Pňovicích pak proběhlo
Pálení čarodějnic, zúčastnily se desítky občanŧ z obce i blízkého okolí.
V prosinci byl jiţ šestým rokem uspořádán bowlingový turnaj pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. Zúčastnila se jej druţstva Olomouce, MSD a
Litovle. Členové ČSSD se účastní na dalších akcích, jako jsou Dívka roku, výstup na Bradlo,
pietní akce aj. K dalším aktivitám patří účast na seminářích, odborných přednáškách či
besedách.

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Organizace má ve městě Litovli 61 členŧ, další v organizacích obcí, a to:
Myslechovice 5, Rozvadovice 9, Nasobŧrky a Víska 9, Tři Dvory 5, Chudobín 5, Savín 4,
Unčovice a Březové 6, Chořelice 5 a Nová Ves 6 členŧ. V rámci obvodu Litovelska je
dalších 17 organizací, které mají 210 členŧ.
Výbor místní organizace tvoří: Pavel Veselý – předseda, M. Drlíková, PhDr. V. Zimová
a J. Doleţel – členové. Výborové schŧze se konají jedenkrát za dva měsíce, porady
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v rámci Litovelska kaţdý měsíc. Hlavním zaměřením práce organizace je zapojení do
práce na řízení města, činnosti zastupitelŧ, práce ve výborech a komisích RM a v osadních
výborech. Členové se účastní akcí i v rámci okresu Olomouc. Během roku 2011 byli přijati
2 noví členové, vysokoškoláci, ve věku 30 a 35 let. O vstup do řad KSČM je zájem i mezi
vysokoškoláky. Věkový prŧměr členŧ organizace je 68 let, z výše uvedených faktŧ je ale
zřejmé, ţe členská základna omlazuje.

KŘESŤANSKO - DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Místní organizace KDU-ČSL má 40 členŧ a její výbor se scházel dle potřeby, celkem
5 x v roce 2011. Pracoval ve sloţení: Mgr. Marie Mazánková – předsedkyně; Jakub Hradil a
Zdeněk Rozsypal – místopředsedové; Mgr. Miloš Freml, Antonín Freml, Blanka Opíchalová,
Antonie Řmotová, MUDr. Alena Šromová, PhDr. Josef Hubáček a Ing. Ludmila Zavadilová –
členové. Pro zdravotní potíţe se členství ve výboru vzdal pan Jan Dohnal. Členská
základna je tvořena především staršími lidmi, mladých je málo.
Stěţejní akci MO byla pouť v neděli 8. května na Staroměstském náměstí u
příleţitosti svátku sv. Filipa a Jakuba. Počasí akci přálo a atrakcí i stánkŧ s poutním i jiným
spotřebním zboţím bylo dostatek. Oproti minulým létŧm bylo více stánkŧ s občerstvením,
typické byly některé speciality. Spolupořadatelem akce byla Římskokatolická farnost
Litovel, a tak hlavním programem byla poutní mše, po níţ následoval koncert folk-rockové
litovelské skupiny NOACO, pak vystoupil mohelnický MADALEN a skupina historického
šermu BELLATORS. Na akci se prezentovala i Charita Šternberk – středisko Litovel a
Mateřské centrum Rybička.
Další politické strany nebo uskupení, stejně jako církve, i přes urgence své zprávy a
informace o činnosti nepředaly.

40. O KOM SE PÍŠE …
Tentokrát se pozornost tisku obrátila ke sportu a objektem řady článkŧ se stala Jiřina
Š č u č k o v á, reprezentantka v amatérské a masters cyklistice, která patří k nejlepším
v ČR. S cyklistikou začínala v roce 1992 v týmu UNEX Uničov, kde zaţívala jak v ţákovské
kategorii, tak později i v juniorkách první vítězství. V loňském roce se jí podařilo celkově
vyhrát Český pohár ţen. Z toho obsadila jedenkrát první místo, šestkrát skončila druhá,
čtyřikrát třetí. Skončila druhá na Závodě míru mládeţe v ţenské kategorii, obsadila druhé
místo na Mistrovství ČR v časovce dvojic a byla třetí na M ČR v časovce jednotlivcŧ. V
reprezentačním dresu objela spoustu známých etapových závodŧ jako je např. EPINAL,
Tour de L´ Aude (Francie); Grand Prix Prešov; Mallorca; Okolo Polska; v ČR Gracia Tour,
Tour de Femini aj. Objevila se i na závodech Světového poháru v Belgii - Valonský šíp,
startovala v Německu, Švýcarsku, Polsku, Itálii a Švédsku.
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Významného úspěchu dosáhla v cyklistickém maratonu v Orlických horách
(„Rampušák“), kde zvítězila v silničním závodě na 120 kilometrŧ, tentokrát ve dresu Bike
Team Kola Kaňkovský. V Top Ten časopisu Peloton nakonec skončila na třetím místě. Kdyţ
ještě uvedeme, ţe na Mistrovství Evropy Masters obsadila v silničním závodě druhé a
v časovce jednotlivcŧ třetí místo a na Mistrovství světa Masters sedmé v časovce
jednotlivcŧ, máme tady někoho, kdo proslavil Litovel daleko široko.
V červnu 2011 díky pauze ve Slezském poháru zamířila na Moravský pohár, který se
jel ve městě Tomáše Bati, kde na závodníky čekalo Zlínské kritérium. Kategorie ţen
startovala s kategorií muţŧ E a bodovalo se dohromady. Ščučková dokázala dokonce
brát body i muţŧm a potvrdila svoji nadvládu v ţenské kategorii. To nakonec dokázala i
soupeřkám v závěrečném finiši, který vyhrála.
Proč ale se o Jiřině Ščučkové píše více aţ teď? Ona totiţ ta třetí nejlepší cyklistka
v republice ţijící v Litovli letos končí s profesionálním sportem a dál chce soutěţit jen
v amatérských cyklistických závodech. Sama o tom vypovídá takto:“ V nejlepším se má
skončit. Začnu chodit do práce, takţe za tím jsou i finanční problémy. Předloni mi skončila
mateřská a s manţelem jsme se dohodli, ţe to ještě rok zkusím, a ten tak rychle uběhl.
Někdo by mohl podotknout, ţe i u práce se to dá, ale uţ to neděláte na 100 %. A kdyţ
k tomu ještě přidáte starost o rodinu, která je na prvním místě… Vlastně úplně nekončím,
budu se však cyklistice věnovat jen amatérsky.“ Přejeme ještě hodně úspěchŧ ve sportu i
v osobním ţivotě a za reprezentaci našeho města díky!
Zcela v jiném duchu se nese článek „In memoriam JUDr. Kuneš Sonntag“. Pan
Lubomír Šik v něm píše: „Ještě na začátku roku 2010 jsme blahopřáli k narozeninám
zdánlivě nestárnoucímu devadesátníkovi, doktoru Kuneši S o n n t a g o v i. V téţe době uţ
péče o těţce nemocnou manţelku omezila jeho společenský ţivot. Nevídali jsme jej mezi
pravidelnými návštěvníky koncertŧ a divadel, jeho výrazná postava chyběla mezi těmi,
kdo poloţením věncŧ vzpomínali na prvního prezidenta T.G. Masaryka a připomínali
studentŧm a mládeţi 17. listopad. Pak přišel nešťastný úraz a na konci ledna 2010 nás
zaskočila zpráva, ţe uţ nebudeme obdivovat jeho vynikající paměť a schopnost
srozumitelně sdělovat posluchačŧm záţitky svých pestrých ţivotních osudŧ.
Ve svém mládí měl mimořádnou příleţitost poznat špičky prvorepublikového
politického a společenského ţivota. Jeho otec pocházel ze starého selského rodu, který uţ
v 17. století vlastnil dědičnou rychtu v Lazcích u Uničova, po svatbě se ale jeho domovem
stala rychta ve Střelicích. Brzy stál v čele veřejného ţivota, jako novinář a politik
organizoval zemědělský venkov. Ještě mu nebylo ani třicet a stal se poslancem za
Olomoucko, roku 1913 byl zvolen do zemského sněmu. Zakládal zemědělské prŧmyslové
podniky, odborné školství, po vzniku ČSR byl poslancem Národního shromáţdění,
postupně ministrem financí, zásobování, obchodu a zemědělství. Roku 1922 odešel
z vrcholné politiky, aby se stal prezidentem Agrobanky. Zemřel však velmi brzy a jeho syn
se stal sirotkem ve dvanácti letech. Absolvoval litovelské gymnázium a nastoupil na
právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Pak se však v jeho ţivotních osudech začala
plně odráţet tragika doby.
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Po protinacistické studentské demonstraci roku 1939 byl zatčen mezi prvními jako
vedoucí osobnost studentského hnutí. Jen shodou náhod nepatřil mezi popravené, ale
nevyhnul se koncentračnímu táboru Sachsenhausen. Kdyţ byl roku 1942 po třech létech
propuštěn, oţenil se s Věrou Chrudinovou, dcerou litovelského obchodníka. Po válce
dokončil právnická studia a osobně se jako ţalobce zúčastnil soudu nad K. H. Frankem. 7.
11. 1947 mu prezident Beneš udělil Československý válečný kříţ 1939 za zásluhy v boji za
osvobození republiky.
Pro komunisty byl však představitelem zrádné burţoazie, a tak jiţ roku 1950 byl znovu
zatčen a odsouzen pro zločin velezrady a vyzvědačství ke 12 rokŧm odnětí svobody,
pokutě 30 000 Kč a konfiskaci majetku. Trest absolvoval při těţbě uranové rudy, neţ byl
roku 1956 podmíněně propuštěn na zkušební dobu 7 rokŧ.
Přes tyto trpké záţitky patřil vţdy v Litovli k předním osobnostem kulturního ţivota. Na
jevišti ochotnického divadla sehrál řadu rolí, byl výborným recitátorem. Zejména však byl
oblíbeným právníkem, který neodmítl nikomu poradit. Po sametové revoluci byl roku 1990
Krajským soudem v Brně plně rehabilitován. V Litovli se stal vŧdčím činitelem Svazu
bojovníkŧ za svobodu, byl jedním z posledních pamětníkŧ na dobu po 17. listopadu 1939,
na ţivot v koncentračním táboře. Jeho autentické záţitky jsou pro současnou generaci uţ
jen legendou. Legendou uţ také zŧstane bohatý ţivot jednoho z posledních pamětníkŧ
veřejného ţivota první republiky.“
S JUDr. Kunešem Sonntagem se litovelská veřejnost naposledy rozloučila dne 4.
února 2010 při smuteční mši v kostele sv. Marka. Za Město Litovel pronesl smuteční řeč
starosta města MVDr. Vojtěch Grézl, rozloučil se s ním i přestavitel Svazu bojovníkŧ za
svobodu a za obec Střelice pan Zdeněk Fričák. Čest jeho památce! Mši celebroval
litovelský farář Josef Rosenberg.
Z jiného soudku je zpráva o otevření 1. muzea harmonik v České republice (a
moţná i ve střední Evropě?). Od 1. 7. 2011 funguje ve vilce na rohu Javoříčské ulice, kde
jiţ od roku 1960 ţije pan Jiří S e d l á č e k a za symbolickou vstupenku v ceně 20 korun je
po telefonické objednávce mŧţe navštívit kaţdý zájemce.
Pŧvodem Volyňský Čech se harmonikám - heligonkám věnuje jiţ 70 let a v muzeu se
podařilo shromáţdit 237 kouskŧ, které jsou všechny funkční. Ve sbírce je moţno najít
intarzované nebo perletí vykládané harmoniky a heligonky prvních výrobcŧ v Čechách Josefa Hlaváčka z Loun nebo Konstantina Stibitze z Českých Budějovic. Nejstarší kusy ve
sbírce mají tak kolem 150 let, nejmladší většinou mezi 30 a 50 lety. Většinu z nich pan
Sedláček nakoupil v bazarech nebo prostřednictvím inzerátŧ a sám si je opravil. „Všechny
harmoniky a heligonky jsou zaregistrované na fondu ministerstva kultury, aby nemohly být
prodány. Chci, aby se tato vynikající práce českých výrobcŧ zachovala i pro budoucí
generace“, uvádí pan Jiří Sedláček. Sbírka má dnes hodnotu kolem 5 milionŧ korun.
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Je samoukem, hrát se naučil jiţ kolem pátého roku ţivota. Později dálkově
vystudoval konzervatoř, hru na harmoniku téţ vyučoval. Vedle toho hrál na klarinet
v dechovce nebo tanečním orchestru. „Harmoniky jsou moje celoţivotní láska,“ říká
s úsměvem. Vysvětluje téţ, jaký je rozdíl mezi harmonikou a heligonkou: „Heligonka je
nástroj diatonický celotónový, coţ znamená, ţe jiný tón z ní vychází, kdyţ měch
stlačujeme, a jiný, kdyţ ho roztahujeme. Naproti tomu tahací harmonika neboli akordeon
je nástroj chromatický, takţe jeho tón je stejný při obou pohybech. Akordeony jsou buď
klávesové nebo knoflíkové. Heligonka má také omezenější rozsah, nelze na ni hrát některé
pŧltóny“. To nám jistě aţ tak nevadí, kdyţ uslyšíme ukázky hrané na rŧzné typy heligonek.
Pan Sedláček je se svým koníčkem moţná ojedinělý sběratel, ale návštěva jeho pokladŧ,
skvostŧ staré harmonikářské školy, nepochybně stojí za zhlédnutí.
S prací na vedoucím postu v Litovelských novinách se rozloučila Mgr. Jana M o t l o
v á, a zaslouţí si proto alespoň pár řádkŧ v této kapitole „O kom se píše…“ Narodila se 4.
11. 1951 v Července a redaktorkou LN byla v letech 2003 – 2011. Vystudovala výtvarnou
výchovu na pedagogické fakultě a výtvarné činnosti se dlouhodobě věnuje. Maluje na
hedvábí, zhotovuje koţené šperky, vyrábí keramiku, ilustruje (například sbírky básní
litovelské autorky Jarmily Cholinské). Vystavovala v Uničově (1986), v Litovli (2001, 2010) a
na společných výstavách.
O své cestě k novinách vypovídá: „Vystudovala jsem VŠ humanitního směru,
k novinařině jsem se dostala v textilním podniku Moravolen, kde jsem mj. pŧsobila i
v podnikovém časopise. Ovšem společenské změny, které zasáhly mnoho firem, mě
nakonec zavedly zpátky na mé rodné Litovelsko, kde jsem začala pracovat v Městském
klubu. Tady jsem také byla členkou redakční rady LN a po rozhodnutí zřídit místo
samostatného redaktora jsem se přihlásila do výběrového řízení a byla přijata“.
Za osm a pŧl roku pŧsobení ve funkci redaktorky bylo vydáno 115 čísel Litovelských
novin. Práci redaktora povaţuje za velmi zajímavou, tvŧrčí práci především tím, ţe
redaktor dělá snad úplně vše - shání informace, píše, fotí, připravuje noviny k tisku a
nakonec je i rozváţí. Váţí si jí, protoţe je to práce pro lidi, je o moţnosti něco jim sdělit.
Jako nevýhodu vidí to, ţe co se jednou dá do tisku, nelze vzít zpět, včetně rŧzných chyb,
někdy opomenutých, jindy zpŧsobených „tiskařským šotkem“ … Sympaticky vypadají také
její plány do budoucna: „Chci se teď věnovat svému letitému koníčku - výtvarnictví, tedy
malbě na hedvábí, tvoření z hlíny, kresbě, malbě … Taky se chci věnovat svým
vnoučatŧm, zahrádce i domečku, aby na mě nespadl!“ Tak díky za výbornou mnohaletou
práci a hodně pohody!
„Litovel má svoji Missis!“ - nejsympatičtější maminka roku 2011 je z Litovle! Uţ v lednu
informovaly LN o úspěšné účasti paní Venduly Ku n e r t o v é a jejího syna Sebastiana
v soutěţi Missis 210/2011 článkem „Drţme jim palce!“ Asi všichni drţeli, protoţe vítězkou
celostátního finále se stala Litovelačka paní Vendula a její čtyřletý Sebastian.
O finálovém kole soutěţe informoval denní tisk a televize, do programu ho zařadilo i
Rádio Haná. Šlo o 18. ročník soutěţe, do které se nyní přihlásilo 4 620 maminek.
V rozhovoru pro LN paní Kunertová uvedla: „Je to opravdu krásný pocit, být zvolena
nejsympatičtější maminkou roku. Na Missis oceňuji, ţe to není soutěţ jenom o kráse, ale
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hodnotí se nejvíce vztah matky s dítětem, jejich spolupráce, sehranost. Přihlásit se mohou
všechny maminky, i ty s „běţnými“ mírami. Soutěţ je organizována agenturou PROFIL a
výtěţek je věnován především na charitativní účely (letos to bylo 305 000 korun). Vítězka
sama pracuje v sociální oblasti a dobře ví, ţe peněz je zde velmi potřeba.
Paní Vendulu Kunertovou se synem Sebastianem ocenilo za úspěšnou reprezentaci
také vedení města. Členové Rady města Litovle v čele se starostou Ing. Zdeňkem
Potuţákem vítězce poblahopřáli a předali krásnou kytici a suvenýry. Sebastian měl největší
radost z auta s dálkovým ovládáním.
V seriálu „Na kávě s …“ MF DNES v květnu přinesla povídání se sběratelem
dobových pohlednic PhDr. Vítězslavem K o l l m a n n e m. Ten říká, ţe je lepší jednou
vidět, neţ pětkrát přečíst – vţdyť v obrázcích je všechno. A to ví, o čem mluví! Vášní, které
propadl historik a realitní makléř v jedné osobě se věnuje více neţ deset let, je sbírání
dobových pohlednic z Moravy a Slezska. Jen těch litovelských má v albech na dva tisíce
a celkově kolem devadesáti tisíc! „Mŧţete si vybrat. Města jsou tu od Adamova po Ţďár
nad Sázavou. Vesnice zase od Albrechtic po Ţelešice. Například z Olomouce je jich
rovných 1 940. A to nemám všechno, ještě pořád mŧţu objevit další,“ podotýká dr.
Kollmann.
Podobný vztah k historii měl Víťŧv pradědeček, který v Uherském Brodě zaloţil
Muzeum Jana Amose Komenského. Děda a otec z těchto genŧ nedědili a v Litovli zaloţili
a provozovali lékárnu „U dobrého pastýře“. Dŧm, který kvŧli tomu na náměstí koupili získal
sběratel v restituci. V sedmdesátých letech nastoupil do Vlastivědného muzea v Olomouci
a chtěl se zabývat ikonografií. Po rŧzných peripetiích vydal ikonografie (obrázky měst)
Šternberka, Uničova a Litovle.
Nejen pro obrazovou historii měst, ale hlavně pro všechny vesnice mají pohlednice
nedocenitelný význam. Ty první začaly vycházet na sklonku 19. století a v mnoha obcích
jsou to vŧbec první doklady, jak vesnice kdysi vypadaly. Největší cenu mají pro sběratele
pohlednice z let 1900 – 1930. Ta nejstarší z Litovle je z roku 1896 a je vyrobena pomocí
světlotisku. Doktor Kollmann sbírá i současné pohledy. Říká: „Nemají sice to kouzlo, ale
svou hodnotu jednou budou mít. Má smysl schovat je pro budoucí generace.“
Otázkou je, jaký osud Kollmannovu sbírku, jejíţ hodnota uţ dosahuje několika
milionŧ korun, čeká. Jediný jeho syn je vášnivý kuchař, ne sběratel, proto nečeká, ţe bude
v jeho díle pokračovat. O tom, ţe by sbírku věnoval nějakému muzeu, zatím neuvaţuje.
Stostránková barevná publikace „Litovel na starých pohlednicích“ se na pultech
knihkupectví objevila na konci června 2011. V počtu 500 kusŧ ji vydalo vydavatelství Sebei
ze Šternberka. Víťa Kollmann ovšem má na svém kontě uţ 11 podobných knih a kromě
toho je autorem asi dvou set článkŧ a odborných studií.
V Litovli má knihkupectví s antikvariátem, shromaţďuje regionální literaturu i
pohlednice, stojí za vznikem první Hanácké ambasády a sám kníţky v hanáčtině píše - Petr
L i n d u š k a. Patří mezi velké propagátory hanáckého jazyka a lituje, ţe Hanáci tak málo
píšou knihy. Tvrdí ale, ţe tento jazyk zatím nevymizel a o to se snaţí jiţ uvedená Hanácká
ambasáda při MK Litovel. Na setkání chodí vţdy kolem padesáti lidí, většinou sice starší a
střední generace a dokonce existuje Hanácký slovníček.
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V článku LN 4/2011 o setkání současných litovelských autorŧ v Městské knihovně je
jeho pěkná charakteristika: „Petr Linduška je litovelským a kovářovským patriotem.
Vystřídal řadu zaměstnání, ale celý svŧj ţivot se pohybuje kolem knih a s nimi si ho
litovelská veřejnost také spojuje. Je knihkupcem, sběratelem kulatých pohlednic, dětských
knih i předmětŧ regionální historie, je mj. také autorem ilustrací několika dětských leporel.
Velké úsilí zaměřuje na zachování hanáckého nářečí. Patří k akčním členŧm Hanácké
ambasády, která připravuje pořady Přendite si splknót. Dalšími z řady jeho koníčkŧ jsou
pétanque a ochotnické divadlo, kde léta pŧsobí jako herec i reţisér.“
V měsíci říjnu, v rámci Týdne knihoven, na Literárním večeru, došlo i na křest jeho jiţ
druhé kníţky hanáckého humoru. Píše se zde doslova: Program poté pokračoval milým
vystoupením Petra Lindušky, který významně přispívá k „hanácké osvětě“. Vydal jiţ druhou
knihu parafrází na hanácké pověsti, svérázných fejetonŧ a roztomilých básní, to vše
kořeněné hanáckým zemitým humorem. Po knize „Toţ tak. Báje, pověstě, básničke,
pěsničke a iny plke“, byla pokřtěna kníţka „Toţ bať“ a následovat prý bude v brzké době
„No deť“. Uţ se těšíme, Petře!
Proč je tak svérázný ten hanácký humor? Petr Linduška tvrdí, ţe ostatní si z nás
utahují, ţe jsme pomalí a lakomí. Základ bude někde ve vlastnostech starých Hanákŧ –
rozvláčnosti, hamiţnosti a příslovečné pomalosti. Za 1. republiky takoví Hanáci skutečně
byli a někteří jsou takoví i dnes. Hanák pouţívá pořád ty své výrazy převzaté z němčiny.
Moţná i proto je hanáčtina terčem vtipŧ. „Neţ se Hanák rozkéve, dlóho to trvá“ - tady
máme tu hlavní charakteristiku hanácké mentality. Máme ale štěstí, ţe se dovedeme
zasmát sami sobě! Na závěr jeden typicky hanácký: Hanácke pokrok na sedm? Nende to!
Poslední letošní číslo Litovelských novin přineslo pohled na neobvyklé řemeslo i
neobvyklého řemeslníka, spíše mistra houslaře a článek dostal historicky tradiční název
„Řemeslo má zlaté dno“. Je vcelku zvláštní, ţe i dnes, kdy na všechno máme nějakou
továrnu (nejlépe v Číně!) existuje v České republice několik desítek houslařŧ a mezi nimi i
jeden z Litovle – pan Vratislav H r u b ý.
Svérázný mladý muţ poněkud koriguje předešlé prohlášení: „ Housle uţ jsem dlouho
nestavěl, protoţe je to pro mě neprodejný nástroj… Teď dělám barokní violy, je to nástroj,
který zaţívá takový come back a výrobcŧ je málo.“ Kromě houslí a viol má za sebou třeba
i stavbu violoncella. Výroba houslí jej zaujala uţ v raném dětství po zhlédnutí televizního
dokumentu. Absolvoval odbornou houslařskou školu v Lubech u Chebu a od té doby
provozuje řemeslo, jímţ uţivit se není snadné.
Jeho nástroje jsou nejčastěji vyráběné na zakázku a dnes na ně hrají muzikanti ve
Španělsku, Francii, USA nebo třeba v Jeruzalémě. Specialitou litovelského houslaře
(magistra de violini) jsou barokní violy d´ amore. Asi tři měsíce trvá, neţ z korpusu nástroje
sloţeného z přední a zadní desky a lubového věnce, který je spojuje, krku, kobylky, kolíčkŧ,
hmatníku, struníku a nakonec i strun vznikne nástroj, na nějţ je moţné hrát. Materiál musí
být dobře proschlý, takţe od doby, kdy byl strom pokácen, musí uběhnout alespoň deset
let. Horní deska nástroje se vyrábí z alpského smrku, ostatní části pak z javoru horského,
řečeného klen. Cena viol se pohybuje v prŧměru od šedesáti tisíc korun výš. Ročně se
prodá jedna aţ dvě. Přestoţe je tak houslařŧv ţivot ve skutečnosti velmi skromný, své
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povolání má rád a vyměnit za jiné ho nechce. Vtipně však dodává : „Říká se, ţe řemeslo
má zlaté dno,a to to přesně vystihuje. Dno – to je to slovo.“
Snad nebude kronikář nařčen ze střetu zájmŧ, kdyţ si dovolí představit publikaci,
která mapuje „neobyčejný ţivot obyčejného člověka“ , jeho vzácného a milého přítele
ThMgr. Josefa B e z d ě č k y. Absolventka litovelského gymnázia Martina Plháková za
podpory Olomouckého kraje a Rodičovského sdruţení při GJO vydala v srpnu 2011 útlou
kníţečku „Kalamář ţivota litovelského rodáka ThMgr. Josefa Bezděčky“, která byla
slavnostně pokřtěna při Litovelských slavnostech a 110. výročí zaloţení litovelské reálky.
Pouţila materiály ze Státního okresního archivu v Olomouci a díky PhDr. Miroslavu
Koudelovi mohla čerpat z jím vytvořeného Seznamu písemné pozŧstalosti Josefa
Bezděčky. Významným pramenem se staly i vzpomínky paní Věry Bezděčkové.
Velmi zajímavá je uţ Předmluva I., kde autorka píše: „Existuje mnoho známých a
slavných lidí, kteří se dostali do povědomí veřejnosti jedinou napsanou knihou,
namalovaným obrazem či zásluţným činem. Já svou práci věnuji člověku, který napsal
během svého ţivota ne jedno dílo, ale desítky děl, který nenamaloval jeden obraz, ale
spoustu obrazŧ a rozhodně za svŧj ţivot nevykonal jen jediný významný a zásluţný čin.
Věnuji ji člověku, jenţ nikdy neplnil titulní strany novin a časopisŧ, nikdy neměl svŧj pořad
v televizi, vlastní výstavu ani autogramiádu, ţádná ulice nenese jeho jméno, a dokonce
nedostal ani ţádné čestné vyznamenání. Věnuji ji osobnosti, která toho pro litovelský
region, Jeseníky i celou litovelskou náboţenskou obec vykonala nesmírně mnoho, a
přesto její jméno není často skloňovaným. Tou osobností je Josef Bezděčka.“
ThMgr. Josef Bezděčka se narodil 4. 1. 1921 v Litovli. Sotva skončila 1. světová válka,
první republika byla teprve v plenkách a otcovo řemeslo příliš nevynášelo. Rodina se šesti
dětmi byla velmi chudá. Josef dokončil pětitřídní chlapeckou obecnou školu v Litovli a
začal studovat na Zemském reálném gymnáziu na stipendium města Litovel, kde úspěšně
maturoval v roce 1940. Rodina ovšem neměla peníze na další studia, a tak uvítala nabídku
bratra faráře Františka Dokoupila na studium teologie, které by bylo bezplatné. Osud jeho
studia však byl ještě hodně sloţitý. Znemoţnilo jej zavření českých vysokých škol a totální
nasazení. Znamenalo to, ţe studia musel přerušit.
Na přelomu roku 1942 se začalo jeho martyrium kdyţ byl odvezen do lágru Todtovy
organizace v Berlíně, odtud do Štětína a pak lodí do severního Norska. Zde totálně
nasazení mladí muţi stavěli lágry, přístavní mola, vykládali lodě, lámali kámen, v
arktické zimě mrzli, v létě je zase ţrali komáři. Útěk do Švédska se nezdařil. Po návratu
z Norska byl v září 1943 vysvěcen na kněze Církve českomoravské, postupně prošel jako
zástupce faráře štace v Berouně, Zlíně a ve Střelicích u Brna, kde směl i vyučovat
náboţenství. Dne 1. června 1945 se stal zatímním farářem v Hostivicích.
Válka mu sebrala několik let ţivota, přesto tajně studoval. Nyní mohl bohoslovecká
studia dokončit. V červenci 1948 byl v Husově sboru v Litovli vysvěcen na jáhna a v dalším
roce sloţil farářskou zkoušku. Víře nakonec zasvětil celý svŧj ţivot. Bydlel v Šumperku, oţenil
se, poté se přestěhoval s manţelkou do Olomouce. Zdá se, ţe je to období klidu, ale
pozor, začínají léta padesátá!
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Právě v první polovině 50. let, kdyţ se připravoval na získání doktorské hodnosti
z pastorální teologie, byl klasifikován jako „nepřítel státu“ a byl povolán do Pomocných
technických praporŧ a mezi „černými barony“ slouţil více neţ rok (mezi lety 1951 – 1952).
Ze strany státních orgánŧ byl informován, ţe jeho činnost v církvi je naprosto neţádoucí, a
tak k 1. 11. 1954 ze sluţeb církve odchází. Jako pomocný dělník musel nastoupit do
ocelárny Moravských ţelezáren v Olomouci. Přesto si našel zpŧsob jak se dostat ke kultuře
a vŧbec k umění samotnému. Viděl, ţe jediným moţným oficiálním zpŧsobem naplnění
této touhy je pŧsobení v oficiálních komisích a skupinách. Ovšem těch třicet let
v ţelezárnách vŧbec nebylo ideálních. Stal se sice vedoucím Závodního klubu ROH MŢ (aţ
do roku 1963) ovšem při plném pracovním nasazení, potom byl přeřazen do funkce
samostatného studijního technika a věnoval se hlavně překladŧm odborných časopisŧ
z němčiny, angličtiny a ruštiny. Po celou dobu se intenzivně věnoval svému celoţivotnímu
koníčku – malování.
Rok 1968, který mu měl přinést alespoň jakousi rehabilitaci byl naopak spíše osudný.
Přijal funkci předsedy ZV ROH, ovšem na nátlak členŧ KSČ byl v roce 1972 z kandidátky
vyškrtnut a přeřazen na funkci bezvýznamného referenta. Jistě cítil další křivdu a i to asi
přispělo k srdečnímu infarktu, omezení délky pracovní doby pro částečný invalidní
dŧchod. Rozhodl se svŧj čas věnovat historii a vlastivědě, po archivním bádání stejně uţ
dávno touţil. V roce 1981 je mu přiznán starobní dŧchod a stěhuje se s rodinou do
Uničova, blízkou ke svým láskám – městu Litovli a Jeseníkŧm s útulnou chatou na úpatí
Nízkého Jeseníku v Kněţpoli.
Zlomovým okamţikem je pro něj listopad 1989. Sametová revoluce mu znovu dovolí
roztáhnout křídla a vzlétnout vysoko do oblak. Mohl se opět vrátit ke svému pŧvodnímu
povolání. Sice s podlomeným zdravím, s šedesáti kříţky na zádech a se spoustou
ztracených iluzí, ale hlavní bylo, ţe se toho okamţiku svobody doţil. Brzy po revoluci se stal
opět oficiálním hodnostářem církve – litovelským knězem ve sboru Církve československé
husitské. Dne 4. dubna 1991 mu byla Husovou teologickou fakultou v Praze potvrzena
ţádost o dodatečné udělení titulu magistr teologie. Snad alespoň nyní mohl pocítit jisté
zadostiučinění. Nezatrpkl a aktivně pracoval jak v církevních, tak i v badatelských kruzích.
Svou archivní činností přispíval téţ k rozvoji ochotnického divadla v Litovli, kdyţ pro
veřejnost uspořádal cyklus besed o jeho historickém vývoji a napsal o něm dvě studie. Pro
všechny jeho historické práce je typické to, ţe našel tu tenkou hranici mezi prací skládající
se pouze z historických faktŧ a mezi beletristickým dílem. Zachoval přesná fakta, ale
zároveň udělal své práce čtivými a poutavými tím, ţe jim dal duši.
Mozková příhoda však zhatila všechny naděje a Josef Bezděčka – farář, historik,
překladatel a zejména otec dvou synŧ a obětavý manţel zemřel ve věku 75 let 18. března
1996. Snad se opravdu dostal do království nebeského. Za svŧj mimořádně plodný ţivot,
který zasvětil víře, rodině a historii, by si to zaslouţil více neţ kdokoli jiný. On totiţ ani v těch
dobách nejtěţších, a ţe jich nebylo málo, nikdy neztratil svou lidskou tvář.
Ţe svou Litovel miloval a vţdy jí fandil dokazují i práce k dějinám města: Kulturní a
společenský ţivot města Litovel do roku 1948; Litovel a procesy s čarodějnicemi; Vznik
církve československé v Litovli a náboţenské boje v letech 1920 – 1921; Dějiny města
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Litovle od počátku aţ do února 1948; 75 let Církve československé husitské v Litovli; Litovel
a tisk; Z historie divadla v Litovli; Z historie kina a filmu v Litovli; Litovelské písničky.
Pozoruhodný je i zveršovaný „Popis města Litovle“ Gregora Garda (jde o veršování
z konce 16. století). Tři historické práce věnoval dějinám Jeseníkŧ, tři rozsáhlé překlady jeho
oblíbenému hradu Sovinci a jemu téţ poutavý román „Jen pro havraní smích“, který byl
bohuţel vydán aţ posmrtně (nakladatelství Memoria Olomouc 1999). Tématem úspěšné
prózy je období let 1550 – 1632, období krvavých bojŧ mezi katolíky a protestanty a osudy
Jana staršího Kobylky z Kobylího sídlícího právě na hradě Sovinci. Lektorské posudky
vyzdvihují zejména poutavost četby, vypravěčský talent autora a precizní práci
s objevenými regionálními prameny. Kronikář rád potvrzuje, kdyţ kníţku přečetl téměř
jedním dechem.
Na závěr povídání o této neobvyklé osobnosti připojuji několik osobních
vzpomínek. S Josefem jsem se blíţe seznámil bohuţel dosti pozdě, aţ za jeho pobytu
v Uničově. Stal se mým opravdu blízkým přítelem, obdivovaným učitelem a vzorem
charakterního chování. Byl také vášnivým vyznavačem sauny, takţe jsme se mohli vidět
kaţdý čtvrtek v uničovské sauně a vést nekonečné debaty na nejrŧznější témata. Také
jsme se navštěvovali a byl jsem i na jeho chalupě v Kněţpoli. Vţdy jsem obdivoval jeho
encyklopedické znalosti, jazykové dispozice, ucelené názory na věci kolem nás i to, jak se
snaţil zkultivovat (většinou ovšem marně) poněkud hrubší návštěvníky zařízení poukazem
na krásu jazyka bez vulgarit. Všichni si ho nesmírně váţili a kdyţ nám odešel, nejenom jsme
se zúčastnili jeho rozloučení, ale snad pokaţdé na něj s obdivem a úctou vzpomínali. Je to
jiţ 15 let, ale já na něj nezapomínám a nikdy nezapomenu. Byl to vzácný člověk plný
lidství a optimismu i v té nesvobodné době plné přetvářky.

41. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
MF DNES zařadila do svých sešitŧ B - Olomoucký kraj během roku 2011 články
nazvané „TOP manaţeři od nás“ mimo jiné i několik příkladŧ týkajících se přímo podnikŧ
pŧsobících nebo občanŧ ţijících v Litovli, a proto je představujeme i v naší kronice jako
příklady úspěšných podnikatelŧ.
„Drţet slovo a nenaštvat zákazníka!“ – to je krédo firmy HAJDO s.r.o. Zdá se, ţe ani
v padesáti není na podnikání pozdě, říkají zakladatelé a jednatelé této firmy z Litovle Jiří
H l a v i n k a a Jaroslav D o h n a l, kteří vybudovali prosperující strojírenskou společnost,
která umí vyrobit sloţité součásti papírenských strojŧ.
Oba pánové začali podnikat ve věku, ve kterém po roce 1989 mnozí lidé
„pošilhávali“ po dŧchodu. Přesto se svými spolupracovníky vybudovali společnost HAJDO,
jejímiţ zákazníky jsou papírny, elektrárny, výrobci kolejových vozidel nebo gumárenský
prŧmysl. Do roku „sametové revoluce“ oba pracovali v podniku PAPCEL, zaměřeném na
papírenskou techniku. To byl také první obor, kterému se věnovali. Po předcích měli
podnikatelské geny, takţe pro ně bylo jaksi samozřejmé postavit se po revoluci na vlastní
nohy.
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V padesátce prý má člověk uţ v hlavě jasno (?) a tak si 19. 6. 1990 nechali
zaregistrovat s.r.o. a začali s nářadím z aut a jednou ohýbačkou ve větší místnosti
v hospodářském stavení. Banky ovšem chtěly výhled nejméně na pět let, oni ale nevěděli,
co bude zítra. Na úřadech nebyl nikdo schopný poradit s předpisy a daněmi, protoţe sami
úředníci se to museli ještě učit, takţe si museli poradit sami. Stanovili si jednoduchá
pravidla, která ctí stále - drţet za kaţdých okolností slovo, vţdy jednat na rovinu, nenaštvat
zákazníka. Aţ na posledním místě byly peníze.
Za rok uţ dílna nestačila a od té doby se podnik stěhoval uţ čtyřikrát. Naposledy to
bylo v roce 2002 do bývalého velkoskladu Domácích potřeb na ulici Příčné. Hlavním
programem firmy je konstrukční, montáţní, výrobní a servisní činnost v oblasti strojírenství
zaměřená především na specifické, odborně náročné oblasti papírenského prŧmyslu a
příbuzných oborŧ jako hydraulika, mazací systémy, parokondenzační a ostřikovací
systémy. Výrobní provozy jsou vybavené technikou pro oblast strojního obrábění,
zámečnickou výrobou, ve výrobní hale je CNN stroj pro dělení materiálŧ vodním
paprskem. Výkonné stroje umoţňují výrobu a dodávky sloţitých strojních celkŧ, přestavby
a rekonstrukce stávajících, mnohdy zastaralých strojních zařízení nejen v prŧmyslových
provozech. Firma má nyní 53 zaměstnancŧ.
Ještě osobní charakteristika zakladatelŧ firmy: Jiří Hlavinka je ročník 1941, ţije
v Litovli. Vyučil se soustruţníkem, vystudoval večerní strojní prŧmyslovku. Jeho nejlepší
profesní rozhodnutí: zaloţit vlastní firmu. Motto: drţet dané slovo za všech okolností!
Jaroslav Dohnal je ročník 1938, ţije v Uničově, vystudovat uničovskou SPŠS. Jeho motto:
čestné jednání; nejlepší profesní rozhodnutí je totoţné. Do vrcholového týmu později
přibyla i paní Věra Lukáčová.
Ročně vyprodukují desetitisíce tun těstovin a na 60 % z celoroční produkce vyvezou
do ciziny, třeba do Afriky, Ameriky či Izraele. Řeč je o největším tuzemském výrobci
těstovin, který vznikl v roce 1993 v Litovli - Třech Dvorech. Divizi ADRIANA EUROPASTA SE
šéfuje Mgr. Radka N a v r á t i l o v á.
Ředitelka divize pŧvodně vystudovala humanitní obor na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, který ukončila v roce 1989. Díky oboru se zaměřením na
němčinu, ruštinu a historii nejprve učila na olomoucké Obchodní akademii, pak začala
podnikat v oboru ovoce a zelenina. Po mateřské dovolené zkusila konkurz na vedoucího
výroby ve firmě ADRIANA a sem nastoupila týden před povodní roku 1997. Takţe do
podniku nastoupila čtyři roky po jeho zaloţení a jejím hlavním úkolem bylo dostat se
s těstovinami italského typu na tuzemský trh. Pouţívaná technologie je sice italská, ale
suroviny jsou místní - u zelené řady je surovinou měkká pšenice z okolí, pro červenou řadu
se vozí suroviny ze zahraničí. V těstovinách v takzvané červené řadě, tedy v červených
obalech, jsou těstoviny z tvrdé pšenice - semoliny. Jde o kvalitnější, draţší a na pěstování
náročnější surovinu, které se daří především v Maďarsku a na Slovensku. Měkká pšenice je
naopak doma u nás na Hané, je tedy blízko, není nutné ji odnikud dováţet.
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Největší vývoz směřuje do Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska, Slovinska,
Ruska a samozřejmě i do Česka. Dodává se také něco do Afriky, Ameriky a Izraele, ale
nejde o tak veliké mnoţství. Dŧleţité je tedy nejen mít dobrou surovinu, technologie,
dodrţet reţim výroby, ale také dát výrobku poutavý design, pečlivě jej zabalit a dostat
k zákazníkovi.
Její cesta na vrchol trochu připomíná americký sen - začít od nuly a vypracovat se.
Tedy jako kdysi i u Bati - pokud má někdo schopnosti a znalosti, a rozvine je, klidně mŧţe
být třeba i ředitelem. Tady dali moţnost rŧst, chtěli výsledky - a podařilo se! Mgr. Radka
Navrátilová je toho dŧkazem a nyní po loňském začlenění podniku do holdingu Europasta
SE je ředitelkou její divize Adriana. Řídí podnik, který je největším výrobcem těstovin
v České republice, zaměstnává přes 120 lidí a vyrábí na 450 druhŧ výrobkŧ. Ještě
zajímavost: v dubnu 2011 v televizi upozornila na podnik úspěšná reklama VIVA
LITTOVELLA, asociující „malou Itálii“ v Hanáckých Benátkách (kde skoro všichni účinkující
byli zaměstnanci podniku). Ohlasy byly úţasné a zvláště mladí reklamu kvitovali
s nadšením. Hodně také zpropagovala i samotnou Litovel. Díky za to!
Uţ ve čtyřiadvaceti letech byl Ing. David D o s t á l generálním ředitelem firmy
PAPCEL Litovel vyrábějící papírenské stroje a technologická zařízení pro papírenský
prŧmysl. A v rozhovoru s ním se v článku MF DNES točí miliardy!
Ing. Dostál je dvoutřetinovým majitelem firmy, kterou na něj převedl jeho otec, jenţ
továrnu koupil v roce 1992. Do firmy nastoupil ještě za studií a v roce 1995 se stal jejím
generálním ředitelem. V roce 2008 pak třetinu společnosti odprodal investičnímu fondu.
Nákup PAPCELu byl skutečně strategickou záleţitostí. Šlo o investici do papírenství a
tento podnik nejen vyráběl papírenské stroje, ale uměl je také modernizovat a
rekonstruovat. Tak byla získána firma pro technologický rozvoj vlastních papíren. Byla to
ovšem těţká doba. O výrobky byl sice zájem, ale pro banky byl obor málo perspektivní, a
tak chyběly peníze. Kvŧli tomu padly i některé zakázky. Bylo nezbytně nutné získat dŧvěru
u bank a obnovit dŧvěru u zákazníkŧ.
Do roku 1989 měl podnik monopol na výrobu papírenských strojŧ v Československu,
takţe to byla jistá výhoda. Jenţe zaměstnanci byli zvyklí, ţe se nemusí bojovat o zakázky, a
ţe přicházejí jaksi automaticky. To se muselo změnit a začít expandovat do zahraničí,
protoţe bylo jasné, ţe český trh podnik neuţiví. A v zahraničí byla tato značka neznámá.
Pro postavení papírenského stroje je dŧleţitá znalost technologie výroby papíru, schopnost
„ušít“ zákazníkovi stroj na míru a mít také tým lidí, který umí zákazníka přesvědčit o
výhodnosti koupě a samozřejmě mít tým schopných lidí, kteří umějí stroj vyrobit.
Zahraniční zakázky se objevovaly postupně a ne vţdy byla především solventnost
zákazníkŧ na výši. Několikrát byla dokonce i jiţ dohodnutá zakázka zrušena. Pak přišla krize.
Díky tomu, ţe jiţ před ní měl podnik nasmlouvané zakázky za téměř dvě miliardy, podařilo
se na nich přeţít celé dva roky. Nyní pracuje podnik na největší zakázce v novodobé
historii. Jde o papírnu na výrobu dekoračních papírŧ v Bělorusku. Je to dodávka na klíč
v hodnotě přes 1,5 miliardy korun. Realizace projektu potrvá asi dva a pŧl roku včetně
zkoušek a se spuštěním výroby se počítá ve druhém čtvrtletí roku 2014. Podnik se dále
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zaměřuje na nové rozvíjející se trhy, ale prosazuje se i ve vyspělé západní Evropě.
V loňském roce bylo otevřeno obchodní zastoupení v Číně.
Generální ředitel, předseda představenstva akciové společnosti PAPCEL Litovel a
její většinový majitel, tedy „Top manaţer od nás…“, je ročník 1971 a ţije v Litovli („Litovel je
krásné město, stěhovat se nehodlám. Ţiju tady rád,“ říká). Je ţenatý a má dvě děti. Vadí
mu nedostatek schopnosti komunikovat a permanentní skepse našeho regionu. Rád vidí
vysoké nasazení, zájem, optimismus, pozitivní myšlení. Jeho koníčky: tenis, kolo, rybaření,
myslivost, lyţe. Nejlepší ţivotní rozhodnutí: opustit zemědělství a vystudovat ekonomii.
Ţivotní motto: Kdyţ se člověk nenadchne, ničeho nedosáhne!
Rozhovor „TOP manaţeři od nás …“ se týká našeho spoluobčana, pana Jozefa
P a v l í k a, i kdyţ jeho podnik sídlí mimo Litovel, v Července. Jde o majitele firmy HOPAX,
která patří k nemnoha firmám kraje, které se rozvíjely i v krizi. „Právě investice v období
hospodářského útlumu nám hodně pomohly k dalšímu rozvoji,“ přiznává ředitel a majitel
firmy v jedné osobě.
Rodák ze Slovenska dlouho pracoval pro podnik Vihorlat Snina jako zástupce pro
severní Moravu a u nás v Litovli uţ zŧstal. Tady si s manţelkou postavili dŧm. V Července
ještě za totality dělal práce pro JZD, o zdejších prostorách věděl. Byly prázdné ještě v roce
1993, a tak zde zaloţil firmu a přivedl ji do kategorie úspěšných a významných
zaměstnavatelŧ Olomouckého kraje, kteří se stále rozvíjejí. Pan Pavlík se stal Podnikatelem
Olomouckého kraje 2009.
Podnikání začínal s ocelovými konstrukcemi a mostovými jeřáby, o kterých z doby
práce ve Vihorlatu věděl nejvíc. K dispozici měl jeden jeřáb, základní zámečnické
vybavení a pět zaměstnancŧ. Měl sice společníky, ale ti nechtěli firmu dále rozšiřovat, a
proto po čase skončil jako její majitel. Za největší chloubu povaţuje firma celosvětovou
novinku – stroj, který v sobě zahrnuje dva zpŧsoby obrábění. Není to ovšem vynález jen
této firmy, podílí se na něm dvě další renomované firmy, výrobci obráběcích strojŧ.
Vlastně se tak spojily dva stroje do jednoho, coţ bylo nemyslitelné. Jezdí se na něj dívat
zástupci rŧzných podnikŧ a vypadá to, ţe by o jeho výrobu mohl být zájem.
Výrobky firmy jsou například tahače pro přepravu obřích nákladŧ, výrobky pro
zaoceánské lodi, obří ropné plošiny nebo extrémně namáhané svařované součásti strojŧ
na raţení tunelŧ. Jde o skutečně náročné prvky. Firma také staví ocelové konstrukce
továrních hal na klíč, nyní například je připraven projekt na novou továrnu
v Medzilaborcích na Slovensku. Jednání probíhá se Saudskou Arábií, kam by se měly
dodávat stroje i zaškolovat místní odborníci. Ve spolupráci s francouzskou firmou vyrábí
ocelové konstrukce jeřábŧ a provádí jejich montáţ. Provozuje také mezinárodní
kamionovou dopravu a autoservis.
Panu Josefu Pavlíkovi je 61 let, je ţenatý a má tři dospělé děti, které také pracují ve
firmě. Počet zaměstnancŧ firmy je 220 a roční trţby kolem 300 milionŧ korun. Jako horizont
firmy vidí tak 250 zaměstnancŧ a zvyšování produkce cestou nových technologií a strojŧ.
Odvaha, ta mu rozhodně nechybí. Podle úspěchŧ firmy jej zatím nezklamala. „Kdyţ řeknu,
ţe postavím halu, tak ji taky postavím“… tvrdí tedy právem. Jako zajímavost uvedl
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v závěru, ţe je pro něj naprosto symbolické písmeno P: Pepa Pavlík, narozený pátého pátý
v Palotě (vesnice na polské hranici na východním Slovensku).
Posledním z galerie úspěšných je Ing. Jiří M e n c l, jednapadesátiletý zakladatel,
jednatel a ředitel firmy SEV Litovel. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a do roku
1990 pracoval v Uničovských strojírnách ve slévárně a na ekonomickém úseku. Do roku
1999 byl ředitelem litovelského závodu ETA Hlinsko. Ve stejném roce zaloţil SEV Litovel,
firmu, která má dnes na 200 zaměstnancŧ a vyrábí gramofony, automobilové součástky,
motorky a další součástky pro dětské elektrické vláčky. Podnik je největším evropským
výrobcem gramofonŧ, přístrojŧ, které si pořizují hlavně hudební fajnšmekři. Loni jich firma
vyrobila 35 000 kusŧ a vozí je do celého světa. Ty nejdraţší „vychytané“ přístroje stojí i 7 000
eur!
Jak je moţné, ţe se výroba gramofonŧ v Litovli vŧbec udrţela? Tradice tu byla
dlouhodobá, ovšem postupně výroba směřovala k zániku. Vedení firmy ETA dokonce
rozhodlo, ţe závod v Litovli zruší a výrobu domácích spotřebičŧ převede do Hlinska.
Výroba gramofonŧ tak měla definitivně skončit. Ing. Mencl se dohodl s majiteli na
odkoupení budovy pro výrobu gramofonŧ s doplňkovým sortimentem pro automobilový
prŧmysl a zaloţil firmu SEV. Hned na počátku zaměstnal 150 lidí a počet se do dneška
vzrostl na 200.
Hned po zaloţení firmy se výroba začala zvyšovat. Byly odstraněny všechny
zbytečné reţijní náklady a tím výrobky byly zajímavé i cenově. Jiţ v roce 2000 se výroba
dostala nad 30 000 kusŧ ročně. Loňský rok s 35 000 kusŧ byl zatím v historii firmy
nejúspěšnější. Sice je to pořád mnohem méně neţ v dobách produkce pŧvodního
výrobce, firmy TESLA Litovel, ale ta doba se jiţ nikdy nevrátí. Gramofony zajímají uţ jen
specifickou skupinu lidí, která upřednostňuje poslech z vinylových desek. Jsou to spíše
fandové, kteří povaţují zvuk z moderních přístrojŧ za příliš dokonalý, studený aţ sterilní –
pouštění gramofonu je pro ně jakýsi obřad a úplně jiný pocit neţ pouštění dálkovým
ovladačem.
Většinou to znamená, ţe jde jiţ jen o gramofonovou „klasiku“, bez moderních
vychytávek a největší úspěch tak mají jednoduché gramofony bez jakékoliv elektroniky. Ty
se ve světě prodávají za zhruba 200 eur a prodá se jich nejvíc. Pro ty, kteří chtějí
mimořádnou kvalitu poslechu a nelitují peněz, se vyrábí přístroje za cenu kolem 7 000 eur,
ale takových se vyrobí jen pár desítek kusŧ ročně. Jsou do nich montovány ty nejdraţší
snímací systémy a výrobek má špičkový design.
Prostřednictvím rakouského partnera Audio Tuning má firma obchody s přibliţně 60
zeměmi světa. Úspěšná je zejména v Anglii, Německu, USA, Austrálii a má zákazníky i v tak
tradiční elektronické velmoci jako je Japonsko. Ze zajímavých zákazníkŧ je moţno
jmenovat anglickou královnu. To trh s gramofony v Česku není pro firmu nijak významný,
představuje jen kolem tří set kusŧ ročně. Evropský trh je pro firmu stěţejní a výroba
představuje kolem 65 % ročního obratu. Gramofonová produkce je doplňována výrobou
trysek na ostřikování čelních skel u Škody Octavia, ostřikovačŧ pro výrobce ZETOR a TATRA
nebo servomotorkŧ pro naklápění světlometŧ pro firmu HELLA. Pro světového výrobce
dětských elektrických vláčkŧ firmu MÄRKLIN vyrábí firma motorky a cívky.
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42. ZÁVĚR
Ve zhodnocení uplynulého roku vycházíme z článku starosty města Ing. Zdeňka
Potuţáka v Litovelských novinách 1/2012, na stránkách 1 a 9. Konstatuje v něm, ţe nové
zastupitelstvo města nejen dokončovalo akce z minulého období, ale zahájilo a
realizovalo další projekty. Například v obci Tři Dvory byla vybudována kanalizace,
financovaná z dotace Ministerstva ţivotního prostředí ČR a z prostředkŧ ML. Provedla ji
firma MODOS Olomouc. Kanalizace byla dokončena i v ulicích Švermova, Olomoucká,
Ţerotínova a Rybníček v Litovli a v obci Chořelice. Spolu s intenzifikací ČOV ji realizovala
firma STRABAG. ML chystá předloţit ţádosti a projekty na kanalizace v obcích Unčovice,
Rozvadovice, Březové, Víska a Chudobín.
V rámci rozvoje bydlení byl vypracován projekt na zavedení inţenýrských sítí
v lokalitě Pavlínka pro 1. etapu výstavby rodinných domkŧ. Zároveň byly zahájeny práce
na projektu regenerace sídlišť Gemerská a Karla Sedláka, kde by mělo být obnoveno i
hřiště u internátu SOŠ.
Pro rozvoj sportu a volnočasového vyţití se rozběhly nové cyklostezky do Tří Dvorŧ,
Unčovic a k městskému hřbitovu. Rada města Litovle pronajala pozemek za loděnicí TJ
Vodní sporty Litovel, která zde chce vybudovat kemp a nově vyznačená vodácká stezka
na řece Moravě slibuje přitáhnout další vodní turisty. Ve spolupráci s TJ Tatran Litovel byla
provedena rekonstrukce šaten na fotbalovém stadionu a obnoven povrch hřiště pro
házenou. Budovu Sokolovny odkoupilo ML a zatím zde byla opravena sociální zařízení.
Předpokládá se oprava kluboven, šaten a sprch v přízemí i vybudování nové kuţelny.
Stavební úpravy se rozběhly i na několika školních budovách. Aby byla sníţena
jejich energetická náročnost, došlo k výměně oken na budově SOŠ, ZŠ Jungmannova,
v MŠ Kollárova a v části MŠ Gemerská a Čihadlo. Dále byla rekonstruována dětská hřiště a
osazena novými herními prvky na sídlišti Karla Sedláka, v parku Míru, v MŠ Svatojánek,
v Myslechovicích a na hřišti v Chudobíně.
Rychlejšímu rozvoji města chybí schválení územního plánu. Po zrušení toho starého
se pro prŧtahy a rozpory týkající se silničního obchvatu kolem města a protipovodňových
opatřením se vleče ten nový. Návrh je jiţ schválen Olomouckým krajem. Teď ještě
projednat připomínky občanŧ a někdy v polovině příštího roku by další výstavbě nemělo
nic stát v cestě. Povodí Moravy připravuje pro město další protipovodňová opatření, která
bude podle zákona i financovat. Protoţe se realizace dotýká i mnoha soukromých
pozemkŧ, probíhají jednání s vlastníky a na stavební odbor MěÚ jsou jiţ podány ţádosti o
územní rozhodnutí pro nultou a první etapu uvedených opatření. Občané navrhují rychlejší
opatření spočívající ve vytěţení nánosŧ písku z řeky a odstranění některých
neoprávněných staveb na jejích březích. To by mělo zkapacitnit prŧtok koryty řeky
Moravy.
Stav komunikací a chodníkŧ není dobrý. ML postupně prosazuje opravy. V roce
2011 byla opravena křiţovatka ulic Příčná a Palackého, chodník kolem restaurace U
Zeleného stromu a před pivovarem, část ulice Kollárovy a Ţerotínovy, nové komunikace
byly vybudovány v ulici Švermově, v Chořelicích a mezi Červenkou a Třemi Dvory.
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Nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce restaurace Záloţna, jejímţ nájemcem se stal
Pivovar Litovel (více viz v kapitole Památky, opravy). Další kroky byly provedeny
v záleţitosti řešení stavu litovelského koupaliště. Nakonec zvítězila levnější varianta typu
biokoupaliště. Projekt byl předloţen Regionální radě Olomouckého kraje ROP se ţádostí o
přesunutí pŧvodně přislíbené dotace na tuto variantu. Zatím ovšem rozhodnuto nebylo.
ML podpořilo zájem Charity Šternberk o dotaci na rekonstrukci 1. poschodí objektu bývalé
ZŠ Jungmannova pro charitní péči nebo vyuţití pro seniory. Ti jsou podporováni ML, kdyţ
dobře pracující Seniorklub Litovel získal moţnost vyuţívání Malého sálu Záloţny bezplatně
pro své akce nebo příspěvek na slevy vstupenek na kulturní akce MK.
ML by rádo realizovalo řadu dalších plánŧ a projektŧ, ovšem ekonomický vývoj není
příliš příznivý a sestavení rozpočtu na další rok bude velmi sloţité. Očekávaný rŧst
ekonomiky se nekoná a z daňových příjmŧ chybí městu za poslední čtyři roky 72 milionŧ
korun. Příznivá není ani skutečnost, ţe se sniţuje objem dotací poskytovaných EU i ČR.
Město má na dobré úrovni jak infrastrukturu, tak i sluţby. Nyní by to potřebovalo investovat
do sníţení nákladŧ na provoz budov v oblasti energií, instalací nových světel veřejného
osvětlení uspořit energii či opravovat stávající majetek. Velmi náročné bude řešení vyuţití
budovy po ZŠ Vejdovského i prostor po Komerční bance v budově Záloţny. Problémŧ není
a nebude málo. ML však má připraveny projekty na dotační tituly, snaţí se získávat
investory pro rychlejší realizaci připravených záměrŧ. Chce postupovat s ekonomickou
obezřetností a hledat další cesty jak zajistit rozvoj města i v následujících letech. Starosta
věří, ţe díky aktivní spolupráci všech institucí a občanŧ mŧţe mít rozvoj města stoupající
tendenci a dobré výsledky.
Tak vypadá situace u nás doma v Litovli, dá se říci – vše v normálu, nic
světoborného se neděje. Ovšem končící rok 2011 je v Česku vesměs vnímán jako hořký, i
kdyţ ani republice, ani národu, ani ekonomice se nic tak strašného v zásadě nedělo.
Ţádná bolestná a rozsáhlá ţivelní katastrofa území republiky nezasáhla. Ekonomika se silou
vŧle udrţela těsně nad hladinou, která odděluje rŧst a propad. Nezaměstnanost poklesla.
Zadluţenost státu bohuţel vzrostla; přebytkový rozpočet se posouvá do roviny utopií.
Společenská atmosféra se stala nepatrně nesmířlivější vŧči korupci, coţ ale neznamená,
ţe tady reálná míra korupce poklesla – posun moţná tkví jen v tom, ţe aktéři korupce o
něco více riskují; ale i to je pozitivní.
Proč tedy tvrzení o hořkém roce 2011, kdyţ republika výrazně nestrádá? Protoţe rok
od roku zřetelněji mizí vize a naděje. Protoţe horizont, s nímţ zdejší společnost o sobě
uvaţuje, a s jehoţ vědomím koná, se zmenšuje. Nějak únosně přeţít další den, měsíc, rok;
tak se v současnosti vedou úvahy. Lepšího je čím dál méně, nebo se naděje nachází
někde zatraceně daleko. Snad je to reakce na nevyzpytatelnou globalizaci, snad jakýsi
druh fatalismu. Ve světle toho se dá lépe porozumět tomu, jak bylo přijato na konci roku
rozloučení s Václavem Havlem: pro mnohé coby konec jedné české epochy, pro řadu lidí
ovšem národní kýč. Postoje sice radikálně rŧzné, avšak její zdroj a motivace v podstatě
totoţné: obecnější nedostatek budoucnosti a nevíra v ni. Emoce však nejsou symbolem
víry. Právě víry se nám totiţ nedostává. Té víry, která vyrŧstá z kritického vědomí o vlastních
moţnostech a silách, z vědomí o vlastní situaci. A myslím, ţe naše situace zdaleka není,
pokud nepodléháme defétismu, beznadějná.
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Obvykle dávám v závěru k dobru něco z pera pana Luboše Šika a zŧstanu tomu
věrný i nyní. Ono to velice sedí k předešlé úvaze:
SONET K ROKU 2011
Zas jeden rok se konci blíţí,
dny pestré zšednou v zapomnění,
dnešek se na minulost mění
a řeka Léthé chladem čiší.
Ještě ţe stačí kliknout myší,
a internet nám převypráví
rok pravdivější neţ ten pravý –
jednou je nikdo nerozliší.
Pohled na svět se více blíţí
pomluvám, drbŧm, třeskŧm, pleskŧm,
teprve kdyţ to najdem v Blesku
věříme, ţe nás píchá v kříţi.
Tak ať média přejí Česku
a ten rok přejde bez potíţí.
Kronika končí a je zde opět konstatování, ţe nebylo lehké všechny údaje získat a
zpracovat do čtivé podoby. Zdálo se, ţe pokud bude více vyuţíváno výdobytkŧ doby,
jako je internet a elektronická pošta, bude vše jednodušší a rychlejší. Asi to málo kalkuluje
s lidským faktorem, který to tak nějak brzdí a nedává tomu tu správnou rychlost. I kdyţ se
podařilo snad 90 % ţádostí odeslat na mailové adresy, odpovědi chodily pomalu, mnohdy
vŧbec. Po první urgenci se to poněkud zlepšilo, pak následovala ţádost a nakonec
prosba – jen několik zatvrzelých odolalo a kronikář uţ v sobě nenašel dosti sil v boji
pokračovat. I přes tyto výpadky jsou informace dostačující a vyhovují tomu, co se od
kroniky očekává. Kdyby nebylo členŧ Letopisecké komise a hlavně její tajemnice, paní
Hany Dohnalové, kteří pomáhali seč mohli se získáváním odpovědí a informací vŧbec,
bylo by snad nemoţné dojít ke zdárnému konci. Stěţejní je ovšem pomoc dvou členŧ
komise, a to pana Luboše Šika, jehoţ materiálŧ a databáze vyuţívám a on je prvním
faktografickým kritikem napsaného, a paní Marie Hrubé, obětavé jazykové korektorky
zpracovaných kapitol. Jako výborné se také ukázalo připomínkování textu kroniky před
konečnou redakcí tím, ţe pěti členŧm komise je moţno zpracované části přeposlat
elektronicky. Ti další si musí počkat na vytištění textu, který si posléze mezi sebou vymění.
Tak je moţné přistoupit k tisku, aniţ by se muselo čekat na přečtení a připomínkování
celého výtisku kroniky.
Poděkování patří i vedení města, především starostovi města Ing. Zdeňku
Potuţákovi, který práci na kronice sleduje a byl iniciátorem schŧzky, na které se vyřešily
jisté připomínky k šíři textu v jednotlivých kapitolách a vyjasnění priorit informací v kronice.
Tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček má pro problémy se zpracováním kroniky pochopení
a bude jistě nápomocen při vytvoření fotodokumentace, jako součásti kroniky města.
Konečnou podobu kronice dá pak pracovník MěÚ pan Petr Navrátil, jehoţ magické
posuny částí textu při řazení kapitol nemohu neţ obdivovat. Nakonec děkuji členŧm rodiny
za pochopení pro tuto časově velmi náročnou činnost, kvŧli které jsem se jim mnohdy
nemohl plně věnovat.
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