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1. ÚVOD 

 

Ţijeme v době, kdy jsme denně ze všech stran zahlcováni informacemi a fámami, 

není proto snadné vybrat ty podstatné a pro ţivot občanŧ významné. Většina lidí se o to 

ani nepokouší. Přebírají takové hodnocení doby, jaké nám nabízejí média. V závěru roku 

hodnotilo současnou situaci jako špatnou či velmi špatnou 70 % respondentŧ, za ani 

dobrou, ani špatnou ji má 24 %, za dobrou či velmi dobrou jen 6 %. Zato ţivotní úroveň své 

domácnosti povaţuje za dobrou či velmi dobrou 38 %, za ani dobrou, ani špatnou 38 %, za 

špatnou 23 %. A pak si vyber: mají se lidé dobře nebo špatně? 

Před třiadvaceti lety byl takřka ze dne na den nastolen systém politické svobody a 

parlamentní demokracie. V ekonomice začal dominovat trh místo plánování a současně s 

tím soukromé vlastnictví místo vlastnictví státního. Pulty obchodŧ se naplnily zboţím, slovo 

„nedostatkové“ zmizelo ze slovníku. Před supermarkety je tolik aut, ţe není kde 

zaparkovat. Právě toto tehdy lidé chtěli? Chtěli zákaz komunistŧ, kratší pracovní týden a 

delší dovolenou, zvýšení platŧ, ale současně nivelizaci příjmŧ a společnost bez zbohatlíkŧ, 

pozitivní diskriminaci, méně emisí CO2 a další podobné věci, prosazované mluvčími 

občanských sdruţení? Jsme svobodnější, a pokud, tak v jakém smyslu? Je náš ţivot méně 

vázaný předpisy, méně hlídaný donašeči, státní mocí a úředníky? Měli jsme tehdy 

nemístné a neoprávněné iluze? Byli jsme naivní a hloupí? Mýlili jsme se ve svých 

očekáváních? Za 23 let je tu ovšem celá generace, která necinkala klíči, která zná ţivot 

v komunismu jen z vyprávění a nemá autentické srovnání. 

Ale vraťme se na počátek roku 2012. Boj proti korupci byl mediálním heslem této 

vlády, měl to být lék na všechny neduhy naší společnosti. Kolik je však korupce ve 

skutečnosti nikdo neví. Největší ohlas vzbudilo zatčení populárního poslance, 

nevybíravého kritika vlády, MUDr. Ratha, vyšetřováno bylo i několik dalších známých 

osobností, funkcí se vzdávali podezřelí poslanci i ministři, reálně prokázané případy 

korupce ale chyběly. Společenská objednávka zněla: zavřít všechny, nejlépe na doţivotí. 

Inkvizice, čarodějnické procesy a mediální soud, to je ale problematické pojetí 

spravedlnosti. 

Současně ovšem nabobtnalá byrokracie, podporovaná Evropskou unií a jejími 

dotacemi, je pařeništěm, kde se korupci daří. Ve změti předpisŧ, kterým uţ nikdo 

nerozumí, rozhoduje úředník, a proto jsou úplatky účinné. Kaţdý kdo rozhoduje je a priori 

podezřelý a média z  kaţdého podezření úspěšně dělají kriminální čin. Lidé potom rádi 

přijímají mediální bublinu za svŧj osobní názor. 

Není to ale jen vina úředníkŧ a vlády, jsou to občané, kteří ţádají, aby všechny 

jejich problémy vyřešil stát nějakým předpisem. Současně ovšem stát, zákony, instituce i 

jejich představitelé, přestávají být autoritou a respektovanou hodnotou. Mladistvý 

komunista s hlavou plnou sloganŧ o oţebračeném národě 28. 9. v Chrastavě vystřílel 

zásobník pistole na prezidenta Klause, naštěstí jen plastovými kuličkami, protoţe 

prezidentova ochrana byla nečinná. Stát nedokáţe občanŧm zajistit nedotknutelnost 

jejich soukromí, popřípadě je sám svými orgány porušuje. Rozšiřuje se názor, ţe vše ovládají 

z pozadí neviditelní „kmotři", coţ je obdoba světového ţidovstva či svobodných zednářŧ, 

kteří „ovládali“ společnost našich dědŧ. 
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Vše, co je se státem spojeno, je dnes a denně zpochybňováno a zesměšňováno 

médii. Do značné míry se na tom podepsaly poslední volby a krouţkování lidí z konce 

kandidátek. Vynesly do popředí zcela neznámé a nezkušené politiky, jejich nevěrohodná 

kvalifikace pro vedení státních institucí a odborných ministerstev byla patrná i laikŧm. 

Premiér Nečas vyměnil postupně takřka celou vládu, vyvrcholilo to v prosinci jmenováním 

a odvoláním ministryně obrany Karolíny Peake po pouhém týdnu. 

Vládu proto po celý rok provázela řada afér. Reforma maturit skončila velkým 

prŧšvihem, nový registr vozidel po napojení na databázi zkolaboval, platnost sKarty na 

výplatu sociálních dávek musela být po bouřlivé kritice omezena na pouhý prŧkaz, 

elektronická zdravotní kníţka IZIP byla zrušena a autoři předáni soudu. V pŧlce září se 

několik lidí otrávilo metylalkoholem a ministr Heger se zásadně rozhodl skoncovat s českým 

alkoholismem; nařídil prohibici. Po 14 dnech pak obtíţně hledal cestu jak nahradit škody a 

co udělat s tisíci litry podezřelého alkoholu. 

Prezident Klaus na svatováclavské pouti kritizoval, ţe zesiluje řízení našich ţivotŧ ve 

všech moţných i nemoţných směrech, omezování občanských práv a svobod svým 

rozsahem přerŧstá do útoku na samu podstatu demokratického zřízení. Nejsou to jenom 

předpisy našich úřadŧ, Evropská unie po ţárovkách, rumu a pomazánkovém máslu 

zakázala prodávat i marmeládu. Občané jsou prostě osoby duševně nezralé, 

nesamostatné, o které se moudří pachatelé dobra musejí postarat.  

Koaliční vláda Petra Nečase se dostala do poloviny svého funkčního období, 

zpočátku bezpečná většina 18 hlasŧ ve sněmovně se za tento rok zcela vypařila a vládě 

na konci roku zŧstal zase tradiční boj o jediný hlas. Koaliční strana Věci Veřejné se 

rozpadla, její představitelé se vzájemně nahrávali a nahrávky dali k soudu, vše za vydatné 

spoluúčasti médií. V koalici potom zŧstala jejich frakce pod vedením Karolíny Peake a 

názvem Lidem.  

 I takto zdánlivě slabá vláda ovšem nakonec prosadila všechny zákony, které 

sněmovně předloţila: drahé a sporné vyrovnání s církvemi, reformu dŧchodŧ s „druhým 

pilířem“ spoření na dŧchod, „daňový balíček“ se zvýšením DPH na 15 a 21 % a konečně i 

státní rozpočet se závratným deficitem 100 miliard Kč, a přesto menším neţ by byl bez 

„šetřících opatření“. 

Lidé jsou nespokojeni se stavem české politiky, přesněji s tím, jak nám českou politiku 

představují média. Sami občané tomu příliš nerozumějí. Opozici to samozřejmě vyhovuje, 

krajské volby nazvala média rudé tsunami. Levice suverénně zvítězila, v krajích začaly 

vládnout koalice komunistŧ a sociálních demokratŧ. Na 17. listopad, den, kdy roku 1939 

uzavřeli nacisté vysoké školy, a roku 1989 dostal ránu z milosti komunistický reţim, na toto 

výročí naplánovali odboráři na Václavském náměstí protivládní demonstraci s rudými 

vlajkami, hvězdami, srpy a kladivy. 

Jsme ale v tomto vývoji izolovaní? Ekonom Pavel Kohout píše: Kapitalismus v Evropě 

prakticky zanikl, Evropa provozuje přebujelý sociální stát, v Bruselu bují další odnoţ 

komunismu, jen v jiném balení. Ţádný stát nemŧţe dát občanŧm více, neţ kolik od nich 

vybere – a od toho je třeba ještě odečíst náklady na přerozdělování. 
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Mnoha lidem se to nelíbí, studenti demonstrují proti komunistickým náměstkŧm pro 

školství. Ve skutečnosti ovšem KSČM volilo jen 7 % a ČSSD 8 % oprávněných voličŧ. Pokud 

tedy skutečně velká většina národa – 85 % - nepodporuje levici, musí přijít k volbám a dát 

svŧj názor jednoznačně najevo, jinak nám budou vládnout komunisté a ti uţ kdysi po 

převzetí moci předvedli, jak je moţno další volby nepřipustit.  

Podzim byl potom ve znamení nečekaného mnoţství kandidátŧ na úřad 

prezidenta. Jenţe občané mají problém si vybrat. Kandidáti nejsou schopni nabídnout 

levicový ani pravicový program, chtějí se zalíbit všem voličŧm a jsou proto nemastní, 

neslaní, nezajímaví. Ukázalo se jediné: skutečně výrazná osobnost tady chybí. Přímá volba, 

která byla před časem vydávána za nejdemokratičtější projev vŧle občanŧ, má tendenci 

stát se fraškou. Ale to uţ zapíše kronika roku 2013.  

Nevím, bude-li jednou rok 2012 povaţovaný za dobrý nebo špatný, asi zŧstane 

v platnosti první odstavec tohoto úvodu. Ukončit ale mohu potěšujícím sdělením: konec 

světa, určený podle mayského kalendáře na 21. 12. 2012 se odkládá na neurčito. Úvod 

pro kroniku zpracoval člen Letopisecké komise pan Lubomír Šik.  

 

2. POČASÍ 

 Začínáme nový rok a chce se nám věřit, ţe text věnovaný počasí bude oproti 

minulým létŧm výrazně kratší. Zatím vţdy dobrý úmysl zhatily nečekané výkyvy počasí 

nebo anomálie a katastrofy, které tak či onak ovlivnily stav počasí u nás. A o nich je 

potřebí se alespoň zmínit! Začátek ale výraznému normálnímu prŧběhu počasí příliš 

nenasvědčuje. Na Silvestra se sice nakrátko ochladilo, ale pak se vrátily neobvykle vysoké 

teploty. Atlantský oceán se Středozemním mořem se totiţ ohřály více neţ v jiných letech, 

takţe teď sálají tolik tepla, ţe – s výjimkou hor – jen prší. A pokud napadne sníh, za pár chvil 

je pryč.  

 Spíše podzimní neţ zimní počasí se dá očekávat i do poloviny ledna - má být teplo 

a deštivo. Vţdyť uţ první leden trhal teplotní rekordy někde i deseti stupni nad nulou. Druhý 

leden byl ještě teplejší – v jiţních Čechách naměřili 12, 4 °C, tedy stejně jako v řeckých 

Athénách. Je teplo a někteří ptáci jiţ zahájili námluvy. Teplárny ale bědují nad výdělky, 

ČEZ registruje niţší odběry, přebytky elektřiny však ihned vyváţí do ciziny. Myslivci se bojí 

mrazŧ, protoţe trvalejší charakter nynějšího počasí by uškodil nejen rostlinám, ale i zvěři. 

Případné potomstvo by nemělo naději na přeţití. Pole v našem kraji mají problém, jsou bez 

sněhu. Sněhová pokrývka je ale pro přírodu dŧleţitá i kvŧli březnové vláze pŧdy a 

v mrazech pak ochrání jiţ zaseté zemědělské plodiny. Náhlé mrazy by byly katastrofou! 

 Tak  v prvním týdnu roku láme počasí rekordy – takhle teplo bylo naposledy před 78 

lety. Lidé jezdí na kolech a bruslích, slečny v minisukních, na zahradách kvetoucí kytky – 

jsou krásné, téměř dubnové teploty. Ale uţ zaţíváme horor – přihnal se orkán Andrea, který 

na horách dosáhl rychlosti aţ 130 km/hod., v níţinách 90 km/hod.. Silný vítr na horách vířil 

hustě padající sníh, silničáři a ţelezničáři museli uklízet kromě sněhu také stromy, které 

popadaly na silnice a koleje pod náporem těţkého mokrého sněhu. Na  Jeseníky padla 

bílá tma, tvořily se vysoké návěje a sněhové jazyky, zvýšilo se nebezpečí lavin.    
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 Zima v Česku rozrazila dveře. Jestliţe zatím lidé odkládali odjezd na hory kvŧli 

ubývajícímu sněhu, teď ho místy napadlo aţ pŧl metru a jarní klima na horách vytlačily 

sněhové bouře s vichřicemi. Mŧţe za to tlaková níţe v podobě obrovského vzdušného víru 

od Skandinávie aţ po Francii. Tento vír vtahuje do Evropy velmi studený vzduch ze 

Špicberkŧ a ten ochlazuje vlhké a teplé proudění z Atlantiku – to naopak mŧţe za vydatné 

sněţení či déšť. Na horách uţ vlekaři očekávají nápor, u nás v níţině je deštivo a teplota 

osciluje kolem pěti nad nulou, takţe vládu má obleva.   

 Jsme v polovině ledna a podle meteorologŧ máme šanci i my v Olomouckém kraji 

na pořádnou zimu, která má vtrhnout i do niţších poloh. Proudění vzduchu se výrazně 

mění a objevuje se studený vzduch ze severu a severozápadu. Takţe ţádné předčasné 

jaro, ale sníh, mráz a ledovka. Bude to zima, která opravdu snese přívlastek „ruská“. Ze 

Sibiře k nám v posledních lednových dnech míří mráz, který tu letošní sezónu ještě nebyl. 

Teploty klesají v noci v níţinách k minus patnácti aţ dvaceti, na horách se najdou místa, 

kde je aţ minus třicet! Nejchladněji je na severovýchodě Moravy, která je Sibiři nejblíţe, 

kde zimu navíc doprovodí silně znečištěné ovzduší. Pak uţ jsme na řadě my! 

 Před teplotami okolo minus dvaceti varují lékaři, potíţe mají energetici i správci 

kolejí. Meteorologové se bojí, ţe dojde ke zlomení rekordu z roku 1929, kdy bylo v jiţních 

Čechách naměřeno minus 42,2 °C. V ohroţení jsou lidé se zhoršenou termoregulací, tedy 

malé děti a senioři. Energetici sledují jak praskají izolátory na vedení vysokého napětí, na 

ţeleznici se při minusových teplotách trhají koleje nebo zamrzají výhybky. Jediným 

„potěšením“ je uţ více neţ týden jasná obloha a plno sluníčka. 

 Tak pozor! Přísloví, ţe mráz kopřivu nespálí, asi přestane v prvních únorových dnech 

platit. Z Ruska přicházejí mrazy, které mohou dosahovat aţ 35 stupňŧ. A ţe dorazila sibiřská 

zima dokázaly extrémní teploty, při kterých padaly rekordy. Například v Jeseníku byl 1. 

únor nejchladnější za posledních 21 let – meteorologové tam naměřili 19,9 stupně Celsia 

pod nulou. Rtuť teploměrŧ klesá níţ a níţ, mráz zabil ţenu. Města se dusí, prach se teď drţí 

u země, na horách je ale vzduch svěţí. Podmínky pro lyţování jsou báječné a děti, kterým 

začaly prázdniny, toho plně vyuţívají.  

 Třeskuté mrazy krutě svírají většinu Evropy. Přibývá obětí – Ukrajina jich hlásí uţ 63, 

Polsko 29, dokonce i Japonsko 55 lidí. První únorový víkend si připsal hodnocení jako 

nejstudenější víkend roku, bylo překonáno 105 teplotních rekordŧ, které byly naměřeny na 

155 existujících stanicích. Na Jezerní slati, blízko šumavské Horské Kvildy naměřili 

neuvěřitelných – 38,1 °C. Rekord přes čtyřicet pod nulou sice překonán nebyl, ale i tak to 

byl neobvyklý extrém. Další den se na Kvildě zastavil teploměr aţ na – 39,4 °C. To uţ je 

skutečně jen pár stupínkŧ od absolutního minima – 42,2 °C naměřeného před 83 lety 

v Litvínovicích u Českých Budějovic. Klepat kosu při pouhém pohledu z okna a představě, 

ţe musíme vystrčit nos, budeme prý aţ do 20. února. Mrazy totiţ jen tak nepoleví.  

 Taková zima uţ v Evropě dlouho nebyla. Extrémní mrazy uţ tady zabily přes 600 lidí. 

Sníh zaskočil i obyvatele Říma, sněţilo i v jihoitalské Kalábrii. Kritická situace je i na Moravě. 

Kvŧli hustému sněţení 15. 2. bouralo na R 35 z Olomouce na Ostravu 40 aut. Na cestě byla 

„bílá tma“ a do série střetŧ se „přimotaly“ osobní vozy, dodávky i kamiony a silnice byla 

téměř 24 hodin zablokovaná.     
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Rušný víkend měly obce na Konicku. Ve čtvrtek  16. února aţ 30 centimetrŧ sněhu 

zasypalo tuto oblast – nejhorší situace byla v Protivanově a Bukové. Cesta z Hvozdu přes 

Březsko na Konici byla neprŧjezdná, řada aut zŧstala na trase, zásobování se poloţilo, 

obce byly odříznuté od světa. Nic takového tu nepamatují celé desítky let! 

 Velkých škod se obávají zemědělci v Olomouckém kraji. Holomrazy, kdy teploty 

klesaly pod minus dvacet stupňŧ a navíc na polích neleţel ţádný sníh, poškodily 

především obiloviny a řepku. „Samotný mráz nevadí, horší je, ţe v rovinách Hané přišel 

v době, kdy na polích nebyl ţádný sníh. Navíc před mrazy bylo naopak nadprŧměrné 

teplo. Rostliny tak byly mnohem náchylnější,“ informuje šéf olomoucké agrární komory 

Miroslav Porč. V severní části kraje s nedostatkem sněhu na polích problém nebyl, na jihu 

je však nebezpečí, ţe by obiloviny mohly napadnout plísně. Mrazy měly paradoxně i své 

plus. Současné mrazivé počasí znamená, ţe na jaře bude méně klíšťat, prořídnou 

populace sršní a komárŧ a ubude i hrabošŧ. Silný mráz venku „kosí“ také viry a zabíjí 

choroboplodné zárodky, které jsou pŧvodci nemocí.  

 Začíná poslední únorová dekáda a meteorologové hlásí konec extrémně 

minusových teplot a návrat počasí k normálu. Tři následující dekády by prý neměly ničím 

překvapit!? „Doba ledová“ je tedy prozatím u konce. Přichází obleva do niţších poloh, 

mizí poslední zbytky sněhu a tenčí se nebo úplně mizí led na rybnících. Nás ale straší něco 

jiného. Začíná pršet, na horách je kolem nuly a v Jeseníkách je těţký mokrý sníh a lavinové 

nebezpečí na čtvrtém, tedy druhém nejvyšším stupni nebezpečí. Pod horami uţ začíná 

tající led komplikovat situaci na menších tocích a kvŧli nahromaděným krám je 25. února 

vyhlášen první a posléze i druhý stupeň povodňové aktivity. 

 Nebezpečí je reálné – výše Moravičan leţí na horách asi 250 milionŧ kubíkŧ vody. 

Vodohospodáři uklidňují, ţe nyní odtaje maximálně jedna třetina, coţ povodně nezpŧsobí. 

Podle nich na některých úsecích řek uţ není led, ale voda a hladina Moravy je pod limity 

povodňového nebezpečí. Zahrozila sice  Třebŧvka v Lošticích, ale ledy se podařilo brzy 

rozbít. Začíná zimní přetlačovaná mezi dvěma významnými klimatickými jevy: jednou se 

z východu na západ tlačí studený kontinentální vzduch, jindy naopak ze západu na 

východ ten mořský a teplý. Pro nás výhoda – v noci přimrzne, tání se pozastaví.  

 O posledním únorovém víkendu je Morava plná ledových ker, u Svatojánu zasahují 

hasiči, ale větší nebezpečí nehrozí. Kmeny stromŧ jsou usměrněny po toku, nakonec je 

odvolán stav nebezpečí. Dopadli jsme dobře. Třeba na Bečvě vznikla ledová bariéra 

dlouhá 18 kilometrŧ (!) a hrozila Teplicím nad Bečvou, Hranicím i Lipníku. „To uţ jsou jen 

poslední záchvěvy zimy, kterou - s výjimkou rekordní mrazivé epizody – povaţuji za velmi 

teplou. Podobné zimní dozvuky lze kvŧli výkyvŧm teplot a střídání slunečných dnŧ se 

sněhovými metelicemi nazvat březnovou zimou,“ charakterizuje situaci Petr Dvořák 

z Českého hydrometeorologického ústavu.  

 Je první březnový den a po bouřlivém povodňovém týdnu se hladiny řek 

v Olomouckém kraji uklidňují. Hrozbou tak zŧstává pouze tající sníh na horách. Hladiny 

dále klesají a prŧtok se zpomalil. Na ţádném z tokŧ uţ obyvatele ledové kry neohroţují. Po 

Bečvě proplulo poslední únorový den asi 250 000 kubíkŧ ledu a šlo tak o největší masu ledu 

za posledních třicet let. Nastávají dny plné slunce, všichni si lebedí. Do pařenišť směřuje 
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přísada salátu, do skleníkŧ zahrádkáři vysévají ředkvičku. Ani teplejší počasí v níţinách řeky 

neohrozí, protoţe do pěti set metrŧ nad mořem uţ ţádný sníh není a výše bude mrznout. 

Hladiny řek by se zvedat neměly – na horách se nový sníh neočekává a ten starý zatím 

vţdy přes noc zmrzne. Pravidla ovšem mají své výjimky, a tak u nás 8. února napadly        

asi 3 centimetry sněhu a pokazily zahrádkářskou jarní náladu dokonale (naštěstí sníh další 

den definitivně zmizel!). 

 Zdá se, ţe nástup jara je nezpochybnitelný. Slunce uţ několik dní vydrţelo na obloze 

téměř celý den a v sobotu 17. března jeho paprsky vytvořily na 113 teplotních rekordŧ, 

z nichţ 69 bylo starších 30 let! Na horách se ještě vesele lyţuje, níţiny uţ zcela ovládlo jaro. 

Ačkoliv podle astronomického kalendáře začíná jaro aţ 20. 3., skutečně teplé počasí jiţ 

přišlo o tři dny dříve. Teplý vzduch dorazil do Česka z jihozápadu Evropy z oblasti Španělska 

a jiţní Francie. Teplo vylákalo na vzduch cyklisty i zahrádkáře. A je ještě líp! Na Josefa 

padlo české teplotní maximum z roku 1791, které odolávalo 221 rok. Tehdy zemi  vládl císař 

Leopold II., syn Marie Terezie! A vyloţeně letní počasí drtilo teplotní rekordy na desítkách 

míst, historické tabulky se přepisovaly na 136 místech. Slunečné počasí se hned projevilo 

v parcích, lesích i na cyklostezkách. Nejenţe se začala probouzet příroda, ale i lidé vyrazili 

ven. Teplo nalákalo zahrádkáře k rýčŧm a hrábím, města poslala do ulic čistící vozy, na 

cyklostezce do Vísky se málem vytlačovali cyklisté s bruslaři na kolečkových bruslích.  

 Jaro uţ se nevzdává, teploty vyskakují aţ ke dvacítce a předpověď hlásí, ţe tomu 

tak bude nejméně do konce měsíce. Dubnové počasí ale má být uţ typicky aprílové, 

tedy nevyzpytatelné. V duchu pranostiky „duben na strakaté krávě jezdí“ se polojasná 

obloha bude střídat s deštěm nebo dokonce s jarními bouřkami. Podle klimatologických 

modelŧ má být následující pŧlrok teplotně nadprŧměrný a sráţkově podprŧměrný 

(obvyklý to meteorologický slogan!). Přesto je velmi zajímavé a výjimečné, aby teploty 

v březnu atakovaly dvacítku, prý se to stává tak jednou za šest let. A teď to bylo hned dva 

týdny po sobě! Ovšem rána jsou chladná, ba velmi chladná, přízemní mrazíky nejsou 

ţádnou výjimkou.   

 Agrárníci na Olomoucku doufají, ţe letošní tuhé mrazy neponičily plodiny, které na 

jaro jiţ čekají v pŧdě. Tu totiţ během nejchladnějších dnŧ nechránila sněhová pokrývka. 

V těchto dnech ale zemědělci šturmují. Pěkné počasí jim zavelelo: sejte! A tak na 

tisícovkách hektarŧ hanáckých polí sejí mák, řepu cukrovku, jarní druhy obilovin (hlavně 

ječmen) i řepku. Doslova vyuţívají kaţdou minutu k tomu, aby za pár měsícŧ pŧda vydala 

slušnou úrodu. Zhruba na pěti tisících hektarech poroste cukrovka, na dalších tisících pak 

jarní ječmen. O něco méně bude jarní pšenice, ovsa a luskovin. S těmi se počítá na asi 

pěti stech hektarech. Zato mák, jehoţ ceny jdou v posledních letech nahoru, jich opanuje 

kolem tří tisíc. Hlavním „hitem“ však zŧstává řepka olejka, která má pořád zajímavé ceny 

kolem 11 000 korun za tunu. Naopak bramborám pěstovaným ve velkém na Olomoucku 

prozatím odzvonilo. Jde jen o desítky hektarŧ a brambory se stále více stávají jen více 

méně záhumenkovou záleţitostí. 

 Je tady konec března a optimismus nás pomalu opouští. Hezké jarní počasí je to 

tam, ochlazuje se, zatahuje se a ze severu přichází studená fronta, která by nad 500 metrŧ 

mohla přinést i sníh. Noci jsou poměrně chladné, teplota klesá i pod nulu. Během dne není 

víc neţ deset stupňŧ. Přestoţe teploty posledních dnŧ nijak extrémní nebyly, dlouhotrvající 
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sucho vyvolává nezvyklé mnoţství poţárŧ. K těm velkou měrou přispívá i jarní vypalování 

trávy. Podle statistik hasičŧ vzrostl obvyklý počet poţárŧ aţ na čtyřnásobek. Jen od 1. do 

25. března hasiči zaznamenali celkem 2 743 poţárŧ, které si vyţádaly 15 lidských ţivotŧ a 

64 zraněných. Škody se vyšplhaly na 63,7 milionu korun.   

 Tak jsme to jaro přechválili! Záţitek kronikáře ze čtvrtka 29. 3. z cesty přes Suchý vrch 

(z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody) byl naprosto nejarní – vytrvalý déšť a nízká 

teplota, silný vítr, déšť se sněhem, sníh s deštěm, sněţení, chumelenice a cestou do níţiny 

zase totéţ, jen v pořadí obráceném. Jsou tady deštivé a chladné dny. V poslední 

březnový den by jeden ani psa nevyhnal a 1. duben si své aprílové označení plně zaslouţil 

– ráno sněhový poprašek, kolem sedmé sněţení, po desáté kroupy, v poledne sluníčko! 

Tak takhle skutečně vypadá aprílové počasí!       

 Severní vítr je krutý…, a to nejen ve známé písničce! Přináší zimu a sněţí nejen na 

horách. K velikonoční pomlázce je třeba si přibalit i rukavice. Koledníci by si měli přichystat 

i teplé prádlo a obout zimní boty s dobrým vzorkem. Velikonoční svátky nebyly nic moc     

a i kdyţ se na Velikonoční pondělí sluníčko ukázalo, rukavice se skutečně hodily. Mrazivý  

9. duben – tak mrazivo, jako bylo na některých místech kraje, tu nebylo více neţ padesát 

let. Denní teploty v regionu padly hned na dvou místech, a to v Šumperku a Přerově. 

Nejniţší teplotu – minus 8,8 °C meteorologové naměřili v Jeseníku.  

 Konstatujeme – Velikonoce byly studenější neţ Vánoce. Zatímco poslední Vánoce 

byly bez sněhu, na Velikonoční pondělí padaly vločky i v níţinách. V mrazových kotlinách 

v noci panovaly pozoruhodné ranní teploty, které pamatujeme spíše z letošního února ve 

spojitosti s extrémními mrazy. Na Jizerce bylo minus 22 stupňŧ, na Modravě minus 18,5 °C. 

Teď se má prudce oteplit, ale jen na chvíli. Tak s tím vysazováním přísady ven budeme 

muset holt ještě počkat!      

 Zataţeno, teploty se nedostávají ani přes desítku a dubnové počasí dostálo své 

pověsti. Je to skutečný apríl. Za dvě třetiny dubna se ukázalo počasí ve všech podobách. 

Lidé si uţili vedro s tričky a kraťasy, nebo naopak plískanice s teplotami ukazujícími sice 

nad nulu, ale kdyţ zafoukalo od Pradědu, bylo lepší obléct zimní bundu a hlavu ukrýt pod 

čepicí. Nechyběl ani aprílový „koncentrát“, kdy se během několika desítek minut změnilo 

počasí několikrát. „Já jsem měsíc duben, chlapík rozmarný,“ zpívá se v jedné staré 

písničce. Je to přesná definice … 

 Uţ je tu svatý Jiří, bohuţel nevylézají hadi ani štíři, ale kapky na zem míří! Ale další 

týden vše vynahradil. Začalo se prudce oteplovat, přišlo letní počasí a jasné nebe někde 

zastínily mraky a letní bouřky. O posledním dubnovém víkendu padly rekordy hned na 

třech místech našeho kraje. Nejtepleji bylo v Javorníku, kde meteorologové naměřili 28,1 

°C, byl překonán rekord z roku 1993. Poslední dubnovou neděli padl skutečně letitý, a to 

127 let starý teplotní rekord v Přerově, kde naměřili 29,3 °C a podobná teplota byla 

naměřena ještě na čtyřech místech kraje. U nás to bylo něco málo přes 27 stupňŧ. Ale 

všeho do času. Letní vedra končí, přichází déšť a bouřky. 

 První máj se příliš nepovedl a slavnost ČSSD v parku Míru očekávané spousty 

sympatizantŧ nepřilákala. To lidovci měli více štěstí. Předpověď byla pesimistická, ale 

neděle 6. května byla na pouť u sv. Filipa a Jakuba jako vymalovaná. Nějaký mráček by 
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se našel, ale příjemné počasí provázelo celý den. Večer uţ se však spustil déšť, naštěstí jen 

ten zahradnický, a celou noc nám zaléval záhonky a trávníky. Sice na mnohých místech 

Česka řádily bouřky i s kroupami, Litovle se to naštěstí nedotklo. Předpověď říká, ţe 

v dalších dnech budou slunce střídat bouřky a déšť, rekordní tepla má střídat zima. 

 Jsme v polovině května a „ledoví muţi“ jsou tady. V Krkonoších stále leţí metry 

sněhu, ale ani on nedokázal zlikvidovat nadprŧměrné teploty na začátku měsíce. Pak se 

ale ochladilo a o víkendu jsme se strachovali o vysazenou zeleninu a brambory, a 

nakonec to přišlo. Sice to byl aţ ten poslední – Bonifác, dal nám ale zabrat. Někteří, 

hlavně na volnějším prostoru, měli místo bramborové natě tabák, ostatní konstatovali, ţe 

„ty spálené vršky stejně obrostou!“. A to bylo v Litovli jen minus 0,7 °C, u země to mohly být 

maximálně dva. Nebezpečí pominulo a rajčata i papriky (rozmohlo se i pěstování 

melounŧ!) mohou bez obav na záhon.    

 Jaro, kde jsi? Stále více dŧkazŧ tu máme, ţe po zimě hned přichází léto! Z mrazŧ 

letos přišly během pár dní třicetistupňové tropy a pak zase znova. Kdo miluje typické české 

jaro, pozvolné oteplování a pomalé probouzení přírody, ten se opět nedočkal. Před třiceti 

lety se dubnové teploty drţely okolo 10 stupňŧ Celsia, v posledních letech je však prŧměr 

aţ 15 stupňŧ. A tak místo klasického jara, na které jsou lidé zvyklí, nastupuje rovnou léto. 

Na horách se lyţuje a v níţinách se lidé koupou. Snad to souvisí se známým tvrzením, ţe 

prŧměrná teplota se kaţdých deset let zvyšuje o 0,3 stupně, a to uţ od roku 1950. Přechod 

zimy rovnou v léto byl zatím nejostřejší právě letos – kdy přicházejícím rekordním letním 

teplotám předcházely mrazové a sněhové rekordy v zimě. A to má praktické dŧsledky, 

například delší lyţařskou sezónu na horách. Takţe zatímco milovníci sněhu vyrazili za 

posledními stopami, u rybníkŧ a vodních nádrţí se k rybářŧm přidali i plavci a lidé na 

dekách, kteří chtějí chytit první letní slunce. Těţko říct, čím je to všechno zpŧsobeno. 

Jednou z příčin bude jistě diskutované globální oteplování, ale celkově narŧstá i takzvaná 

extremalita počasí, tedy vyšší výkyvy. Jestli je jev mizejícího jara „věčný“, nebo je to jen 

několikaletá výjimka, se nedá nyní předpovídat. Jasno tak budou mít aţ další generace. 

 Tedy – mrzlo, sněţilo, padaly rekordy – ale teď tu máme zase květen a pěkné 

počasí pokračuje aţ do samého konce měsíce. Teploty nejdou pod 22 °C. Začátek 

června ovšem připomíná horskou dráhu, protoţe krásné teplo srazila studená fronta a 

očekávají se i přízemní mrazíky. V Litovli jsme se dostali naštěstí jen ke dvěma stupňŧm nad 

nulou, ale mnozí své „poklady“ – vysazené okurky, papriky, rajčata a někde i melouny 

raději schovávali pod netkanou textilií či jinými vhodnými „přikrývkami“. Sláva, vyšlo to! 

 Začíná poslední měsíc školního roku a všude jsou slyšet nářky ovocnářŧ. Stromy i 

jahodníky dostaly zabrat díky tři týdny trvajícím holomrazŧm. Stav porostŧ tak byl špatný uţ 

po zimě. Na Velikonoce, hlavně na jiţní Moravě, dostaly znova zabrat, kdy uţ kvetly 

meruňky, rané třešně nebo višně. A 18. května, coţ ovocnáři tak pozdě nepamatují, 

pomrzla další část. Na řadě míst nebude z úrody třešní, jahod či meruněk skoro nic. U nás 

sice tak kruté mrazy nebyly, ale bylo chladno a včel moc málo. Část květŧ tak nebyla 

opylená kdyţ začal ještě foukat silný vítr a pršet. Po dlouhodobějším suchu zase začaly 

plody, které se do té doby udrţely, na ranějších odrŧdách opadávat. Takţe kvŧli 

podchlazení z května se vŧbec nedá odhadnout, jak to všechno dopadne. Jisté ale je, ţe 

takovou neúrodu ovocnáři asi dlouho nezaznamenají. 
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 První část měsíce vlastně propršela, ale po medardovském počasí konečně přišlo 

pravé léto. Od jeho poloviny vládlo regulérní červnové počasí s teplotami kolem třicítky, 

jasnou či polojasnou oblohou, kterou jen místy narušila kupovitá oblačnost a bouřky. Pak 

přišlo šest tropických dnŧ – ve dne bylo přes třicet a v noci přes patnáct. Hrozila rizika 

vysokého UV záření při dlouhém pobytu venku a výskyt odpoledních a večerních bouřek 

z tepla, které by mohly doprovodit kroupy a nárazy větru.  

 Tropické počasí sevřelo celou republiku a přineslo řadu teplotních rekordŧ. Jiţ od 

18. května (i kdyţ pravé léto začalo aţ ve čtvrtek 21. 5.!) si lidé v našem kraji skutečně uţili. 

Před studenou frontou, která se vlnila nad Německem,sem proudil velmi teplý vzduch od 

jihu a rekordy se lámaly. V Javorníku, Jeseníku a Bělotíně na Přerovsku teplota 29,9 °C 

překonala rekord z roku 2002 o osm desetin. I u nás bylo přes 28 stupňŧ, vedro pálilo. Ke 

konci měsíce ještě teplo přitvrdilo a i my jsme naměřili přes 33 °C! Navíc hned první 

červencový den přišla bouřka, jakých tu mnoho nebylo. Ve 2.05 v noci to začalo a bouřilo 

celých 50 minut. Voda se valila a přestal jít proud, coţ byla pohroma. V našem domě 

máme jímku s čerpadlem, a to vypovědělo poslušnost a my se začali topit. Ve sklepě 

hned bylo asi 8 centimetrŧ vody, na nějaké stěhování věcí pozdě. K ránu byla dodávka 

elektřiny obnovena, ale škody uţ tady byly. Vymetá se, suší, větrá. Proti roku 1997 je to nic, 

ale vyděsilo nás to! 

 Bouřky na Olomoucku zaměstnaly hlavně hasiče, kteří měli na čtyři desítky výjezdŧ. 

Kromě popadaných stromŧ a bahna museli například zasahovat u návěsu nákladního 

auta, který se kvŧli silnému větru ve Skrbni dostal aţ do kolejiště. Prudké bouřky přišly po 

rekordně teplém víkendu, ale ukázalo se, ţe jim ještě není konec. Hned v úterý 3. 7. 

postihly celou republiku a od jihu se táhly aţ k nám. Na Příbramsku padaly kroupy velikosti 

slepičího vejce, skutečné kusy ledu. Co se bleskŧ týče, těch bylo skutečně mnoho. Ve 

zprávách TV 1 dokonce uvedli, ţe za noc jich bylo kolem 30 000! Počasí ovlivnilo zvlněné 

frontální rozhraní oddělující velmi teplý vzduch na jihovýchodě od chladnějšího na 

severozápadě a tak tomu bylo i přes oba státní svátky aţ do víkendu. Lidé jsou u vody a 

litovelské koupaliště je po dlouhé době plné k prasknutí!      

 Uţ bylo dost bouří? Prý ne, máme si zvykat! Mají být ještě silnější! Klimatolog Radim 

Tolasz říká: „ Nic menšího neţ to, ţe se rok do roku zvyšuje teplota ovzduší. V atmosféře se 

přitom shromaţďuje obrovské mnoţství energie, která o sobě dává vědět stále prudšími, 

častějšími a také méně očekávanými bouřkami či větrem. Zvláště pak, kdyţ je atmosféra 

nasycena, tak jako nyní, vodou.“ Prudké, lokální bouřky budou vţdy přicházet 

nevyzpytatelně. Meteorologové před nimi sice varují, ale zatím neumějí přesně stanovit, 

jaké území prŧtrţe mračen potrápí, a kde naopak nespadne ani kapka. Přívalové deště 

krajina nezastaví. Zkušení zemědělci  upozorňují, ţe situaci zhoršuje i krátká paměť lidí, kteří 

zapomněli na zkušenosti předkŧ. Ti si prý moc dobře uvědomovali, jaký význam mají při 

zadrţování přívalŧ vody remízky, keřové, travní či lesní pásy, kaskády malých rybníčkŧ 

nebo i suché nádrţe. Z krajiny vymizely, a to nahrává povodním.  

 Červenec sice ukázal vlídnou tvář, ale pak nastalo deset dní střídání zamračených 

nebo rozpršených dnŧ s teplotami do 25 °C. Prý jde o klasické české léto!? Konec měsíce 

vše vynahradil a u rybníkŧ, na plovárnách i koupalištích bylo jako na Riviéře – přeplněno. 

Horké dny na začátku srpna skončily opět bouřkami, které rozdělily území Česka na dvě 
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poloviny. Zvlněná studená fronta z Německa zasáhla Čechy na konci prvního víkendu a 

skutečně se „ţenili čerti“. Přišly silné bouřky doprovázené přívalovými sráţkami, kroupami a 

silným větrem. Na Strakonicku bouře s kroupami řádila jen pár minut, ale zŧstaly po ní 

spadané stromy a ve vsi Chelčice 30 centimetrŧ (!) krup! Vichr a kroupy zdevastovaly 

největší jihočeské ovocnářské sady, jablka rozsekaná napadrť nebo tak poškozená, ţe 

z nich uţ nic nebude. Výtěţnost prý bude jen kolem 10 % úrody. Úroda rybízu, jablek či 

švestek tu během chvíle přišla nazmar, jen pár týdnŧ před sklizní. Kdyţ jsme to viděli 

v televizních zprávách, bylo nám smutných sadařŧ opravdu líto. K nám sice přišly bouřky 

následně také, ovšem ţádné větší škody, mimo popadaných větví „okolo pŧl města“, 

nezpŧsobily. 

 Srpen je dále ve znamení proměnlivého počasí, ţně probíhají  bez větších potíţí, 

ovšem zemědělci uţ ví, ţe letošní úroda nebude dobrá. Pšenice i řepka špatně 

přezimovaly, uhodil na ně mráz, a letošní výnos má být jen poloviční neţ loni. Na 

Olomoucku je situace lepší, čeká se pokles jen asi o 20 %.  

 V polovině srpna se do Česka vrací tropické léto. Vysoké teploty přináší rozpálený 

vzduch ze Sahary. Tak během letošních prázdnin je to uţ třetí vlna veder, a o kaţdé z nich 

meteorologové říkají, ţe je to vrchol léta, a vydávají všemoţná varování. Tentokrát je to 

ale pravda, je takové horko, ţe přestává všechna legrace. Čekají se teploty kolem 

čtyřicítky a na takové teplo nejsou Češi zvyklí. Varování je tentokrát nutno brát váţně, 

protoţe omdlít z přehřátí mohou i lidé v dobré kondici. Neochladíme se ani po setmění, a 

zaţíváme takzvané tropické noci, kdy teplota neklesá pod dvacet stupňŧ. Na severu i jihu 

Čech se objevují silné bouřky, zejména v nočních hodinách, ale ani ty vzduch nepročistí. 

Na území, kde neprší, hrozí nebezpečné poţáry, hlavně pak na jiţní Moravě. 

 Je 20. srpna a ještě nikdy meteorologové v Česku nenaměřili tak vysoké teploty! 

Ţhavý vzduch ze Sahary pokořil teplotní rekord starý tři desítky let. Teploměr v praţské 

Uhříněvsi ukázal 40,2 stupně, ve středočeských Dobřichovicích bylo naměřeno 40,4 °C. 

Lidé opouštěli přehřáté kanceláře, řidiči autobusŧ si pálili dlaně o rozpálené volanty, vlaky 

jezdily pomaleji  kvŧli zprohýbaným kolejnicím a velení Hradní stráţe dokonce odvolalo 

vojáky ze stráţních budek u bran Praţského hradu. Pauzu si musela dát také armáda. 

Vojáci kvŧli suchu a horku omezili střelby, aby na cvičištích nevznikl poţár. I u nás 

v Olomouckém kraji, ačkoliv se léto pomalu chýlí ke svému konci, tropická vedra 

připomněla, ţe do konce prázdnin stále ještě dva týdny zbývají. Teploty šplhaly vysoko 

nad letní třicítky, v Javorníku padl rekord pro tento den, kdyţ tu naměřili 36,7 °C, rekord 

padl i v Luké u Litovle – 35,4 °C.                       

 Letošek si budou meteorologové pamatovat jako rok teplotních rekordŧ, rok, kdy 

praskají teploměry na obou koncích. Po únorových čtyřicetistupňových mrazech jsou teď 

taková horka, jaká přístroje dosud nezměřily. Aby toho totiţ nebylo málo, na šumavské 

Kvildě či na jiných horských místech se během jediného dne oteplilo o více neţ třicet 

stupňŧ – ještě ráno v šest tam byla nula a jen za pár hodin ji na stejném místě vystřídala 

vedra. Z předpovědí vyplývá, ţe teplé dny a tropické noci vydrţí v Česku aţ do konce 

prázdnin. Nejhŧře jsou na tom podle odborníkŧ lidé ve městech, nad nimiţ se kvŧli 

rozpáleným betonovým či asfaltovým plochám vytváří takzvané tepelné ostrovy , které se 

příliš neochladí ani v noci.  
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Počasí nám mnohdy ukazuje za jediný den dvě své tváře. Na začátku druhé 

srpnové dekády šest tokŧ v kraji hlásí stav sucha, v některých případech v nich voda 

téměř zmizela. Rybáři se nezastaví, přelovují ryby do míst, kde je víc vody. Stav hlášený 

v Moravičanech je 76 centimetrŧ, pod Svatojánem teče voda jen čŧrkem, ryby zatím 

přeţívají. Někde ale nedostatkem kyslíku ve vodě hynou a při malém prŧtoku vody je 

váţně mŧţe poškodit jakékoliv znečištění. Potíţe jsou na Moravské Sázavě v Lupěném (29 

centimetrŧ!), na Romţi ve Straţisku nebo na Oskavě v Uničově. Situace se malinko zlepšuje 

díky tomu, ţe obvykle večer se objeví bouřka, a ta trochu vody přinese.  

 Je tu září, jak má být. Konec prázdnin sice propršel, asi proto aby to děti příliš 

nemrzelo, ţe jim uţ volno končí. Se začátkem školního roku přišlo krásné babí léto a 

předpověď slibuje teplé září. Celý měsíc by mělo být převáţně polojasno. S přicházejícím 

podzimem se mŧţe trochu ochlazovat, ale celkově budou teploty nad dvacítkou. Ráno 

mohou být mlhy, ale aţ se rozpustí, bude slunečno. Nezadrţitelný příchod podzimu 

meteorologové posvětili předpovědí sráţek. Sucho a vedro nepřálo houbám, a na efekt 

dešťŧ si tak musí houbaři alespoň deset dnŧ počkat. Pak prý budou houbařské hody!? 

 Pro zajímavost uvádíme postřeh Lenky Strnadové, editorky MF DNES: „Místo peřejí 

líně protékající řeka a kolem kameny vylézající z koryta. To je obrázek, který se dnes 

naskytne lidem při pohledu na toky , které zasáhlo sucho. Jedním z nich je i Morava, která 

se u splavu zvaném Templ nezmohla ani na to, aby se převalila přes betonový válec. 

Kousek od tohoto oblíbeného tábořiště vodákŧ je i místo, které mají v oblibě  účastníci 

extrémního závodu Bobr Cup v Litovli. U Templu je totiţ jeden z mnoha brodŧ, který bikeři 

na trati absolvují. A nejen oni. V paměti mám ročníky, kdy bylo vody tolik, ţe bikerŧm pod 

Chrámem přátelství sahala aţ po krk, a ti v dravém proudu ztráceli svá kola. Další ročník 

Bobr cupu bude za měsíc. Jestli pořádně nezaprší a hladiny řek se nezvednou, uvidí diváci 

něco, co ještě neviděli. Bikery klopýtající po kamení. I kdyţ i to mŧţe být pořádný 

adrenalin …“     

 Léto pomalu končí, zima uţ se blíţí. Jasný signál této změny 13. 9. dorazil na Praděd 

– ráno i během dopoledne sněţilo. Několik prvních centimetrŧ se sice nedočkalo večera a 

roztálo, ve srovnání s loňským rokem ale přišel první sníh do Jeseníkŧ výrazně dříve, kdyţ 

loni napadl aţ začátkem listopadu. V závěru týdne se ale vrátilo slunečné počasí, které se 

drţelo aţ do zájezdu seniorŧ na Helfštýn v úterý 19. 9., pak se ale prudce ochladilo, teploty 

spadly o více neţ deset stupňŧ a začalo pršet. Loňský rok, kdy se mohlo koupat aţ do 

začátku října, se tedy neopakoval. Přestoţe nám v předpovědích stále slibovali teplo, 

koupání bylo o měsíc kratší; jen do prvního týdne září. I kdyţ bylo přes den slunečno, noci 

byly chladné a voda na Nákle rychle ztrácela letní teplotu. 

 Dál vše v normálu, deštivo a slunečno se střídají, kaţdý další den přináší silnější 

náznak podzimu. Přesto jsou krásné dny a začátek října vŧbec nenasvědčoval, ţe by tomu 

mělo být jinak. Rána jsou poněkud chladnější, ale po deváté se dá dokonce i opalovat. 

Idylka! Změna nastala ve čtvrtek 4. října, kdyţ z ničeho večer z dálky zahřmělo, pak se 

ozvala obrovská rána, a nato ve 20.50 asi desetiminutový liják, ale opravdu slejvák, jaký uţ 

dlouho nepamatujeme. Pak klid, nikde nic. Tak asi vypadá ten slovutný „klid po bouři“!? 

Monitor počítače i světlo asi třikrát zablikalo, pak běţný provoz. Na Starém městě, ale 

nesvítili více neţ hodinu, v Nasobŧrkách bylo tma aţ do jedenácté a v Unčovicích znovu 
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zapojili proud aţ kolem druhé hodiny v noci. V televizi hovořili o problémech na silnici mezi 

Olomoucí a Litovlí, kde popadaly stromy a v Bochoři silný vítr odnesl střechu rodinného 

domu a  značně poškodil střechu místní školy. Litovel z této „činy“ vyšla opět téměř bez 

ztráty květinky a doufejme, ţe tomu tak bude i nadále!?  

První říjnový víkend názorně ukázal, jak mŧţe být počasí proměnlivé. V sobotu 6. 10. 

na Bobr Cup bylo nádherné teplé a slunečné počasí, aţ se pořadatelé „extrémního“ 

závodu štafet mohli stydět, zato v noci začalo pršet a pršelo opravdu bez přestávky celou 

neděli. Další dny bylo střídavě oblačno, jen kolem 10. října se ochladilo, v Krkonoších 

sněţilo a teploty klesly pod nulu. Studenou frontu vystřídalo slunečné aţ polojasné počasí, 

města pod horami trápila inverze a na severu, hlavně na Ostravsku pak smog. Náladu to 

neubralo houbařŧm, kteří nosili skutečně bohaté úlovky a nikdo jak z Doubravy, tak od 

Savína, Slavětína, Kovářova, Loučky, Vilémova či z Hvozdečka nepřijel s prázdnou.  

 Konec měsíce ale překvapil, a to nepříjemně! Uţ jsme se těšili, ţe kolem Všech 

svatých budou rostlé květiny na hrobech v bezpečí, ale nepříjemnou inverzi náhle vystřídal 

déšť, mráz a na horách napadl sníh. Vítr studené fronty rozfoukal smogovou pokličku a 

„dušičkové počasí“ s typickým deštěm střídá mráz aţ kolem sedmi stupňŧ, poletuje sníh 

s deštěm a v Jeseníkách uţ vyjeli silničáři likvidovat sněhové jazyky. Zajímavé bylo vidět ve 

dnech před státním svátkem zvýšenou  aktivitu na zahrádkách, kdy kaţdý uţ chtěl mít 

hotovo a „zazimováno“, aby ho předpovídaný mráz aţ -10 °C záludně nepřekvapil. Vše se 

stěhuje do sklepŧ, sklípkŧ, případně skleníkŧ, jen aby ty naše výdobytky nedošly  újmy! 

 Se zimním časem přišla zima. Vlastně to byl klasický nástup zimy – bourající auta na 

letních gumách, stojící vlaky, zaskočení silničáři. Zvláštní je však doba první kalamity – aţ 30 

centimetrŧ sněhu je koncem října opravdu výjimka! První letošní sníh byl těţký a mokrý. 

Ačkoliv se meteorologové tentokrát strefili, a před sněhovou nadílkou včas varovali, na 

silnicích to vypadalo hrozně: mnozí zatím pneumatiky za zimní nevyměnili, potíţe pŧsobily 

hlavně kamiony, které nedokázaly vyjet ani malá stoupání a blokovaly okresní silnice. Staly 

se stovky nehod, desítky aut končily v příkopech podél silnic i převrácené na bok nebo na 

střechu. 

 Zní to jako kaţdoroční klišé, avšak první sněţení letošní sezóny opět zaskočilo 

silničáře, kteří jen s velkými potíţemi udrţovali sjízdné silnice I. třídy. První sníh letošního 

podzimu zasypal také střední Moravu – u nás ho bylo kolem 4 – 5 centimetrŧ. Rychle ale 

roztál, odpoledne o státním svátku 28. října uţ byly ulice suché, sníh zŧstal do rána jen na 

střechách obrácených k severu. Na vrcholcích a hřebenech Jeseníkŧ 15 centimetrŧ sněhu 

zatím přetrvává, protoţe teplota  na horách zŧstávala pod nulou. „První vlna prudkého 

ochlazení v posledních letech přichází v rozmezí několika týdnŧ v říjnu a listopadu. Letos 

byl propad teplot obzvlášť velký. Před týdnem tady bylo 23 stupňŧ, coţ je ve výšce nad 

tisíc metrŧ letní teplota, a teď uţ bylo minus sedm – tedy propad o třicet stupňŧ,“ sdělil 

meteorolog ze stanice na hoře Šerák Tomáš Honajzer. Vyhráno ještě nemáme – sníh má 

střídat ledovka, ale na zlomu měsícŧ se má teplota dostat aţ k devíti stupňŧm. Tak snad ta 

skutečná zima zŧstane ještě někde v závětří? 

 Je to skutečně tak. Zatímco minulé dny přinesly do regionu prudké ochlazení, 

v posledních dnech října se teplota zvyšuje a noci uţ nejsou tak studené, ráno se teplota 
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pohybuje kolem nuly, maximálně dva pod bodem mrazu. Ti, co ze zahrádky všechno 

schovali si svou aktivitu pochvalují, ti ostatní doufají, ţe jejich výpěstky nedoznaly totální 

kolaps, a ti otrlí tvrdí, ţe i na sázení česneku je pořád času dost. Většinou ale uţ mají všichni 

poryto a to, ţe o prvním listopadovém víkendu má být aţ přes deset stupňŧ nad nulou, je 

nechává zcela chladnými. Studený vzduch ze Skandinávie byl  narušen tím teplejším  od 

jihu a odpolední teploty zvolna rostou. Niţší zŧstávají jen v místech s nízkou oblačností. První 

vlna zimy tak odezněla rychleji, neţ zněly pŧvodní předpovědi. Na Vše svaté je u nás 

málem babí léto! 

 Jo, my se máme! To ale nemohou říci ti, kteří na východním pobřeţí USA čelí 

obrovské katastrofě. Hurikán Sandy není obyčejný vír ţenoucí se přes moře k pevnině. 

Tento – letos uţ osmnáctý – hurikán, je jiný. Přichází na konci sezóny a potkává se se 

dvěma zimními bouřemi a jiţ dostal i jiné jméno: Frankenstrom či Superbouře. Vznikl jako 

tropická bouře 22. října v Karibském moři, po dvou dnech se z ní stal hurikán. Sandy je 

označována za „mamutí bouři“, meteorologové se obávají, ţe bude také nejničivější za 

poslední desetiletí, ovlivní ţivoty aţ padesáti milionŧ lidí a zpŧsobí škody aţ za tři miliardy 

dolarŧ. Dŧvod není v síle větru, ale setkání se zimními bouřemi a hurikán tak přiţene do 

postiţených oblasti i vlnu velmi studeného vzduchu a sněhu. A proţene se velmi hustě 

obydlenými oblastmi. Proč dostal jméno Frankenstorm? Je to podle obludné postavy 

vytvořené doktorem Frankensteinem a „storm“ znamená v angličtině bouře.  

 Američané nenechali nic náhodě a stovky tisíc lidí byly z východního pobřeţí USA 

předem evakuovány. Varoval i prezident Barack Obama, který v několika státech vyhlásil 

stav ohroţení a podobně jako jeho soupeř Mitt Romney přerušil prezidentskou kampaň, 

ačkoliv do voleb zbývá doslova pár dní. Většina škol i úřadŧ, třeba jako sídlo OSN a 

dokonce newyorská burza jsou uzavřeny, uzavřeno je i metro, v obchodech lidé skoupili 

takřka všechno. Burza je na dva dny uzavřena, coţ je první dvoudenní výpadek kvŧli 

počasí  od roku 1888! V metru, které patří k největším na světě – jeho celkovou trasu 337 

kilometrŧ křiţuje 34 linek se 468 stanicemi a denně převeze na 5 milionŧ lidí – bylo 

zaplaveno a poškozeno  deset tunelŧ. 

 Předposlední říjnový den bouře udeřila na východní pobřeţí a v sedmi státech 

vyhnala z domovŧ šest milionŧ lidí. Největší město USA New York utrpělo masivní škody       

a byl v něm vyhlášen stav mimořádné pohromy. Mohutné přívaly vody s nárazovou vlnou 

o výšce 4,2 metru zaplavily dolní Manhattan a jeho elektrické systémy a zejména metro. 

To postihla největší tragédie za 108 let od jeho vzniku. Je hlášeno 39 obětí bouře v sedmi 

amerických státech a Kanadě. Přes osm milionŧ Američanŧ zŧstalo bez proudu. Zasaţeno 

je 12 státŧ USA a Kanada, předběţné škody se odhadují na 20 miliard dolarŧ. Zrušeno bylo 

na 14 000 letŧ. New York se vzpamatovává po těţkém K.O., a bouře, která zničila, co 

mohla se řítí dál. 

 V prvních listopadových dnech se východní pobřeţí Spojených státŧ po ničivém 

útoku superbouře pomalu vrací k normálu. Dopravní problémy musí řešit i v New Jersey, 

kde voda poničila značnou část ţelezniční sítě. O elektřinu přišlo kvŧli bouři přes 8,2 milionu 

domácností. Bouře zabila celkem asi 120 lidí – v USA a Kanadě jich bylo nejméně 64, 

zbytek pak v Karibiku, v samotném New Yorku 28. Hurikán Sandy se podle zpŧsobených 
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škod (kolem 20 miliard dolarŧ) zařadil na 5. místo mezi nejničivější hurikány a bouře v historii 

USA. 

 U nás naštěstí takové katastrofy nemáme, ale v uvedených dnech řádil orkán i 

v Jeseníkách. Rychlostí přes sto třicet kilometrŧ za hodinu zasáhl vrcholky hor a foukal  

hlavně na Šeráku, kde dosáhl rychlosti 37,1 metru za sekundu. V přepočtu tak vítr do 

meteorologické stanice udeřil rychlostí překračující 130 km/hod., coţ je síla orkánu. Horská 

sluţba varovala před hřebenovými túrami. Dole u nás mŧţeme zimní bundy po mrazivém 

závěru října ještě nechat ve skříni. Meteorologové slibují, ţe týden dva bude ještě teplo 

mezi osmi aţ čtrnácti stupni, postupně se ale bude ochlazovat a na konci měsíce uţ bude 

padat sníh snad jen na horách. 

 Konec října je však ve znamení oteplení. Studený vzduch ze Skandinávie narušil 

teplejší vítr od jihu a první vlna zimy tak odezněla rychleji, neţ zněly pŧvodní předpovědi. 

První dekáda se střídavým počasím, o druhém víkendu mlhy, vítr, ale celkem slunečno. Ani 

nevíme, jak se máme! V USA mají totiţ horor číslo 2, kdyţ po bouři Sandy dorazila krutá 

vánice, která se prohnala severovýchodem státu. Některým domácnostem proud 

fungoval snad několik hodin, kdyţ o něj znovu přišly. Stovky tisíc jich znovu zŧstalo bez 

proudu. Prudká sněhová vánice s větrem, který se hnal rychlostí 70 km/hod., vytvářela aţ 

70 centimetrŧ vysoké závěje. „Teď uţ čekám jen sarančata a mor,“ komentoval guvernér 

New Jersey Chris Christie situaci ve svém státě, který sněhová bouře zasáhla nejvíc.        

 V první polovině listopadu vládlo pravé „podzimní počasí“ – slunce na horách, jinak 

zamračeno. Inverze vládla pevnou rukou, nízká oblačnost a časté mlhy byly v níţinách. Ke 

konci měsíce jsme si mohli tipovat podle pranostiky - Kateřina na blátě, Vánoce na ledu. 

Poslední dny měsíce toho byly příkladem – přes celé území přecházela studená fronta, 

která přinesla nejen ochlazení, ale i sráţky. U nás déšť, kolem 300 metrŧ nad mořem sníh 

s deštěm a na horách sněţení. Arktický vzduch přinesl po relativně teplých dnech do 

Krušných a Jizerských hor sněţení, napadlo ho aţ 30 centimetrŧ, objevily se závěje i 

sněhové jazyky. Na mnoha místech se objevilo i náledí. Naštěstí pro náš kraj a hlavně pak 

Moravskoslezský kraj, které dlouhodobě trápil smog, se díky změnám počasí zlepšily 

rozptylové podmínky a konečně se dalo dýchat. 

 Tak asi máme po nadějích na bílé Vánoce – meteorologové v měsíční předpovědi 

hlásí ošklivé počasí se zataţenou oblohou, teplotami kolem nuly a protivným mrholením – 

to nevypadá příliš příznivě! Spolehlivost předpovědi je kolem 60 %, tak vánoční sníh není 

ještě úplně vyloučený, ale prý sníh a mrazy budou spíše před svátky neţ o nich. Nám první 

sníh napadl těsně před Mikulášem, na svatou Barboru. Byly ho necelé 4 centimetry, co 

s ním bude, uvidíme!?  

 Zima se v mikulášském týdnu drţela zuby nehty, noci byly mrazivé, na horách se 

tvořily sněhové jazyky. O druhém prosincovém víkendu vyrazily na hory tisíce lyţařŧ a vleky 

se rozjely ve většině zimních středisek. Do Česka, stejně jako do okolních zemí dorazila 

krutá zima. Na 20 místech padly mrazivé rekordy, největší zimu naměřili meteorologové na 

Jizerce, pod minus 27 stupni Celsia. Tak se zdá, ţe se po loňských svátcích na blátě, nejspíš 

dočkáme bílých Vánoc, podobných Ladovým obrázkŧm? 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

15 

 

 Prosinec má být nejstudenějším měsícem letošní zimy a kolem Vánoc by měla být 

obloha nejčastěji zataţená, sněţení občas přeruší dešťové kapky, ale kvŧli teplotám, které 

zrovna kolem svátkŧ nebudou tak mrazivé, nebude sněhová pokrývka nejspíš příliš stálá. O 

symbolickém datu 12. 12. spadla vydatná sněhová nadílka, sníh v celém kraji potrápil 

řidiče a klouzalo to opravdu hodně. A před třetím víkendem jsme zaţili skutečně velké 

mrazy, ale o samotném víkendu spíše oblevu a na celém území republiky náledí i ledovku.  

 Křiţovatky bílých stop na cestách a polích směrem na Vísku mizí s tajícím sněhem, 

teploty se na konci druhé prosincové dekády drţí spíše nad nulou. Přes den déšť a tající 

sníh zalévá chodníky a silnice, k ránu pak z nich mráz dělá kluziště. Uţ na to doplatily stovky 

chodcŧ i řidičŧ. Tam kde zaprší se na zmrzlé pŧdě voda snadno změní v souvislou ledovou 

krustu. Technické sluţby jsou ve stálé pohotovosti a ulicemi projíţdějí sypače s granulátem i 

solí. Tvoří se náledí i ledovka a postupně se rozplývá naděje, ţe letošní Vánoce budou na 

sněhu. Meteorologové si rvou vlasy, nemohou se pořád „strefit“. Jak také kdyţ spolu 

neustále soupeří teplý vzduch od jihu s mohutnou frontou toho studeného ze severu.  

  Na setkání s náledím měla dlouho památku i členka LK Marie Hrubá. Celoročně je 

jejím nerozlučným dopravním prostředkem kolo s brašnami na nákupy. V sobotu 15.12. v 

rádiu i televizi od rána nabádali k opatrnosti a upozorňovali na moţnost náledí. V Litovli ale 

byla pohoda, silnice jen mokré. Jenţe ... ,,Vracela jsem se za soumraku z návštěvy ze 

sídliště Novosady, v jedné brašně nákup, druhou plnou prázdných sklenic. Pro jistotu jsem 

zkusila, jestli se náledí s postupujícím večerem neobjevilo, ale ne, asfalt byl jen mokrý. S 

klidem jsem tedy vyrazila k domovu, ale jen ke Svatojánu. Po pár metrech po dlaţbě kolo 

,,ustřelilo" a já se ocitla na zemi rychlostí blesku. Na štěstí jsem spadla na brašnu s nákupem 

a ,,rachot jako kdyţ se sype sklenářství" se neozval. Teď jsem teprve zjistila, ţe most je jak 

skleněný vrch a je obtíţné i vstát. Čím to, ţe jsem si nevšimla jak se dlaţba ve večerním 

osvětlení leskne a kdepak zŧstalo varování z autoškoly - v zimě pozor na mosty! Asi jsem se 

uţ viděla doma. Rozhlédla jsem se, nikde nikdo. Opatrně jsem vyzkoušela všechny údy; 

byly v pořádku a kolo také. Mohla jsem pokračovat, samozřejmě pěšky, ale i tak to byl, 

vzhledem k mostnímu vyklenutí, slušný sportovní výkon a Technické sluţby v nedohlednu. 

Asfalt na druhé straně opět jen mokrý. Tak jsem přískoky dorazila domŧ, protoţe jsem si uţ  

ţádný z mostŧ netroufla přejet, ale také na ţádném z dalších uţ náledí nebylo. 

Pochvalovala jsem si, jak vše dobře dopadlo, ale všeho do času. Ráno mě bolel ,,celý 

člověk". Kolik máme kostí, kŧstek a šlach ví snad jen anatom a já. Mohu potvrdit, ţe 

obraţenina bolí víc neţ zlomenina. Na boku modřina, která hrála všemi barvami duhy a 

naraţený loket s ramenem i nataţené vazy v kotníku jsem cítila ještě měsíc. To tedy byla 

lekce! Varování se holt nemá brát na lehkou váhu." 

 Všechny předpovědi zklamaly a jsou tady „vánoční tropy“! Česko v posledních 

dnech opanovaly na prosinec nezvykle vysoké, doslova jarní teploty. Během Vánoc 

počasí překonalo teplotní maxima na 32 místech, nejvyšší teplotu naměřila stanice 

Vlkonice na Klatovsku  + 14,6 °C. Oblevu  zpŧsobil teplý vzduch z jihozápadu, ovšem na 

horách se i přes výrazné oteplení a vydatné deště sníh drţí a v provozu jsou především 

areály, které mají dostatečnou zásobu technického sněhu. U nás se přes svátky přesto 

objevil lehký sněhový poprašek, takţe jsme s trochou nadsázky mohli o bílých Vánocích 

v Litovli přece jen mluvit.  
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 A uţ jsou tu poslední letošní dny. Slunce nám krásně svítí, teploty po ránu dosti pod 

nulou, ale po „deváté, co rozhodne“ se vyjasní a nebe je modré jak šmolka. Alespoň 

máme dobrou náladu a při sumarizaci počasí za rok 2012 mŧţeme i ţertovat. Proč totiţ 

jezdit do země ledu či na Saharu,  kdyţ je máme přímo pod nosem v Česku? Tak to totiţ 

vyplývá z analýzy počasí za tento rok. Ta říká, ţe se mŧţeme setkat s pestrým klimatem: od 

ţhavých saharských teplot aţ po arktické mrazy, s místy, kde zafouká vítr výjimečně, aţ po 

ta, kde vládnou vichřice jako v Antarktidě. Bouřlivé počasí v centru evropského kontinentu 

meteorologové vysvětlují nadmořskou výškou Česka, prstencem hor, jímţ je obkrouţeno, 

ale i vlivem městských aglomerací na výkyvy místních teplot. A ještě jedna zajímavost: 

letošní rozdíl mezi rekordními teplotami nad nulou a pod nulu je 80 °C, coţ nezaţijete ani 

na  Sahaře. Česko je tedy krásnou, ale také klimaticky hodně drsnou zemí.  

Trvale nejteplejším místem - a bylo tomu tak i v roce 2012 – zŧstává nicméně jiţní 

Morava. Českou Arktidu mŧţeme hledat na Šumavě, na Horské Kvildě. K největrnější 

místŧm patřila letos Milešovka v Českém středohoří (i kdyţ má sice „jen“ 836,5 metru!), ale 

nejsilněji foukalo na Sněţce, kde se rychlost vichrŧ blíţila aţ ke 150 kilometrŧm za hodinu. 

Jakkoliv je Deštné v Orlických horách proslulé jako velmi deštivé místo, nejvíc vody letos 

napršelo v červenci v Peci pod Sněţkou – 253 litrŧ na metr čtvereční. Celoročně jsou však 

místem s největším moţným spadem sráţek západní svahy Jizerských hor v oblasti Bílého 

potoka, kde příkré hory tvoří stěnu, která se staví jako výrazná překáţka západnímu 

proudění Atlantickým oceánem vodou nasycenému vzduchu. Tak buďme rádi, ţe máme 

šanci ţít na místě, které sice nemá ţádná „nej“, ale je příjemným místem k ţivotu a naštěstí 

se mu i v roce 2012 vyhýbaly jakékoliv katastrofy či anomálie.       

 

3. UDÁLOSTI   

01. 01.   Začínáme nový rok, který asi nebude z těch bezproblémových. Ekonomiku čeká 

období mimořádných nejistot. Zvýšení spodní sazby DPH tlačí na rŧst cen dopravy, lékŧ, 

tiskovin, stavebních prací i potravin. Teplárny a vodárny zvyšují ceny ještě více, neţ bylo 

obvyklé v minulých letech, ceny zvedají i dodavatelé plynu a elektřiny. Lidé mají ze 

zdraţování a sniţování ţivotní úrovně strach. 

02. 01.   Euro slaví desáté narozeniny na kolenou. Dvanáct zemí, které v roce 2002 

vyměnily svou měnu za euro, netušily, jakou bouři poznají, aţ bude euru deset a bude 

platit v 17 zemích. To kvŧli obavám investorŧ ze stagnace spadlo poprvé pod 100 jenŧ a 

k americkému dolaru je na 15měsíčním minimu 1,27 eura za dolar. Čeká se divoký rok! 

03. 01.   Česká ekonomika podle ministra financí Miroslava Kalouska letos neporoste, ale 

spíše klesne aţ o dvě procenta. Příjmy státního rozpočtu by tak klesly zhruba o 30 aţ 50 

miliard, schodek rozpočtu 105 miliard by měl být zachován. 

06. 01.   Večer filmové hudby v Malém sále Záloţny znamenal netradiční setkání s hudbou 

– tentokráte filmovou.  Prostřednictvím audio a audio-video nahrávek zazněla hudba 

Johna Barryho, Ennia Moriconeho, Johna Wiliamse, Petra Hapky a dalších. Proběhla i 

soutěţ o ceny a čajo-kavárna.  
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09. 01.   Poštu obsadili dělníci a obnovují přepáţky. Obyvatelé Litovle tedy musí počítat 

s komplikacemi spojenými s rekonstrukcí interiéru pošty, která dokonce o sobotách uzavře 

provoz. Oprava prostor má skončit v polovině února.  

11. 01.   „Krajina otevřená“ – výstava prací studentŧ Katedry výtvarné výchovy 

Pedagogické fakulty UP Olomouc ve Výstavní síni MK. Výstava potrvá do 31. 1. 2012. 

11. 01.   V Muzeu Litovel proběhla vernisáţ výstavy o historii a současnosti obce Haňovice: 

„Haňovice – obec Mikroregionu Litovelsko“. Bude instalována do 8. 4. 2012. 

13. 01.   Zahajovací ples Městského klubu v obou sálech Záloţny. Hrála šternberská skupina 

GAMA. V programu předvedli polonézu ţáci ze ZŠ Jungmannova, vystoupily 

roztleskávačky skupiny Golden Bees. Překvapením byla UV show.  

17. 01.   V rámci koncertŧ KPH vystoupilo v Koncertním sále MK Stupkovo kvarteto – 

Vladimír Ţŧrek – housle, Martina Fischerová – housle, Jiří Kobza – viola, David Kostrhon – 

violoncello. Zazněly skladby Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena, Felixe 

Mendelsohna-Bartholdyho a Luboše Sluky. Návštěva obvyklá - 35 posluchačŧ. 

21. 01.   Pro II. stupeň ZŠ a SŠ a veřejnost byla připravena beseda s JUDr. Miloslavem 

Dočekalem „Nenech si ubliţovat a věř si – šikana a kyberšikana“. Pro velký zájem, byly 

uspořádány besedy dvě. Pan Dočekal zajímavě vyprávěl o případech z praxe a radil, jak 

se zachovat v případě, ţe se člověk stane obětí šikany. 

22. 01.   Litovel ţádá místní občany o pomoc při řešení omezení provozu motorových 

vozidel na silnici mezi Šargounem a ulicí Bezručova. Na webu města je zveřejněna anketa, 

ve které se lidé mohou vyjádřit, zda by měla silnice slouţit šoférŧm, nebo bude jen pro pěší 

a cyklisty.   

24. 01.   Galerie PRIMAVESI pozvala na výstavu „Čtvrtstoletí šperkařské tvorby  ToZaTo“ 

litovelských výtvarníkŧ Jiřího a Miloslava Tomancových a Bohumila Zálešáka. Uskutečnila 

se „dernisáţ“ s prodejem šperkŧ.  

24. 01.   V rámci divadelní sezóny 2011/2012 byla uvedena divadelní komedie vycházející 

z reálných ţivotních situací „Láska a párečky“ autora Jeana-Luc Lemoina. V dobrém 

světle se předvedli účinkující, především Simona Postlerová, Ernesto Čekan a Jan Révai. 

Komedie pobavila. 

04. 02.   Ve Velkém sále Záloţny se konal jiţ 23. ročník základního kola  soutěţe Dívka roku 

ČR 2012, která je určena dívkám od 13 do 15 let. Osm dívek se utkalo v šesti disciplínách. 

V doprovodném programu vystoupily taneční krouţky KASTER a TRIPS při DDM Litovel, 

muzikálová zpěvačka Míša Nosková a děti z DD Kroměříţ. Diváci zvolili Dívkou publika 

Lenku Pokornou z Červenky, Dívkou roku ČR 2012 základního kola pak Barboru 

Zahradovou  ze Šternberka. 

04. 02.   Charita Litovel a Římskokatolická farnost Litovel uspořádaly v sále hostince 

v Nasobŧrkách VIII. charitní ples. K tanci a poslechu hrála skupina RAMAHE Band. Tombola 

byla bohatá. 
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06. 02.   V tento den roku 1922 se začala psát historie místní organizace rybářského spolku. 

Zájemci o rybářství se sešli v hostinci „U Hlaváčkŧ“ na ustavující schŧzi. Prvním předsedou 

byl Matěj Pavlík, členŧ však bylo jen 33 (dnešní ČRS má 668 členŧ).   

07. 02.   Ve Výstavní síni MK byla vernisáţí zahájena výstava fotografií doc. Jindřicha Štreita 

„Lidé Vítkovska“, která bude zpřístupněna veřejnosti do 29. února. Úvodní slovo přednesl 

Ing. Pavel Smolka, Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. a doc. Mgr. Jindřich Štreit. Velmi zajímavé 

realistické zachycení kraje na severu Moravy! 

09. 02.   Ve Velkém sále Záloţny došlo k vystoupení dvou osobitých písničkářŧ Vladimíra 

Mišíka s ETC a Ivana Hlase s jeho triem na ojedinělém turné. Nadšené publikum odměnilo 

vystoupení ovacemi. 

11. 02.   Celkem 7 medailí získal v degustační soutěţi Zlatá pivní pečeť  2012 litovelský 

pivovar v konkurenci českých i zahraničních piv. Čeští sládci a odborní degustátoři ocenili 

nejvyšší příčkou naše pivo hned v 5 kategoriích, v dalších dvou získal pivovar stříbro (více 

v kapitole Prŧmysl, podnikání). 

12. 02.   Velká nedělní pohádka pro celou rodinu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“. 

Divadlo Malá scéna z Ústí nad Orlicí zaujalo svým vystoupením nejen malé diváky, nadšení 

byli i rodiče.    

12. 02.   Koncert ve farním kostele sv. Marka byl uspořádán GJO a PS PALORA pod 

názvem „Celebration Jazz Mass“ skladatele a pianisty Karla Rŧţičky. Vystoupení doplnil 

Smíšený pěvecký sbor KOS Litomyšl, smíšený sbor JITRO, Gabon Hradec Králové. 

Doprovázel Big band Chrudim, řídil Milan Motl.  

13. 2.   Zpráva z tisku: „Nejznámější jsou Sokolky z Litovle. Chystají se na slet!“ Litovelský 

celek 36 ţen z města a okolí je skutečně největší v Olomouckém kraji. Nacvičuje skladbu 

s názvem Česká suita na hudbu Antonína Dvořáka na XV. všesokolský slet u příleţitosti 

oslav 150. výročí od zaloţení Tělovýchovné jednoty Sokol. V květnu se předvedou na 

okrskovém vystoupení a v červenci pak v Praze.   

14. 02.   V rámci KPH v Koncertním sále MK ve violoncellovém dvojkoncertu vystoupili 

Dominika Hošková a Jiří Hošek se skladbami Josepha Haydna, Antonína Krafta, Ernesta 

Blocha, Jacquese Offenbacha a Davida Poppera.  

17. 02.   V lednu šly nahoru ceny lékŧ, tepla a vody. Chleba podraţil o 16 %, léky a zubaři o 

10 %, rekordních hodnot dosahuje nafta i benzin, a pokud neposílí koruna, neklesnou. 

Meziroční lednová inflace, tedy „zdraţování“, byla vŧbec nejvyšší za poslední tři roky. 

Slabá koruna, vyšší daně, ale třeba i povinnost chovatelŧ zavést větší klece pro slepice 

zdraţily jak potraviny, tak i další zboţí. 

18. 02.   XXVI. Hanácké bál ve všech prostorách Záloţny ozdobilo vystoupení folklorního 

souboru Hanačka. Hrála taneční kapela FANTASTIC BAND a v Malém sále Hanácká 

mozeka.    

19. 02.   „Litovel se svlaţí v levnějším „bio“ koupališti příští léto“ píše se v MF DNES. Máme 

tedy konečně jasno, jak se promění chátrající venkovní koupaliště. Nové polopřírodní 
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varianty, takzvaného biotopu, bychom se měli dočkat jiţ v létě příštího roku. Za 20 milionŧ 

korun areál dostane vodní atrakce i brouzdaliště pro děti. 

22. 02.   Ve Velkém sále Záloţny proběhlo hudební vystoupení skupiny MARBO pro děti 

z MŠ a ZŠ i pro veřejnost. 

23. 02.  Tisk referuje o ojedinělém muzeu pana Jiřího Sedláčka, který ve svém domě 

soustředil 238 harmonik – nejvíc ve střední Evropě (více v kapitole O kom se píše …). 

27. 02.   Ve Velkém sále Záloţny vystoupila travesti skupina SCREAMERS, která se dostala 

do semifinále soutěţe Česko-Slovensko má talent s pořadem „V proudu času“. 

29. 02.   Dlouho očekávané představení Divadla Járy Cimrmana „Němý Bobeš“ 

beznadějně vyprodalo Velký sál Záloţny. Sjeli se fandové divadla z celého okolí a nikdo 

návštěvy představení nelitoval. 

29. 02.   Další úspěch našeho piva. Na jubilejním 20. ročníku Zlatého poháru Pivex  uspělo 

pivo Litovel Free, které zvítězilo mezi nealkoholickými pivy a pivovar bodoval i v kategorii 

tmavých piv, kdyţ Litovel Schwarzebier získal  zlato a titul Pivo roku. Na soutěţi se hodnotil i 

nejlepší pivovar, kde zabodoval přerovský Zubr, který se stal i pivovarem dvacetiletí (více 

v kapitole Prŧmysl, podnikání). 

02. 03.  V Koncertním sále MK proběhla Divadelní improvizace. Projekt se konal na 

podporu Charity Litovel a utkala se zde dvě druţstva divadelních spolkŧ O.Li.V.H. a Oliheň 

z Olomouce. 

04. 03.   Litovel si své hradby hýčká a bude je dále opravovat, píší noviny. Tato kulturně 

historická památka je v plánu renovace chátrající části v Jungmannově ulici. „Jde o místo 

dobře viditelné směrem od domova dŧchodcŧ u Olomouckého rybníka,“ popsal situaci 

náš místostarosta Petr Šrŧtek (podrobněji v kapitole Památky).  

05. 03.   Vejce za jediný týden podraţila aţ o 100 %! Vejce jsou u nás dokonce draţší neţ v 

Německu a to ze dvou dŧvodŧ: nedostatku vajec na trhu kvŧli novým pravidlŧm chovu 

poţadujícím větší klece a vysokým marţím obchodníkŧ. A to ještě nejsou Velikonoce! 

11. 03.   Litovelští plánují další sluneční hodiny, které za zhruba 20 000 korun mají vzniknout 

na jiţní stěně budovy ZŠ Vítězná. Odborník nejdříve stanoví azimut stěny, pak město zadá 

veřejnou soutěţ na výtvarné zpracování časomíry, která má být čitelná aţ z křiţovatky „u 

zrcadel“. Více v kapitole Co nového o Litovli. 

13. 03.   Členové Seniorklubu Litovel se vydali na cestu do Čech, do první obce za hranicí, 

do Pardubického kraje do Vranové Lhoty, aby navázali kontakty s místními seniory. Nápad 

byl pana Miloše Číhala, který také zasponzoroval dopravu autobusem, a ukázalo se, ţe to 

byl nápad dobrý. Kontakty byly navázány a noví přátelé jsou očekáváni na tanečním 

odpoledni Seniorklubu v dubnu. 

13. 03.   V rámci KPH vystoupil s klavírním recitálem v Koncertním sále MK Martin Kasík, který 

se věnuje klavírní hře jiţ od 4 let a je vítězem řady mezinárodních soutěţí. Zahrál skladby 
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Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinŧ a Frederika Chopina. Koncert 

uvedla Ing. Helena Najmanová, Ph.D. 

14. 03.   Koncert Petry Janŧ s kapelou GOLEM vyprodala Velký sál Záloţny a v pořadu 

zazněly nejen hity (Uţ nejsem volná, Moje malá premiéra, S láskou…), ale i písně z jejího 

alba muzikálových melodií Vzpomínky. Trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík si svým 

zaujatým výkonem získala početné publikum. 

16. 03.   Vernisáţ putovní výstavy výtvarníkŧ EU „XXI. Mikolovské nálady“ se konala za 

účasti delegací z polského Mikolowa a Klimkovic. Hudební doprovod obstarala svými 

šansony Iva Kevešová za doprovodu Vladimíra Jakuba Knápka. Výstava potrvá do 6. 4. 

2012. 

18. 03.   Hurá! Snad se dostaneme do Šternberka bez úhony na tankodromu ve Třech 

Dvorech? Hejtmanství uveřejnilo seznam 11 dopravních úsekŧ cest druhých a třetích tříd 

v regionu, které čeká rekonstrukce. Začleněno je i dokončení prŧtahu mezi Litovlí a 

Pňovicemi, na které jiţ několik let čekají hlavně obyvatelé Tří Dvorŧ. 

19. 03.   Vytouţený územní plán je blízko, radují se občané Litovle. Věří, ţe od léta se 

budou moci pustit do staveb domŧ a ţe bude moţné dotáhnout další variantu 

protipovodňové ochrany města. Zastupitelstvem prošly připomínky, a jakmile je architekt 

zapracuje do konceptu a schválí zastupitelé, bude mít město tolik vyhlíţený dokument. 

Vţdyť ten pŧvodní pochází jiţ z roku 1970. Po roce 1989 vznikal nový, ale po záplavách 

v roce 1997 se práce na něm zastavily. 

21. 03.   Hanácká ambasáda připravila první letošní setkání s příznivci hanáckého nářečí  

s tématem „Ať si řiká kdo chce, co chce, jedno je jisty …!“. Opět vystoupili Zdeněk Braný, 

Jaromír  Hlavinka, Petr Linduška, Miluška Flášarová, školák Martin  Havlíček z Dubčan a 

Hanácká mozeka pod vedením Mgr. Roberta Najmana. Nově byl angaţován člen muziky 

„Cholinka“ Mira Hrabčík z Příkaz, který přečetl zajímavou část z hanácké kroniky. 

22. 03.   Český rockový „Jeţíš“ Kamil Sřihavka s kapelou LEADERS vystoupil s koncertem ve 

Velkém sále Záloţny. Na své si přišli nejen příznivci muzikálŧ, ale i rockoví fans. Na koncertu 

zpěvák posluchače provedl svou dvacetiletou kariérou napříč všemi hudebními projekty, 

kterými na pop-rockové scéně prošel. Zazněly i jeho nejznámější písně: Země vzdálená, 

Černá rŧţe, Kovboj z Teplic nebo Kdyţ se snáší déšť, které byly odměněny frenetickým 

potleskem.  

23. 03.   Ne kaţdé podnikání je úspěšné. Restaurace „U Tadeáše“ jménem nájemce pana 

Lubomíra Rýpala vydala parte, kde se podnik loučí „po dlouhé a těţké práci, která byla 

vykonávána poctivě a svědomitě k uspokojování hostŧ“, a zve pravidelné návštěvníky na 

rozloučení s drahou zesnulou v tento den od 10 hodin. 

27. 03.   V divadelní komedii Patrika Hartla „Klára a Bára“ (radikální komedie o dvou 

manţelských krizích a jednom úmyslně zaloţeném poţáru) slavily úspěch známé české 

herečky Ivana Chýlková a Eva Holubová za přispění Jana Holíka a Mojmíra Maděriče. 

Diváci ve Velkém sále Záloţny, kterých bylo na 300, byli hrou i výkony interpretŧ nadšeni.  
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28. 03.   Seniorklub Litovel pozval manţele Roubíčkovy k besedě o jejich pobytu 

v australském Melbourne a v národním parku Wilson Promantori. Byly promítnuty dva filmy 

a na 45 návštěvníkŧ spokojeně konstatovalo, ţe je pořad velmi zaujal. 

30. 03.   Farmářské trhy na náměstí byly pečlivě připravovány, jejich větší návštěvnost však 

zhatilo nevlídné počasí. Přesto 16 prodejcŧ nabízelo své produkty a řemeslné výrobky od 

15 do 18 hodin za doprovodu Moravské Veselky a Hanácké mozeke, dokonce 

s vypravěčem panem Jaromírem Hlavinkou.    

30. 03.   Pro školy 2. stupně, SŠ i veřejnost proběhla ve Velkém sále Záloţny dvě představení 

v reţii Bolka Polívky „Don Quijote de la Anča“. 

31. 03.   V Malém sále Záloţny vystoupily na koncertě ROCK 3 skupiny VINNÝ STŘIK, NO 

DISTANCE PARADISE a CLOCKS. Pořadatelem byl pan Radek Dolinský. 

31. 03.   Siláci poměřili své síly v hale ZŠ Vítězná na akci „Silácká Litovel“. Od 11 hodin 

proběhla dvě kola siláckého klání. Celá akce je zasvěcena slavnému zápasníkovi a 

litovelskému občanovi Gustavu Frištenskému. Součástí programu byla i výstava fotografií a 

sportovních ocenění tohoto celorepublikově ojedinělého muţe.   

01. 04.   Vodáci sjíţdějící Moravu po hlavním toku od Mohelnice se musejí od dnešního dne 

přesunout na takzvanou Malou Vodu. Aţ do 31. července se k Hynkovskému jezu jinak 

nedostanou. Dál mohou pokračovat ke krajskému městu po Mlýnském potoce, ale kemp 

v Olomouci je i pro letošní rok kvŧli neschválení územního plánu opět passé. 

01. 04.   Od dnešního dne nabyla platnost obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psŧ na veřejném prostranství. Pohyb psa je moţný pouze na 

vodítku a zcela zakázán je na místech pobytu dětí, tj. na všech dětských hřištích či areálu 

sokolovny a u lanového prvku za ZŠ Vítězná. Pes musí být označen známkou.  

02. 04.   Po nejzajímavějších památkách Litovle provede nyní „chytrá mapa“. Nová mapa 

s unikátním QR kódem pro androidní telefony zájemce upozorní na všechna známá i 

méně známá zastavení ve městě. Na významné památky také upozorňuje nová trhací 

mapa Procházka Litovlí, obsahující uvedený kód. Díky němu se mohou jejich majitelé 

napojit na městské internetové stránky. 

02. 04.   Proběhlo divadelní představení pro děti MŠ a I. stupně ZŠ Velryba Lízinka. 

Představení mělo velký úspěch.  

02. – 07. 04.   Prodejní Velikonoční výstava v Koncertním sále MK – velikonoční ozdoby, 

kraslice, dekorace, výstava dětských prací (ve spolupráci s DDM) a Velikonoční tvoření – 

zdobení perníčkŧ, výroba pomlázek aj. ve vestibulu MK. 

03. 04.   Tyflocentrum Olomouc o.p.s. ve spolupráci s MK Litovel a ZŠ Vejdovského 

připravilo v Domě umění v Olomouci hudebně dramatické zpracování sbírky Jarmily 

Cholinské „Striptýz“. Účinkovala hudební skupina STŘEMKOŠ – Iva Kevešová st. (zpěv, 

perkuse), Michal Schmalz (kytyra, zpěv), Jan Hajn (baskytara), Zbyněk Špaček (akordeon), 

Vladimír Jakub Knápek (klavír) a Iva Kevešová ml. (zpěv). 
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04. 04.   „Všechnopartička“ – improvizovaný pořad Karla Šípa vycházející z principu 

úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Hostem pořadu byl komik Josef Náhlovský.  

11. 04.   Seniorklub Litovel uspořádal taneční odpoledne v Koncertním sále MK „Vítání jara 

a loučení se zimou“, na které pozval i 21 seniorŧ z Vranové Lhoty. Hudbu zajistil jako 

obvykle pan Milan Koupil z Vilémova. Nálada výborná, účast kolem stovky.  

11. 04.   Ţidovské muzeum v Praze za podpory o.s. ZAPOMENUTÍ ve spolupráci s GJO Litovel 

uvedlo výstavu „Zmizelí sousedé – pocta dětským obětem holocaustu“. Výstava potrvá do 

30. 4. 2012. 

11. 04.   „Světy“ – výstava obrazŧ mladé slavětínské výtvarnice Radky Doubravové ve 

Výstavní síni MK. Úvodní slovo Barbora Chmelinová, hudební doprovod Jan Doubrava, 

zahájení výstavy MST Petr Šrŧtek. Vernisáţ s hojnou účastí. 

12. 04.   Jako „vaječnou inflaci“ označují ekonomové březnový rŧst cen. Meziroční 

zdraţení vajec o 124 % vedlo k tomu, ţe ačkoliv se na spotřebním koši podílejí pouze třemi 

promile, pomohlo vytáhnout celkovou inflaci. Ta dosáhla meziročně 3,8 %, nejvíce za 3 

roky. Platí tedy římské přísloví: Ab ovo …? 

12. 04.   Ve Velkém sále Záloţny opět vystoupila skupina MANIACI s pořadem „Řvali aţ 

spadli aneb maniaci v HD rozlišení“. Šlo o upravenou reprízu úspěšné divadelní show této 

komediální skupiny. 

13. 04.   Divadlo Na Jezerce uvedlo ve Velkém sále Záloţny komedii N.V. Gogola „Ţenitba“ 

v reţii Lukáše Hlavici. Hlavní protagonisté – Barbora Hrzánová, Radek Holub, Miluše 

Šplechtová, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka a další dokázali, ţe tato letitá komedie 

neztratila svoji aktuálnost ani dnes.  

15. 04.   Oficiálně byl spuštěn nový informační web pro návštěvníky a přátele litovelského 

muzea. Kromě nové grafiky a aktualit přináší více informací o muzeu, Muzejní společnosti 

Litovelska, o.s. a pořádaných akcích. Adresa webových stránek je: 

www.muzeumlitovel.cz. 

16. 04.   V tento den v roce 1927 přišel na svět chudobínský rodák a stále čilý muzikant 

Vlastimil Nedoma, který pŧsobil v řadě hudebních souborŧ a v roce 1968 zaloţil smíšený 

pěvecký sbor KANTIKA, jehoţ byl dlouholetým sbormistrem. Po řadu desetiletí byl vŧdčí 

osobností hudebního ţivota v Litovli jako předseda Kruhu přátel hudby.  

17. 04.   Ve Velkém sále Záloţny vystoupila zpěvačka, multiinstrumentalistka, autorka 

hudby i textŧ, Radŧza s kapelou.  

21. 04.   Proti vládě v Praze protestovalo na sto tisíc lidí. Odborářŧm s několika protivládními 

organizacemi se podařilo zorganizovat jednu z nejmohutnějších demonstrací posledních 

let. Účastníci křičeli a pískali na píšťalky s rŧznou motivací – některým vadily škrty, dalším 

kapitalismus. Chtěli nové volby, a pokud nebudou, chtějí generální stávku a paralyzovat 

tuto zem. Vládu nechal protest chladnou. „Respektuji právo občanŧ vyjádřit názor 

demokratickou formou. Odmítám však politizaci akce odborŧ“, reagoval předseda vlády 

Petr Nečas.  
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21. 04.  CANTICUM LITOVEL 2012 – přehlídka pěveckých sborŧ v Koncertním sále MK. 

Pořadatelem byl MK a spolupořadatelem Smíšený pěvecký sbor KANTIKA, člen Unie 

českých pěveckých sborŧ. Na přehlídce vystoupily tyto sbory: PS BERNARDINI, Břidličná; 

SPS JAROSLAV, Bzenec; SPS SENZAKORD, Litovel; SPS UNIČOV a SPS KANTIKA, Litovel.  

22. 04.   MF DNES píše: „ Vejdovského škola, to bylo naše rodinné stříbro, smutní Litovel“. 

Téměř před 58 lety zaloţil legendární oční lékař MUDr. Václav Vejdovský svého druhu 

jediné zařízení na střední Moravě: školu pro slabozraké. Škola, která ve městě fungovala 

od října 1954, se přestěhuje do nového moderního komplexu v Olomouci -Hejčíně. 

Litovelští přijdou o jednu „minci svého rodinného stříbra“ a bude nutno řešit, co s rozlehlou 

prázdnou budovou, která po odstěhování školy na náměstí zŧstane. 

24. 04.   Při výčtu špatných zpráv, jedna dobrá: komáří kalamita, kaţdoroční strašák 

Olomouckého kraje, nejspíš letos nepřilétne. Obdobně jako v loňském roce totiţ chybí 

komárŧm k vylíhnutí vhodné podmínky – dostatek vody. Ta se s jarními záplavami nevylila, 

tŧně jsou vyschlé, a tak se komáři naštěstí nemají kde líhnout. OŢP MěÚ Litovel navrhl 15 

obcím v Litovelském Pomoraví včetně samotné Olomouce společnou strategii 

v případném boji proti komárŧm. V programu memoranda je například společný účet, 

z něhoţ budou postiţené obce čerpat peníze při komářích kalamitách. 

25. 04.   Seniorklub Litovel pozval své členy i ostatní občany na třetí setkání s fotografem 

Miroslavem Pinkavou do Malého sálu Záloţny. Byly promítnuty komentované snímky ze 

Skandinávie, Beneluxu, Korsiky a také dokument „Jak jsme se topili“, prŧběh jednotlivých 

dní povodně z roku 1997 v Litovli a okolních vesnicích.  

26. 04.   Koncert KPH se tentokrát konal v kapli sv. Jiří a vystoupili na něm dva umělci 

s neobvyklými nástroji: Liselotte Rokytová s Panovou flétnou a Jan Rokyta mladší se 

zobcovou flétnou a cimbálem. Zazněly skladby Conrada Paumana, Claude Debussyho, 

Bély Bartóka, Gyorgy Kurtága a rumunské lidové písně. V jihorumunských oblastech 

Muntenie a Oltenie totiţ tvoří kombinace těchto nástrojŧ sestavu kapel zvaných Taraf, 

které jsou základem autentického lidového repertoáru. 

27. 04.   105 pro Nečase! Vláda obhájila svou existenci, kdyţ ji podpořilo 105 poslancŧ 

ODS, TOP 09, 8 poslancŧ platformy Karolíny Peake (vzniklé rozpadem strany Věci veřejné), 

3 poslanci „starých VV“ a dvou „odpadlíkŧ“ z ODS Michala Doktora a Pavla Béma. „Jsem 

rád, ţe se našel dostatečný počet poslancŧ, kteří chtějí podporovat reformní programové 

prohlášení vlády“, řekl po hlasování premiér Nečas. 

30. 04.   Protipovodňová opatření jsou stále v nedohlednu, i kdyţ přece jen trochu 

pokročila. Začínají se vyřizovat stavební povolení a Rada města Litovle nechce čekat. 

Chystají se opatření zkapacitnění stávajících tokŧ a vyčištění řeky vytěţením bahna. Tím by 

se měl zlepšit prŧtok problémových úsekŧ Malé Vody, Radniční Moravy a Mlýnského 

potoka. S očistou Radniční Moravy by se podle Povodí Moravy mohlo začít uţ letos. Oprav 

se dočká i opevnění a opěrné zdi pod jedním ze stavidel. Práce přijdou na 2,5 milionu 

korun. Co ale hlavní tok Moravy? 
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01. 05.   Akce ČSSD v parku Míru u příleţitosti oslav 1. Máje nabídla širokou paletu zábavy 

pro děti – soutěţe, jízdu na ponících a pro dospělé tradiční občerstvení s pivem a 

bramboráky. Škoda, ţe nebylo lepší počasí. 

03. 05.   Na tisícikorunu ročně zvýšili poslanci horní limit poplatkŧ za odvoz odpadŧ. Obcím 

to přinese peníze, ale moţná přibude dluţníkŧ a exekucí. Češi totiţ dluţí obcím za odvoz 

odpadu pŧl miliardy korun. Některá města i proto moţnost zdraţit nevyuţijí. Z uvedené 

částky připadá 750 korun na netříděný odpad, za tříděný smí obec vybírat jen 250 korun. 

06. 05.   Superměsíc rozsvítil noc a téměř se dotkl Země! Vzácný úkaz vznikl kombinací 

dvou jevŧ, které se sešly v jeden den – úplňku a zároveň momentu, kdy je Měsíc nejblíţe 

k Zemi. U nás to bylo vidět nejvýrazněji o pŧl šesté ráno, kdy byla jeho vzdálenost od Země 

365 955 kilometrŧ. Jeho přiblíţení k Zemi zesílilo příliv a odliv, ovšem jen o několik 

centimetrŧ. Podle psychologŧ mohl jev negativně ovlivnit citlivější jedince. 

06. 05.   U příleţitosti svátku sv. Filipa a Jakuba MO KDU-ČSL ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností Litovel uspořádala tradiční pouť na Staroměstském náměstí. 

Byla slouţena poutní mše svatá, doprovázená pěveckým vystoupením olomouckého 

chrámového sboru od Panny Marie Sněţné „Salve“, který potom v kostele koncertoval. 

Atrakcí bylo dostatek, stánkŧ méně neţ obvykle. Krásné počasí akci přálo. Proběhla i 

prezentace a prodej výrobkŧ Mateřského centra Rybička.   

07. 05.   O prestiţní národní ocenění v kategorii „Muzejní počin roku“ bojuje i naše muzeum 

harmonik pana Jiřího Sedláčka. Jeho soukromé muzeum je ojedinělé i v rámci střední 

Evropy, kdyţ za třicet let shromáţdil 240 heligonek a harmonik. Zda uspěje, se dozví na 

finálovém večeru 17. května v Praze a o čtyři dny později bude muzeum harmonik 

zapsáno i do pelhřimovské knihy rekordŧ a kuriozit.   

09. 05.   Ve Výstavní síni MK proběhla vernisáţ společné výstavy Výtvarné skupiny 

Olomoučtí, jejímiţ členy jsou i pan Jiří Zapletal a Jiří Tomanec. Výstava potrvá do 31. 5. 

2011. 

11. 05.   V Malém sále Záloţny byl připraven Večer filmové hudby II. – večer plný hudby 

s letní tematikou. Část večera byla věnována fenoménu „filmová hláška“ a diváci mohli 

nahlédnout i do archívu CD zakoupených z výprodeje.  

13. 05.   Litovelská radniční věţ má novou atrakci – komŧrku, z níţ kdysi hlásný bděl nad 

městem a především nad tím, aby jej nezachvátil poţár. Opravená světnička hlásného je 

vybavena dobovými předměty. Kromě této novinky je v jednom z pater radnice vystaven 

hodinový stroj, který ještě před několika lety řídil věţní hodiny. 

14. 05.   MK připravil pro milovníky hudby opravdovou  lahŧdku. V Mladečských jeskyních 

se konal koncert významného českého hudebníka, skladatele a multiinstumentalisty Jiřího 

Stivína. Ten se představil jazzovým koncertem Sám se svým stínem. Koncert se stal pro 

posluchače opravdu neopakovatelným záţitkem.    

16. 05.   Pořad pro děti Diskotéka v cirkuse s Míšou Rŧţičkovou. Děti si zahrály hry, 

zatancovaly a zazpívaly písničky z pořadu Cvičíme s Míšou. 
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18. 05.    Na webových stránkách Muzea Litovel zájemci najdou například seznam akcí 

v Litovli, turistické informace, přehled uskutečněných a plánovaných výstav, fotogalerii a 

videozáznamy z vernisáţí, činnost muzejní společnosti či pexeso pro nejmenší. 

20. 05.   Jedna dobrá zpráva ze sportu. Na mistrovství světa v hokeji ve Švédsku a Finsku se 

po semifinálové poráţce od Slovákŧ 1:3 naše reprezentace vzchopila a pokořila domácí 

Finsko 3:2. Stejně jako loni tak na šampionátu skončila bronzová a je to uţ třetí medaile za 

poslední tři roky. 

22. 05.   Na budově ZUŠ byla odhalena pamětní deska Aloisi Holoubkovi. Významný 

pedagog, muzikant a hudební skladatel byl takřka pŧl století vŧdčí osobností litovelského 

kulturního ţivota. 

24. 05.   V kostele sv. Marka okouzlila publikum zpěvačka, houslistka a herečka Iva Bittová, 

která patří k nejvýraznějším osobnostem české alternativní hudební scény. Prošla mnoha 

hudebními ţánry od alternativy přes jazz, rock, klasickou hudbu, včetně hostování v opeře. 

Dŧleţité je pro ni i ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby vtiskne. A 

to vše se povedlo i v naplněném kostel sv. Marka beze zbytku. 

26. 05.   FREE litovelská jízda – 6. ročník zábavné projíţďky Litovelským Pomoravím, opět 

pod heslem „Kdo nesleze, vyhraje“, se vydařil. Program začal jiţ ve 12 hodin v areálu 

Pivovaru Litovel, start závodu byl ve 14 hodin. Došlo na plnění zábavných úkolŧ, 

ochutnávky piva Litovel FREE a pro zručné cyklisty byla připravena unikátní „bajková“ 

dráha PUMPTRACK, kde méně odváţným poradil mistr světa v biketrialu Pepa Dressler.              

26. 05.   Tělocvičná jednota Sokol připravila Sokolský okrskový slet (opět po 6 letech!) ke 

150 letŧm Sokola, na kterém vystoupili sokolové i sokolky z Litovle, Červenky, Renot, 

Chořelic, Unčovic, Olomouce, Náměště na Hané a Křelova. Slavnostní prŧvod vyšel od 

muzea a vše se odehrálo na stadionu u sokolovny, kde vystoupily maţoretky Sokola Litovel 

a byly postupně předvedeny sletové skladby pro rodiče s dětmi, mladší ţákyně, 

dorostence a muţe i dorostenky. Vyvrcholením byla Česká siuta, sletová skladba pro ţeny 

a seniorky na hudbu Antonína Dvořáka. Počasí akci přálo, účast asi 300 divákŧ. 

28. 05.   Největší tuzemská sbírka harmonik Jiřího Sedláčka byla zapsána do České knihy 

rekordŧ a První soukromé muzeum harmonik v zemi získalo ve své kategorii čestné uznání 

v prestiţní soutěţi Gloria musealis.  Více v kapitole Galerie úspěšných. 

02. 06.   13. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty „Toulky Litovelským 

Pomoravím“, jehoţ pořadatelem je Klub českých turistŧ TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ 

Jungmannova, nabídl trasy v délce 10 aţ 45 kilometrŧ vedoucí přes novozámecký areál  

CHKO Litovelské Pomoraví. Okruţní dětská minitrasa vedla Litovlí v délce 1,5 km.  Na účasti 

se podílelo 137 cyklistŧ a 110 pěších turistŧ. Dětí bylo 90 a doprovázejících rodičŧ 37. 

Organizátorŧ z KČT pak 16 a z RS ZŠ Jungmannova 30. Nejvzdálenějším účastníkem byl 

Daniel Sladký z Plzně, nejstarším účastníkem pan Mojmír Mohapl (ročník 1929), nejmladšími 

děti Vojtěch Jašek a Julie Hrazdilová (oba ročník 2011).  

06. 06.   Vernisáţ výstavy fotografií Fotoklubu Litovel „Od soumraku po úsvit“. Výstava 

nabídla zajímavé snímky osvědčených autorŧ z Fotoklubu (Dolinský, Pinkava, Čunderle st., 
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Ullmann, Petráš a další). Úvodní slovo přednesl Ing. Petr Dolinský. Výstava je otevřena do 

29.6. a je současně i nabídkou pro diváky Hanáckých Benátek. 

06. 06.   Den, kdy Venuše přecházela přes Slunce. Vše začalo v 4.56 hod. a přechod trval 6 

hodin a 40 minut. Uţívali jsme si jedinečnou událost, která příště nastane aţ za 105 let. 

Planeta vzdálená 43,5 milionu kilometrŧ vypadala jako zrnko nebo piha na tváři Slunce. 

Kdo pozorování nestihl, mŧţe se těšit na podobný jev, jímţ bude přechod planety Merkur 

přes sluneční kotouč 9. května 2016. 

07. 06.   Na radnici se konala schŧzka místních podnikatelŧ s vědci z výzkumných center 

z Olomouce. Profesor Radek Zbořil, ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a 

materiálŧ a ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum prof. 

Ivo Frébort prezentovali moţnosti spolupráce těchto pracovišť s praktickými podniky. 

Hostem setkání byl i ředitel SOŠ Mgr. Pavel Skácel, který uvedl, ţe škola otevře nový učební 

obor Montér suchých staveb a Interiérový stavitel. 

08. 06.   V kapli sv. Jiří byla zahájena výstava „Gotické klenoty v kapli sv. Jiří v Litovli“. 

Předměty instalované v prostorách nejstarší stavby ve městě (postavené v roce 1484) 

odpovídají době jejího vzniku a pocházejí z místních depozitářŧ. Vedle sochy Krista 

s pohyblivými paţemi jsou vystaveny kalichy, misály, Pieta a listiny spojené s Bratrstvem 

Blahoslavené Panny Marie při kostele sv. Marka. 

09. 06.   Hanácké Benátky jsou opět tady! Maraton koncertŧ i ohňostroj si přišly vychutnat 

stovky lidí na hlavní scénu na náměstí, na dobovou a dětskou scénu v parku Míru nebo 

navštívili některou z akcí doprovodného programu. Počasí akci zpočátku nepřálo, ale pak 

se vyčasilo a odpoledne se místy objevilo i sluníčko a pršet úplně přestalo. Podrobněji o 

celé akci v kapitole Slavnosti.  

11. 06.   V krajském přeboru v kopané si naše muţstvo vede docela dobře. Po 29. kole je 

na 4. místě s 11 výhrami, 12 remízami a 6 poráţkami. Má tedy 45 bodŧ a skóre 51 : 38. Na 

druţstvo na bronzové příčce ovšem ztrácí momentálně 6 bodŧ.           

12. 06.   Obyvatel Česka přibylo, ubývá sňatkŧ i rozvodŧ, ale dětí se rodí méně. To 

vyplynulo z aktuálních dat za 1. čtvrtletí, která uveřejnil Český statistický úřad. Ţije u nás 

nyní 10 507 000 lidí. Sniţuje se porodnost – narodilo se jen 26 100 dětí, coţ je o 700 méně ve 

srovnání s loňskem. Vytrvale také klesá počet dětí, které se rodí v manţelství.     

13. 06.   V obřadní síni radnice proběhlo uţ počtvrté udílení cen pro šikovné děti a 

náctileté, kteří úspěšně reprezentují Litovel v republice i ve světě nebo v daném roce 

vynikli jiným významným činem. Jedenáct Litovelských nadějí, které byly vybrány 

z nominací: Zdeňka Kolářová (13 let, školní aktivity, předmětové soutěţe); Klára 

Jachanová (15 let, tanec); Martin Gottwald (19 let, školní aktivity); Jan Paták (15 let, 

kanoistika); Štěpán Zapletal (19 let, kanoistika); Eliška Čapáková (17 let, kanoistika); Josef 

Kolář (15 let, školní aktivity, předmětové soutěţe); Matěj Konšel (19 let, házená); Eliška 

Málková (16 let, školní aktivity, předmětové soutěţe); Sára Dimovová (14 let, judo); Martina 

Šenková (14 let, volejbal).   
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13. 06.   Městská knihovna připravila setkání se spisovatelem, dokumentaristou, 

písničkářem a dramaturgem ČT Bedřichem Ludvíkem a ilustrátorkou Mílou Prokŧpkovou. 

Autor televizních pořadŧ Zpět k pramenŧm a Paměť stromŧ zde uvedl svou novou knihu 

Pohádky pro otce a matky, zazpíval a představil i svou další knihu Praha – město věţí. 

Škoda jen, ţe pro nepříznivé počasí se akce zúčastnilo jen 18 lidí. 

15. 06.   Benefiční akce „Postavme to spolu“ proběhla na Záloţně. Nadace prof. 

Vejdovského ji upořádala na podporu výstavby hřiště a dofinancování MŠ, které budou 

součástí nového objektu školy pro zdravotně postiţené, jeţ od září přesídlí do Olomouce. 

Akce proběhla v neobvykle radostném duchu a podařilo se vybrat 16 000 Kč. 

18. 06.   Stalo se jiţ tradicí, ţe Muzejní společnost Litovelska o.s. vydává práce s regionální 

tematikou. Ta letošní má název „Zajímavosti z Litovelska“ a redakčně ji připravil Mgr. 

Robert Najman. 

18. 06.   Muzeum slavnostně otevřelo vernisáţí výstavu: Základní škola prof. V. Vejdovského 

Litovel 1954 – 2012. Město se tak dŧstojně rozloučilo s místní vzdělávací institucí, která se 

stěhuje na nové pŧsobiště v Olomouci-Hejčíně. Jako doprovodný program k této výstavě 

připravilo ML ve spolupráci s Kirri o.s., Muzejní společností Litovelska o.s. a ZŠ Vejdovského 

hravé muzejní odpoledne s komentovanou prohlídkou výstavy. Hravou formou muzejníci 

představili nelehký ţivot nevidomých a slabozrakých osobám bez zrakového postiţení. 

19. 06.   Jiţ pošesté vyhlásila MF DNES soutěţ o nejlepší školní tablo roku. Velký úspěch 

zaznamenalo tablo oktávy GJO připravené členkou litovelského Fotoklubu Michaelou 

Linhartovou, které získalo 1. místo v kraji, 2. místo v ČR a navíc cenu odborné poroty. 

Blahopřejeme!  

20. 06.   Hanácká ambasáda připravila další zábavný večer „Přendite si splknót“, tentokrát 

pod názvem „…a bode to jak decky – neopakovatelny!“. Opět účinkovali Zdeněk Braný, 

Jaromír Hlavinka, Petr Linduška, Miluška Flášarová, Mirek Hrabčík a doprovázela je 

Hanácká mozeka pod vedením Mgr. Roberta Najmana. I přes velké vedro byla návštěva 

velmi slušná, kolem 50 divákŧ. 

21. 06.   Na Mistrovství Evropy v kopané došli naši reprezentanti aţ do čtvrtfinále, ale sen o 

medaili se nesplnil. Ostudu však čeští hráči rozhodně neudělali. S favorizovaným 

Portugalskem odehráli dobrý poločas, ale pak uţ nestačili a gólem Ronalda prohráli 0:1. 

Přesto jim fanoušci hlasitě děkovali. 

23. 06.   Mikroregion Litovelsko, MK Litovel a obec Loučka připravily „Létohraní v Loučce“ 

na hřišti Osouch v Loučce. Zahrála kapela Piňovští kanci a představila se legenda country 

muziky Wabi Daněk. Bohaté občerstvení, pro děti hry a skákací hrad. Vstup byl zdarma a 

z Litovle diváky přepravil zvláštní autobus.    

29. 06.   VI. Folkové Pomoraví ve vodácké restauraci Loděnice přivítalo na minifestivalu 

ţivé hudby tři folkové kapely: ALIBABA, MONTY a HLUČNÍ SOUSEDÉ. Úroveň byla velmi 

slušná, taktéţ návštěva, ovšem vedro bylo snesitelné jen při patřičné konzumaci nápojŧ. 

Pořadatelem byl MK Litovel. 
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01. 07.   Ve finále Mistrovství Evropy v kopané se nakonec radovali Španělé. Mistři Evropy 

z roku 2008 a mistři světa z roku 2010 prodlouţili svou dosud nevídanou fotbalovou 

hegemonii a ve finále porazili Itálii 4 : 0! 

01. 07.   Výjimečnou událostí se stal houslový koncert Pavla Šporcla „Pocta Paganinimu“ 

v přírodním prostředí Arboreta v Bílé Lhotě. Pořadatelem byl MK Litovel a obec Bílá Lhota. 

Z Litovle byl na koncert vypraven zvláštní autobus. Návštěva velmi slušná, výkon interpreta 

mimořádný. 

02. 07.   Ve městě by měla stát socha zápasníka Gustava Frištenského, protoţe zde slavný 

silák proţil většinu svého ţivota. To uvedlo na internetových stránkách města 87 % 

hlasujících. Na bronzovou sochu za zhruba milion korun chce město dotaci z kraje. Více 

v kapitole O kom se píše… 

07. 07.   V rámci Litovelského kulturního léta se konal první z Hudebních podvečerŧ na 

dvorku (nádvoří MK na Husově ulici), a to koncert skupiny Piňovští kanci – „Večer 

s harmonikou“. Podívat se přišla snad stovka nadšených posluchačŧ, zpěvákŧ i některých 

tanečníkŧ.  

07. 07.   Připomínáme si události před 15 lety, kdy povodeň z roku 1997 potvrdila přívlastek 

města Hanácké Benátky. Velká voda zničila ve městě 43 domŧ a poničila zdejší kostely. 

Poté, co týdenní záplavy opadly, problémy neustaly, naopak. Ze stojící vody se začali 

líhnout komáři a nastala komáří kalamita. Město se z této pohromy dlouho 

vzpamatovávalo.  

11. 07.   V Muzeu Litovel byla zahájena výstava:  Lego – hračka nebo hobby, která bude 

otevřena aţ do 28. října 2012. K vidění jsou unikátní modely vytvořené z kostek Lega, mimo 

jiné i přes dva metry dlouhé modely reálných staveb jako je budova Národního muzea 

v Praze, zámek Bojnice, parník Mark Twain, pohádkové bytosti i fantastické stavby. 

13. 07.   Druhý večer LKL – jazzový koncert skupiny BLUE  CANISTERS. Ani na červenec 

nevyzpytatelné počasí neodradilo posluchače a na koncert dorazili. 

14. 07.   Třetí koncert LKL na nádvoří MK – folkrocková skupina NOACO. Pro déšť se koncert 

uskutečnil ve Výstavní síni MK. Návštěvnost byla i přesto vysoká.  

15. 07.   Pro areál přírodního koupaliště v Nové Vsi hledá Město Litovel dlouhodobého 

nájemce. Ten by se měl postarat o pohodlí koupajících se lidí, otevřít na místě kemp či 

tábořiště. Zatím tady chybí sociální zázemí i oficiální občerstvení. ML doufá, ţe vybere 

nájemce, který provede změny jiţ do příští sezóny. Hodně to spěchá, protoţe lom se stává 

stále častějším cílem všech, kdo hledají klid a pohodu v okolí města. Prŧzračná voda sem 

láká nejen plavce z dalekého okolí, ale také raky. Ti jsou ukazatelem, ţe voda, ve které se 

lidé koupou, je opravdu čistá. 

19. 07.   Litovelští pětibojaři uţ letos dobojovali. V obci Seč se konal jiţ 7. ročník Litovelského 

pětiboje. Do soutěţe se přihlásilo 24 muţŧ a 7 ţen, kteří soutěţili v 5 disciplínách: v pití piva 

na čas, v soutěţi barman, skladník, hop na pivo a v Sečské neckyádě. Nikdo z našich 

nezvítězil. Ale celou akci provázelo příjemné počasí, dobrá atmosféra a potěšil velký 

zájem divákŧ. 
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20. 07.   Ani Litovli se nevyhýbají zloději: ze sportovní haly ZŠ Vítězná se snaţil zloděj ukrást 

tašku se sportovním vybavením, penězi a mobilním telefonem. Ve chvíli, kdy chtěl odejít, 

jej poznal tamní trenér a přivolaní policisté zjistili, ţe dotyčný muţ byl uţ dříve za krádeţe 

odsouzen a nyní mu hrozí aţ tři roky vězení. 

20. 07.   Čtvrtý koncert LKL – tradiční jazz v podání skupiny  HB BAND. 

21. 07.   Pátá část koncertŧ LKL – skupina LETOKRUHY (country, bluegrass). 

24. 07.   Aby Olomoucký kraj splatil všechny své dluhy, musel by kaţdý z jeho obyvatel 

zaplatit téměř šest tisíc korun! V kraji ţije 638 080 obyvatel a v současné době musí krajský 

úřad splácet závazky v celkové výši 3,7 miliardy korun, coţ v přepočtu činí 5 799 korun na 

kaţdého obyvatele včetně dětí. Roční rozpočet kraje je přitom 4,3 miliardy korun. 

27. 07.   Předposlední koncert LKL – blues a chanson v podání skupiny STŘEMKOŠ. Hostem 

byl Simeon Hýbl. 

27. 07.   Po Temţi připlul olympijský oheň do dějiště XXX. letních olympijských her a čas 

Londýna opět nadešel. Metropole britské monarchie se stala prvním městem, v němţ 

potřetí zavlála vlajka s pěti kruhy. Královna Alţběta II. slavnostně zahájila hry XXX. letní 

olympiády, sportovního svátku, který bude trvat 16 dní. 

28. 07.   Závěrečný koncert LKL na nádvoří MK – rocková skupina VINNÝ STŘIK. 

01. 08.   Stejnojmenný vnuk spisovatele Martina Strouhala, filmový dokumentarista a 

předseda občanského sdruţení Česká welzeologická a cestovatelská společnost 

v Zábřehu na Moravě se spolu s přáteli vydá po stopách slavného zábřeţského 

cestovatele Jana Eskymo Welzla na Novosibiřské ostrovy a na Sibiř povezou jeho pamětní 

desku. Martin tedy jde ve stopách rodiny jako autor knihy o Welzlovi „Svoboda pod 

bodem mrazu“, kde popsal své expedice na Aljašku a Yukon. 

02. 08.   Písek na Nákle se bude těţit i na dalších místech – těţařská společnost CEMEX 

SAND chce do deseti let začít těţit na dalších dvou místech v okolí Nákla. Pískovna slouţí 

v létě jako oblíbené přírodní koupaliště. Většině obyvatel záměr nevadí. 

03. 08.   Obnova části městských hradeb se chýlí ke konci. V lokalitě Jungmannovy ulice 

probíhá osazování horní části hradeb skalničkami. Na opravu hradeb získalo město dotaci 

z ministerstva kultury ve výši 400 000 korun. Celkové náklady budou asi 800 000 korun.           

06. 08.   Se dvěma uzavírkami musí počítat řidiči od 6. srpna do 30. září, kdy je kvŧli opravě 

kanalizace mimo provoz ulice Sušilova a do 26. srpna je neprŧjezdný úsek mezi křiţovatkou 

ulice Kollárovy a Studentŧ po křiţovatku s ulicí Šmakalovou. 

10. 08.   MK Litovel a Rádio Impuls připravili letní filmovou slavnost. Kinematograf bratří 

Čadíkŧ promítal na litovelském náměstí pohádky Jana Wericha „Fimfárum – do třetice 

všeho dobrého“. Začátek byl ve 21.30 hod., vstup zdarma.  

11. 08.   8. ročník tradičních slavností Pivovaru Litovel a.s. LITOVELSKÝ OTVÍRÁK a Den 

otevřených dveří Pivovaru Litovel v areálu na ulici Palackého byl zpočátku ohroţen 

deštivým počasím. Během dopoledne se však vyjasnilo a slavnost se mohla rozběhnout 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

30 

 

naplno. Součástí byl i závod horských kol na 50 kilometrŧ BOBR BIKE 2012 -„MTB maratonek 

aneb projíţďka hanáckými singtetracky“. Více v kapitole Slavnosti. 

11. 08.   Šest policistŧ z Litovle, čtyři z Dopravního inspektorátu Olomouc a šest stráţníkŧ 

Městské policie Litovel dohlíţelo na bezpečnost při akci Litovelský otvírák  - Bobr Bike  2012. 

Zkontrolovali 111 lidí a 111 aut a na místě uloţilo pokuty ve výši 1 700 Kč. 

11. 08.   Druhý film Letního kina bratří Čadíkŧ - muzikálová pohádka „V peřině“ s hvězdným 

obsazením – Lucie Bílá, Karel Roden, Darina Rolincová, Boleslav Polívka a další. 

12. 08.   Olympijské hry v Londýně skončily pro nás fenomenálním závěrem. Česko má čtyři 

olympijské vítěze: veslařku Miroslavu Knapkovou, oštěpařku Barboru Špotákovou, bikera 

Jaroslava Kulhavého a moderního pětibojaře Davida Svobodu. Stříbrné medaile získali 

Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká ve čtyřhře ţen v tenise, Vavřinec Hradilek ve 

vodním slalomu a Ondřej Synek ve veslování. Bronzové medaile pak Adéla Sýkorová ve 

střelbě, čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba a Zuzana Hejnová na 

400 metrŧ překáţek. Zisk 10 medailí nás zařadil na 19. místo a v historickém pořadí na 

letních olympijských hrách jsme postoupili na 18. místo. 

12. 08.   Třetí film na náměstí – drama Jana Hřebejka „Nevinnost“ (Ondřej Vetchý, Aňa 

Geislerová, Zuzana Morávková aj.). 

13. 08.   Poslední film Letní filmové slavnosti – válečné drama „Lidice“ v hlavní roli s Karlem 

Rodenem. 

20. 08.   Litovel v „černé kronice“: „Staršího muţe z Litovle v domě na ulici Palackého 

v noci vzbudil zloděj, který mu do bytu vlezl oknem. Vyhroţoval mu a chtěl po něm peníze 

a cennosti. Ty mu muţ nakonec pod pohrŧţkou násilí vydal.“ 

26. 08.   Ideálem muţské krásy v ČR je čtyřiadvacetiletý Robert Anderle z Litovle. Rozhodla 

to porota v Náchodě, kde proběhlo finále Muţe roku 2012. Robert vyhrál Muţe Moravy 

2012 a tak do finále postoupil automaticky. Má ideální modelovou postavu – měří 185 

centimetrŧ, váţí 82 kilogramŧ a postavu si udrţuje sportem. Jako vítěze české soutěţe ho 

čeká světové Mister International. Více v kapitole O kom se píše… 

29. 08.   V Londýně začala XIV. paralympiáda, které se zúčastní 4 200 sportovcŧ. Česko 

reprezentuje 46 závodníkŧ a vlajkonošem výpravy se stal náš občan Rostislav Pohlmann. 

30. 08.   Nové kontejnery na elektroodpad jsou umístěny ve dvou budovách Městského 

úřadu v Litovli. Dosud byly k dispozici pouze nádoby na spotřební elektroodpad a pouţité 

baterie. Nově lze třídit úsporné ţárovky, zářivky nebo LED ţárovky. 

31. 08.   Jiţ páté setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou se tentokrát konalo „U 

pomníčku“ na cestě do Březového. Počasí akci příliš nepřálo, sešlo se ale nakonec přes 60 

účastníkŧ, především členŧ Seniorklubu Litovel, kteří přijeli většinou na kole. Beseda byla 

velmi zajímavá. Účastníci dostali malé občerstvení a dárečky od pořadatele akce 

Mikroregionu Litovelsko.  
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31. 08.   Z paralympiády má Česko první medaile a jednou z nich je i stříbrná medaile 

Rostislava Pohlmanna, který v diskařské kategorii F57/58 nestačil jen na Rusa Alexeje 

Ašpatova a vytvořil si osobní rekord 46,89 metru. Více v kapitole O kom se píše… 

01. 09.   „Dokořán aneb farní hraní“ – společná akce Římskokatolické fary v Nákle a 

Mikroregionu Litovelsko. Vystoupili muzikanti Scholy Náklo, potulné loutkové divadlo 

s pohádkou Pinocchio a pak soubor HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 

S vlastními úpravami lidových písní se představila kapela BUJABÉZA a pořad uzavřela 

dechová hudba Nákelanka. Součástí akce byla výstava fotografií doc. Jindřicha Štreita 

„Brána naděje“ a dětské hraní na farní zahradě, divadelní dílna, lanové aktivity, farní 

kavárna a vinárna na faře.  

04. 09.   Členové Seniorklubu Litovel v počtu 25 se zúčastnili zájezdu s CK Geovita na 

přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Akce byla součástí Seniorského 

cestování 2012 s Olomouckým krajem. 

05. 09.   „Juniorka Čapáková kraluje na divoké vodě Evropě“ – celkem 7 medailí získala na 

Mistrovství Evropy na divoké vodě ve slovinském Solkanu juniorská reprezentace. Pět z nich 

zařídili talentovaní vodáci z kraje. Tu nejcennější a s ní i titul šampionky si přivezla naše 

Eliška Čapáková v singlkánoi ţen. Ke zlatu přidala i bronz ze sprintu a dvě stříbra v soutěţi 

druţstev, které vytvořila s oddílovou kolegyní Barborou Řehákovou a opavskou Marií 

Mrázovou. Na soutěţi ji vedl šéftrenér juniorské reprezentace náš Tomáš Kutý. Více 

v kapitole O kom se píše… 

06. 09.   Autorská fotovýstava  Romana  Sobkuliaka „Obyčejný pohled“ ve Výstavní síni MK 

přilákala především mladé lidi, vrstevníky autora. Jeho portréty zaujaly všechny a nelze jim 

upřít vysokou uměleckou úroveň. Autor je členem Fotoklubu Litovel.  Výstava bude 

otevřena do 27. 9. 2012. 

08. 09.   IX. ročník Litovelských slavností a dnŧ evropského dědictví s mottem: „Mládí 

památkám“ a „Industriální stopy“ přilákal do města tisíce lidí. V hlavním programu 

vystoupili např. Janek Ledecký, David Deyl či skupina KATAPULT. Další část programu se 

odehrávala u GJO, otevřeny byly památky a zajištěno bohaté občerstvení. Blíţe o akci 

v kapitole Slavnosti. 

10. 09.   V MŠ Svatojánek bylo za účasti Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa 

olomouckého, slavnostně otevřeno druhé oddělení této církevní mateřské školy. 

10. 09.   První koncert KPH v letošní sezóně představil Guarneri trio – Ivan Klánský (klavír), 

Čeněk Pavlík (housle), Marek Jerie (violoncello). V Koncertním sále MK zazněly skladby 

Ludwiga van Beethovena, Bohuslava Martinŧ a Antonína Dvořáka. Slabá návštěva, jen 31 

posluchačŧ! 

12. 09.   Seniorklub Litovel uspořádal cyklovýlet „Po nových cyklostezkách“ v délce 18 

kilometrŧ, který přes Rozvadovice, Unčovice a Náklo dospěl aţ do Tří Dvorŧ, kde 16 

účastníkŧ v restauraci „U tří zlatých trojek“ přečkalo vydatný déšť. Deštivé počasí je 

zaskočilo, vţdyť ještě den předem bylo slunečno a teploty přes 25 °C!    
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13. 09.   Českem se šíří panika – jedovatý alkohol otrávený metanolem za týden usmrtil uţ 

16 lidí a v našem kraji jsou to jiţ 4 oběti. Další leţí v nemocnicích v kómatu, přišli o zrak nebo 

jsou ve váţném stavu. Jed asi rozšířil padělatel lihu. Vláda sestavila krizový štáb a ministr 

zdravotnictví okamţitě zakázal prodej rozlévaného tvrdého alkoholu ve stáncích. Kdo 

neposlechne, hrozí mu pokuta a aţ tříleté vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí. 

14. 09.   PROHIBICE! Vláda v sedm hodin večer vyhlásila okamţitý zákaz prodeje tvrdého 

alkoholu v zemi. Otravy metylalkoholem mají uţ 19 obětí, policie obvinila 17 lidí: výrobcŧ, 

distributorŧ či prodejcŧ nebezpečných nápojŧ. Za prodej teď hrozí pokuta aţ 3 miliony 

korun. V našem kraji policie narazila na metanol v desítkách případŧ a 4 lidé skončili 

v cele. 

16. 09.   Lahve destilátŧ zmizely z regálŧ obchodŧ i hospod. Aktuální počet metanolu: 20 

obětí, 38 lidí v nemocnici, 23 obviněných.  Stát ztrácí 25 milionŧ korun denně na daních, 

které se nevyberou z tvrdého alkoholu kvŧli vyhlášené prohibici. Za měsíc by to mohlo být 

aţ 750 milionŧ, a to by znamenalo nutnost dalších škrtŧ nebo zvyšování daní. 

16. 09.   Počtvrté v dějinách jsou čeští tenisté ve finále Davis Cupu, kdyţ hlavně díky Tomáši 

Berdychovi porazili v Buenos Aires nečekaně Argentinu 3:2. O pohár se utkají se 

Španělskem. 

18. 09.   Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd na Helfštýn, do Lipníka nad 

Bečvou a Přerova. Počasí akci mimořádně přálo a po návštěvě hradu Helfštýna si 48 

účastníkŧ zájezdu prohlédlo Střešní zahradu zámku a zvonici v Lipníku a poté navštívilo 

Muzeum Jana Amose Komenského v Přerově. 

19. 09.   Novou jídelnu a školní druţinu, která byla slavnostně otevřena, mají k dispozici ţáci 

ZŠ Jungmannova. Stávající budova z 50. let uţ volala po rekonstrukci. Opravy stály čtyři 

miliony korun, které zaplatilo město ze svého rozpočtu.  

19. 09.   Pořad Hanácké ambasády „Přendite si splknót“ v Koncertním sále MK pod 

názvem „Hanácká mozeka slavi!“ vedené Mgr. Robertem Najmanem, byl tentokrát 

věnován jen jí, protoţe slavila své dvanácté výročí. 

23. 09.   Litovelským fotbalistŧm se v krajském přeboru příliš nevede. V posledních týdnech 

se propadají tabulkou a po 8. kole jsou aţ na 11. místě s 9 body (2 vítězství, 3 remízy, 3 

poráţky). Ta poslední byla s 1. HFK „B“ Olomouc v poměru 3:0.       

24. 09.   Zajímavé skutečnosti se dověděli členové Letopisecké komise při svém výjezdním 

zasedání na Obecním úřadě v Bouzově. Mohli si prohlédnout bouzovskou kroniku a 

pobesedovat se starostou obce Ing. Zdeňkem Foltýnem, etnografickým pracovníkem 

panem Jiřím Ţenoţičkou a kronikářkou obce paní Ludmilou Kopečnou.  

24. 09.   Policisté dopadli dva pŧvodce jedu, který zpŧsobil sérii otrav. Smrtící směsi 

podlehlo jiţ 25 lidí. Úmyslně namíchali tuny metanolu s lihem a pustili ho do prodeje. 

Celkem se otrávilo 67 osob, mnozí z nich oslepli nebo budou mít doţivotní následky. 15 000 

litrŧ je stále kdesi v obchodní síti. 
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25. 09.   Bezpečnostní rada Olomouckého kraje vydala následující leták s varováním: 

V souvislosti s opakovaným úmrtím osob po poţití metanolu varujeme všechny občany 

před konzumací alkoholu  z neoriginálních lahví a dalších nádob bez řádného značení 

příslušným kolkem. I malé mnoţství metanolu mŧţe zpŧsobit váţné zdravotní následky 

nebo dokonce smrt. V případě podezření na otravu okamţitě volejte na číslo 155. 

27. 09.   Prohibice končí, pít uţ se smí! Ministr zdravotnictví Leoš Heger oznámil postupné a 

podmínečné ukončení zákazu prodeje tvrdého alkoholu. Vláda rozhodla, ţe lahve s více 

neţ 20 % alkoholu vyrobené před lednem 2012 mohou být prodávány volně. Lahve, které 

jsou uţ v barech a restauracích otevřeny, ovšem bude nutné vylít, stát bude asi vracet 

daň. Nově vyrobené lahve budou opatřeny novými kolky a budou mít svŧj certifikát, jakýsi 

rodný list a potvrzení laboratoře. 

28. 09.   Státní svátek dostal hořkou příchuť. V Chrastavě na slavnostním otevření nového 

mostu na prezidenta Václava Klause vystřelil z těsné blízkosti muţ v maskáčích z plastové 

pistole, která je k nerozeznání od pravé, 7 kuliček. Prezident měl lehce zraněný loket a po 

ošetření v nemocnici byl propuštěn. Ochranka však vŧbec nereagovala a nechala 

útočníka klidně odejít. Dojde jistě k nejrŧznějším spekulacím a také k reorganizaci práce 

prezidentových bodyguardŧ.     

29. 09.   Lázeňské pobyty za peníze z pojištění budou stále vzácnější! Od 1. 10. počet 

nemocí, se kterými se lidé léčí na útraty veřejného zdravotního pojištění, klesne z 87 na 66, 

a délka pobytu se u dospělých zkrátí ze čtyř na tři týdny. Uspořit se má zhruba pŧlmiliarda 

korun. Co budou dělat pracovníci našich lázní, kteří z uvedených dŧvodŧ pŧjdou na 

dlaţbu? Samoplátci a cizinci naše lázně asi nezachrání před těţkými časy? 

29. 09.   Další koncert KPH přinesl vystoupení houslových virtuosŧ otce a dcery – Ivana a 

Michaely Štrausových. Zazněly skladby Josefa Haydna, J. S. Bacha, F. Kreislera a 

Bohuslava Martinŧ. 

30. 09.   Koncert kapely QUEENMANIA v Kulturním domě v Bílé Lhotě byl uspořádán 

obcemi Bílá Lhota a Mladeč, Městským klubem Litovel a Mikroregionem Litovelsko. 

Z Litovle byl vypraven zvláštní autobus a vstup na koncert byl zdarma. 

02. 10.   První hned v prvním ročníku soutěţe Elektronického mapového okruhu, skončil se 

svými snímky Fotoklub Litovel a uspěl tak v konkurenci dalších 15 fotoklubŧ z celé republiky. 

Mezi 128 členy z přihlášených klubŧ pak u poroty bodoval i čtvrtý Ing. Petr Dolinský, jehoţ 

fotografie „Jiná dimenze“ navíc skončila jako druhá nejlepší mezi 294 soutěţními snímky. 

03. 10.   Po dlouhých letech se litovelská knihovna konečně dočkala výtahu a uţ ji mohou 

navštěvovat všichni i ti, kteří kvŧli strmým schodŧm do poschodí prakticky nemohli. 

Celková cena díla byla 2,8 milionu Kč, 70 % částky šlo z grantu „Program mobility Vládního 

výboru pro zdravotně postiţené občany“. Vedle moderního výtahu lze do poschodí 

vystoupit i po novém pohodlném schodišti.      

03. 10.   Vernisáţ obrazŧ brněnské malířky Mgr. Ivany Barazi se poněkud vymykala ostatním 

podobným akcím. Nejen ţe trvala přes hodinu a měla skvělý hudební doprovod, ale i tím, 

ţe úvodní slovo pojednávalo o tvorbě z širšího pohledu a zamýšlelo se nad zdrojem 
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inspirace v konfrontaci s výpovědí samotné malířky. Všeobecné pobavení pak do akce 

vnesl projev známého šternberského malíře pana Libora Vojkŧvky. 

04. 10.   Zemřel pan Josef Hamřík, který by se 23. 12. 2012 doţil 99 let. Byl válečným 

veteránem 2. světové války. Během ní ukrýval několik lidí včetně svého bratra a na konci 

války se zapojil do partyzánské jednotky maršála Tita, sloţené z jugoslávských zajatcŧ.  

Několik desítek let pŧsobil jako technický pracovník litovelského Papcelu.   

04. 10.   Málem paniku vzbudila zpráva, ţe Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá 

s moţností, ţe se šternberskou nemocnicí neuzavře smlouvu. Hned se rozjela podpisová 

akce petice za její zachování. VZP prohlásila, ţe jednání ještě nejsou u konce, ale uvedený 

scénář v současné době připravený není. Jednání se Středomoravskou nemocniční, pod 

niţ spadají krajské nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku a má je pronajaté 

holding Agel, se týkají jen rušení asi 32 lŧţek. 

05. 10.   Na náměstí se konaly další Farmářské trhy, které zaručovaly kvalitu nabízených 

výrobkŧ: domácích sýrŧ, tvarohu, mléka, ryb, masa, uzenin, vína a mnoha dalších 

produktŧ. Tentokrát s hudebním doprovodem vystoupil Simeon Hýbl se svou kapelou a 

moţno bylo si vyslechnout nejznámější české i světové písně.  

05. 10.   Václavu Havlovi se dostalo pocty, kdyţ v den jeho nedoţitých 76. narozenin bylo 

praţské ruzyňské letiště pojmenováno jeho jménem. Na slavnostní otevření se dostavila 

řada významných hostŧ včetně manţelky Dagmar Havlové, chyběl však prezident Václav 

Klaus, coţ zpŧsobilo značné rozpaky.   

06. 10.   Vítěze extrémního závodu  Free Litovel Bobr Cup letos určily aţ poslední metry 

souboje na kajacích. Nakonec na stupních vítězŧ stanula trojice Martin Frei, Jan Hruška a 

Kamil Mrŧzek, která trať zvládla za dvě hodiny a tři minuty. Zúčastnilo se bezmála 850 

závodníkŧ, kteří tradičně tvořili tříčlenné týmy, které se při závodu štafet potýkaly s během, 

jízdou na kole a na kajaku. Více v kapitole Slavnosti. 

07. 10.   Muzejní společnosti Litovelska, o.s. se podařilo zajistit exkurzi v sýrárně ORERRO ve 

Třech Dvorech pro 20 účastníkŧ. 

07. 10.   Nedělní divadelní pohádka pro celou rodinu Pat a Mat jedou na dovolenou, 

tentokráte zaujala kombinací animovaného filmu a hraného projevu ţivých hercŧ.  

09. 10.   Další akce MSL, tentokrát exkurze do Nošovic a Kopřivnice. V Nošovicích byla 

umoţněna návštěva moderní automobilky HYUNDAI, v Kopřivnici návštěva Technického 

muzea TATRA, včetně expozice Emila a Dany Zátopkových, případně Lašského muzea 

nebo Muzea fojtství. 

11. 10.   Zpěvák Joţka Černý s cimbálovou muzikou Gracia vystoupil před slabě zaplněným 

Velkým sálem Záloţny se svým úspěšným koncertem, který se nesl v srdečném lidovém 

tónu. Všichni si mohli zazpívat ty nejoblíbenější písničky, pokochat se skutečně 

profesionálním výkonem primáše a cimbalisty v sólech a mít dobrou náladu. Vystoupení 

skončilo tou nejznámější „Kdyţ jsem šel z Hradišťa…“, ale publikum tleskalo vestoje a tak 

byly ještě přídavky – „Za tú horŧ za vysokú…“ a „ V Zarazicach krajný dŧm…“. Báječný 

večer! MK díky! 
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12. – 13. 10.   Krajské a senátní volby skončily debaklem ODS téměř v celé republice. Velké 

ztráty počítá i ČSSD a úspěch slaví komunisté a KDU-ČSL. Volební účast v krajských 

volbách byla slabá – 36,89 %. Pořadí stran podle procent získaných hlasŧ – ČSSD (23,58), 

KSČM (20,34), ODS (12,28), TOP 09 a starostové (6,63), KDU-ČSL 5,82) – ČSSD a KSČM mají 

většinu v  11 krajích. Více v kapitole Krajské a senátní volby. 

12. – 13. 10.   V Olomouckém kraji volby vyhrála ČSSD (26,7 %) před KSČM (22,82 %), Koalicí 

pro Olomoucký kraj se starosty (11 %), ODS (10,91 %) a TOP 09 a Starostové pro Olomoucký 

kraj (6,16 %). V 55členném zastupitelstvu získaly strany tento počet mandátŧ: ČSSD 19, 

KSČM 16, Koalice … 8, ODS 8, TOP 09 … 4. Z občanŧ Litovle se do zastupitelstva dostal jen 

zástupce KSČM Kamil Veselý z 15. místa na kandidátce této strany. Více v kapitole Krajské 

a senátní volby. 

12. – 13. 10.   První kolo voleb do senátu vyznělo pro levici, a tak asi oranţový Senát bude 

ještě oranţovější, kdyţ ČSSD má spolu s komunisty naději na ústavní většinu. Ve druhém 

kole mají jednotlivé strany tento počet kandidátŧ: ČSSD 23, KSČM 12, ODS 10, nezávislí 2, 

KDU-ČSL v koalici 2, KDU-ČSL 1, TOP 09 a starostové 2, Ostravak 1, Strana zelených 1. Druhé 

kolo, do kterého postoupili vţdy dva kandidáti, s nejvyšším procentem úspěšnosti, 

proběhne za týden. 

13. 10.   Ve městě začala údrţba koryta Radniční Moravy, jenţe práce podle Nečízu, ale 

třeba i Malé vody ztěţují nepovolené stavby a úpravy. Ještě neţ pracovníci povodí začali 

čistit okolí koryt, vypustili nadjezí nad papírnou a odborníci odlovili ryby a chráněné 

ţivočichy. Práce jsou technicky i finančně náročné, protoţe upravované koryto je z velké 

části sevřené městskou zástavbou ve zdech a protéká pod historickými klenbami. Úpravy 

mají skončit nejpozději do 15. prosince a navázat na ně mají i práce na dalších úsecích.  

15. 10.   Kvŧli opravám mostu přes řeku Moravu je od dnešního dne do 31. října částečně 

uzavřena silnice II/449 v ulici Dukelské. Dopravu v jednom jízdním pruhu řídí semafory. 

Uzavírku se povedlo ukončit jiţ 25. 10. a řidiči tak mohli být spokojeni s nerušeným 

prŧjezdem frekventovanou silnicí. 

17. 10.   Ve Velkém sále Záloţny shlédly děti divadelní představení Na kouzelném 

paloučku. Děti z MŠ a I. stupně ZŠ odcházely spokojené, podívat se mohla přijít i veřejnost. 

20. 10.   II. Velký podzimní country bál ve Velkém sále Záloţny hudebně doprovázela 

kapela Náhoda z Prostějova, předvedla se taneční skupina COLORÉDO z Přerova, k vidění 

bylo i „ Black and Brown western show“, k občerstvení pivečko a „Kulhánkovic gulášek“, 

spousta ţánrově oblečených hostŧ a vládla dobrá nálada po celý večer.  

20. 10.   Ve 2. kole senátních voleb se k urnám dostavilo pouhých 519 947 voličŧ, coţ 

znamená jen 18,61 % volební účasti. Volby skončily drtivým vítězstvím ČSSD, která získala 13 

mandátŧ z 27. ODS propadla a má nyní v horní komoře jen 15 zástupcŧ. Sociální 

demokraté tak mají se dvěma komunisty a jedním zemanovcem třípětinovou ústavní 

většinu. Více v kapitole Krajské a senátní volby 2012. 

21. 10.   V našem kraji v boji o Senát sociální demokraté uhráli jen remízu. Na Prostějovsku 

zvítězila Boţena Sekaninová z ČSSD (73,23 %) před Jaroslavem Šlamborem z KSČM 
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(26,69%), na Šumpersku starosta Šumperka Zdeněk Broţ za KDU-ČSL a Nezávislou volbu, 

který porazil Miloslava Vlčka z ČSSD (55,52 : 44,47 %). Volební účast na Prostějovsku byla 

16,23 %, na Šumpersku 18,46 %. Více v kapitole Krajské a senátní volby 2012. 

22. 10.    Ve vedení kraje budou pro příští čtyři roky jen dvě levicové strany. Vítěz voleb, a 

budoucí hejtman Jiří Rozbořil z ČSSD, si pro koalici vybral komunisty. Drtivou většinu v radě 

však budou mít socialisté, z jedenácti křesel obsadí devět. Více v kapitole Krajské a senátní 

volby 2012. 

22. 10.   Malé divadlo komedie uvedlo ve Velkém sále Záloţny první představení 

v divadelní sezóně 2012/2013 hru Leo Rostena a Antonína Přidala „Pan Kaplan má stále 

třídu rád“ v hlavní roli s Janem Apolenářem. Ta komediální formou zpracovává příhody 

pedagogŧ a ţákŧ newyorské večerní přípravné školy pro dospělé. Salvy smíchu a 

pohoda. 

23. 10.   Po rozsáhlé rekonstrukci byla slavnostně otevřena pro provoz ulice 1. máje. Byla 

provedena rekonstrukce plynu, ulice předláţděna, rozšířeny chodníky a opatřeny novými 

obrubníky. Délka rekonstruovaného úseku je 220 metrŧ a jeho cena 5 480 244 Kč. Práce 

provedla firma KARETA s.r.o. Bruntál. Starosta města pozval podnikatele a obyvatele ulice, 

kteří byli velmi omezováni v uţívání svých nemovitostí během oprav, k slavnostnímu 

otevření. 

23. 10.   Koncert českého rockového zpěváka, bubeníka a skladatele a bývalého lídra 

kapely Lucie Davida Kollera s kapelou ve Velkém sále Záloţny přitáhl především mladší 

generaci a příznivce rocku. 

24. 10.   Seniorklub Litovel uspořádal v Malém sále Záloţny přednášku „Kavkazem na kole“, 

kdy pan Jiří Škŧrek z Nákla povyprávěl o své cestě po Arménii a Gruzii a doplnil skvělými 

fotografiemi i zajímavými proţitky ze své cesty. Účast 42 seniorŧ, přání pokračovat v příštím 

roce vyprávěním o Uzbekistánu a Tadţikistánu. 

25. 10.   Do regionu míří 596 milionŧ z Regionálního operačního programu Střední Morava. 

Mezi projekty uspělo i Muzeum Litovel, které za 13,3 milionu korun rozšíří své výstavní plochy 

a upraví depozitáře. 

26. 10.   Divadelní odbor Sokola Litovel nastudoval hru „Na značky!“, kde zaznělo 20 písní 

s ţivým hudebním doprovodem skupiny STŘEMKOŠ a vystoupilo na 50 ochotníkŧ. Kdo přišel 

na sokolovnu, jistě se nenudil! 

26. 10.   Město Litovel ve spolupráci s Městským klubem pozvalo na Podzimní koncert 

v kapli sv. Jiří k výročí republiky. Vystoupil PS PALORA GJO a v prŧběhu večera bylo 

uděleno ocenění „Osobnosti roku“ bývalému starostovi města MVDr. Vojtěchu Grézlovi, 

básnířce Jarmile Cholinské, významnému kulturnímu pracovníkovi Mirko Spurníkovi st. a 

paní Libuši Kreuzziegerové. Více v kapitole Galerie úspěšných. 

28. 10.   Z pŧl milionu kostek skládali po pět dnŧ legoměstečko návštěvníci Muzea Litovel a 

dnes si mohli všichni prohlédnout hotové dílo a naposledy i končící výstavu lega.  
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28. 10.   Slavnostní koncert KPH byl zaměřen k 94. výročí republiky a představilo se na něm 

Klavírní kvarteto Bohuslava Martinŧ: Emil Leichner – klavír, Bohuslav Matoušek – housle, 

Pavel Peřina – viola a Miroslav Petráš – violoncello. Kvarteto je proslulé doma i v zahraničí, 

členové jsou vesměs vysokoškolští pedagogové, koncertní mistři a věnují se i nahrávkám 

pro rozhlasové, televizní a gramofonové společnosti doma i v zahraničí. Na programu byla 

díla Josefa Suka (Klavírní kvartet opus 1), Bohuslava Martinŧ (Klavírní kvartet č. 1 – Adagio) 

a Antonína Dvořáka (Klavírní kvartet Es dur opus 87 – 1. věta). Výborné výkony interpretŧ, 

bohuţel opět slabá návštěva 37 posluchačŧ. 

28. 10.   U příleţitosti 94. výročí vzniku republiky vyznamenal prezident Václav Klaus ve 

Vladislavském sále Praţského hradu 22 osobností. Jsou mezi nimi hrdinové, vědci i 

olympijská medailistka. Ve svém projevu prezident vyzval k obnovení zdravé hrdosti a 

typicky české střízlivé civilnosti. Upozornil občany, aby vzdor ekonomickým obtíţím naši 

republiku nepomlouvali, jinak nám hrozí ztráta občanské loajality a sklony k extrémním 

řešením.    

29. 10.   Krajské vedení sociálních demokratŧ schválilo dohodu s KSČM včetně 

personálního obsazení krajské rady. ČSSD zaujmou místo hejtmana, v jedenáctičlenné 

krajské radě budou mít 9 zástupcŧ, KSČM obsadí 2 posty náměstkŧ hejtmana. Více 

v kapitole Krajské a senátní volby. 

29. 10.   Hurikán Sandy vtrhl do New Yorku a na východní pobřeţí USA – statisíce lidí jsou 

evakuovány, nefunguje veřejná doprava, bez elektřiny jsou celá města. Není to obyčejný 

vír ţenoucí se přes moře k pevnině. Tento, letos uţ 18. hurikán přichází na konci sezóny a 

potkal se s dvěma zimními bouřemi a dostal jiţ i jiná pojmenování –

„Frankenstorm“,“Dokonalá bouře“ či „Superbouře“. Více v kapitole Počasí. 

30. 10.   Radní Litovle se rozhodli opravit dětská hřiště ve městě. Největší hřiště v parku Míru 

dostane nové herní prvky, jako je dvousedačková lanovka ze speciálního akátového 

dřeva a dětem má slouţit jiţ v pŧlce listopadu. Město na rekonstrukci získalo dotaci 

z Ministerstva vnitra.  

31. 10.   Městem pro byznys Olomouckého kraje je Prostějov, Litovel se mezi 13 městy 

umístila na 8. místě za Uničovem či Zábřehem, ale před Šternberkem, Olomoucí, Konicí, 

Jeseníkem a Mohelnicí. Příliš slávy jsme ale nezískali v hodnocení korupce, kde podle 

prŧzkumu za celý kraj vedeme právě my. „Nechci výsledky prŧzkumu zlehčovat, ale 

takhle to vypadá, ţe je tady samý korupčník. Tak to ale přece vŧbec není,“ brání v tisku 

naše město místostarosta Petr Šrŧtek.  

31. 10.   Naši fotbalisté klesají v tabulce krajského přeboru ke konci podzimní části sezóny 

stále níţe. Po 14. kole jsou aţ na 12. místě se 4 vítězstvími, 4 remízami a 6 poráţkami a mají 

tedy jen 13 bodŧ! 

01. 11.   Seniorklub Litovel uspořádal zájezd do Muzea času ve Šternberku, do Muzea 

baroka, Muzea vězeňství a Městského muzea ve Vodní brance v Uničově. Především 

expozice ve Šternberku byla velmi zajímavá. Závěr zájezdu pokazil seniorŧm prudký déšť.      
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04. 11.   Prvenství v týmovém ţenském tenise zŧstává v rukou českých hráček. Ve finále 

týmové soutěţe, které se konalo v domácím prostředí v Praze, porazily Srbsko 3:1 na 

zápasy. Uţ loni získaly Češky slavnou trofej ve Fed Cupu po 23 letech v Moskvě. Jeden bod 

získala Petra Kvitová a vítězství zařídila Lucie Šafářová, která ve dvou zápasech předvedla 

famózní výkon proti bývalým světovým jedničkám Jankovičové a Ivanovičové a dotáhla 

tak Česko k vítězství v ţenské obdobě Davis cupu. 

05. 11.   Koalice ČSSD a KSČM v našem kraji znamená, ţe se definitivně zbarvil do 

rudooranţova. Hejtman Jiří Rozbořil z ČSSD, podepsal s komunisty koaliční smlouvu pro 

společné čtyřleté vládnutí. Programové prohlášení by mělo vzniknout do konce ledna 

2013. 

06. 11.   V Malém sále Záloţny proběhlo „Povídání o Keni“ – beseda s cestovatelem 

Václavem Arnošem doplněná  fotoprojekcí. Účast byla velmi hojná. 

06. 11.   Termín pro odevzdání potřebného počtu podpisŧ pro uchazeče o místo na Hradě 

vypršel a Češi se budou v lednu v první přímé volbě hlavy státu rozhodovat mezi 11 

uchazeči. Kandidáti na prezidenta museli získat podpisy buď 10 senátorŧ, 20 poslancŧ 

nebo 50 000 občanŧ. Mezi úspěšnými kandidáty nechybějí expremiéři Jan Fischer a Miloš 

Zeman či ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. 

07. 11.   Divadelní představení pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ Jak se Honza dostal na hrad, 

přivedlo zpět do Litovle i děti ze ZŠ Vejdovského, které od školního roku 2012/2013 

navštěvují školu v Olomouci.   

07. 11.   Světovou událostí se staly americké prezidentské volby, ve kterých znovu zvítězil 

demokratický kandidát Barack Obama, který získal zhruba o tři miliony hlasŧ více neţ jeho 

protikandidát republikán Mitt  Romney. „Bŧh ti ţehnej, Ameriko! Další čtyři roky!“ – to byl 

první komentář staronového amerického prezidenta. Jeho viceprezidentem se stává Joe 

Biden. 

07. 11.   Nečasova vláda po „kapitulaci rebelŧ ODS“ přeţila hlasování o dŧvěře, prosadila 

dŧchodovou reformu, církevní restituce a také vyšší daně a omezení rŧzných úlev. 

Konkrétní výsledek hlasování poslancŧ o daňovém balíčku (včetně zvýšení DPH o další 

procento v obou sazbách, na 15 a 21 %) pro prŧměrnou domácnost znamená, ţe bude 

muset v příštím roce vydat přes 2 250 korun navíc za potraviny, léky, energie, ale i veškeré 

sluţby. 

07. 11.   Litovel v „černé kronice“: dvojice pachatelŧ se zbraní v ruce přepadla bar 

v Litovli. Lupiči vešli do baru Alibaba v Ţerotínově ulici po páté hodině ranní a ţádali 

vydání peněz. Zaměstnanec jim dal ve strachu o ţivot „číšnický flek“ s 12 000 korunami. Při 

přepadení nebyl nikdo raněn. Podezřelou dvojici však dopadli policisté, podle nich jde o 

muţe a mladou ţenu. Hrozí jim aţ 10 let vězení.    

08. 11.   Mimořádným záţitkem se stal koncert KPH ve varně litovelského pivovaru (u 

příleţitosti 119. výročí jeho zaloţení) na kterém se představil  SHADOW QARTET, mimořádné 

hudební seskupení: Michal Franta (kontrabas), Ondřej Plhal (housle), Marek Švestka 

(akordeon) a Štěpán Švestka (violoncello). Předvedli většinou klasickou hudbu, ovšem 
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v netradičních úpravách a posluchače mnohdy zcela ohromili. Zvláště výkon 

violoncellového virtuosa Štěpána Švestky, laureáta mnoha soutěţí, byl skutečně 

mistrovský. Koncert zahájily melodie z filmu „Statečné srdce“, následoval Mozartŧv 

„Turecký pochod“, „Uherský tanec č. 5“ Johannesa Brahmse, „Šavlový tanec“ Arama 

Chačaturjana či čardáš Viktora Montiho. Vyvrcholením se stalo provedení skladby 

Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova „Let čmeláka“ za jehoţ nejrychlejší provedení 

(59,2 sekundy) byl soubor zapsán do České knihy rekordŧ. V závěru zazněla filmová hudba 

z filmu o agentu 007, z filmu „Sedm statečných“ nebo „Piráti z Karibiku“. Nadšení 

posluchači (v počtu kolem 120) zahrnuli soubor bouřlivými ovacemi. 

08. 11.   Církevní restituce prošly. Pravicová vláda je nakonec prosadila, kdyţ pro ně zvedlo 

ruku 102 poslancŧ. Levicová opozice se marně snaţila projednání zákona blokovat, 

komunisté hodlají zákon napadnout u Ústavního soudu. Církve a náboţenské společnosti 

podle něj dostanou svŧj někdejší majetek v hodnotě 75 miliard a finanční odškodnění 59 

miliard. Zároveň bude 17 let probíhat přechodné období, během kterého se bude 

sniţovat církvím příspěvek od státu, které by od roku 2030 měly být zcela soběstačné. Nyní 

má vše v rukou prezident Klaus – pokud by restituce odmítl, vrátily by se do Sněmovny. 

09. 11.   Muzeum Litovel zahájilo výstavu betlémŧ z nejrŧznějších materiálŧ zobrazujících 

scénu narození Jeţíše „Betlémy mnoha tváří“. Vedle exponátŧ ze dřeva, skla, šustí, papíru, 

cínu či perníku nebo vlny si návštěvníci mohou prohlédnout základ nového dřevěného 

litovelského betlému. Do něj bude řezbář kaţdý rok přidávat nové postavičky podle toho, 

jak je navrhnou obyvatelé. Nejmladší je malý, jemný betlém z Hronovického pečiva. 

Vytvořila ho těsně před výstavou členka MSL paní Jana Motlová z Mladče. Výstava potrvá 

do 20. 1. 2013. 

09.11.   Ve Velkém sále Záloţny se mohli účastníci přednášky a besedy „Zdravý ţivotní styl“ 

s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou, známou televizní propagátorkou, dovědět více o 

správném dodrţování ţivotosprávy, obezitě i hubnutí, správném poměru ţivin ve stravě i o 

tom, jak porozumět svému tělu a jeho potřebám. Dověděli se spoustu zajímavého o 

fyzioterapii, psychoterapii či homeopatii, ale také o kaţdodenních radostech a krásách 

lidského ţivota.   

10. 11.   Řady nezaměstnaných v kraji se rozrostly o dva tisíce lidí ve srovnání se stejným 

obdobím loni a je jich celkem uţ 35 595. Míra nezaměstnanosti se dostala na 10,4 %, coţ je 

o čtyři desetiny víc neţ před rokem. Stále si drţíme třetí nejhorší příčku mezi regiony 

v republice.  

11. 11.   Z tisku: SEV Litovel těţí z retrovlny, vyrobí rekordních 50 000 gramofonŧ. Společnost 

SEV, která je největším evropským producentem gramofonŧ v kvalitě hi-fi, letos díky 

stoupající poptávce na zahraničních trzích plánuje, ţe zvýší meziročně výrobu o 28 % (!) na 

rekordních 50 000 gramofonŧ. Není divu, ţe ředitel a jednatel společnosti pan Jiří Mencl, 

byl vyhlášen Podnikatelem roku 2011 Olomouckého kraje! 

12. 11.   Ve věku 85 let zemřel významný litovelský kulturní představitel a nositel ocenění 

„Osobnost města 2012“ pan Mirko Spurník nejstarší. O jeho ţivotě a pŧsobení více 

v kapitole Galerie úspěšných.  
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12. 11.   Pak ţe hanáčtina není světový jazyk! Řidiči jedoucí kolem Příkaz v budoucnu uvidí 

první oficiální informační tabuli s hanáčtinou. Olomoucký kraj chystá umístění cedule 

s nápisem „Hanácké skanzen Příkazy“. 

12. 11.   Koncert muzikantky, která patří ke špičce naší hudební scény Lenky Dusilové 

s kapelou, pod názvem Baromantika sice nenaplnil Velký sál Záloţny, ale záţitek přinesl 

všem posluchačŧm. Zpěvačka předvedla písničky z nejnovějšího alba, ale i ty, které jsou 

spojeny s její starší tvorbou. Příjemný hudební večer! 

14. 11.   Seniorklub Litovel pozval na svou schŧzku v DPS paní Lubicu Mráčkovou, která jim 

pověděla vše podstatné o přírodním léčitelství a detoxikaci organismu pomocí Zelených 

potravin - mladého ječmene a chlorelly pyrenoidosy, které omlazují a kompletně 

detoxikují organismus.   

14. 11.   Vernisáţ výstavy Seskupení HAUENSTEIN – Karin Doudová (keramika), Petr Eschler 

(dřevěné plastiky), Ivana Kubíčková (obrazy), Jaromír Koděra (dřevěné reliéfy) a Ivana 

Tŧmová (keramika) byla velmi zajímavě prezentována naším místostarostou panem 

Petrem Šrŧtkem a shromáţdila skutečně pozoruhodné artefakty rŧzných ţánrŧ. Výstava 

potrvá do 5. 12. 2012. 

15. 11.   V polovině krajŧ jde ČSSD do koalic s KSČM, i kdyţ měla i jiné moţnosti. U výročí 

Listopadu má toto sblíţení poněkud hořkou symboliku. Proti tomu, ţe se po 23 letech 

komunisté vracejí do vedoucích funkcí v krajích, se v zemi zvedá vlna odporu. Například 

třeboňští gymnazisté vyhlásili stávkovou pohotovost na protest proti tomu, aby v jihočeské 

vládě měla na starosti školství komunistka.  

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 konala v prostoru před GJO. Současně 

byla zahájena výstava fotografií doc. Jindřicha Štreita Abnormalizace v aule gymnázia, 

kam byli účastníci pietního shromáţdění po jeho ukončení pozváni ke koncertu PS Palora 

a malému občerstvení. 

16. 11.   Vodohospodářská společnost  Čerlinka s.r.o. slaví 20 let od svého zaloţení. V roce 

1992 ji zaloţili představitelé okolních měst a obcí. Dnes společnost zásobuje pitnou vodou 

více neţ 16 tisíc obyvatel a na čistírny odpadních vod je napojeno kolem 9 tisíc obyvatel. 

Více v kapitole Prŧmysl, podnikání.    

18. 11.   Mikroregion Litovelsko spolu s MK Litovel a ZD Unčovice pozvali a „Unčovické hraní 

v tvrzi“ spojené s prohlídkou tvrze, předvedením ručních řemesel a dvěma vystoupeními 

DESIGUAL QUARTET nejprve s klasickým a poté s moderním repertoárem. Svařáček a 

k tomu drobné občerstvení potěšily návštěvníky, vstup byl zdarma i přeprava autobusem 

tam i zpět. 

18. 11.   Triumf z říše snŧ: hrdina Radek Štěpánek rozhodl Davic Cup Česko – Španělsko 3:2 

a Česko tak vládne tenisu. Po nedávném triumfu ve Fed Cupu získalo i Davis Cup v jeho 

100. pokračování! Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem získali kaţdý za výhru a společně 
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za čtyřhru celkem tři body a udolali obhájce titulu ze Španělska. Stříbrný pohár pro svoji 

zemi znovu získali po 32 letech. 

19. 11.   Ustavující zasedání mají za sebou noví krajští zastupitelé. Hejtmanem 

Olomouckého kraje zvolili sociálního demokrata Jiřího Rozbořila a současně bylo také 

oficiálně zvoleno šest jeho náměstkŧ, z nichţ dva nominovala koaliční KSČM. V krajské 

radě tak budou mít socialisté drtivou většinu. Více viz v kapitole Krajské a senátní volby. 

19. 11.   Tragikomedie Arnošta Goldflama „Vratká prkna“ z divadelního představení 

přivedla na jeviště Velkého sálu Záloţny dva vynikající praţské herce Jiřího Lábuse a 

Jaroslavu Kretschmerovou. Ti nezŧstali nic dluţni své pověsti a sehráli jedno z nejlepších 

představení u nás.  

20. 11.   V litovelském pivovaru uvařili vánoční speciál, který pojmenovali po slavném 

silákovi Gustavu Frištenském. Vánoční Gustav je speciální pivo z  ječmenného sladu se 

stupňovitostí 13,5 a obsahem alkoholu 6 %. Je vyráběn pouze při výjimečných 

příleţitostech v omezeném mnoţství, letos je to 1000 hektolitrŧ.  

20. 11.   Petice: „Nechceme náměstka, kterého navrhli komunisté“. Proti dosazení 

komunistického kandidáta, byť nestraníka, Zdeňka Švece do křesla náměstka 

olomouckého hejtmana pro školství vznikla na Filozofické fakultě UP petice. V jejím textu se 

píše o znepokojení nad tím, ţe KSČM bude v následujícím volebním období moci 

uplatňovat ideologický vliv v oblasti regionálního školství v kraji. „Ţádnou ideologii 

prosazovat nebudu,“ říká radní za KSČM. 

21. 11.   „Divoký Madagaskar“, diashow která byla určena ţákŧm litovelských škol a „Čile 

po Chile“ je diashow pro veřejnost, manţelŧ cestovatelŧ Kateřiny a Miloše Motani, kterou 

uvedli ve Velkém sále Záloţny. Jako obvykle byli naši cestovatelé vynikající a posluchači 

ani nedutali.  

22. 11.   Papcelu se v Rusku rýsuje zakázka za více neţ miliardu! Ruský podnik Perekrostok 

chce pořídit novou balírenskou linku, kde by v případě realizace kompletního projektu šlo 

o investici v objemu zhruba 50 milionŧ eur (1,27 miliardy korun). Firma je významným 

zpracovatelem obalových materiálŧ a zvaţuje výstavbu papírenské linky na zelené louce. 

23. 11.   Z 11 kandidátŧ do přímé volby prezidenta republiky vypadli 3 kandidáti, u nichţ 

byl zjištěn větší počet chybných podpisŧ z 50 000 potřebných pro zaregistrování. Tomio 

Okamura odevzdal 62 000 podpisŧ, uznáno mu bylo jen 35 800; Jana Bobošíková 

nasbírala 56 191 podpisŧ, uznáno 45 429; Vladimír Dlouhý 59 200 nasbíráno, 38 700 uznáno.  

Metoda zjišťování chybných podpisŧ není zcela nenapadnutelná. Je zpochybňována 

metoda součtu chybných podpisŧ ze dvou vzorkŧ, preferován by měl být prŧměr. I tak by 

prošla jen kandidátka Bobošíková.  

23. 11.   Ve Velkém sále Záloţny se konala velkolepá KELTPARÁDA na které účinkovala 

skupina Kelt Grass Band s horalskou muzikou Irska, Skotska a Moravy a předvedla se 

skupina irských tancŧ z Brna DÉMAIRT. Své příznivce si tato hudba, jak dokládá návštěva, 

jiţ získala. 
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24. 11.   Závěrečná kolona tanečního kurzu proběhla ve Velkém sále Záloţny a hezký 

pohled byl na mladé lidi, kteří jak se zdá, dokáţou chodit i ve společenském oblečení! 

25. 11.   Náš zástupce v 1. lize házenkářŧ se zatím krčí u dna tabulky, ale v 9. kole snad uţ 

chytil dech? Tatran porazil nováčka z Ústí nad Labem 26:23 a přeskočil tak svého rivala 

Stavomontáţe Olomouc. Zdá se, ţe se Litovel po špatném úvodu sezóny zvedá, 

z posledních tří zápasŧ porazila Karvinou B, nyní Ústí a v Lounech prohrála jen o gól. Díky 

tomu je nyní Tatran s pěti body desátý ve dvanáctičlenné soutěţi. 

26. 11. Díky schválení církevních restitucí mŧţe i v našem kraji dojít k rozsáhlým přesunŧm 

majetku. Celkem se v regionu církevní restituce dotknou 15 300 hektarŧ takzvaného 

historického majetku patřícího církvím, které byly dosud blokované. Obcím se tak uvolní 

ruce, kdyţ budou moci s církvemi začít o nedořešené pŧdě vyjednávat. Tisíce hektarŧ lesŧ 

jsou ve hře také na Jesenicku. Uvidíme, jak to dopadne s vrácením hradŧ Bouzova či 

Sovince, zámkŧ v Bruntále a Dlouhé Loučce a lázní Karlova Studánka o něţ usiluje 

nástupnická organizace Řádu německých rytířŧ, kterému kdysi tento majetek patřil.  

27. 11.   Ve 2. lize volejbalu skupině C je litovelské druţstvo muţŧ po 14. kole na 5. místě s 22 

body, kdyţ 7x vyhrálo a 7x prohrálo a má skóre setŧ 26:25. Druţstvo ţen ve 2. lize, skupině 

C je po 14. kole na 7. místě se 14 body, kdyţ 5x vyhrálo a 9x prohrálo a má skóre setŧ 

20:33. 

28. 11.   Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí, podle kterého elektřina 

v prŧměru podraţí domácnostem o 2,4 %, plyn dokonce o 4,13 %. Dŧvodem rŧstu cen 

elektřiny je především neustále rostoucí příspěvek na obnovitelné zdroje, u plynu zase 

rozhoduje rŧst cen zemního plynu z Ruska.         

28. 11.   Seniorklub Litovel uspořádal v Malém sále Záloţny besedu s panem Boleslavem 

Vacou, písmákem, etnografem, zakladatelem skanzenu a Seniorklubu Příkazy, kterého 

zpodobnil na olomouckém orloji v postavě Hanáka na koni Karel Svolinský a na sgrafitu 

v hale olomouckého vlakového nádraţí Wilhelm Zlamal. Na závěr byl promítnut záznam 

z vystoupení ţivého betlému divadla Husa na provázku z Brna: Vánoce v příkazském 

skanzenu. Spokojených 42 účastníkŧ besedy!   

29. 11.   Seniorklub Litovel uskutečnil zájezd do Moravského divadla Olomouc na 

Dvořákovu operu „Čert a Káča“. Plně obsazeno, záţitky perfektní! 

30. 11.   Sdruţení ŠANCE – sdruţení rodičŧ a přátel hematologicky a onkologicky 

nemocných dětí a Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc pod záštitou prof. MUDr. 

Vladimíra Mihála, přednosty dětské kliniky FN zorganizovalo jiţ 15. ročník prodeje vánoční 

hvězdy ve vestibulu Městského klubu Litovel. Výtěţek z prodeje byl věnován Dětskému 

hemato-onkologickému oddělení FN Olomouc.  

30. 11.   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí doprovodili zpěváčci: DPS Úsvit 

ze ZŠ Jungmannova, děti z MŠ Gemerská, PS Červeňáček ze ZŠ Červenka, DPS Mládí a 

DPS Benjamínek ze ZŠ Vítězná a děti ze ZŠ Nasobŧrky. Zahrál Bigband  Ţerotín Olomouc a 

flašinetář pan Šťastný, k dispozici byla Jeţíškova pošta, vánoční punč a občerstvení.  
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01. 12.   Zájemci si mohli ve Velkém sále Záloţny vytvořit adventní věnce a svícny při akci 

s názvem Adventní tvoření, které se kaţdoročně koná pod vedením zkušené floristky 

z Olomouce. 

03. 12.   Schodek státního rozpočtu v listopadu stoupl na 77,9 miliardy korun z říjnových 51,3 

miliardy korun. Loni v listopadu byl deficit o více neţ 48 miliard vyšší. Na celý letošní rok je 

schválen rozpočet se schodkem 105 miliard korun a podle ministra financí Miroslava 

Kalouska by měl být schodek dodrţen.  

04. 12.   Jiţ třetí část Kurzŧ tvoření pod vedením Hanky Slané, a to výroba vizitek na dárky a 

ozdobné balení dárkŧ, proběhla v klubovně č. 3 MK. Předešlé dva kurzy se týkaly výroby 

vlastního šperku (14. 11.) a tvoření s papírem – výroba a zdobení přáníčka, krabičky nebo 

obálky (29. 11). V ceně kurzŧ byl základní materiál na dané téma s moţností si zakoupit 

další přímo na místě. 

05. 12.   Seniorklub Litovel se letos podruhé setkal s představiteli Města Litovel a vedoucími 

spolupracujících organizací v Koncertním sále MK. Vystoupení předvedly maţoretky a 

během akce se dostavil i Mikuláš s čertem. V oficiální části bylo 90 účastníkŧ seznámeno 

s činností klubu za rok 2012 a v diskusi zodpovězeny někdy i málo příjemné dotazy na 

vedení města. Senioři se dobře bavili a takto vesele, s hudbou a tancem se rozloučili se 

starým rokem. 

05. 12.   Na náměstí se konal jiţ VI. slet čertŧ, Mikulášŧ a andělŧ s tradiční soutěţí o nejlepší 

masky pro děti i dospělé. V zábavném programu vystoupila hudební skupina MOTHER´S 

ANGELS, všechny nadchla originální ohňová a light show. Došlo i na zapisování hříchŧ u 

Lucifera, Jeţíškova pošta (tentokrát i s Mikulášem), vystoupil dramatický krouţek Rolnička 

ZŠ Jungmannova, dramatický krouţek Zvoneček ZŠ Vítězná a dětský sboreček Rolnička 

z Dětského domova Litovel. K mání byl vánoční punč, občerstvení, vstup byl volný. 

06. 12.   Doslova mamutí zakázku podepsal litovelský Papcel v Bělorusku, kde ve městě 

Šklov postaví papírnu na výrobu dekorativního papíru na klíč za dvě miliardy korun. Roční 

výroba této papírny bude 30 000 tun papíru. Firma navýší počet zaměstnancŧ o 30 lidí. 

Práce budou zahájeny v březnu 2013 a závod by měl být uveden do provozu v lednu 

2015.  

07. 12.   Vánoční SENZ-AKORDOVÁNÍ proběhlo na náměstí Přemysla Otakara od 15 hodin. 

Nejprve vystoupila s tradičními českými koledami na netradiční bicí nástroje skupina 

JUMPING DRUMS, poté SPS SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové. Zájemcŧm 

k dispozici byla opět Jeţíškova pošta a k vidění Jeţíškova dílna DDM Litovel, kde bylo 

moţno si vyrobit vlastní ozdŧbky, svícínky či přáníčka. Pro nejmenší byla připravena 

pohádka v podání Divadélka Rolnička z DDM Litovel. 

09. 12.   Litovelské kolektivní sporty nezaţívají právě nejúspěšnější období. V 1. lize házené 

se naši propadli aţ na předposlední 11. místo s pouhými 5 body, kdyţ v posledním 11. kole 

prohráli s Chodovem 29:31; muţi ve 2. lize volejbalu jsou nyní šestí s 28 body a ţeny ve 2. 

lize se 14 body předposlední na 9. místě, obě soutěţe po 18. kole.         
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10. – 19. 12.   V Koncertním sále MK se koná ve spolupráci s DDM Litovel Prodejní vánoční 

výstava s prodejem vánočních ozdob a dekorací spojená s výstavkou dětských prací. 

10. – 19. 12.   Ve Výstavní síni MK se koná Výstava Studia Ateliér a Prodejní výstava 

litovelských výtvarníkŧ. 

10. 12.   V předvánočním čase byl pro děti připraven vánoční pohádkový příběh Tajemství 

stříbrné vločky, který zaplnil Velký sál Záloţny. 

10. 12.   Ve Velkém sále Záloţny se uskutečnil vánoční koncert jedinečné slovenské 

šansoniérky Szidi Tobias s kapelou „Ať se dobré děje“ a navodil opravdu příjemnou 

předvánoční náladu. 

11. 12.   Student Josef Kolář, který byl nominován na ocenění Talent Olomouckého kraje 

2012 převzal ocenění při slavnostním ceremoniálu v sále Pegasus Regionálního centra 

Olomouc. Více v kapitole Školství v části o GJO a v kapitole O kom se píše…  

11. 12.   Olomoucký kraj za listopad opět vykázal třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku. 

Míra nezaměstnanosti se zvýšila z říjnových 10,4 na 10,8 % a v regionu je tak ke konci 

listopadu bez práce 35 552 lidí. 

14. 12.   Na náměstí se opět konaly farmářské trhy, tentokrát s poněkud jinou náplní, ale 

tradičními komoditami prodeje – výrobky od tuzemských prodejcŧ a místní speciality. 

Během trhŧ byly vypuštěny Balonky štěstí k Jeţíškovi (ve spolupráci se ZŠ Jungmannova) a 

poté vystoupila kapela BRAAGAS s hudbou z celé Evropy. Za pouţití etnických nástrojŧ 

zazněly historické, cikánské, španělské a jiné temperamentní rytmy. Objevila se i 

neplánovaná atrakce. Na vánočním stromě se usadila sova, prý kalous. Uţasle a se 

zájmem mţourala na to lidské hemţení pod sebou a ryčná hudba jí kupodivu nevadila. 

Zájem byl ale oboustranný, i kdyţ my zdola jsme to měli méně pohodlné, za chvíli nás 

bolelo za krkem. Není tak časté, abychom viděli odpoledne sovu přímo na náměstí, tak to 

za trochu nepohodlí stálo.  

16. 12.   V kostele sv. Marka byla provedena Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 

v podání PALOKANTIRAKA (PS Palora a SPS Kantika) a všech, kdo se zapojili do projektu 

„Rybovka pro Litovel“. 

18. 12.   Vánoční koncert GLORIA ve Velkém sále Záloţny byl krásnou tečkou za 

předvánočními pořady připravenými MK. Na koncertu účinkovali: PS SENZAKORD pod 

vedením Hany Kaštanové, Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov pod vedením Jany 

Zámečníkové a sólisté Halina Holínková, Monika Kaštanová a Pavel Maška. Na tuto akci, 

na Vánoční koncert (Szidi Tobias, 10. 12.), na Českou mši vánoční (16. 12.) a koncerty 

poskytl Městský klub 50% slevu v předprodeji pro litovelské seniory. 

18. 12.   Anketa k prvnímu výročí úmrtí Václava Havla ukázala, ţe prvotní nadšení 

k přejmenovávání všeho moţného jeho jménem silně opadlo a v našem kraji po něm 

dokonce zatím nebylo pojmenováno vŧbec nic. Náš starosta Ing. Zdeněk Potuţák se 

v anketě vyslovil velmi rozumně: „Pouţití jména Václava Havla k pojmenování míst ve 

městě jsme projednávali na radě. Neuvaţujeme však o změně stávajících názvŧ, které 

jsou jiţ vţité a mají vztah k historii města. Naše hlavní náměstí má název podle zakladatele 
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Litovle krále Přemysla Otakara II. … U nás nyní připravujeme k výstavbě rodinných domkŧ 

novou lokalitu a právě zde bude posouzeno pouţití jména Václava Havla.“ 

19. 12.   Tempo, jakým se vylidňuje Olomoucký kraj, od loňska výrazně zrychlilo. Úbytek je 

skoro osminásobný, ubylo skoro tisíc lidí. Nyní zde ţije 637 688 lidí a ten letošní úbytek 

zavinila migrace, ale i přirozené vymírání, protoţe se narodilo méně lidí, neţ jich zemřelo. 

Více v kapitole Demografie. 

20. 12.   Tak to je uţ vrchol, doslova! Po pouhých osmi dnech ve funkci ministryně obrany 

skončila Karolína Peake (anglicky: vrchol). Premiér Petr Nečas ji navzdory protestŧm 

jmenoval a po pouhých 191 hodinách (přepočteno na (peako)sekundy 687 000 vteřin) ji 

pro „totální ztrátu dŧvěry“ odvolal. Zároveň po pouhých 42 dnech končí období klidu a 

začíná další vládní krize. Kolikátá letos uţ …  

20. 12.   Fáma o rušení nemocnic se ukázala jako mylná. Na Hané je podle dohod se 

zdravotními pojišťovnami chvíli před vstupem do dalšího roku jasno. Z nemocnic v kraji 

ubudou sice desítky akutních lŧţek, ale nemají se rušit ţádná oddělení ani nemocnice. Ve 

Středomoravské nemocniční v jejich zařízeních v Přerově, Prostějově a Šternberku má příští 

rok ubýt jen 32 lŧţek. 

21. 12.   Další fáma taky padla. V tento den měl přijít konec světa podle mayského 

kalendáře. Ovšem jen v posledních dvou letech měl podle katastrofických předpovědí 

zaniknout uţ padesátkrát! Čekala se totální zkáza kvŧli sráţce s asteroidem, přiblíţení 

neznámé obří planety či gigantické erupce na Slunci! Ale jak se zdá, spíše neţ pro 

astronomy se otázka konce světa stává otázkou pro psychology a sociology. Proč lidé tak 

rádi naslouchají podobným předpovědím? 

21. 12.   Katastrofa se sice stala, ale jen lokální. Při dopravní nehodě se do Mlýnského 

potoka u Šargouna převrátilo auto, a kdyţ na místo dorazili hasiči a podařilo se jim vrak 

dostat z vody na břeh, našli uvnitř vozu mrtvého řidiče. Jel od Rozvadovic a na přímém 

úseku po projetí zatáčky vyjel mimo silnici a vŧz narazil do zábradlí mostu a poté se 

převrátil střechou dolŧ do koryta. Řidič utrpěl smrtelné zranění. Tak na Hané zbytečně 

vyhasl mladý ţivot (29) syna italského majitele sýrárny Orrero. Spojení večírkŧ a volantu 

nemívá vţdy dobrý konec.        

21. 12.   Další z „katastrof“ je odvrácena – prezident Klaus podepsal „daňový balíček“ a 

ukončil tak nejistotu, která trápila firmy. Ten přináší zvýšení DPH  ze 14 na 15 a z 20 na 21 %, 

zahrnuje také „solidární daň“ – 7 % zdanění příjmŧ těch, kteří vydělávají nad 100 000 Kč 

měsíčně, ruší základní slevu na dani z příjmŧ pro pracující dŧchodce, zvyšuje daň 

z prodeje nemovitosti ze 3 na 4 %  aj.  

26. 12.   Muzejní společnost Litovelska, o.s. a členové Kirri, o.s. uspořádaly VII. Oţivlá 

řemesla v prostoru Muzea Litovel. Letos byla řemesla dále doplněna o platnéře, pletače 

košíkŧ a další zajímavé rukodělné činnosti. Hrála Hanácká mozeka, k dispozici byl čaj, 

chleba se škvarky nebo sádlem, kdo chtěl, mohl dostat i svařené víno. Návštěva bohatá, 

nálada výtečná, počasí mírně mrazivé.  
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28. 12.   Co se to děje? Češi opustili hospody? Podle kvalifikovaných odhadŧ v listopadu a 

do poloviny prosince téměř o polovinu klesla spotřeba tvrdého alkoholu v restauracích. 

Lidé se asi úplně nezbavili strachu z metanolové aféry – ale také šetří. Lihová prohibice 

skončila přece uţ v září! Ani měsíc plný vánočních večírkŧ, kdy je tradičně největší 

spotřeba alkoholu v roce, tak nezachrání likérkám a restauracím mizerný rok. Je ale třeba 

je tak moc litovat? 

31. 12.   Chtělo by to něco pozitivního na konec roku: platy v roce 2013 přece jen porostou 

a lidé si oproti letošku polepší v prŧměru o 2,2 %. Nejvíce prý budou přidávat firemní 

tahouni, a tak i v Litovli by mohla být nálada radostná – firma Papcel Litovel slibuje nárŧst 

platŧ o 3 – 5 %. 

 

4. DEMOGRAFIE 2012 

 Vstupujeme do roku, který dostal do vínku rekordní počet obyvatel na naší planetě. 

Fond OSN (UNFPA) zveřejnil k 31. 10. 2011 zprávu o stavu světové populace, která 

konstatovala, ţe nás tady ţije přes 7 000 000 000! A další prognóza: do roku 2050 bude na 

zemi 9,3 miliardy obyvatel, počet obyvatel Afriky se ztrojnásobí a Indie v populaci 

předběhne Čínu. Během posledních 50 let lidstvo přibývalo tempem, které bylo kdysi 

nepředstavitelné. Aţ do roku 1959 mu trvalo dosaţení tří miliard, ale od té doby počet lidí 

na zemi prudce vzrostl. V roce 1968 ţila na planetě polovina současného obyvatelstva, 

poslední miliarda přibyla pak za posledních dvanáct let. Obyvatelé Země mluví více neţ 

7 000 jazyky a ţijí ve 194 státech. Nejlidnatějšími z nich jsou Čína (1,346 miliardy) a Indie 

(1,210 miliardy). Jen perlička: kdyby stálo sedm miliard lidí v řadě za sebou, 49x by 

obkrouţili rovník!  

 Zpátky k nám. Na konci roku 2012 ţilo v ČR 10 562 214 obyvatel (5 374 026 ţen, 

5 188 188 muţŧ; 1 527 670 od 0 do 14 let, 7 360 249 od 15 do 64 let, 1 674 295 65 let a více; 

449 450 cizincŧ; 5 172 737 obyvatel ekonomicky aktivních). Olomoucký kraj: celkem 

639 946 obyvatel; 327 269 ţen, 312 677 muţŧ; 92 500 od 0 do 14 let, 444 453 od 15 do 64 let, 

102 993 65 let a více; 9 374 cizincŧ;313 881 občanŧ ekonomicky aktivních. V našem kraji se 

od roku 1990 trvale sniţuje počet obyvatel. Podle statistikŧ jich jen za posledních deset let 

ubylo zhruba 4 000. Region přesto stejně jako v roce 2001 zŧstává šestým největším krajem 

v republice z hlediska počtu obyvatel (za Středočeským krajem, Prahou, 

Moravskoslezským, Jihomoravským a Ústeckým krajem). Na celkovém počtu obyvatel ČR 

se podílí 6,1 %. Struktura obyvatel podle rodinného stavu je v kraji velmi podobná 

celostátní. Mezi pohlavími je však situace rozdílná. Zatímco u ţen převládá podíl vdaných, 

u muţŧ byl největší podíl svobodných.  

 Ţe by bylo nějak zle?  V lednu se chystají zápisy do prvních tříd a podle odhadŧ 

ministerstva školství se letos zapíše o 7 000 dětí více neţ loni, tedy 132 000 budoucích ţákŧ. 

Většina škol bez problémŧ přijímá, ale například na sportovní či jazykové školy mŧţe být 

nával. V našem kraji také spěchají k zápisu miminka z let 2005 a 2006 a je jich na 6 500. 

Mělo by to být asi o tisícovku víc neţ loni. Nával je ale u zápisŧ do mateřských škol a hrozí 

situace, ţe se na řadu z nich nedostane. Stav umocňují ty děti, na které se mateřinka 

nedostala jiţ vloni. A letos jde podle statistik do nejniţších oddělení mateřských škol nejvíce 
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dětí za poslední dobu. Znovu chválím bývalé litovelské zastupitele za nekompromisní 

zachování počtu těchto škol před lety a jejich postupné rozšiřování – problémŧm jiných 

měst jsme se tak elegantně vyhnuli. 

 Během roku k jásání mnoho dŧvodŧ není. Po 1. pololetí je zřejmé, ţe na zvýšenou 

porodnost minulých let mohou nemocnice v Olomouckém kraji definitivně zapomenout - 

babyboom je pryč! Narodilo se v nich celkem 2 934 dětí, v těch, ve kterých obvykle rodí 

občanky našeho města, došlo k poklesu – Šternberk 429, FN Olomouc 983 nově 

narozených dětí. Za rok či dva se z pískoviště mŧţe ozvat volání maminek: „Onure, vrať 

Janu Harleyovi kyblík!“ - i to jsou totiţ jména, která u nás v kraji dětem nyní dávají! Naštěstí 

povětšinou jde stále spíše o jména tradiční, ale na druhou stranu doby, kdy lidé zvedali 

obočí údivem nad Damiánem nebo Justýnou, jsou uţ dávno pryč. I nadále maminky 

ovšem volily pro své potomky běţnější jména, většinou tradiční česká. Mezi holčičkami 

převaţovaly Terezky, Karolínky a Natálie, chlapci dostávali nejčastěji jména Jakub, Tomáš 

a Filip.  

 Zjišťuje se, ţe ubývá porodŧ, sňatkŧ i rozvodŧ, obyvatel Česka však přibylo. 

K polovině roku 2012 ţije podle statistikŧ u nás 10 507 000 lidí a ten mírný nárŧst počtu 

obyvatel stále zajišťuje migrace ze zahraničí. Bez ní by náš počet obyvatel poklesl, stále se 

totiţ sniţuje porodnost, od ledna do března letošního roku se narodilo jen 26 100 dětí, coţ 

je ve srovnání s loňskem o 700 méně. Vytrvale klesá také počet dětí, které se rodí v 

manţelství. Ani náš kraj na tom není nejlépe. Za posledních sedmnáct let přišel region o 

obyvatele uţ čtrnáctkrát, mírný populační rŧst má za první pŧlrok 2012 jen Olomoucko. 

Podle údajŧ ČSÚ ţilo v kraji k 30. 6. 2012  637 871 obyvatel a úbytek počtu obyvatel je 

dlouhodobým trendem. V regionu zemřelo o 353 lidí více, neţ se narodilo. Celkem za pŧl 

roku přišlo na svět 3 047 dětí a 3 400 lidí zemřelo. Více jak polovina z nich má jako příčiny 

úmrtí uvedené nemoci oběhové soustavy, téměř 24 % zemřelo na rakovinu. Na takzvané 

vnější příčiny zemřelo 187 lidí, z toho 59 spáchalo sebevraţdu. Převahu narozených dětí 

nad zemřelými lidmi skutečně vykázal v rámci regionu jen okres Olomouc. Obě pohlaví 

jsou v celkovém počtu narozených dětí zastoupena rovnoměrně – na 1 546 chlapcŧ 

připadá 1 501 dívek. Region překračuje celostátní prŧměr v procentu dětí narozených 

mimo manţelství (45 %, coţ je o 2 % nad celostátním prŧměrem).  

 Vedle úbytku zpŧsobeného vyšší mortalitou neţ natalitou kraji ubývá obyvatel také 

vlivem stěhování. Počet přistěhovalcŧ je totiţ o 414 niţší, neţ počet těch, co z regionu 

odešli. Olomoucký kraj jako místo pro ţití si za prvních šest měsícŧ 2012 zvolilo 1 747 lidí. 

Z okresŧ sniţoval propad znovu jen olomoucký okres, do kterého se přistěhovalo více lidí 

neţ těch, kteří odešli. Většina lidí, kteří se rozhodnou region opustit, zamíří do jiného kraje, 

94 % jich ale zŧstává v republice. Počet lidí odcházejících do zahraničí se mŧţe zdát nízký. 

Je ale třeba si uvědomit, ţe vyspělý svět je v přijímání lidí ze zahraničí stále přísnější. Chce 

hlavně vysoce kvalifikované techniky nebo počítačové experty, a těch není mnoho. Svou 

roli asi hraje i to, ţe naši lidé nejsou zvyklí hledat práci za hranicemi. 

 Ještě pár čísel z konce roku 2012: v kraji ţije celkem 628 427 lidí, převládají ţeny – 

322 901, muţŧ je o 17 375 méně neţ ţen. Střední Morava je šestým nejlidnatějším regionem 

a nejvíce lidí ze všech pěti okresŧ regionu jednoznačně ţije na Olomoucku – 230 408, coţ 

je 37 % všech obyvatel kraje. Státní občanství ČR má 616 796 obyvatel, coţ je 98 %. Téměř 
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polovina obyvatel jsou rodáci – 48,2 % a nejvíce stabilního obyvatelstva, které se od 

narození méně stěhuje a zŧstává v místě svého narození, bylo zjištěno v obcích na 

Litovelsku, Konicku, Přerovsku, Zábřeţsku a Hranicku.   

 Abychom trošku odlehčili někdy smutnou statistiku, něco veselejšího. Byť jsou 

časopisy plné rozzářených lidí, kteří jsou sami a tvrdí, ţe jsou jako „singles“ šťastni, výzkumy 

ukazují opak: ţe nejšťastnější jsou lidé v manţelství. Teprve po nich páry, které se nevzaly, 

ale ţijí spolu, a aţ za nimi ti, kteří ţijí jen podle vlastních představ. A sami. Studie 

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí uvádí, ţe pozitivní vliv manţelství na ţivotní 

spokojenost je téměř univerzální. Pozitivní vliv souţití s partnerem je přitom dotazovanými 

vysvětlován, kromě lepšího zdravotního stavu a lepší finanční situace sezdaných partnerŧ, 

také vzájemnou společností, podporou, pomocí a povzbuzením (no, kde a jakým!?). 

Zaloţení společné domácnosti mělo podle nich nejlepší dopad na jejich ţivotní 

spokojenost, vzájemné vztahy i vztahy se širší rodinou. Příznivě pŧsobilo na pocity ţivotní 

pohody u více jak 82 % z dotázaných. U 80 % se posílil vzájemný vztah s partnerem a pocit 

ţivotního úspěchu byl výraznější u 72 % lidí. Muţi navíc přiznali, ţe jim manţelství přináší vyšší 

společenský status, byť negativem je, ţe mají méně peněz pro osobní spotřebu(!). Ţeny na 

rozdíl od muţŧ pozitivně hodnotily na manţelství i lepší materiální zajištění. Ale kaţdá pátá 

přiznala, ţe zaloţení společné domácnosti mělo negativní vliv na její další kariéru. Pocit 

štěstí v páru přitom výrazně souvisí s dětmi.     

 Za ideál povaţuje 70 % lidí dvě děti, jen sedm lidí ze sta vidí jako lepší mít jedináčka. 

Ve skutečnosti 50 % těchto rodičŧ uţ další dítě mít nechce a tvrdí, ţe mají dost velkou 

rodinu. Dalších 32 % rodičŧ jedináčkŧ sice říká, ţe má méně dětí neţ chtěli, ale stejně uţ 

taky další neplánují. Zcela bez dětí chce zŧstat pouhé 1 % lidí. Z odpovědí lze vidět, ţe 

dnes, na rozdíl od generace lidí, kteří se brali před revolucí, je ţivot jasně rozdělen do 

několika fází. Existují etapy, kdy lidé mají v popředí kariéru či uţívání si. I proto se během 

posledních patnácti let posunul věk vstupu do manţelství a prvních dětí o šest let, na 

devětadvacet. Po třicítce se priority obracejí a na prvním místě je rodina. Potíţ je v tom, ţe 

kvŧli odkládání rodičovství se nestíhá mít více dětí. A svou roli hraje i fakt, ţe si páry před 

rodičovstvím uţívaly a nechtějí se toho úplně vzdát, coţ je snazší s jedním dítětem neţ 

s více dětmi. Proto nás v blízké budoucnosti spíše zřejmě čeká společnost plná jedináčkŧ!? 

 Pojďme ještě k sondě statistikŧ v Olomouckém kraji, ať máme obrázek ucelený. 

Statistici ve zveřejněných výsledcích celonárodního sčítání zjistili, ţe kraj je chudší asi o čtyři 

tisíce lidí. Mezi těmi, co zde zŧstali, je více cizincŧ a poprvé v historii i svobodných muţŧ! Ti 

uţ tedy nejsou v historii Olomouckého kraje nedostatkovým zboţím – vdavekchtivé ţeny se 

tak mohou zaradovat. Výsledky ukázaly, ţe v regionu mají ţeny větší šanci narazit na 

muţe, jehoţ ruku ještě nezdobí snubní prsten, muţi pak mají naopak smŧlu, protoţe většina 

ţen v kraji je vdaná. Jasně se tak odhalilo, ţe muţi se do „chomoutu“ nehrnou, do ţenění 

se jim zřejmě nechce. Tak jsou to tedy oni, kdo stojí za celospolečenským poklesem 

manţelství. Jim jistě ţivot bez větších závazkŧ spíše vyhovuje. Ţeny jsou přece jen 

tradičnější a valná část z nich si manţelství alespoň ve skrytu duše přeje. Problém je však 

v tom, ţe jim je muţi stále častěji v dnešní době nenabízí. Není to samozřejmě jen jejich 

vina, vţdyť i velké mnoţství ţen nyní písemné potvrzení svého svazku nepotřebuje. Ale ti, 

co ţádají o ruku jsou přece jen stále muţi.  Pokles manţelských svazkŧ potvrdili statistici – 

sezdaných muţŧ a ţen ubylo zhruba o 10 %.  
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 Trochu blíţe k další z charakteristik kraje: počty cizincŧ se v kraji za posledních deset 

let více neţ zdvojnásobily. Platí to jak u více neţ 2 500 Slovákŧ, jeţ v této tabulce vedou, 

tak i u bezmála dvou tisíc Ukrajincŧ či u více neţ tisíce Vietnamcŧ. Nejvyšší nárŧst byl 

zachycen u lidí s německým občanstvím, kdy místo 88 z roku 2001 jich zde nyní ţije 344, 

coţ je nárŧst o téměř 300 %! Vše má na svědomí vývoj na trhu práce. Zatímco Češi za 

výdělkem odchází jinam, nastupují na jejich místa cizinci. Řada z nich sem ovšem přišla i 

jako podnikatelé! 

 Propad v řádu desetitisícŧ pak odhalily výsledky sčítání u počtu absolventŧ učilišť a 

středních škol bez maturity. Tu naopak získalo více lidí neţ dřív. Je to známka obrovského 

boomu středních škol, které maturitu nově nabízejí. Pro trh práce je to ovšem dlouhodobě 

problematické, neboť je obrovský nadbytek těch, kteří touţí například po administrativní 

práci na úkor řemeslníkŧ. Podobná situace je ale také u vysokých škol, počet 

otitulovaných přesáhl hlavně díky soukromým vysokým školám oproti roku 2001 

v Olomouckém kraji padesát tisíc.  

 Obrázek dotváří ještě konstatování, ţe jsme bohatší neţ dřív a stále víc nás bydlí 

v domech. Pŧl století trvající rekord totiţ strhla tabulka o počtu domŧ v kraji. Stojí jich tady 

bezmála 137 000. V posledním desetiletí jich místní postavili kolem 9 000, coţ je nejvíc za 

posledních padesát let. Většinou jde o rodinné domy, coţ ukazuje, ţe se za posledních 

deset let lidem nesrovnatelně zvedla ţivotní úroveň, řada z nich dosáhla na hypotéky. 

Otázka je, jaký teď bude další vývoj, ale celkově se lidé, i kdyţ naříkají, mají skutečně líp.  

 Kronika by neměla být strohá a suchá, tak se trošku pobavíme na něčí účet. 

Otázka zní: jakého povolání si lidé nejvíce váţí a jakým naopak nejvíce pohrdají? 

Preference se výrazně mění s dobou – zatímco v roce 1967 byl podle oficiálních reţimních 

výzkumŧ údajně nejpopulárnější ministr, na 5. místě byl předseda krajského národního 

výboru a na 10. okresní prokurátor – letošní výsledky jsou úplně jiné. Podle výzkumu 

společnosti CVVM  jsou třemi nejváţenějšími profesemi lékař, vědec a zdravotní sestra. Na 

těch dalších jsou učitel na vysoké škole, učitel na základní škole, projektant, soudce, 

programátor, soukromý zemědělec, účetní, policista, truhlář, manaţer, starosta, majitel 

malého obchodu, profesionální sportovec, voják z povolání, stavební dělník, bankovní 

úředník, novinář, prodavač, kněz a sekretářka. Naopak poslanci parlamentu se poprvé 

propadli aţ na samé dno popularity. Zatímco ve třech posledních měřeních se členové 

dolní komory parlamentu umístili předposlední, před uklízečkami, letos ţeny s hadrem 

„zabojovaly“ a odsunuly poslance aţ za sebe, na 26. místo – poslední z profesí, které autoři 

výzkumu lidem nabídli k hodnocení! 

 Stojí za to se zamyslet, proč tomu tak je. Letošní rok, který provází skoro nepřetrţitá 

řada politických hádek i skandálŧ, se tady výrazně projevil i na poklesu popularity práce 

ministra. Ti obsadili aţ 24. místo a lidé tím naznačili, ţe si práce členŧ kabinetu Petra 

Nečase (bez uvedení konkrétních ministrŧ!) váţí jen o fous více neţ zmiňovaných 

uklízeček.  Ještě jeden dŧsledek: zatímco lékař, který uzdravuje lidi, je vţdy na špici 

podobného výzkumu, kněz, který lidem uděluje poslední pomazání, je pátou nejméně 

populární profesí (na 22. místě). Jako by se potvrdily obavy katolické církve, ţe si lidé 

duchovní práci aţ příliš spojují s nepopulárními kroky církví v otázce restitucí nebo to ovlivnil 

uţ předloňský soud o vlastnictví katedrály svatého Víta na Praţském hradě. Kdo ví?  
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 Pojďme nyní k demografickým statistikám u nás. Ve městě Litovli a místních částech 

ţilo k  31. 12. 2012 celkem 9 835 obyvatel, z toho 4 300 ţen (jejich prŧměrný věk byl 48,51 

let) a 4 164 muţŧ (45,51), 698 dívek (6,64) a 673 chlapcŧ (6,85). Celkový prŧměrný věk byl 

41,42 roku. Ze všech obcí bydlí lidé s nejniţším věkovým prŧměrem v Rozvadovicích - 36,67, 

s nejvyšším ve Vísce – 43,92. V Litovli a Chořelicích ţilo 7 274 obyvatel. V jednotlivých 

místních částech pak: Březové 192, Chudobín 237, Myslechovice 341, Nasobŧrky 462, 

Nová Ves 233, Rozvadovice 213, Savín 140, Tři Dvory 233, Unčovice 400 a Víska 110. Ještě 

bliţší specifikace: dospělých bylo 8 469, dětí do 18 měsícŧ 131, od 18 měsícŧ do 3 let 147, 

od 3 do 6 let 317, do 6 do 15 let 771. Přistěhovalo se 151 a odstěhovalo 197 osob. Bliţší 

specifikace podle věku je uvedena u kaţdé z částí v kapitole Místní části.  

 Počet narozených byl 85 (48 dívek, 37 chlapcŧ), zemřelých 78. Sňatkŧ bylo 

uzavřeno 56, z toho 11 církevních, dalších 18 v Arboretu Bílá Lhota. Prŧměrný věk nevěsty 

byl 30 let, ţenicha 35 let. V Litovli byla uspořádána také jedna zlatá a jedna diamantová 

svatba.  Ale na druhou stranu 33 manţelství bylo rozvedeno. V 593 případech došlo ke 

změně bydliště, v  38 ke změně příjmení. Proběhlo 12 vítání dětí a na nich bylo přivítáno 

100 novorozencŧ. Nejpouţívanější dívčí jména byla: Karolína 5x, Lucie 2x, Nella 2x, 

Veronika 2x, Barbora 2x, Viktorie 2x a Sofie 2x. U chlapcŧ bylo nejpopulárnější jméno Lukáš 

5x, Jan 4x, Václav 2x, Tomáš 2x, Adam 2x, Vojtěch 2x, Sebastian 2x, Tobias 2x a Jiří 2x. Další 

údaje v kapitole Jubilanti.  

 Pro milovníky historie a srovnávání pojďme na malou exkurzi do minulosti. Je 

všeobecně známo, ţe počet obyvatel v Litovli v posledních letech klesá, a pod hranici 

deseti tisíc se dostal v roce 2009. Před deseti lety, tedy v roce 2002 ţilo v Litovli 10 087, 

v roce 1992 10 261 obyvatel. Staré kroniky sice nezaznamenávají počet obyvatel 

pravidelně kaţdý rok, přesto z dostupných pramenŧ zjišťujeme, ţe v roce 1980 ţilo v Litovli 

a příslušných obcích 12 454 muţŧ a ţen. Protoţe dříve bylo jiné správní rozdělení, máme 

údaje z roku 1970 – 5 854, 1960 – 5 101, 1930 – 4 320, 1900 – 4 639 a konečně v roce 1880 

byl do kroniky zanesen údaj o 4 051 obyvatelích města. Spolu s počtem obyvatel i 

majetkovými poměry se měnil také počet domŧ. V současnosti je v Litovli 1 305 budov 

s číslem popisným, v ostatních obcích je to 924 domŧ. Zkolaudováno bylo 8 novostaveb 

v Litovli, 4 v místních částech. 

5. JUBILANTI 2012 

 

STAROŠTÍK Josef  

Narodil se 21. 5. 1862 v Unčovicích, věnoval se rozvoji hospodářství Litovelska, zřizování 

potravinářských podnikŧ (pivovary, sladovny apod.). Odborný spisovatel, národní 

pracovník, pomáhal také budovat české školství. Pŧsobil v Rolnické jednotě, za stranu 

lidovou pokrokovou byl r. 1807 zvolen říšským poslancem, přestoupil pak do nově zaloţené 

strany agrární, za ni byl 1906 - 1913 poslancem moravského sněmu. Jako politický vŧdce 

byl v čele národnostního boje. Zemřel 23. 12. 1929. 
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SPURNÝ Ladislav 

Pokladník Městské spořitelny a majitel domu č. 754 na náměstí (knihkupectví) se narodil 20. 

7. 1872 v Litovli jako syn Ignáta Spurného. Byl dlouholetým členem Národní jednoty, 

předsedou Klubu českých turistŧ a četných jiných spolkŧ. V roce 1899 byl zvolen 

náhradníkem v I. sboru a později městským radním. Zemřel 10. 6. 1936. 

 

MALEČKOVÁ Zdenka 

Ředitelka dívčí školy Zdenka Malečková se narodila r. 1882, po 18 let byla odbornou 

učitelkou v Příboře a od 1. září 1928 nastoupila v Litovli jako ředitelka dívčí měšťanské školy. 

Věnovala se činnosti v sokolské jednotě, zejména v divadelním odboru. Po jedno období 

byla i členkou městského zastupitelstva za národní demokracii. Zemřela po delší nemoci 

25. 5. 1939. 

 

STOKLAS Eugen  

Spisovatel Eugen Stoklas se narodil 11. 11. 1882 v Příboře, v rodině profesora učitelského 

ústavu. V letech 1907-1909 učil češtině na německé obchodní akademii v Olomouci, pak 

pŧsobil na RG v Holešově a Val. Meziříčí, v letech 1909 - 1941 byl profesorem litovelského 

gymnázia. Řadu let pracoval v Muzejní radě, za války byl i správcem muzea. Sbíral pověsti 

z Hané a Litovelska, zajímal se o lidový kroj, psal loutkové hry, zaloţil loutkové divadlo v 

Července, ale psal i dramata a bibliofilsky upravené sbírky básní. Zemřel v Litovli 11. 3. 

1963.  

 

SMÉKAL Stanislav  

Rok 1892 je spojen se vznikem významného obchodu v Litovli. Stanislav Smékal se narodil 

17. 7. 1869 v Hradečné jako syn rolníka Valeriána Smékala, ve 4 letech po úraze oslepl na 

jedno oko. Do učení nastoupil u litovelského kupce Ferdinanda Hübla, pak pracoval jako 

příručí v Olomouci a r. 1892 se vrátil do Litovle. Nejprve pronajal Hüblŧv obchod a r. 1898 

koupil od Gustava Harbicha pravovárečný dŧm na náměstí. Nechal jej opravit a 

Václavem Volným obnovit pěkná sgrafita. R. 1930, kdyţ se rozvíjel motorismus, postavil 

před obchodem na náměstí i benzínovou pumpu. Velkoobchod se postupně rozšiřoval i 

do dalších objektŧ.  

Stále se věnoval i veřejnému ţivotu, uţ od památných voleb r. 1899 byl členem obecního 

výboru, r. 1897 vstoupil do Sokola a zaslouţil se o stavbu sokolovny. Byl mecenášem 

kulturních aktivit, Sokola, muzejnictví, pracoval na zpřístupnění mladečských jeskyní. R. 

1935 obchod předal svým spolupracovníkŧm Rendovi a Kročákovi a odešel na odpočinek 

do Olomouce, kde zemřel 20. 6. 1939.  

 

CHRUDINA Ladislav 

Syn litovelského kloboučníka Aloise Chrudiny se narodil 9. března 1892, maturoval na zdejší 

reálce a v roce 1911 absolvoval abiturientský kurz při obch. akademii v Prostějově. Za I. 

svět. války v roce 1916 byl aktivován v rakouské armádě, na srbském a italském bojišti byl 

5x raněn. V republice jako nadporučík slouţil v Olomouci a mnoha posádkách na 

Slovensku. Za protektorátu se vrátil do rodné Litovle jako št. kapitán a odešel do výsluţby. 

Vstoupil do ilegální skupiny a po jejím prozrazení byl zatčen 7. března 1944, vězněn v 

Olomouci, v Brně v Kounicových kolejích a na Špilberku. Posléze byl ve Vratislavi 18. srpna 

1944 odsouzen pro přípravu velezrady a nadrţování nepříteli k trestu smrti sekyrou. 

Rozsudek vykonán na Dušičky 2. listopadu 1944. In memoriam mu byl udělen čsl. válečný 

kříţ 1939, Štefánikŧv pamětní odznak II. stupně a byl povýšen na podplukovníka čs. 

armády. 
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ČEP Jan  

Spisovatel Jan Čep se narodil v Myslechovicích 31. 12. 1902, do obecné školy chodil v 

Cholině, na gymnáziu v Litovli maturoval roku 1922. V letech 1939-1948 ţil ve svém rodišti, v 

srpnu 1948 emigroval a pŧsobil v Radiu Svobodná Evropa. Překládal z francouzštiny, 

angličtiny, němčiny, španělštiny, občas pouţíval pseudonym Jan Bílovský. V některých 

jeho povídkách se objevují litovelské motivy, Litovel je zde uváděna pod názvem 

Sedmimostí. Jan Čep zemřel v Paříţi 25. 1. 1974. Při příleţitosti 90. výročí narození byla v 

Litovli velká oslava a 15. 8. 1992 odhalena na jeho rodném domě pamětní deska, dílo 

sochaře Bohumila Teplého. 

 

RENDA Jan  

Jan Renda se narodil r. 1902, mnoho let byl zaměstnancem firmy Smékal na náměstí. kdyţ 

Stanislav Smékal odešel na odpočinek do Olomouce, předal od 1. ledna 1935  ţivnost 

svým spolupracovníkŧm, koloniál Janu Rendovi a galanterii Leopoldu Kročákovi. V letních 

měsících 1944 byl Jan Renda zatčen s velkou skupinou občanŧ, kteří podporovali 

perzekvované rodiny. Po válce byl členem myslivecké společnosti. Jan Renda vedl svŧj díl 

obchodu aţ do znárodnění po roce 1948. 

 

BURIAN Burja JUDr.  

Narodil se 20. 6. 1912 v Troubelicích, po studiu na litovelském gymnáziu roku 1931 

absolvoval zpěv na konzervatoři v Brně, v r. 1938 práva na MU v Brně. Pŧsobil jako sólista 

brněnské opery 1939-1951, od r. 1954 jako učitel zpěvu na hudební škole J. Kvapila v Brně. 

Spolupracoval s rozhlasem, pŧsobil jako pedagog a tenorista, člen opery Janáčkova 

divadla v Brně. 

 

CUCLA, Jan Ing.  

Ing. Jan Cucla se narodil 9. 12. 1912 v Sedlejově u Telče, kde byl jeho otec ţelezničním 

zřízencem. Vystudoval reálku v Telči a brněnskou techniku, pracoval pak jako vrchní 

měřičský komisař, přednosta katastrálního měřičského úřadu v Litovli. 23. 7. 1940 byl zatčen 

za distribuci ilegálního tisku, účast v tajné vojenské organizaci “Národní boj" a pro poslech 

cizího rozhlasu. Vězněn v Olomouci a v Kounicových kolejích, 10. 12. 1943 odvezen do 

Vratislavi, pak 1. března 1944 do Olomouce. 25. ledna 1945 odsouzen Sondergerichtem na 

3 a1/2 roku káznice v Bernau. Tam byl aţ do 3. května 1945. Po návratu se zapojil do 

veřejného ţivota. V období 30. 6. 1946 - 27. 2. 1948 byl předsedou MNV v Litovli. Po 

nástupu komunistické moci byl zbaven funkce, persekvován, a kdyţ mu roku 1953 MNV 

nařídil vystěhování z města, odešel do Olomouce. 

 

LACHMAN Otakar 

Výtvarný umělec Otakar Lachman se narodil roku 1875 v Liběšicích u Jičína. Po 

absolvování reálky v Jičíně získal výtvarné vzdělání v Praze. Do Litovle přišel jako učitel 

kreslení a geometrie na gymnázium ve 27 letech. Pořádal výstavy svých obrazŧ a plastik i 

výtvarných prací svých ţákŧ, navrhoval plakáty a dekorace ke kulturním akcím. Maloval 

podobizny, figury i krajiny, z mnoha svých ţákŧ vychoval budoucí umělce. Patřili k nim 

František Hoplíček, Jan Pillich, Jaroslav Nejedlý a Vojtěch Chytil. Lachman pŧsobil na 

gymnáziu 10 let, svŧj ţivot ukončil tragicky 12. 3. 1912.  

 

MÜLLER Václav 

Narodil se 24. 5. 1912 v Jičíně, r. 1945 vstoupil do KSČ, pracoval jako zaměstnanec 

Statistického úřadu v Praze a pak na jeho expozituře při ONV v Litovli. V období 9. 4. 1953 - 

10. 4. 1963 byl předsedou MNV v Litovli. V archivu zachované texty jeho projevŧ jsou 

perličkami komunistické rétoriky. Spolu s tajemníkem Šmakalem byli hlavními představiteli 
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nejtvrdšího období komunistické totality v padesátých letech, byť moţná jen mluvčími 

skrytých sil ve výboru KSČ. Zemřel 29. 7. 2000 ve věku 88 let. 

 

ŠMAKAL Josef 

Narodil se 3. 5. 1912, vyučil se zedníkem a pracoval na ţeleznici, roku 1945 vstoupil do KSČ. 

Po zřízení funkce politických tajemníkŧ na základě vládního nařízení ze dne 28. 2. 1951 byl 

po proškolení přidělen k národnímu výboru v Litovli. Jako vedoucí městského úřadu pak 

zŧstal aţ do roku 1963, kdy byl ,,na vlastní ţádost" spolu s předsedou MěNV Müllerem 

,,zproštěn funkce". Pracoval potom na Vojenské správě, zemřel na rakovinu ve věku 58 let 

6. března 1970. 

 

RYŠAVÝ František 

František Ryšavý se narodil 13. dubna 1912 v Ţerotíně, pracoval jako radiomechanik u 

Stanislava Pařízka. Byl zatčen 12. října 1944, poněvadţ prováděl občanŧm krátkovlnné 

zařízení pro poslech cizích stanic (tzv. čerčilky). Byl vězněn v Olomouci a v Praze. 2. února 

1945 byl odsouzen k smrti a dne 4. dubna 1945 o 4 hod. byl sťat na Pankráci v Praze. Za 

totéţ pak byli uvězněni a zemřeli v Bernau pan Janeček Ladislav a pan Funěk. 
 

VOGL Josef 

Josef Vogl se narodil 5. 1. 1912 v Chudobíně, od mládí projevoval talent ke zpěvu, přesto 

se vyučil řemeslu. R. 1943 se na základě konkurzu stal členem olomoucké opery, po válce 

jako sólista tenorových rolí. V sezóně 1951 - 1952 zpíval v Opavě, pak se však vrátil do 

Olomouce, od r. 1958 jako člen sboru. Zemřel 15. 2. 1983 v Olomouci.  

 

ČELECHOVSKÝ Gorazd ing. arch. 

Gorazd, syn litovelského geometra Františka Čelechovského, architekt, malíř, grafik, se 

narodil v Litovli 3. 7. 1922. Maturoval na RG v Litovli r. 1941, v roce 1949 absolvoval VŠ 

architektury v Praze. Pracoval v Praţském projektovém ústavu, poté ve Výzkumném ústavu 

architektury, pŧsobil převáţně v Praze. Jeho návrh moderního praţského sídliště nás 

reprezentoval na Expo 67 v Montrealu. Projektoval stavby pro Paříţ, Kuvajt, Bagdád, Los 

Angeles, Kanadu, Libyi. Byl i bravurním kreslířem milované české krajiny, malebné Prahy a 

zachycoval postřehy z cest. Bezprostředně před smrtí 17. 9. 1991 se uskutečnila v 

litovelském muzeu výstava jeho prací.  

 

ELLEDER Josef  

25. 11. 1922 ve věku 73 let v Litovli zemřel sládek Josef Elleder. Pŧsobil nejprve dva roky v 

Konici, pak byl 16 let sládkem v bývalém měšťanském pivovaru, neţ jej německé vedení z 

národnostních dŧvodŧ propustilo. V roce 1892, kdy se stavěl Rolnický akciový pivovar, 

dozíral na jeho stavbu a jako první sládek zde potom pŧsobil aţ do své smrti. O pivovar si 

získal velké zásluhy. Jeho dcera Miroslava si vzala zápasníka Gustava Frištenského.  

 

FEST Jindřich 

Jindřich Fest se narodil 2. června 1922 v Litovli, pro ţidovský pŧvod musel opustit studia na 

gymnáziu, byl pak zaměstnaný u mechanika St. Pařízka. Byl zatčen 10. června 1941 pro 

obvinění, ţe je členem komunistické strany a vyzvědačem. Vězněn v Olomouci, pak v 

Kounicových kolejích v Brně, kde byl 4. října 1941 oběšen. 

 

SMRČKA František JUDr.  

Významný sokolský pracovník se narodil 27. 9. 1863 v Humpolci, od roku 1887 pracoval v 

Litovli jako koncipient u advokáta Panovského. Účastnil se aktivně bojŧ za českou Litovel a 

práce v Sokole, kde se stal náčelníkem jednoty. R. 1899 odešel jako advokát do 

Olomouce. Také zde byl náčelníkem Sokola, místostarostou Druţstva českého divadla, 
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starostou Divadelní jednoty i aktivním ochotnickým hercem. Zemřel 27. 1. 1922. V 

devadesátých letech byla po něm nazvána olomoucká Smrčkova sokolská ţupa. 

 

JANKŦ Zdeněk 

Bývalý předseda MěNV Zdeněk Jankŧ se narodil v Litovli 29. 10. 1927. Vyučil se v obchodě 

a po vojně byl zaměstnán u Uhelných skladŧ Olomouc jako účetní. Roku 1958 vstoupil do 

KSČ a po doplnění vzdělání maturitou na ekonomické škole postoupil aţ do funkce 

náměstka ředitele. Od 1.4.1976 krátce přijal zaměstnání v n.p. Tesla Litovel jako vedoucí 

finančního odboru, aby byl vzápětí od 1.12.1976 uvolněn do funkce předsedy MěNV. 

Funkci vykonával do října 1988, kdy jej vystřídal RSDr. Lubomír Vymětal. 

 

NEDOMA Vlastimil  

Vlastimil Nedoma se narodil 16. 4. 1927 v Chudobíně, hudební vzdělání získal v hudební 

škole paní Lachmanové v Litovli a v Hranicích, kde studoval na střední lesnické technické 

škole. Jako instrumentalista pŧsobil v řadě hudebních souborŧ, od r. 1962 hrál na 

violoncello v Litovelském kvartetu. Roku 1968 zaloţil smíšený pěvecký sbor Kantika a stal se 

jeho stálým sbormistrem. V hudebních kurzech Městského klubu vychoval řadu houslistŧ, 

flétnistŧ aj. Po řadu desítiletí byl vŧdčí osobností hudebního ţivota v Litovli.  

 

SMYČKA Jan MUDr.  

15. 10. 1927 zemřel bývalý starosta města, MUDr. Jan Smyčka, lékař, vŧdčí osobnost v boji 

za českou Litovel. Narodil se 21. 5. 1855 v Cholině, kde byl jeho otec rolníkem. Studoval v 

kroměříţském semináři a pak na slovanském gymnáziu v Olomouci. R. 1881 byl promován 

v Praze na doktora lékařství. Krátký čas pŧsobil v České Kamenici a pak jako panský a 

městský lékař v Polici nad Metují. Do Litovle přišel v listopadu 1885, brzy byl zvolen 

jednatelem ,,Měšťanské besedy" a potom jiţ stál vţdy v čele boje o českou Litovel, zvláště 

v památném roce 1899. V době sílícího národního povědomí a zájmu o lidové tradice 

organizoval na Litovelsku národopisné sbírky a vedl výpravu ,,hanácké přástky" z Nákla na 

Národopisnou výstavu do Prahy. V Litovli na základě těchto sbírek zaloţil muzeum a 

Krajinskou muzejní společnost. Jeho dílem je i zaloţení odboru Klubu českých turistŧ a 

zakoupení krápníkových jeskyní v Mladči. Napsal mnoţství vědeckých a příleţitostných 

článkŧ z oboru lékařského, ale zejména se zaslouţil o studium a popularizaci dějin Litovle. 

V čele města stál od roku 1914, úřadu starosty se vzdal pro váţné onemocnění v květnu 

1924.  

 

SPURNÍK Mirko 

Narodil se 23. září 1927 v Litovli, otec i matka byli zapojeni v kulturním a společenském 

ţivotě města. Studoval na litovelském reálném gymnáziu a po jeho uzavření přešel do 

Olomouce. Tady v kvintě přerušil studium, aby odešel na praţskou konzervatoř (dramatika 

a hudba). Po uzavření konzervatoře v listopadu 1944 byl totálně nasazen, v roce 1949 

dokončil studia maturitou na gymnáziu v Olomouci. Byl pak zaměstnán v tkalcovně lnu v 

Jeseníku a ve Frutě Litovel, roku 1964 byl jmenován ředitelem městské knihovny v Litovli. V 

roce 1968 se podílel na vysílání studia Ječmínek, za coţ byl odsouzen k podmínečnému 

trestu a propuštěn z městské knihovny. Byl pak zaměstnán v JZD Bouzov, kde zaloţil výrobu 

pěnového polystyrenu, která se postupně rozrostla na podnik se 100 zaměstnanci. Od 

mládí se věnoval kultuře, zejména divadlu. Začal v dětských hrách, vynikl v řadě rolí 

klasického repertoáru, jako Pankrác ve ,,Sto dukátŧ za Juana", Galén v ,,Bílé nemoci", 

Mikuláš Dačický, Chlestakov v ,,Ţenitbě". Řadu her reţíroval, jako ,,Noc na Karlštejně", 

,,Pohleďte, pokušení" aj. Uplatnil se i v loutkových hrách, reţíroval ,,Stvoření světa" a hru 

,,Janek Pecivál", úspěšnou na loutkářské Chrudimi. Jako oblíbený recitátor namluvil 

komentáře k mnoha filmŧm litovelských amatérŧ. Po roce 1990 se zapojil do politického 

ţivota jako mluvčí Občanského fóra, spoluzakladatel Litovelských novin a hlavně se 
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zaslouţil o obnovu Sokola Litovel. Podílí se i na vzkříšení litovelského divadla v nově 

vzniklém divadelním odboru Sokola. 

 

BOUDA Alojz  

Skladatel, pianista a autor populárních písní se stal známým především vystupováním v 

populárním pořadu Milana Markoviče Na šikmé ploše. Narodil se 14. 12. 1932 v Litovli, jeho 

otec byl učitelem a bydleli ve vlastním domě v ulici Studentŧ nedaleko papírny. Z Litovle 

se odstěhovali v r.1945. Absolvoval Pedag. hudební školu v Olomouci 1952 - 1956, pŧsobil 

pak v Bratislavě, člen TOČR.  

 

GESCHWINDER František 

První porevoluční starosta Litovle, Mgr. František Geschwinder, se narodil 20. 12. 1932 v 

Hněvotíně. Vyučil se soustruţníkem v n.p. Sigma Lutín a zde pracoval aţ do roku 1952. 

Současně navštěvoval večerní strojní prŧmyslovou školu, ve studiu pak pokračoval na 

strojní fakultě ČVUT v Praze a na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. V roce 1957 

nastoupil jako učitel matematiky a fyziky na jedenáctiletku, pozdější SVVŠ v Litovli. Přes 20 

let pracoval v krajském výboru pro fyzikální olympiády jako korektor a v ústředním výboru v 

sekci pro návrhy příkladŧ fyzikálních olympiád. Kromě toho aktivně sportoval, v mladších 

letech hrál závodně kopanou a stolní tenis, později šachy, v osmdesátých letech se stal 

předsedou šachového oddílu v Litovli. Jeho vystupování v době sovětské invaze mu 

přineslo normalizační postihy, r. 1971 byl přeloţen na odborné učiliště městského 

stavebního podniku v Olomouci, po roce se dostal na gymnázium ve Šternberku. 

Litovelská škola byla pro něj uzavřena, nicméně kontakt s Litovlí nepřerušil. V závěru roku 

1989 patřil k zakladatelŧm Občanského fóra a za toto hnutí byl také zvolen do 

zastupitelstva a pak r. 1990 prvním starostou Litovle. Zŧstal jím do konce volebního období 

roku 1994. 

 

HULLA Karel  

5. 12. 1932 zemřel bývalý ředitel cukrovaru Karel Hulla. Narodil se 21. 1. 1850 v Dolních 

Kounicích u Brna, vystudoval v Brně techniku, pracoval pak jako chemik v cukrovarech v 

Modřicích u Brna a Drahanovicích, r. 1879 přišel do Litovle. Zaslouţil se nejen o rozkvět 

závodu, ale jako národní a kulturní pracovník přispěl k vítězství české strany v obecních 

volbách r.1899 a stal se pak členem českého zastupitelstva města. Aktivně se účastnil 

společenského ţivota, ve spolku Měšťanská beseda i v kostele na kruchtě dirigoval 

pěvecký sbor. Pečoval zvláště o české školství, řadu let byl předsedou odboru Matice 

školské.  

 

TEPLÝ Bohumil  

Syn předsedy ONV v Litovli a pak KNV Olomouc, Bohumila Teplého, se narodil 13. 4. 1932 v 

Olomouci. Absolvoval litovelské gymnázium, kamenickou školu v Hořicích a filosofickou 

fakultu UP v Olomouci. Pŧsobil pak jako akademický sochař, vysokoškolský učitel, 

medailér, restaurátor. Je tvŧrcem řady sochařských prací, mj. pamětní desky Jana Čepa v 

Myslechovicích.  

 

HROZEK Jiří  

Narodil se 10. 12. 1932, byl zaměstnán v Papcelu, ale Litovelákŧm je známý především jako 

filmař. Získal řadu ocenění (1984 film „Grygovské kopce“, 1987 „100 let ţeleznice 

Červenka-Litovel“, 1997 videosnímek „Mazlení s hlínou“). Od r. 1984 je redaktorem 

litovelského INFOkanálu. 
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ULRICH Robert  

22. 1. 1937 zemřel učitel Robert Ulrich, autor Vlastivědy a řady článkŧ o litovelské historii. 

Narodil se 8. 1. 1891 v Litovli, absolvent litovelské reálky a učitelského ústavu, od r. 1912 

pŧsobil na školách okresu (v Konici, Rakové, Senici, Července) a konečně od r. 1932 v 

Litovli na dívčí měšťance a na ţivnostenské škole pokračovací. 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 učebnou 

pomŧckou v našem okrese. 

 

AMBROŢ Rostislav  

Narodil se 6. října 1903 v Moravičanech, pracoval jako úředník cukrovaru v Litovli. 8. října 

1941 byl pro ilegální činnost v sokolském odboji zatčen a vězněn v Olomouci, Brně a 

posléze v Osvětimi, kde 6. března 1942 vysílením zemřel. 

 

ČIKL Alois  

Narodil se 13. 1. 1900 ve Slavětíně, absolvoval litovelské gymnázium a poté se přihlásil u 

biskupa Gorazda jako kandidát kněţství. Po vyškolení v církevním ústředí byl vysvěcen pro 

pŧsobení v pravoslavné obci v Přerově. V roce 1938 odešel na pokyn biskupa Gorazda do 

Prahy, kde přijal místo faráře v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, v jehoţ kryptě 

poskytl útočiště partyzánŧm po atentátu na Heydricha. Po prozrazení byl zatčen 

gestapem a 4. 9. 1942 v Praze popraven. Pomstě nacistŧ neunikla ani jeho manţelka 

Marie, popravená 24. 10. 1942 v Mauthausenu, spolu s velkou skupinou příbuzných a 

dalších osob z kruhu pravoslavné církve. Měl dvě dcery Olgu a Taťánu.  

 

DRTIL František  

Narodil se 3. října 1913 v Litovli, fotograf, byl zatčen jako sokol 3. října 1941, vězněn v 

Přerově, Olomouci, Brně a pak Mauthausenu, kde zemřel 22. března 1942. 

 

HEJNÝ Ladislav 

Narodil se 18. dubna 1903 v Litovli, maturoval na zdejším gymnáziu v roce 1922. Jako 

odborný učitel vyučoval v Mladči, Bohuslavicích, v roce 1926 a 1927 v Litovli, pak v 

Cholině, Přemyslovicích, Michálkovicích, Troubelicích, ve Štěpánově a posléze jako 

správce smíšené hlavní školy v Těšeticích. Se svým bratrem Vítem napsal hru „Pochopilas?" 

a samostatně „Přímou cestou". Byl zatčen 14. října 1941 a zabavena mu krátkovlnná 

vysílačka, kterou měl řádně ohlášenou. Vězněn v Olomouci, v Brně a pak v Mauthausenu, 

kde vysílením zemřel 29. června 1942.  

 

HELSNER Jan  

se narodil 11. dubna 1885 v Holešově, v Litovli byl okresním správcem silnic. Ve městě byl 

oblíbený jako obětavý veřejný pracovník a nadšený divadelní ochotník, patřil také k 

zakladatelŧm církve československé v Litovli, ale především se věnoval sokolské práci. Stal 

se správcem nově postavené sokolovny, starostou litovelské sokolské jednoty a 

místostarostou Severomoravské ţupy. 8. října 1941 byl zatčen s větší skupinou občanŧ v 

rámci tzv. sokolské akce, vězněn v Olomouci a pak odvlečen do Osvětimi, kde umučen 

20. března 1942. 

 

JURÁSEK František  

se narodil 15. ledna 1895 v Lošticích, v Litovli byl stráţníkem, od roku 1934 jmenován na 

systemizované místo policejního nadstráţníka. Byl zatčen pro protistátní činnost 1. října 

1941, vězněn v Olomouci, v Kounicových kolejích v Brně a pak v Osvětimi, kde byl umučen 

13. června 1942. 
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KONEČNÝ František  

se narodil 19. září 1899 v Litovli, byl mlynářem na Špitálském mlýně. Byl činný v městské 

správě, po r. 1924 také jako jednatel Loveckého klubu. Jako náměstek starostŧv a veřejný 

pracovník byl po druhé zatčen pro protiněmecké smýšlení 3. října 1941. Byl vězněn v 

Olomouci, v Brně a od ledna 1942 v Osvětimi, kde zemřel flegmonou a úplavicí 22. 5. 1942. 

 

PAIKER Jan  

se narodil 25. ledna 1907 v Litovli, byl majitelem úschovny kol u Střelnice. Za války dvakrát 

zatčen, podruhé 1. října 1941 pro protiněmecké smýšlení. Vězněn v Olomouci, v 

Kounicových kolejích v Brně a pak v Osvětimi, kde následkem útrap zemřel 6. června 1942. 

 

SVOBODA Leopold 

se narodil 29. července 1886 v Petrovicích, ředitel Hanáckých sladoven v Litovli. Byl zatčen 

pro protiněmeckou činnost 1. října 1941, vězněn v Olomouci, v Kounicových kolejích v Brně 

a od 14. února 1942 v Mauthausenu, kde zemřel 20. dubna 1942. 

 

ŠMAKAL Josef  

se narodil 20. srpna 1906 v Sobáčově, abiturient litovelského gymnázia, pak učitel na 

chlapecké škole měšťanské. Jako člen městské rady a sokolský i veřejný pracovník byl 

třikrát zatčen, vězněn v Olomouci, Brně a 16. ledna 1942 odvlečen do Osvětimi, ztýrán a 

vysílen zemřel v Birkenau 18. března 1942. In memoriam byl jmenován ředitelem školy a byl 

mu udělen válečný kříţ. Bývalá Lesní ulice byla po válce nazvána jeho jménem.  

 

ZABLOUDIL Alois  

se narodil 5. března 1885 v Úsově, po otci příslušel do Litovle, kde proţil své mládí. Téměř 33 

let proţil v cizině. Studoval malířství v Mnichově, Paříţi, Sv. Mořici a naposled v Římě. Do 

vlasti se vrátil roku 1928. V Praze se zaslouţil o postavení nového stánku umění Myslbeka. 

Za protektorátu byl zatčen za prvého stanného práva 1. října 1941 pro tajnou vysílačku, 

vězněn na Pankráci, v květnu 1942 odvezen do Mauthausenu a tam byl 18. května 1942 

umučen. 

 

LEDVINKA Otakar Ing.  

V Poděbradech zemřel 10. 3. 1952 čtvrtý český starosta Litovle inţ. Otakar Ledvinka. 

Narodil se 21. května 1878 v Pavlíkově v okrese rakovnickém v Čechách. Po absolvování 

české vysoké školy technické v Praze nastoupil praxi v cukrovaru kníţete Ferd. Kinského, 

pak vystřídal několik cukrovarŧ a 22. července 1912 nastoupil v litovelském cukrovaru jako 

technický adjunkt. Kdyţ v roce 1924 ředitel Alois Zima onemocněl, byl jmenován správcem 

cukrovaru a od 1.7.1925 technickým ředitelem. Od počátku se účastnil veřejné práce v 

Sokole, Krajinské muzejní společnosti, byl členem zastupitelstva a městské rady. 4.8.1928 

byl zvolen starostou a zŧstal jím do 8.7.1938. Zaslouţil se o stavební aktivity města. V jeho 

době byly vydláţděny ulice i náměstí, přestavěn okresní úřad, postaveno koupaliště aj.  

 

PAPAJK Blahoslav Mgr. 

Narodil se 10. 4. 1952 v olomoucké porodnici, zpočátku rodina bydlela ve Slavětíně, pak v 

Litovli. Zde absolvoval základní školu a gymnázium, pak přírodovědeckou fakultu PU 

Olomouc, obor matematika, fyzika. V roce 1977 se oţenil, má dvě děti, syna a dceru. V 

letech 1977 - 1993 vyučoval na stavební prŧmyslovce ve Vysokém Mýtě, pak na Středním 

odborném učilišti v Litovli. Od roku 1994 byl členem městské rady, v letech 1998 - 2011 

uvolněným místostarostou města Litovel.  
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KUČERA Alois  

28. 3. 1962 zemřel litovelský malíř Alois Kučera. Narodil se 21. 1. 1905, uţ na gymnáziu 

projevil výtvarné nadání, vzdělání dovršil v letech 1926 - 1930 na praţské technice a 

UMPRUM, pŧsobil pak jako pedagog v Opavě. Po obsazení pohraničí nacisty (1938) se 

odstěhoval do Olomouce, kde učil na reálce. Vystavoval poprvé jiţ během studia v Litovli, 

pak společně s olomouckými výtvarníky. Po impresionistických začátcích jej zaujaly 

moderní výtvarné směry vycházející z kubismu a expresionismu. Ideologie poválečných let 

jej přivedla na dráhu socialistického realismu. V řadě děl zobrazil hanáckou krajinu kolem 

Litovle a milované Jeseníky. Po kádrových čistkách v únoru 1948 nastoupil na PU 

Olomouc, zde pak jako docent a vedoucí katedry výtvarné výchovy FF UP setrval aţ do 

své smrti.  

 

ŠROT Alois 

10. 2. 1962 zemřel litovelský patriot Alois Šrot. Narodil se 31. ledna 1883 v Litovli v Palackého 

ul. č. 77 (dnes zbořené domy za mlýnem), kde měl jeho otec Eduard Šrot obchod 

smíšeným zboţím. Vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci a pak studoval na 

právnické fakultě Karlovy university v Praze. Roku 1922 nastoupil jako vedoucí městského 

úřadu v Litovli a zŧstal v této funkci (s přestávkou 2. světové války) 27 let. Kdyţ 29. 6. 1949 

odešel do výsluţby, začal se věnovat svému koníčku, studiu litovelské historie. Roku 1953 

byl jmenován městským archivářem a zŧstal jím i po roce 1956, kdy byl sloučen s archivem 

okresním. V archivu vykonal mnoţství náročné pořadatelské práce, napsal řadu statí do 

místního tisku, mnohé jsou v rukopisech.  

 

PREISLER Jan 

Profesor litovelského gymnázia Jan Preisler se narodil 1. 12. 1894 ve Velkých Karlovicích, 

ordinován v roce 1918, od r. 1936 pŧsobil v Litovli jako katolický duchovní, profesor na RG 

(1936 - 1951), náboţenský publicista, konsistorní rada. Zemřel v Litovli 19. 07. 1962. 

 

HOMOLA Karel 

26. 7. 1972 zemřel v Olomouci akademický malíř Karel Homola. Narodil se 3.10.1897 v 

Českém Bohdíkově, studoval reálku v Olomouci, umělecké vzdělání získal na Vysoké škole 

u Maxe Švabinského, jeho talent se rozvíjel pod vlivem tendencí moderního umění 

meziválečné éry. Vyhledával motivy vzrušující smysly a zrak, byl malířem našeho kraje, 

ţivota ozářeného sluncem, vonícího květinami a zemí. Vystavoval se Skupinou 

olomouckých výtvarníkŧ a později se Svazem čs. výtvarných umělcŧ. Na litovelském 

gymnáziu pŧsobil od roku 1929 do 1964, po odchodu z Litovle ţil nějaký čas ve Štěpánově 

a konečně v Olomouci.  

 

DOKOUPIL František 

Farář František Dokoupil se narodil 24. srpna 1901 v Chudobíně č. 29 jako syn rolníka, 

studoval na gymnáziu v Kroměříţi a na reál. gymnáziu v Litovli, kde v roce 1920 maturoval. 

Po absolvování bohosloveckých studií se stal duchovním církve československé. Pŧsobil 

nejprve ve Vysokém nad Jizerou, odkud přišel roku 1926 do Litovle.  Roku 1945 převzal po 

Karlu Sedlákovi funkci kronikáře, ale po únorovém puči práci na kronice ukončil. Zapsal jen 

události do voleb roku 1946, přes naléhání litovelského MNV se dalšímu vedení kroniky 

vyhnul. Po krizi manţelství a neshodách s MNV odešel r. 1950 do Přerova, pak do 

Olomouce, kde byl jmenován tajemníkem čs. diecéze a konečně se stal farářem v 

Rýmařově. V litovelské farnosti jej vystřídal jeho ţák, PhDr. Přemysl Dostál. František 

Dokoupil zemřel 28. 2. 1972. 
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CHLÍBEK Josef   

Narodil se 12. 9. 1906 v Zábědově, okr. Nový Bydţov, 23. 1. 1933 ţádal v Litovli o 

nakladatelskou a knihkupeckou koncesi, včetně antikvariátu a prodeje věcí uměleckých 

a hudebnin v Tyršově (pak Husově) ulici 133. Vedl pak aţ do roku 1950 knihkupectví a 

pŧjčovnu knih, vydal několik regionálních publikací a knih (M. Strouhal aj.). Po zrušení 

knihkupectví zavedl v Litovli Cestovní informační sluţbu, organizoval kulturní a turistické 

zájezdy. Zemřel 14. 8. 1992. 
 

 

98 let 

Pyšná Eliška, Hamřík Josef 

 

97 let  

Vymětalová Anna, Geprtová Gertruda   

 

96 let  

Zemenová Marie (Unčovice) 

 

95 let  

Vilímcová Marie 

 

94 let 

Malý Jaroslav (Nasobŧrky), Bahounková Sophie,  Halounová Věra 

 

93 let 

Drlíková Aneţka (Savín), Kleiblová Marie, Šneberková Šárka, Lének Vojtěch  

 

92 let 

Cihelková Vlastimila, Blechtová Aneţka, Coufalová Marie (Chořelice), Jašková Jarmila, 

Hymrová Helena, Škrachová Rŧţena 

 

91 let 

Urbanová Aneţka, Poulíčková Věra, Pekařová Jarmila, Váňová Věra, Horváthová Libuše, 

Crhák Jan, Kocian Antonín, Štěpánková Marie, Haitmarová Marie, Doleţal Miroslav, 

Havlíček Vítězslav, Dušková Marie, Foltýnková  Květoslava (Unčovice)     
 

90 let 

Dostálová Magda, Kvapil František, Němec František (Myslechovice), Novotná Olga, 

Stejskalová Anna (Unčovice), Macková Jarmila, Zerbsová Květa, Koubek Ludvík, Hňoupek 

Ladislav, Novotný Ladislav, Rašnerová Milada, Konečná Ella    

 

85 let 

Pokorná Věra, Dohnalová Zdeňka, Polívka Vladimír (Myslechovice), Valouchová Irena, 

Nedoma Vlastimil (Chudobín), Elefantová Vlasta, Skopal Vojtěch, Tománková Ţofie, 

Resslerová Anna, Válková Ludmila, Křístková Taisa (Myslechovice), Podsedníková Věra, 

Synek Ludvík, Kejvalová Josefa Drahomíra, Blaháček Alois (Tři Dvory), Vytřísalová Jarmila, 

Sabolíková Helena, Hochová Milada, Melková Anna, Rohlederová Boţena, Bomberová 

Boţena, Paličková Vlasta (Chudobín), Vitásková Jarmila (Myslechovice), Janoušková 

Jiřina (Unčovice), Krzystková Jiřina, Popelková Zdeňka (Unčovice), Linhart Zdeněk 

(Nasobŧrky), Spurník Mirko, Crhák Václav (Nasobŧrky), Valouchová Ludmila (Nasobŧrky), 

Staroštíková Věra (Unčovice), Krsková Hedvika, Kučera Oldřich, Laichterová Anna (Nová 

Ves), Zavadilová Marie (Nasobŧrky), Kohoutková Anna  
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80 let 

Šmoldasová Marie (Savín), Pavlík Vladimír, Pavlovská Marie, Kozáková Věra, Dostálová 

Marie (Tři Dvory), Janyšková Ludmila, Kvapilová Františka (Chořelice), Kadlčíková Marie 

(Unčovice), Pospíšilová Vlasta, Huličný Zdeněk (Víska), Novotný Jiří, Smýkal Lubomír, 

Antonová Zdenka, Vydrţelová Boţena, Čepová Ludmila, Gruntová Anna (Nasobŧrky), 

Mikuláčková Anna, Kohoutková Rŧţena, Kučerová Jindřiška, Vydrţelová Marie 

(Nasobŧrky), Nováková Helena, Doleţel Oldřich, Bednářová Eva, Kleibl Vlastimil, Dostálová 

Anna, Beza Jaroslav, Spurný Vratislav (Myslechovice), Navarová Boţena, Hofmanová 

Marie, Vrzalová Irena, Černá Věra, Obrátil Mojmír (Myslechovice), Forst Jiří, Fišer Josef, 

Jankŧ Blaţena, Konečný Vladimír (Nasobŧrky), Dvořáková Marie, Eigelová Olga, 

Soukeníková Ludmila, Bednářová Ludmila (Tři Dvory), Vašečka Jan, Hrdličková Boţena (Tři 

Dvory), Bezděk Oldřich, Kučerová Věra  

 

75 let 

Zapletalová Marie (Nová Ves), Skopalová Vlasta, Vyroubalová Anna, Solovský Josef 

(Myslechovice), Vrábel Vladislav (Chořelice), Skládalová Helena (Myslechovice), Balatka 

Boţetěch, (Tři Dvory), Mikulica Karel, Lang Jaroslav, Huličná Marie (Víska), Vašíček Josef, 

Kubínová Marie, Kuchařová Olga, Vaňková Gerlinda, Zuzaňáková Marta (Víska), Ambroţ 

Květoslav (Chudobín), Valouchová Marie, Přecechtěl Jan, Machová Vlasta, Gottliebová 

Zdeňka, Vychodilová Irena, Hiermann František (Březové), Pytolaj Miroslav, Krylová Marie, 

Vortelová Ludmila, Ševčík Vilém, Cileček Alois, Rusnáková Pavla, Švec Květoslav 

(Myslechovice), Halouzková Anna, Plšková Boţena, Churavá Margita, Jorda Vladimír 

(Unčovice), Kejvalová Jarmila, Neckař Miroslav, Kolčava Stanislav, Sedlář Lubomír 

(Myslechovice), Horn Břetislav, Ševčík Karel, Polák Vendelín, Lakomá Etela, Spurná 

Naděţda, Smrčková Anna, Sedlářová Věra, Kouřilová Marie, Richter Ignác (Tři Dvory), 

Heinzová Marie (Nasobŧrky), Resslerová Zdenka, Milčická Mária (Chudobín), Ajgl Alois 

(Savín), Robenková Anna, Lauko Ladislav, Polášková Alţběta, Balcárková Věra 

(Unčovice), Sedláček Jiří, Hejl Antonín, Vybíralová Milena, Theimerová Helena, Ščučka 

Vlastimil, Směšný Miloslav, Andrýsek Jaroslav (Myslechovice), 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 leden – prosinec. Pokud není v závorce uvedeno, 

jde o obyvatele Litovle.           
 

 

6. CO NOVÉHO O LITOVLI 

 Vejdovského škola, to bylo naše rodinné stříbro, smutní Litovel… Legendární oční 

lékař Václav Vejdovský před téměř 58 lety v Litovli zaloţil svého druhu jediné zařízení na 

střední Moravě: školu pro slabozraké. Jenţe přídomek „litovelská“ uţívalo zařízení jen do 

konce školního roku. Škola, která ve městě fungovala od října 1954, se stěhuje do nového 

moderního komplexu v Olomouci–Hejčíně. Zatímco ţáci a jejich učitelé získali v krajském 

městě supermoderní areál vyhovující současným poţadavkŧm na výuku, litovelští přišli o 

jednu „minci svého rodinného stříbra“. Kromě toho je tu otázka, co s rozlehlou prázdnou 

budovou, která po odstěhování školy na náměstí zŧstala.  
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 Pro místní se za desetiletí stalo zařízení svým zpŧsobem značkou. „Samozřejmě nás 

ta ztráta mrzí. V celé republice byla dosud škola profesora Vejdovského spojována 

s Litovlí,“ poznamenal náš místostarosta pan Petr Šrŧtek. Radnice ani na konci roku neví, 

co bude s budovou, která potřebuje výraznou modernizaci. „Zatím stále hledáme 

budoucí vyuţití. Budeme se ji snaţit pronajmout nebo najít nějaké uplatnění pro účely 

města,“ pokračuje místostarosta s tím, ţe alfou a omegou jsou samozřejmě peníze. Radní 

uţ zvaţovali, ţe by se do budovy přestěhovaly odbory městského úřadu z Havlíčkovy ulice. 

To ale zatím zavrhli právě kvŧli nákladŧm potřebným na rekonstrukci. Zájem o prostor 

jídelny projevil litovelský Seniorklub, ale vzhledem k tomu, ţe zařízení a nábytek si mohly 

rozebrat organizace řízené krajem, je všechno vybavení pryč a bez nábytku nemá cenu 

prostor vyuţívat. Hledají se další zájemci, zatím se bude budova jen temperovat, co bude 

dál, se uvidí.  

 Určitou nostalgii cítí i ředitel ZŠ prof. Vejdovského Jiří Müller: „Nostalgii, protoţe jsme 

tu někteří proţili celý profesní ţivot, ale druhá strana mince je, ţe prostory této budovy uţ 

opravdu neodpovídají potřebám výuky, a jsme rádi, ţe je dokončena nová škola 

v Olomouci. Areál nového vzdělávacího centra pro slabozraké děti leţí na pozemcích 

naproti olomouckému hejčínskému gymnáziu.“ Do konce školního roku 2011/2012 

navštěvovalo školu 85 ţákŧ v 9 třídách. Byli mezi nimi zrakově postiţení, nevidomí i děti 

s poruchami učení hlavně z Olomouckého, ale i Pardubického a Zlínského kraje. Nové 

centrum v sobě spojí základní a mateřskou školu, jídelnu, internát a tělocvičnu. Škola má 

kapacitu aţ 105 ţákŧ, z nichţ pro 29 se počítá s ubytováním na internátě. Školka, která 

dosud v kraji chyběla, je určena pro 15 dětí. Celé centrum přišlo zhruba na čtvrt miliardy 

korun.  

 Jen aby jméno zakladatele školy neupadlo v zapomenutí, uvádíme litovelským 

občanŧm základní ţivotopisná fakta profesora Václava Vejdovského: narodil se sice 15. 

února 1896 v Praze–Nuslích, ale velkou část ţivota spojil s Olomoucí. Absolvent Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze pŧsobil nějaký čas v Paříţi a pak aţ do roku 1928 na oční 

klinice v Brně. Poté se stal primářem očního oddělení v olomoucké Zemské nemocnici. 

Sám během ţivota provedl přes 17 000 operací. Byl i několik let děkanem Lékařské fakulty 

Univerzity Palackého. V Olomouci také zemřel 28. září 1977. 

 Velký prostor byl v minulých dvou kronikách věnován kauze litovelského koupaliště, 

která zasáhla i do politického ţivota města a prakticky vedla k vytvoření uskupení 

Sportovci a přátelé Litovelska, které uspělo ve volbách a odebralo hlasy dalším politickým 

a občanským subjektŧm.  Sledujme snad uţ konec tanečkŧ kolem koupaliště a postavme 

se z hlavy na nohy. Základní konstatování: nový polopřírodní plavecký areál v Litovli bude. 

Tečku za více jak dvouletou anabází snaţící se najít řešení, jakým zpŧsobem proměnit 

místní chátrající koupaliště, udělalo v únoru 2012 rozhodnutí Regionální rady regionu 

soudrţnosti Střední Morava. Posvětilo změnu plánŧ, v nichţ se město rozhodlo místo 

pŧvodní draţší nerezové vany pro levnější biotop. Pro Litovel to znamená, ţe se oproti 

pŧvodním předpokladŧm s poměrně velkým zpoţděním pustí do budování areálu 

s vodními atrakcemi pod širým nebem. Pokud vše pŧjde ideálně, mohli by se první plavci 

ponořit do vody nového venkovního koupaliště příští rok v létě.          
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 Nyní, na jaře, ještě není jasné, kolik přesně Brusel do Litovle pošle. Město musí 

zpracovat podrobný rozpočet, unie pak dodá určité procento z celkových nákladŧ na 

stavbu polopřírodního koupaliště. Ty by podle místostarosty Petra Šrŧtka měly činit něco 

kolem 20 milionŧ korun. Snad něco pro zopakování předchozí situace: pŧvodně chtěla 

Litovel postavit moderní koupaliště s nerezovou vanou a atrakcemi. V roce 2009 na ni 

dostala příslib 20 milionŧ z dotací. Jenţe by k nim musela doloţit odpovídající část 

z vlastních prostředkŧ. Celkem měl nerez přijít aţ na zhruba 56 milionŧ. Části zastupitelŧ se 

zdály náklady na takovou proměnu příliš velké. Začali proto mluvit o jiných moţnostech. 

Loni v únoru se nakonec místo pŧvodní nerezové vany přiklonili k moţnosti pořídit zastaralé 

plovárně levnější polopřírodní kabát.  

 Jenţe právě tady vznikl problém. Na „nerez“ jsme uţ měli v té době schválenou 

evropskou dotaci. Pokud jsme chtěli nějaké peníze dostat z regionálního operačního 

programu i na finančně štíhlejší „bio“ variantu, musel se projekt rekonstrukce přepracovat 

a znovu schválit Radou. S ohledem na niţší konečnou částku, za kterou by se jej povedlo 

převést z plánŧ do reality, bychom totiţ od Unie dostali i niţší dotaci. Tak se od loňského 

léta celá záleţitost táhla aţ do února 2012, kdy přišel konečný verdikt. Abychom trochu 

odlehčili text, zdá se, ţe Litovel by si mohla vyprávět pohádku O dvanácti měsíčkách. 

Zatímco ale macecha a její zlá dcera Holena dostaly chuť na jahody a nebohou Marušku 

pro ně v zimě poslaly, Litoveláci dostali chuť na něco úplně jiného – nejprve na koupání 

v nerezovém bazénu, pak v přírodním biotopu a na vodní atrakce. A taky celých dvanáct 

měsícŧ trvalo, neţ padl konečný verdikt!  

 Uţ jsme se báli, ţe rekonstrukci vŧbec nestihneme a chátrající areál zŧstane beze 

změn. „Naštěstí si mŧţeme poţádat o prodlouţení termínu o rok,“ raduje se místostarosta 

Šrŧtek. Město teď doloţí potřebné doklady a mohou začít přípravné práce. „Zhruba na 

podzim by se koplo do země, udělaly se terénní úpravy a na jaře by se areál dokončil tak, 

aby na letní sezónu 2013 uţ byl k dispozici lidem,“ odhaduje pan Šrŧtek. Záměr je 

koncipován tak, ţe koupaliště bude mít ledvinový tvar, počítá se s chrliči, skluzavkou a 

předehříváním vody či brouzdalištěm pro děti. V areálu by měl zŧstat prostor pro stolní 

tenis, restaurace, šatny a další věci.   

 Věřme, ţe aţ se naše koupaliště opraví, nebude kvalitu jeho vody zvyšovat chlor, 

ale kořenová čistička. Tak rozhodli zastupitelé, kdyţ koupaliště obdrţí nový polopřírodní 

„kabát“. Je dobré, ţe po řadě měsícŧ skončily debaty na toho téma, vţdyť ve hře byla i 

moţnost nezvolit ani jednu z uvaţovaných variant a jen vyspravit nynější dosluhující 

koupaliště a to by byly předem vyhozené peníze. Teď se všichni plácají po zádech a 

hledají spíše pozitiva rozhodnutí: bude levnější provoz bez chlorovny, spotřebuje se méně 

energie, suma na rekonstrukci se bude blíţit k 15 milionŧm. Náklady ročního provozu i 

s platem plavčíka se odhadují na 700 000 korun, u nerezu by to byl asi milion, moţná více. 

A co bude s projektem na nerezovou variantu, který uţ přišel na zhruba 1,2 milionu? Nejspíš 

skončí v šuplíku? 

 Jako nevýhodná byla vyhodnocena i poslední moţnost – oprava stávajícího areálu. 

„Jen vyštěrkování současné dosluhující vany by odhadem přišlo na 7 milionŧ se zárukou na 

pět let. To uţ je myslím lepší dát 14 aţ 15 milionŧ za nový biotop se zárukou na 20 let. Navíc 

při vyhlídce na pěti aţ šesti milionovou dotaci,“ poznamenal místostarosta Šrŧtek. Zklamání 
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neskrývá zastupitel Viktor Kohout: „Nevím, jestli do budoucna toto koupaliště přiláká tolik 

lidí jako nerez. Raději neţ taková volba, mělo se bio vybudovat třeba na Nové Vsi a s 

areálem koupaliště v nerezovém provedení počkat na finančně lepší časy.“  

 Co říci na obranu biotopu? Bio na Olomoucku frčí, a nejen u potravin. Více obcí 

chce mít za koupaliště takzvaný biotop, kde vodu nečistí chemie ale přírodní systém 

vyuţívající vodní rostliny. Nejen pořízení takového bazénu, ale především jeho provoz je 

podle řady starostŧ oproti „klasice“ výrazně levnější.  Náš starosta Ing. Zdeněk Potuţák se 

zapojil do diskuse s těmito argumenty: „Pro biotop mluví nízké pořizovací náklady, ale snad 

ještě dŧleţitější jsou nízké provozní náklady. Nepouţívá se tu chlorování, voda má být 

údajně teplejší. V zimě se bude dát na ploše i bruslit. Provoz by měl vyjít „šul nul“ nebo být 

mírně ziskový. Je totiţ dŧleţité, aby to pro město nebyl nějaký kámen na krku, na který by 

se kaţdý rok doplácelo.“ Zlatá slova, teď jenom, aby opravdu platila!? 

 Je tu podzim a slova se mění v činy. Od října uţ bagry likvidují části starého bazénu, 

jehoţ torzo se stane základem pro stavbu atraktivního biotopu. Přírodní koupací biotop 

funguje na tzv. dvoukomorovém systému. Vedle bazénu, který slouţí ke koupání, se budou 

v areálu nacházet ještě dvě filtrační laguny, mělké vodní plochy, které budou osázeny 

6 000 vodními rostlinami. Voda bude cirkulovat mezi bazénem, vybaveným lemovými 

čistícími zónami, a lagunami, kde její čištění zajistí mikroorganismy ţijící na rostlinách. Zpět 

do bazénu se pak voda vrátí přes filtrační substrát sloţený z křemičitých pískŧ a oblázkŧ. 

Protoţe k čištění vody nebudou pouţívány chemikálie, budou moci koupaliště bez obav 

navštěvovat i alergici. Vzhledem k samočistící funkci biotopu se voda z bazénu vypouští 

jen jednou za 6 aţ 8 let, především proto, aby byl zkontrolován jeho technický stav.  

 Pro ty, kteří se chodívali koupat na staré litovelské koupaliště, bude bezpochyby 

velkou atraktivitou uţ to, ţe v bazénu bude teplá voda. Ohřev vody v bazénu i venkovních 

sprchách na 25 – 28 °C budou zajišťovat solární kolektory umístěné na střechách 

provozních budov. Plocha bazénu bude asi o třetinu větší neţ nyní. Bude rozdělena na 

větší část pro plavce, menší část pro neplavce a brouzdaliště. Tak jako to bylo 

naplánováno jiţ při rozvíjení záměru nerezového koupaliště, přibude do bazénu a 

k bazénu řada herních a relaxačních prvkŧ. Návštěvníci se tak mohou těšit na velkou 

skluzavku se třemi dráhami, tzv. trio slade. Pro malé děti je připravena malá skluzavka 

nebo stříkací zvířátko. Ve stěně koupaliště budou zabudovány masáţní trysky, voda 

smíchaná se vzduchem proudící z děrovaných trubek zase vytvoří tzv. masáţní lehátko. 

Součástí bazénu bude i perličková lázeň, dva chrliče nebo vodní zvon, tedy jakýsi klobouk 

uvnitř bazénu, z nějţ stéká voda. Nad hlubší vodou bude stát věţ pro skokany i síť na 

lezení.  

 Koupaliště bude otevřeno i tělesně postiţeným plavcŧm, pro které bude k dispozici 

mj. „bazénové zvedátko“, které jim usnadní vstup a výstup z bazénu. Součástí projektu je i 

vybudování sociálního zařízení pro handicapované a technického zázemí. Na příští rok 

chce město do rozpočtu navrhnout i částku na opravu šaten a toalet. Něco čísel: bazén 

ve tvaru ledviny bude dlouhý přibliţně 65 metrŧ a široký 30 metrŧ. Jeho celková plocha 

bude 1 520 m2, z toho část pro plavce obsáhne 780 m2. V nejhlubším místě se plavec 

potopí do 3,4 m. Bazén má kapacitu asi pro 100 lidí. Celkové náklady na vybudování 

nového biotopu v Litovli činí necelých 20 milionŧ Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou 
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unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu 

Střední Morava. Městu tak zbývá uhradit něco přes 10 milionŧ korun. Doufejme, ţe se tato 

investice zhodnotí ve velké návštěvnosti plavcŧ z celého okolí. Poslední 3 odstavce jsou 

převzaly z Litovelských novin číslo 12, rok 2012, str. 1 s laskavým svolením redaktorky a 

autorky článku Mgr. Heleny Kaštilové.       

 V jednom z předcházejících odstavcŧ jsme citovali slova zastupitele Viktora 

Kohouta, předsedy finančního výboru, kde se zmiňuje o biotopu Nová Ves. Jaká je situace 

tady? Pro areál přírodního koupaliště v Nové Vsi hledá město dlouhodobého nájemce. To, 

jakým zpŧsobem se promění prostory u bývalého vápencového lomu, který v létě láká 

prŧzračnou vodou, oblázkovou pláţí i vstupem zdarma tisíce lidí, je otevřené. Naši radní se 

rozhodli, ţe vyberou nejzajímavější variantu, kterou zájemci předloţí. Stejně tak bude výše 

nájmu za pozemek či jeho část i doba trvání smlouvy aţ na pořadu dalších jednání 

s radními. Nabídky se měly sejít do konce měsíce srpna. 

 Proč je právě tato lokalita tak populární? Prŧzračná voda sem láká nejen plavce 

z dalekého okolí, domovem je také pro raky. Právě ti jsou nejlepším ukazatelem, ţe voda, 

ve které se lidé koupou, je opravdu čistá. Je tu otázka, zda račí populaci neohrozí příval 

návštěvníkŧ, kteří sem v létě čím dál častěji míří za osvěţením? „Lom v Nové Vsi byl 

zatopen po ukončení těţby kamene. Měl se tehdy zavézt odpadem, naštěstí se ho ale 

podařilo zachránit. Město se nyní stará jen o jeho drobnou údrţbu, vodu nijak nečistí. Voda 

do lomu stéká z lesŧ, a kdyţ je jí tam moc, zase odteče. Ţádnou chemii tu nepouţíváme. 

Snad jen jednou se stalo, ţe tam byly nějaké řasy, ty pak hasiči manuálně odstranili,“ 

charakterizuje lokalitu místostarosta Petr Šrŧtek. A zřejmě proto se tu usadili raci, kteří čistou 

vodu vyhledávají a podle zoologa Ondřeje Dočkala z Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR, jim to, ţe se na místo chodí koupat lidé, nevadí. „Pokud lidé nějakým zásadním 

zpŧsobem neznečistí vodu, koupání raky určitě neohrozí. Nevadí jim ani sečení trávy 

v okolí,“ dodává zoolog. 

 Dŧvodem, proč radnice hledá někoho, kdo by se postaral o pohodlí koupajících se 

lidí, je nulové sociální zázemí. V případě rozsáhlejších plánŧ by nájemce měl šanci otevřít si 

v místě kemp či tábořiště. Zatím je stanování v areálu zakázané. „Není tam ţádné sociální 

zázemí ani oficiální občerstvení, proto hledáme někoho, kdo by tam vybudoval šatny, 

záchody a další náleţitosti,“ říká místostarosta pan Petr Šrŧtek. K dispozici k přestavbě na 

tyto účely je budova, v níţ kdysi měli zaměstnanci kamenolomu šatny a další zázemí. 

Objekt ovšem není napojený na elektřinu, vodu ani kanalizaci a potřebuje opravit střechu. 

„Pokud by se našel investor, který by chtěl investovat i miliony a postavit tu třeba malý 

hotýlek, tak klidně. Prostoru u lomu je dost. Necháme se překvapit. Uvidíme, aţ 

zhodnotíme došlé nabídky,“ dodává místostarosta. Nepředpokládá, ţe by v nejbliţších 

letech zavedl ten, kdo areál zvelebí, vstupné. Zatím se totiţ v lomu platí jen za parkování 

aut, ne za koupání. „O pronájmu vodní plochy zatím neuvaţujeme,“ dokončil úvahy pan 

Šrŧtek.  

 Situaci komentuje i pan Tomáš Adamec, který u lomu provozuje stánek 

s občerstvením a má svou představu jak lze situaci zlepšit. „Je tu jedna Toi – Toi budka, a 

to rozhodně nestačí. Chtěli bychom sem dát sociální zázemí, převoznou jímku a další věci. 

Podali jsme na město návrh, zatím nevíme, jak to dopadlo. Jsou tu potřeba velké investice 
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a nevím, jestli se to nějaké firmě vyplatí. Moc nadějí tomu, ţe sem někoho najdou, 

nedávám. Stačí jedna špatná sezóna s deštivými dny a je zle,“ myslí si pan Adamec. Takţe 

ohledně záměru radnice najít stálého provozovatele koupaliště zŧstává spíše skeptický. 

Většině návštěvníkŧ však současná situace nijak zásadně nevadí. „Jezdíme sem 

s manţelkou v létě velmi často. Líbí se nám tu, je tu čistá voda a je do ní dobrý přístup. A 

ţe tu je jen jedno WC? Člověk si vţdycky nějak poradí,“ říká s úsměvem dŧchodce Milan 

Foltýn.  

 Město chce být krásné a tak hledá moţnosti, jak jeho tvář ještě vylepšit. Prostranství 

kolem kostela sv. Filipa a Jakuba na Staroměstském náměstí leţí dlouhá léta ladem. Tento 

nevyuţitý prostor by chtěli naši radní změnit v park, a proto se rozhodli poţádat o dotaci 

na zvelebení celého místa, které by mělo slouţit jako odpočinková zóna a malý park. „Je 

to část s návesním charakterem v severní části města, která navazuje na Uničovskou ulici. 

V podstatě je to jiţ prŧmyslová část města. Neudrţovanou plochu tvoří asi z 80 % tráva. To 

nesplňuje moderní kritéria na vzhled podobných ploch, takţe jsme se to rozhodli změnit,“ 

říká vedoucí Odboru ţivotního prostředí MěÚ Litovel Ing. Pavel Kurfürst. 

 Plocha s rozlohou zhruba jednoho hektaru by se tedy měla stát klidovou zónou. 

„Měla by plnit hned několik funkcí. Především by měla celé místo izolovat od sousedící 

rušné komunikace, kde projede aţ deset tisíc aut za den. Takţe by to plnilo hygienické 

funkce a pak samozřejmě funkci rekreační. Chceme tam vybudovat odpočívadlo a 

instalovat lavičky,“ vysvětluje Ing. Kurfürst a dodává, ţe v plánu je pokácení starých stromŧ 

a vysazení nových, protoţe hlavním tématem místa by měla být zeleň. 

 Jelikoţ na místě stával kdysi hřbitov, chtějí naši radní jeho existenci připomenout zdí 

ze zeleně, která bude mít z ptačí perspektivy tvar obdélníku a bude imitovat pŧvodní 

hřbitovní zeď. Opravu prostranství vítá i litovelský farář Mgr. Josef Rosenberg. „O tomto 

záměru jsem slyšel a jsem velmi rád, ţe se k tomu město Litovel rozhodlo. Ta plocha kolem 

kostela je opravdu neudrţovaná a je dobře, ţe se to radní rozhodli dát do pořádku. Líbí se 

mi i nápad se hřbitovní zdí a jsem rád, ţe návrh respektuje fakt, ţe zde byl hřbitov. Ten sice 

uţ připomínají jen boţí muka, ale přesto je dŧleţité, ţe se k tomu přistoupilo citlivě,“ říká. 

Podle něj úprava místa prospěje občanŧm i návštěvníkŧm kostela. I kdyţ tu uţ pravidelné 

mše nebývají, bývá tu ale Filipojakubská pouť KDU-ČSL, největší v Litovli.  

 Jestli se záměr radních podaří uskutečnit, však ještě není úplně jisté. „Ţádáme o 

dotaci. Celková částka je zhruba pět milionŧ korun, dva miliony bychom uhradili z našich 

zdrojŧ a tři miliony by šly z dotace. Pokud nám dotaci ministerstvo schválí, úpravy by mohly 

být hotové v roce 2014,“ uzavírá vedoucí odboru MěÚ Ing. Pavel Kurfürst. Tak se máme na 

co těšit!     

 V měsíci květnu rozvířila poklidnou atmosféru v Litovli zpráva z novin o nasobŧrské 

skládce. O co jde? Pod někdejší skládkou v areálu mezi místní částí Nasobŧrky a 

Haňovicemi leţí těkavé látky, které se pouţívaly třeba jako rozpouštědla ve strojírenských 

provozech. A to je problém. Uţ totiţ stihly znečistit spodní vodu ve studních některých 

tamních obyvatel a ti ji tak jiţ nějaký čas nemohou pouţívat ke koupání a k pití.  

 Přestoţe díky obecnímu vodovodu lidé problémy s pitnou vodou nemají, mohl by se 

pod zemí začít psát horší scénář. Pokud se nepodaří starou ekologickou zátěţ odstranit a 
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prostor v areálu někdejší cihelny vyčistit, mŧţe v prŧběhu následujících let pod zemí 

kontaminovaná voda dál postupovat.  

 Ţe se problém dotkl zatím jen části obce, potvrzuje i místostarosta pan Petr Šrŧtek: 

,,Lidé ví, ţe se voda z těch studní nedá pít a nedoporučuje se ani na koupání nebo 

sprchování. Pokud se ale dva a více dnŧ po načerpání nechá odstát, dá se s ní zalévat. 

Jde o těkavou, při větší koncentraci karcinogenní látku, která z vody vyprchá.“ V podzemí 

se bohuţel ale látky drţí dál. Ani ne desetitisícová Litovel ale desítky aţ stovky milionŧ, které 

budou na některou ze zvaţovaných variant likvidace karcinogenŧ ze spodní vody 

potřeba, nemá. Ze svého uţ investovala dva miliony do prŧzkumu a odborné studie. Je 

potřeba se ucházet o evropské peníze, o dotaci bylo poţádáno do konce června. 

 Specializovaná firma pokračuje i v prŧzkumných vrtech. Zjišťuje, na jak velkém 

prostoru je kontaminovaný materiál uloţený. „Musí se najít loţisko, které je nejspíš aţ pod 

nějakou fólií. A na ní leţí skládkovaný komunální odpad. Jeho vrstva se bude muset 

pravděpodobně nejprve odebrat, a poté zlikvidovat případně kontaminovaná pŧda a 

zdroj znečištění,“ nastínil místostarosta Šrŧtek s tím, ţe variant postupu je několik. Odhady 

finanční náročnosti jejich provedení se pohybují od 150 do 350 milionŧ korun. Spekuluje se i 

o tom, kdo znečištění zpŧsobil. V úvahu připadá moţnost, ţe se tam vyvezl na počátku 80. 

let materiál po poţáru litovelského podniku Tesla. V areálu také kdysi stávala Stanice 

technické kontroly. „Ale to jsou zatím spekulace. Hlavně musíme najít nejvhodnější řešení. 

Látky dál postupují a odhadem do deseti let by mohly zasáhnout i druhé ochranné pásmo 

vodního zdroje, odkud jde voda nejen pro Litovel, ale částečně i do Olomouce,“ zdŧraznil 

místostarosta. 

 Nejvíc znečištěných studní je v části Nasobŧrek směrem k Haňovicím. Zkontrolovat 

vodu ve studních si proto nechali i haňovičtí, ale závadná voda byla jen v jedné a zdroj 

znečištění byl jiný, se skládkou nesouvisel. Spodní proudy vody jdou totiţ údajně směrem 

k Nasobŧrkám a k Litovli. Právě místní zemědělské druţstvo loni náhodou na celý problém 

přišlo, protoţe u dálnice má studnu a vodu z ní pouţívalo i pro napájení zvířat. Podrobný 

rozbor vody proto problém odhalil a druţstvo si raději nechalo na jiném místě vyhloubit 

novou vrtanou studnu.             

 

7. SENIOŘI, SENIORKLUB 2012 

 Začneme raději dobrou zprávou. Děti, které se nyní rodí, si budou moci v ţivotě 

dělat dlouhodobější plány. Je pravděpodobné, ţe budou ţít o deset aţ dvanáct let déle, 

neţ jaký je v Česku současný prŧměr. A pravděpodobně si větší část ţivota uţijí i v lepší 

kondici. Demografové odhadují, ţe v roce 2100 budou ţeny na světě v prŧměru 91 let. 

Prŧměrný věk muţŧ se také zvýší, a to na 86,5 roku, čímţ se ţenám přiblíţí. Dosáhnout 

vysokého věku však neznamená vţdy výhru, proto odborníci sledují i to, do jakého věku se 

člověk cítí v dobré kondici a zdráv. Česko s číslovkou lehce přes šedesát zaujímá v rámci 

27 zemí Evropské unie středovou pozici. Platí přitom, ţe v zemích, kde se lidé cítí déle 

zdraví, se skutečně doţívají vyššího věku. 
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 Dnes se ţeny v Česku doţívají v prŧměru 80,5 let, muţi 74,5 let. V polovině století se 

počet lidí nad 65 let zdvojnásobí a v roce 2068 bude kaţdý desátý obyvatel Česka starší 

85 let. Od roku 2027 začne počet obyvatel v Česku klesat a v roce 2100 bude Čechŧ 

méně neţ šest milionŧ, cizinci pak zvýší počet obyvatel ještě o 2,8 milionu (nyní ţije v Česku 

425 000 cizincŧ, nejvíce Ukrajincŧ 124 000). 

 S mnohem méně povzbudivými aspekty stárnutí přicházejí ekonomové. Česko patří 

v rámci Evropy k zemím, kde se stárne nejvyšším tempem. Počet lidí nad pětašedesát let 

nezadrţitelně poroste v nepřímé úměře k těm, kteří přijdou na svět. „Je to dáno zděděnou 

věkovou strukturou populace. Po devadesátém roce poklesla porodnost o více neţ třetinu 

a z toho propadu se jen tak nedostaneme“, vysvětluje ekonom Daniel Münich. Nŧţky mezi 

zemřelými a narozenými se budou čím dál více rozevírat a v polovině století se skutečně 

počet lidí nad pětašedesát let zdvojnásobí a v roce 2100 uţ jich bude celá třetina 

populace! 

 Věk odchodu do dŧchodu by měl korespondovat s délkou doţití, to je nesporné. 

Demografové však dnes těţko mohou vědět, kdy pŧjdou do penze lidé, kteří se ještě 

nenarodili. „Zato je jasné, ţe přichází seniorboom, a s tím se musíme utkat. Mladí dnes slyší: 

šetřete si na dŧchod! Ale jak, kdyţ platí hypotéku a teď jim hrozí ještě školné,“ podotýká 

demograf Tomáš Fiala z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Stárnoucí 

českou populaci mohou ekonomicky zachránit cizinci. Nejpočetněji jsou u nás zastoupení 

Ukrajinci, Slováci a Vietnamci, přičemţ kaţdá tato menšina se začleňuje do společnosti 

jiným zpŧsobem. Zatímco ty dvě první národnosti k nám jezdí především pracovat, 

Vietnamci se tu snaţí usadit a vítaně tak zvětšují podíl nejmladší populace. Tak se asi 

dočkáme výše uvedeného čísla, které tvrdí, ţe v roce 2100 nás bude pod šest milionŧ a 

právě cizinci nám pomohou počet obyvatel Česka zvednout na lépe přijatelných 8,8 

milionu. 

 V květnu 2011 byly schváleny dvě zásadní změny pro budoucí dŧchodce. První 

zpráva je nepříjemná – do dŧchodu se bude chodit čím dál později; druhá, pro velkou 

část budoucích dŧchodcŧ také nepříjemná novinka – dŧchody se od 30. září 2011 pro 

většinu lidí vypočítávají méně příznivě neţ dosud. Odchod do dŧchodu se pak má 

postupně odkládat, například v roce 2044 se bude chodit do penze v 67 letech a pak 

ještě později. Lidé s vyššími platy budou mít mírně vyšší dŧchody, většině budoucích 

dŧchodcŧ však penze mírně klesnou. Standardně by měl člověk strávit v penzi asi dvacet 

let!? Opatření s novými výpočty dŧchodŧ by měly ušetřit státu jen v příštích letech aţ 

stovky miliard korun. Vzhledem k tomu, ţe změny budou rozloţeny do pěti let, rozdíl před 

reformou a po reformě by neměl být větší neţ 120 korun měsíčně. Přechodným obdobím 

chce ministerstvo práce zabránit hromadným ţádostem o předčasný dŧchod. 

 Moc se to nepovedlo. Plánované sníţení penzí pro většinu budoucích dŧchodcŧ 

spíše motivuje lidi k ţádostem o předčasný dŧchod. Většina lidí, kteří si v posledním roce 

pohrávali s myšlenkou předčasného odchodu do dŧchodu, má teď jasno: spěchají, aby 

jim Česká správa sociálního zabezpečení dŧchod stihla přiznat ještě před legislativní 

změnou výpočtu 30. září 2012. Na správu se valí lavina a za první čtyři měsíce letošního 

roku zaţádalo dvakrát tolik lidí, co za stejné období loni. Kdo si nechá přiznat předčasný 
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dŧchod, mŧţe si aţ do oficiálního dŧchodového věku přivydělávat jen na dohodu o 

provedení práce. Ta v současné době umoţňuje odpracovat jen 150 hodin ročně.  

 Výpočet nových dŧchodŧ bude znamenat zhoršení pro 70 % budoucích 

dŧchodcŧ. Výjimkou jsou nejhŧře a nejlépe vydělávající. Nejvíce si pohorší lidé s příjmem 

13 aţ 36 000 korun. Rozloţení na pět let tak plně dopadne aţ na ty, co pŧjdou do 

dŧchodu v roce 2015 – přijdou oproti dnešnímu výpočtu asi o 600 korun měsíčně. Za 

podstatný faktor zvýšeného počtu ţádostí o předčasný dŧchod lze také povaţovat 

přetrvávající vyšší úroveň nezaměstnanosti, zpŧsobenou ekonomickou krizí. Odchodem do 

předčasného dŧchodu tak lidé řeší situaci, kdyţ uţ nenajdou práci.  

 Naopak horních deset procent nejlépe vydělávajících s příjmem nad 36 000 korun 

měsíčně si na dŧchodu přilepší – v závislosti na výdělku aţ o několik tisíc korun. Nepřímo to 

nařídil Ústavní soud. Dŧchod lidí s vysokými příjmy dosahuje totiţ ve srovnání s jejich 

předchozí mzdou mnohem niţšího procenta neţ u těch ostatních. Vláda se tak snaţí rozdíl 

zmírnit. Někteří pojištěnci s vyššími příjmy tak svŧj odchod do dŧchodu odkládají na dobu 

po zmíněném datu. Ovšem tady asi ţádný nápor nebude – většina z nich přesluhuje 

dobrovolně, protoţe se jim to vyplatí. 

 Zdá se, ţe v dŧchodu budeme ţít čím dál déle a pracovat po šedesátce bude za 

pár desítek let normální, bude to zkrátka ekonomická nutnost. Hranice „stáří“ se posune, 

nejmladších pracovníkŧ ubude. Dnes se v členských zemích organizace OECD chodí do 

dŧchodu prŧměrně v 63,5 letech muţi a 62,5 ţeny. V roce 2050 oficiální věk odchodu do 

dŧchodu v těchto zemích vzroste v prŧměru na 65 let u muţŧ i ţen. I tak se mezitím délka 

pobírání dŧchodu prodlouţí u muţŧ aţ o dva roky. Podíl starých lidí na pracovní síle do 

budoucna poroste ve všech vyspělých zemích uţ proto, ţe mladých pracovníkŧ bude čím 

dál méně, protoţe se rodí méně dětí. V roce 1950 připadalo v zemích OECD v prŧměru 7,2 

člověka v aktivním věku 20 aţ 64 let na jednoho člověka staršího 65 let. V roce 2010 to 

bylo kolem tří lidí a v roce 2050 předpovědi hovoří o poklesu lehce nad dva lidi. Nejrychleji 

stárnou Korea, Japonsko či Itálie, ale ani my si nemáme co vyskakovat! 

 Jsme v polovině roku 2012 a máme tu novou výzvu: dŧchodci se budou muset 

uskromnit – vláda totiţ potřebuje sehnat téměř 50 miliard do rozpočtu, a tak se rŧst penzí 

zpomalí. Dŧchodci si tak uţ nekoupí za své penze tolik věcí co dnes – výplaty dŧchodŧ 

ztratí krok s rŧstem inflace a uţ ho nedoţenou. Penze sice porostou, ale ceny porostou 

příští tři roky rychleji. Vyplývá to z propočtu ministerstva práce a sociálních věcí k návrhu 

zákona, kterým se zpomaluje valorizace penzí. Ono je to něco za něco. Aby příští vlády 

nemusely kvŧli chybějícím financím škrtat ještě drsněji, zaplatí současní penzisté mírným 

poklesem ţivotní úrovně. 

 Podle velké zprávy o dŧchodech z ministerstva práce a sociálních věcí odevzdá 

většina lidí státu na dŧchody víc, neţ potom v penzi dostane. Pro 60 % muţŧ a 50 % ţen by 

tedy mělo být výhodné vyslyšet volání současné vlády a zúčastnit se dŧchodové reformy. 

Tedy přesměrovat část svého příjmu do soukromých fondŧ. Kdyţ totiţ zŧstanou ve státním 

prŧběţném systému, zaplatí za celý ţivot na pojistném více, neţ nakonec ve formě penzí 

dostanou zpět. Státní systém je z tohoto pohledu výhodný jen pro lidi s niţšími příjmy a pro 

ţeny, které plánují více dětí. Podle ministerských analytikŧ by proto zhruba polovina lidí 
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tratila méně, pokud by přistoupila na soukromou penzi. Podle MPSV je ručička výhodnosti 

vstupu do takzvaného druhého pilíře od Nového roku mírně vychýlena ve prospěch lidí 

s vyššími příjmy. Pojistně matematická zpráva o dŧchodovém pojištění ,kterou kaţdé dva 

roky zpracovává odbor sociálního pojištění MPSV, hovoří jasně ve prospěch vstupu do 

soukromých fondŧ.  Zdá se, ţe na státní dŧchody pŧjde méně a méně spoléhat, stát bude 

muset udělat změny k horšímu, aby vše finančně utáhl. Politici opatrně lidem naznačují 

jediné: ţe by měli myslet na zadní kolečka ve stáří a jakýmkoliv zpŧsobem šetřit ještě 

v době aktivního věku.     

 Mohly to být lepší časy – příští rok mohl mít dŧchodce s prŧměrným dŧchodem 

v přepočtu na dnešní ceny o 136 korun měsíčně víc, neţ má letos. A v roce 2015 dokonce 

o 223 korun víc. Kvŧli tomu, ţe penze porostou pomaleji neţ inflace, si uţ nikdy nekoupí ze 

státního dŧchodu víc. Dosavadních 2,3 milionu penzistŧ má tedy zejména v příštích třech 

letech, ale i pak, pocítit opatření vlády, jimiţ se zoufale snaţí pokrýt schodek státního 

rozpočtu. Schválená je novela zákona o dŧchodovém pojištění z  13. června 2012 o 

zpomalení valorizací o jednu třetinu inflace plus jednu třetinu reálné mzdy. Protoţe se 

valorizuje s téměř ročním zpoţděním, dŧchodci nedostanou plnou kompenzaci letošního 

rŧstu DPH se spodní sazbou z 10 na 14 %, ani v příštím roce, kdy se obě sazby zvednou o 

procentní bod na 15 a 21 %. Velká část dŧchodcŧ to samozřejmě nějak přeţije, nejde o 

nic nového. Ale řadu starších osaměle ţijících dŧchodcŧ s nízkými penzemi, coţ jsou 

především ţeny-vdovy v nájemních bytech, bude i několik procent poklesu velmi sociálně 

a ekonomicky bolet. Je faktem, ţe na dŧchody jde největší balík peněz ze státního 

rozpočtu - 374 miliard - a kaţdý zlomek procenta brzdění pak znamená miliardové úspory. 

Příští rok to bude 9,5 miliardy a v dalších letech ještě víc, takţe vláda za tři roky ušetří 

celkem 48 miliard korun. Dlouhodobě pak vláda varuje, ţe lépe v systému státních 

dŧchodŧ nebude. Prý jim nezbývá v této situaci nic jiného neţ omezování dŧchodových 

nárokŧ pouze tlumit, nelze je však vyloučit.  Vláda by pak za několik let dŧchodové nároky 

musela sniţovat skokem, coţ by asi bylo mnohem bolestivější. Zásadní tak pro další vlády 

bude hospodářský rŧst, který dokáţe zvednout daňové příjmy a řešit problémy za vládu – 

ovšem jen do dalšího poklesu! Tak, kde je světlo na konci tunelu? 

 Shrbená postava v hubertusu šourající se s igelitkou z vietnamské trţnice … anebo 

opálený prošedivělý turista vracející se z Mallorky? Přes 70 % Čechŧ se oprávněně bojí, ţe 

v dŧchodu pro ně bude platit první varianta. I proto si většina přeje přijetí dŧchodové 

reformy – a to co nejdřív. Jenţe ta sama vyšší penzi nezajistí, pouze dá šanci, ţe na tom 

dnešní mladí nebudou hŧř neţ současní dŧchodci. A kdo chce trávit kousek podzimu 

ţivota na Mallorce, bude si muset dávat „stranou“ alespoň tři tisíce měsíčně! 

 Pokud by se současný penzijní systém nechal běţet v nezměněné podobě, zhroutil 

by se a mohlo by dojít aţ ke státnímu bankrotu. Výdělečně aktivních lidí přibývá méně, 

neţ lidí, kteří ţádají o dŧchod. Uţ v roce 2009 chybělo na dŧchodovém účtu 31 miliard, 

letos je „sekera“ zaťatá mnohem hlouběji. Politici se nemohou dohodnout, nicméně 

představa současné vládní koalice o „dŧchodové revoluci“ je následující: z hrubé mzdy 

budou nově převedena 3 % (později 5 %) do soukromého státem garantovaného fondu. 

Tyto fondy budou za daných podmínek úspory rozmnoţovat, především investicemi do 

méně rizikových cenných papírŧ. Odvod bude povinný pro lidi mladší čtyřiceti let, pro 

starší bude dobrovolný. Výpadek ve státním rozpočtu zpŧsobený zmíněným vyvedením 
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části plateb do komerčních fondŧ chce koalice vyrovnat sjednocením daně z přidané 

hodnoty na jednotných 19 %. To samozřejmě dramaticky zvýší především ceny potravin a 

lékŧ, sluţeb nebo také menších bytŧ a domŧ, které zatím spadají do desetiprocentní 

daně. Naopak by zlevnila třeba auta nebo elektronika.  

 Povinné spoření v soukromých fondech představuje podle prŧzkumu společnosti 

SANEP pro 62 % Čechŧ riziko. Jsou tu neblahé zkušenosti z minula a také strašák 

z Maďarska, kde vláda peníze, které měli lidé uspořeny v soukromých fondech, prostě 

znárodnila. Připravovaná podoba reformy tak přináší řadu otázek, například fakt, ţe 

odpovědnost státu za penze se částečně přenese i na lidi a zda v případě předčasného 

úmrtí bude moţné vklad zdědit. Dále – absolutní garance státu je nemoţná. Ten by proto 

fondy jistil tím, ţe by jim nastavil podmínky, které by byly co nejméně rizikové. Byly by 

stanoveny hranice, mimo něţ se fond nesmí odlišovat od prŧměru trhu. Dnes lze jen těţko 

předpovědět, jakou budou nakonec mít ušetřené peníze hodnotu. Není jasná ani míra 

inflace, ale ani výše zhodnocování vloţených peněz. Stejně tak se nyní velmi obtíţně 

odhaduje, jak vysoký dŧchod senior opravdu dostane. Jisté je jedno: v soukromých 

fondech budou desítky miliard. Snad o ně nepřijdeme… 

 Dá se říct, ţe reforma penzijního sytému z dílny koalice v čele s ministrem práce a 

sociálních věcí Jaroslavem Drábkem (TOP 09) je zatím pro lidi velkou neznámou, ne-li 

dokonce strašákem. Základním kamenem reformy je moţnost si dobrovolně vyvádět část 

z platu do fondŧ. O to niţší ale bude klasický dŧchod z prŧběţného systému. Čím vyšší plat 

máme, tím vyšší dŧchod dostaneme a tím více se nám i vyplatí spořit. Zatím ale není příliš 

jasné, jak budou přesně fondy s licencí od státu vypadat a kolik se bude platit za jejich 

sluţby, ekonomové uţ ale i tak předpovídají, ţe lidem s niţšími příjmy se spoření nevyplatí, a 

také ţe se vyplatí více muţŧm neţ ţenám. Pokud si totiţ zájemce vyvede 3 % sociálního 

pojištění ze mzdy do svého fondu, ukrojí si tím zároveň ze své části v prŧběţném 

dŧchodovém systému. Ti, co berou víc neţ 20 000 korun hrubého měsíčně i při vyvedení 

zmíněných 3 % do fondu stále přispívají tolik, ţe to výši jejich dŧchodu neohrozí. Pro ty, co 

mají nízký plat, tedy spoření do fondŧ výhodné nebude. Od platu 20 000 korun se to bude 

vyplácet, od 30 000 korun a výše se to bude vyplácet určitě. Lidé s vyššími příjmy si zkrátka 

u fondŧ uloţí část peněz, které by se jinak přerozdělily na dŧchody zaměstnancŧ s niţšími 

platy. 

  Nyní raději rekapitulace: se startem nového penzijního systému vláda počítá od 1. 

ledna 2013. Lidé mladší 35 let budou tedy moci od roku 2013 dobrovolně převést 3 % ze 

svého sociálního pojištění na individuální účty u penzijních společností, ale jen pokud 

přidají i 2 % ze své hrubé mzdy. Pokud se rozhodnou do systému nevstoupit, budou 

dostávat jen dŧchod jako dnes, čili klasickou penzi z prŧběţného systému (tzv. 1. pilíř – 

státní). Vstoupit do dŧchodového systému (tzv. 2. pilíře) lze do konce roku, kdy je člověku 

35 let. Rozhodnutí o spoření je nevratné, ze systému nelze vystoupit. Lidé, kterým bude 

v době vstupu zákona v platnost více neţ 35 let, se budou moci pro dobrovolné vyvedení 

části pojistného, takzvaný opt-out, rozhodnout do konce letošního roku. Z úspor na 

individuálních účtech budou lidem vypláceny pouze doţivotní penze. Nebude tedy 

moţné vybrat si úspory jednorázově.                    
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 Příjemce penze bude moci také zvolit k doţivotnímu dŧchodu výplatu pozŧstalostní 

penze pro svého manţela či manţelku, a to maximálně po dobu tří let, případně rentu na 

dobu určitou. Prostředky na individuálních penzijních účtech budou spravovat nynější 

penzijní fondy nebo nové společnosti, které budou muset získat licenci od ministerstva 

financí. Fondy budou čtyři: dynamický, vyváţený, konzervativní a státních dluhopisŧ ČR. 

Penze bude vyplácena doţivotně nebo 20 let, kaţdý si mŧţe vybrat. Na dŧchod bude 

moţné přispívat i odvodem 1 % ze sociálního pojištění rodičŧm, dětem pak mohou do 

fondu 1 % spořit jejich děti. Neznamená to ale, ţe by o to byl dŧchod z prŧběţného 

systému niţší. Od roku 2019 by se mělo urychlit zvyšování dŧchodového věku ţen, a to ze 4 

na 6 měsícŧ za rok. Dŧchodový věk muţŧ a ţen se sjednotí teprve v roce 2041. 

 Jaká je zatím situace? Lidé si spoří na penzi málo, čekají ale hodně peněz. Ačkoli si 

pětina lidí myslí, ţe hranice „slušného“ dŧchodu je 14 000 aţ 15 000 korun, je to přitom 

v ostrém kontrastu s tím, jak si lidé doopravdy na dŧchod spoří. Čtyřicet osm procent 

respondentŧ výzkumu vyuţívá populární penzijní připojištění, ale spoří méně neţ pětistovku 

měsíčně. „Je zde zřejmý rozpor mezi představou o poţadované výši penze a tím, ţe státní 

pilíř takovou výši nebude schopen zajistit, a tedy lidé si budou muset šetřit více neţ dosud,“ 

říká šéf ČSOB Penzijního fondu Stabilita Karel Svoboda. Lidé si v dobrovolném spoření 

ukládají málo na to, aby jejich úspory pokryly očekávaný výpadek na státním dŧchodu. 

Pokud se splní prognózy ekonomŧ a politikŧ, náhradový poměr, tedy poměr dŧchodu 

k prŧměrné mzdě, klesne z dnešních zhruba 40 % výrazně níţ. Státní dŧchody mohou 

poklesnout aţ na ekvivalent dnešních šesti tisíc korun! 

 Vţdyť uţ dnes jsou dŧchody financovány na dluh, případně dotovány z jiných daní. 

Aktuálně představují výdaje na penze třetinu výdajŧ ze státního rozpočtu a zhruba 9 % 

HDP. Odvody na dŧchodové pojistné nestačí, kaţdoročně chybí několik desítek miliard – 

letos je to 45 miliard. Lidé ale mají v souvislosti s reformou penzí největší strach z toho, ţe 

budou nové fondy vytunelovány či zkrachují. Takové obavy má zhruba třetina oslovených. 

Vedle krachu je druhým největším strašákem moţné zrušení takzvaného druhého pilíře, 

tedy moţnosti spořit část z dnes státního dŧchodového pojištění v soukromých fondech, ze 

strany dalších vlád. Toho se obává celá pětina dotazovaných. „Lidé nejsou slepí ani hluší, 

není proto překvapením, ţe nejčastěji jsou obavy z 2. pilíře spojeny nikoliv s jeho 

nastavením, ale spíš s celkovým politicko–ekonomickým prostředím, jako je například riziko 

zrušení v případě vítězství levice ve volbách,“ říká k výsledkŧm prŧzkumu Tomáš Mackŧ 

z agentury IPSOS, která výzkum mezi 1 013 lidmi ve věku 18 aţ 65 let realizovala.  

 Jak vypadá situace na konci měsíce listopadu, kdy na připojištění postaru zbývá jen 

pár dní? Spořit si na dŧchod v soukromých fondech a nespoléhat se tak v penzi jen na 

státní sytém chce od Nového roku 13,3 % lidí, tedy v podstatě kaţdý sedmý. Vyplývá to 

z prŧzkumu pro Zlatou korunu, kde si lidé hodně stěţují na nedostatek informací (uvedlo 56 

% respondentŧ!). Mnozí se asi také s vidinou startu penzijní reformy reálného kroku zalekli. 

Vláda vlastně ţádnou velkou osvětovou kampaň neudělala a dŧvěryhodnosti reformě 

nepřidal ani prezident Klaus, který v poslední chvíli shodil její technickou novelu, a šéf ČSSD 

Bohuslav Sobotka, který slibuje její zrušení. Celá pětina má podle výzkumu obavy, ţe jiţ 

příští vláda druhý pilíř zruší a jejich peníze budou v ohroţení. Za takovýchto okolností 

vlastně vláda mŧţe uvedených 13,3 % těch, kteří zvaţují, ţe do systému spíše nebo 

rozhodně vstoupí, povaţovat za úspěch. Z prŧzkumu dále vyplývá, ţe zájem je vyšší u 
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muţŧ a u lidí s čistým příjmem nad 30 000 korun měsíčně, jimţ by se měl krok nejvíce 

vyplatit (zájem má dokonce 53 %!). Premiér Nečas (ODS) je přesvědčen, ţe veřejnost je 

znejistěna hlavně negativní kampaní opozice. 

 Ţe se blíţí termín uzavření přihlášek k 30. listopadu je vidět i z tisku. Vláda finišuje a 

snaţí se dohnat to, co v propagaci a vysvětlování zameškala. Tak například informace, ţe 

sice vstup do penzijního připojištění nepŧjde zrušit, avšak do 14 dní od podpisu je moţné 

odstoupit od smluv uzavřených přes internet či po telefonu. Penzijní společnosti naznačují, 

ţe vyjdou vstříc i ostatním klientŧm, pokud si věc včas rozmyslí. „Tedy pokud se lidé 

rozhodnou uzavřít penzijní připojištění pro druhý pilíř dŧchodového systému po internetu, 

musí jim dát penzijní společnost 14 dní na odstoupení od smlouvy a teprve pak mŧţe 

smlouvu poslat do registru,“ říká Karel Svoboda z PF ČSOB Stabilita. I tak nemoţnost 

vypovědět smlouvu během samotného spoření zŧstane zřejmě velkým blokem pro řadu 

lidí. V závěru uzavření však není statistika vstupu do druhého pilíře příliš optimistická. V celé 

populaci se vyjadřuje 31 % rozhodně ne; 26,8 % spíše ne; 11,3 % spíše ano; 2,0 % rozhodně 

ano; 10,2 % - jiţ pobírám dŧchod; 18,7 % - nevím. 

 Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek honem ještě představuje detaily 

nového spoření. Dosud odvádějí občané státu na dŧchod 28 % z hrubé mzdy (1. pilíř). 

Těm, kteří vstoupí do 2. pilíře se odvody zvednou o 2 % - tj. na 30 %. Z těchto 30 % zŧstane 

25 % v prŧběţném pojištění (1. pilíř) a 5 % stát převede na účet občana do 2. neboli 

kapitálového pilíře. Rozhodnutí zapojit se do druhého pilíře musí padnout nejpozději do 

prosince 35. roku ţivota; v současnosti pochází 95 % příjmu dŧchodcŧ ze základního 

dŧchodového pojištění, v budoucnu se více zapojí penzijní fondy; naspořené prostředky 

budou vţdy předmětem dědictví – dědicové získají celých 5 % z 30 %, které do fondŧ 

zemřelý odváděl; kdo odejde do dŧchodu a bude i nadále pracovat, bude mít moţnost 

začátek čerpání peněz z penzijních fondŧ odsunout; 25 % státu stejně jako 5 % do 

prŧběţného pilíře bude strháváno ze mzdy přes Jednotné inkasní místo, které chce vytvořit 

ministerstvo financí. Tak! 

 Ovšem, penzijní reforma ještě nezačala a finanční skupiny uţ mají jasno, ţe výplatu 

doţivotního dŧchodu lidem rozhodně doporučovat nebudou. Pravidla velí, ţe pokud by 

se klienti pojišťovny doţívali v prŧměru niţšího věku, neţ jim při výpočtu jejich penze bylo 

kalkulováno, jsou pojišťovny povinny část propadnutých prostředkŧ po zemřelých 

přerozdělit přeţivším klientŧm. Navíc nejméně 90 % výnosŧ z investování spravovaných 

úspor musí být kaţdoročně pouţito k navýšení vyplácených dŧchodŧ. Riziko pojištěných 

doţivotních dŧchodŧ pojišťovny děsí. Volit si je budou totiţ především lidé, kteří mají 

v rodině dlouhověkost nebo se těší dobrému zdraví. Dvacetiletou penzi by si měli podle 

odborníkŧ mimo komerční sféru volit především lidé, kteří uţ v padesáti mají problémy se 

zdravím a jejich rodiče se nedoţili 80 či 90 let. Dvacetiletá pravidelná výplata přitom pro 

pojišťovnu znamená nulové riziko a jistotu poplatkŧ za správu peněz. Avizují, ţe lidé musí 

čekat výrazně niţší měsíční dŧchod v případě volby doţivotní penze a očekává se, ţe 

doţivotní anuita bude přibliţně o třetinu niţší neţ 20letá penze. Je tedy zřejmé, ţe 

soukromý dŧchod na doţivotí jim není po chuti a raději by u všech viděli jen dvacetileté 

penze.   
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 Hnuly se ledy i u penzijního připojištění, které uţ dlouho nezaţilo takový zájem 

nových i starých klientŧ. Čechy přitahuje hlavně garance neprodělku a nechtějí přijít o 

státní příspěvek. Ke konci roku to vypadá, ţe by státem dotovaný produkt mohla vyuţívat 

polovina Česka, tedy aţ pět milionŧ lidí. Od Nového roku se mění státní příspěvek a 

střadatelŧm se otevřou nové moţnosti. Jde vlastně o 3. dŧchodový pilíř, kde si na penzi ve 

fondech šetří přes 4,7 milionu lidí a fondy spravují 243 miliard korun. Fondy registrují rekordní 

zájem o uzavření smluv jak mezi účastníky po šedesátce, kteří si jednorázově vyberou staré 

úspory a hned zaloţí novou smlouvu, tak mezi mladšími lidmi. Do konce listopadu mají 

poslední moţnost uzavřít si spoření za starých podmínek, tedy s garancí nezáporného 

výnosu a s moţností výsluhové penze po 15 letech spoření. Státní příspěvek i daňové 

zvýhodnění nicméně pokračují. Ovšem od ledna 2013 se mění výše státního příspěvku – 

těm, kteří doposud měsíčně ukládali do 500 korun, se státní příspěvky sníţí, a těm, kteří 

měsíčně ukládají 600 korun a výše, se naopak zvýší. Zatím je za nejlepší fond povaţován PF 

Alianz. 

 Poslední dny moţnosti připojit se k penzijnímu připojištění postaru přilákaly tisíce 

zájemcŧ, kteří chtěli stihnout ještě staré podmínky pro spoření na dŧchod. Zdá se, ţe 

konečný počet nebude daleko od předvídaného počtu pěti milionŧ, tedy téměř poloviny 

všech obyvatel Česka. Je zřejmé, ţe Čechŧm se na starém penzijním připojištění líbí 

hlavně garance nezáporného výnosu, díky níţ jejich úloţky nemohou jít nikdy do minusu, a 

také moţnost výsluhové penze po 15 letech. Po Novém roce budou moci nováčci i 

pŧvodní klienti vstoupit do nových typŧ fondŧ, jeţ nabídnou rŧzně rizikové profily 

investování. Úspory se tak budou moci zhodnocovat například v dynamickém fondu 

investujícím hlavně do akcií. Padne však jistota klientŧ, ţe jejich úspory neprodělají. „Staří 

klienti“ budou mít moţnost volby, zda zŧstat v garantovaném fondu nebo přestoupit do 

fondŧ nových. Z těch uţ nebude zpátky do garantovaných návratu.        

 Pokud návrh daňového balíčku schváleného Sněmovnou projde Senátem a 

nezamítne ho prezident, snahu vlády udrţet nízký deficit pocítí v příštích třech letech 

nejvíc pracující dŧchodci. Kaţdý rok by mohli přijít aţ o 25 000 korun. Lidem, kteří pobírají 

dŧchod a zároveň vydělávají, se má od roku 2013 sníţit měsíční čistý příjem aţ o 2 070 

korun. Pracující dŧchodce s minimální mzdou 8 000 korun si tak místo 7 120 Kč čistého 

bude domŧ odnášet jen 5 500 Kč. Penzisté s nejniţším platem tak státu zaplatí aţ o 24 840 

Kč ročně víc. Právo na slevu na dani měli pracující penzisté teprve od roku 2008, a teď o ni 

zase zřejmě na tři roky přijdou. Opatření se dotkne asi 140 000 pracujících dŧchodcŧ, coţ 

je zhruba 6 % z celkem 2,3 milionu penzistŧ. Vládě to má přinést aţ 2,5 miliardy korun navíc.  

Lidem, kteří současně pracují a pobírají penzi, se dŧchod postupně zvyšuje, ale pouze o 

0,4 % výpočtového základu ročně. Přitom si sami platí zdravotní a dŧchodové pojištění. Je 

tady zřejmá obava, ţe slevu na dani pracujícím dŧchodcŧm uţ ţádná vláda v budoucnu 

nevrátí. Tak! 

 Titulek novinového článku: „Český senior 2012: zajištěný je, ale velmi trpí osamělostí.“ 

Chudí staří lidé, kteří počítají kaţdou korunu z dŧchodu, aby vyšli? Prý ani náhodou. 

Sociologický prŧzkum v nejnovější práci o českých seniorech měl postavit tuto představu 

na hlavu. Ve srovnání s předchŧdci i následovníky jsou podle toho tou nejzajištěnější 

generací. „Vyuţili totiţ předností obou systémŧ. V tom předchozím si pořídili byty a 

chalupy. No a teď si vynahrazují to, co jim v minulosti chybělo, například cestování,“ 
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vysvětlují autoři prŧzkumu. Jde podle nich samozřejmě o prŧměrného dŧchodce, zejména 

ti, kteří ţijí sami ve velkých městech, mnohdy opravdu trpí nedostatkem. Příslušníci mladé a 

střední generace jsou pod velkým tlakem a mnohdy zadluţení. A zadluţený je i stát, takţe 

jako budoucím dŧchodcŧm jim hrozí větší existenční problémy. Sociologové shrnuli tyto 

poznatky z mnoha empirických výzkumŧ v nové knize „Sociologie stáří“.  

 Relativní dostatek prostředkŧ je však vykoupen mnohem větší osamělostí, neţ jakou 

zaţívaly starší generace dříve. Autoři hovoří o krizi mezilidských vztahŧ a pozitivních emocí 

či o nárŧstu agresivity. To vše prý vede k tomu, ţe místo společenství lidí propojených 

vazbami jsou senioři spíše masou osamělých jedincŧ. Přitom právě osamělost je největším 

strašákem starých lidí. Podle výzkumŧ se jí bojí dokonce více neţ smrti. Mají vtíravý pocit, 

ţe je nikdo nepotřebuje, nikoho nezajímají. Překvapivě významnou oporou jsou těmto 

lidem zvířata. V prŧměru uvádějí, ţe čtvernoţci jsou v jejich ţivotě stejně dŧleţití jako 

partner či partnerka. 

 Dŧchodci nejvíc milují vnoučata, děti, a také jak je vidět, domácí zvířata. 

Nejvýznamnější součástí jejich ţivota je pak sledování televize. Rozsvícené obrazovce 

věnují starší lidé na rozdíl od ostatní populace dvakrát tolik času. Nejvíc hodin u ní senioři 

stráví v neděli – 3,5 hodiny. Ţivotní styl a sociální zvyklosti se s přibývajícími roky proměňují. 

Zatímco mladí lidé se často setkávají v hospodách, zhruba od pětačtyřiceti let uţ výrazně 

přesouvají své kontakty do soukromí domova. A právě senioři jsou v návštěvách dost 

aktivní. Prŧzkum zjistil, ţe v sobotu jde na návštěvu nebo je navštíveno 40 % lidí nad 

sedmdesát let.  

 Ţivot dŧchodcŧ také významně proměnily nové technologie, a to ještě více, neţ u 

mladých lidí. Těm fungují nohy dobře, mohou si kamkoliv dojít. Ale právě seniorŧm přinesl 

počítač a internet netušené moţnosti. Dŧchodci značně posilují své zdraví tím, ţe mnohem 

častěji neţ mladí pobývají v přírodě. A přestoţe si často stěţují na špatný spánek, ve všední 

dny spí v prŧměru o hodinu více neţ ostatní populace. U velkého mnoţství seniorŧ mají 

dominantní pozici děti a zejména vnoučata. Předčí často i dŧleţitost partnera. „Mládí ve 

starých lidech vzbuzuje pozitivní emoce, zatímco s partnerem si za ty roky uţ kolikrát jdou 

na nervy. Dochází k citovému „vyhasnutí,“ vysvětlují autoři prŧzkumu. Podle nich je silná 

vazba mezi dětmi, rodiči a prarodiči pro Čechy typická a senioři se více neţ smrti skutečně 

bojí osamění. 

 Velice se však rŧzní existenční jistoty starších lidí. Zatímco venkované ve vlastním 

domku pohodlně vyţijí z dŧchodu, osamělí Praţané v nájemních bytech kolikrát sotva 

vyjdou s penězi. Pokud jde o věk, jde o generaci nesmírně diferencovanou. Zahrnuje totiţ 

šedesátileté i stoleté, mezi nimiţ je rozpětí odpovídající rozdílu mezi čtyřicátníky a 

osmdesátníky. Vlastní fáze stáří dělí odborníci na dvě období. Věkové rozmezí 60 aţ 70 let 

označují za potenciální vrchol ţivota. Zatímco hodnoty a zpŧsob ţivota těchto mladších 

seniorŧ se podobají střední generaci, po sedmdesátce věku nastává zlom. Ubývající síly 

vedou k rychlému útlumu aktivity. Přece jen je však něco, co všechny generace sbliţuje. 

Kdyţ výzkum pátral po perspektivách společnosti a vŧbec lidské civilizace, generace se 

příliš nelišily – všechny spojil velmi kritický pohled na budoucnost.             
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 Předchozí část textu neměla být jakousi apoteózou sdruţení Litovli, které právě 

aktivní a společenský ţivot seniorŧ preferuje, tedy našeho Seniorklubu Litovel. Během roku 

mu postupně přibývalo členŧ, takţe na konci tohoto roku je oficiální počet jeho členŧ 232. 

Celkem během roku klub připravil a uskutečnil 40 akcí, z toho 32 samostatně a 8 ve 

spolupráci s litovelskými příspěvkovými organizacemi. Samospráva Seniorklubu Litovel se 

pravidelně scházela kaţdé druhé pondělí v měsíci v malé zasedací místnosti MěÚ a řešila 

všechny záleţitosti klubu. Mimo to kaţdý pátek dopoledne bylo vedení klubu k dispozici 

členŧm a zařizovaly se technické záleţitosti pro akce. Tady patří největší díl uznání 

místopředsedovi panu Lubomíru Faltusovi a hospodářce paní Jaroslavě Köhlerové. Velmi 

úspěšnou částí činnosti Seniorklubu Litovel byly přednášky a besedy, kterých během roku 

proběhlo šest. Dvě z nich uskutečnili členové Fotoklubu a Kinemaklubu pánové Jiří Hrozek 

a Miroslav Pinkava, kteří představili svou práci a zavedli seniory jak do dalekých zemí, tak 

zmapovali jejich zájezdy a činnost. Také tři besedy se dalekých zemí  dotýkaly - magistr 

Miroslav Klučka zavedl seniory do oblasti Karibiku, manţelé Roubíčkovi do Austrálie a 

s panem Jiřím Škŧrkem si projeli Malý Kavkaz a Arménii a Gruzii na kole.  

 Asi nejpopulárnější částí činnosti byly zájezdy, kterých bylo nakonec sedm. Ty kratší 

vedly především do Moravského divadla Olomouc (muzikál o Edith Piaf „Vrabčák 

z předměstí“ a Dvořákova opera „Čert a Káča“), do divadla v Brně (muzikál „Mary 

Poppins“) a vlastně jen kousek za humna zájezd do Expozice času ve Šternberku a Muzea 

vězeňství v Uničově. Samostatně uspořádal klub zájezd do Náchodu a Babiččina údolí, 

další pak na Helfštýn, do Lipníka nad Bečvou a Přerova. Ten se měl pŧvodně uskutečnit 

v rámci Seniorského cestování po Olomouckém kraji, ale pro nekompetentnost a 

nesolidnost CK Geovita Olomouc, si jej zorganizoval klub samostatně. Uvedenou cestovku 

a akci Olomouckého kraje vyuţil k přihlášení 25 seniorŧ do zájezdu na přečerpávací 

elektrárnu Dlouhé Stráně. Všechny zájezdy byly předem beznadějně obsazeny a vedení 

klubu trvalo na tom, aby ti, na které se nedostalo, byli přednostně zapsáni na některý 

z dalších zájezdŧ, coţ se plně vyuţívalo a osvědčilo.  

 V jídelně DPS během roku se třikrát sešli senioři na schŧzkách, kde byl obvykle 

připraven program a dána moţnost posezení a komunikace na nejrŧznější témata. 

Cyklovýletŧ bylo letos málo, jen dva, většinou nepřálo počasí k jízdě terénem. Taneční 

odpoledne s mottem vítání jara mělo velký ohlas a „dvorní hudebník“ pan Milan Koupil 

z Vilémova, se opět osvědčil jako mistr improvizace. Zatím bylo tradicí setkávat se 

s vedením Města Litovel a vedoucími spolupracujících organizací vţdy po pololetích. To 

červnové ale ukázalo, ţe i k takové akci musí být všechno odpovídající, včetně počasí. To 

bylo v tomto případě více neţ teplé a bylo rozhodnuto, ţe tato setkání proběhnou jen 

v prosinci běţného roku. Na uvedené akci byli přítomni i přátelé – senioři z Vranové Lhoty. 

Byla to reciproční návštěva jako oplátka za návštěvu našich seniorŧ v březnu, kterou 

navrhl a sponzoroval, člen Rady města Litovle pan Miloslav Číhal. Za zmínku stojí ještě i 

rekreační pobyt 16 seniorŧ v maďarských termálních lázních Harkány v měsíci květnu.    

 Ve spolupráci s litovelskými organizacemi se konalo 8 akcí, a to s Městským klubem 

a Mikroregionem Litovelsko po třech a jednou s Městskou knihovnou a s Muzejní 

společností Litovelska, o. s. Většinou jsme pomáhali zajistit diváckou či posluchačskou 

účast a byli chváleni za to, jak se to daří. Asi největší zastoupení seniorŧ bylo na setkání 

s europoslancem Ing. Janem Březinou na Březovém, kde se aktivně zúčastnili diskuse.  
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 Během roku se vyskytlo i několik významných příleţitostí pro Seniorklub, jejich efekt 

však bude zřejmý, aţ se věci vyjasní. Šlo například o zájem klubu na zajištění vhodných 

místností pro akce, protoţe „hostování“ v Domě s pečovatelskou sluţbou není co do 

prostorových moţností ideální, stejně tak i moţnost vyuţívání Malého sálu Záloţny k deseti 

akcím v roce bezplatně. Nájem je sice nulový, ale vzhledem k tomu, ţe Seniorklub nemá 

k dispozici ţádnou svou audiovizuální techniku, musí si ji zajistit u MK za ne nepatrný 

poplatek. Samospráva klubu si prohlédla prostory ZŠ Vejdovského, které škola opouští, a 

projevila zájem o prostor jídelny. Byla podána oficiální ţádost, zatím ale nebylo o této 

moţnosti jednáno, navíc by bylo nutné vše znovu vybavit potřebným nábytkem.  

 Po zkušenostech v Jihomoravském kraji začal poskytovat i Olomoucký kraj pro 

seniory moţnost slev takzvanými Seniorpasy. Město Litovel poskytlo jisté moţnosti slev na 

divadelní představení a koncerty KPH, další slevy například v dosaţitelném okolí jsou zatím 

nepříliš významné, přesto klub s ML poskytl pomoc při vyřizování seniorpasŧ, zatím asi pro 

70 seniorŧ. Teprve další léta asi ukáţou, nakolik se dá tato výhoda vyuţívat v širším měřítku. 

Pro další období bude ještě třeba vyjasnit moţnosti předávání dárkových balíčkŧ 

jubilantŧm – členŧm Seniorklubu Litovel a ostatním pak prostřednictvím SPOZ.  

 Seniorklub Litovel má plnou podporu Města Litovel, které mu dává jistý finanční 

obnos na činnost, umoţňuje bezplatné vyuţívání malé zasedací místnosti včetně PC a 

telefonu, hlášení v městském rozhlase a pouţívání vývěsní skříňky na Husově ulici. Další 

nemalou pomocí je jiţ uvedené bezplatné vyuţívání Malého sálu Záloţny a čerpání slev 

na kulturní pořady MK. Vedení ML se o práci klubu aktivně zajímá, o jeho činnosti je 

informováno zápisy z jednání Samosprávy Seniorklubu a účastní se tradičních setkání se 

seniory. V Litovelských novinách vychází pravidelný sloupek, Seniorklub informuje, ten je 

umísťován i na webových stránkách města, stejně jako plán práce a další potřebné 

informace. Samospráva Seniorklubu Litovel pracovala v tomto sloţení: dr. Josef Hubáček, 

předseda; Lubomír Faltus, místopředseda; Jaroslava Köhlerová, hospodářka; Milada 

Faltusová, kronikářka; Libuše Grohmanová, Jana Kabelíková, Alenka Machačová, Oldřich 

Zajíček a Marie Kubínová, členové.              

 

8. SPRÁVA MĚSTA, ODBORY MĚÚ LITOVEL 

SPRÁVA MĚSTA 

I v roce 2012 bylo 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 Mgr. Simona Čapáková 

spolu s Mgr. Kateřinou Fišrovou. Tajemníkem zŧstává Ing. Radovan Vašíček a ke kanceláři 

tajemníka patří 6 pracovníkŧ: Bc. Dita Štefánková – asistentka tajemníka, Eva Vaňková – 

vedoucí personálního oddělení a manaţerka 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 dále Zastupitelstvo 

města Litovle v tomto sloţení: Viktor Kohout (SNK, 1 183 hlasŧ, v % 6,16); Mgr. Eva 
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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 2012 11x a projednalo 126 bodŧ, 

coţ je v prŧměru 11,4 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 2012 celkem 16 zasedání, na 

kterých bylo projednáno 647 bodŧ, coţ je v prŧměru 40,4 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.  

 

ODBORY A ODDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL 2012 

FINANČNÍ ODBOR 

 Vedením odboru je dále pověřen Ing. Jaromír Kolář a pracuje zde 7 pracovnic: Bc. 

Veronika Haplová – majetek, rozpočet; Květa Hadačová – majetek;  Alena Kučerová – 

účetní; Vladimíra Martinková – hlavní účetní; Danuše Otáhalová – účetní příjmy města; 

Helena Švecová – faktury, pokladna; Anna Vitoulová – pokladna, fakturace, poplatek ze 

psŧ. Finanční odbor prŧběţně zajišťoval informační servis o plnění rozpočtu pro všechny 

odbory MěÚ a vedení města. Byl hlavním místem pro audit za uplynulý rok 2011.  

 Během roku odbor připravoval materiály pro jednání Rady města Litovle, 

Zastupitelstva 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 
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získání (dodání dokladŧ, tabulkových příloh aj.), tak i při jejich čerpání a jejich vyúčtování 

ve spolupráci s jednotlivými odbory. Celkově lze rok 2012 z hlediska FO hodnotit jako 

pozitivní a přínosný pro Litovel a jeho občany. Podrobněji o rozpočtu města v samostatné 

kapitole.   

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ 

 Vedoucím Oddělení vnitřních věcí je od 1. 5. 2012 Mgr. Miroslav Havran, kdyţ dnem 

30. 4. ukončil pracovní poměr pan František Sleţek. Odbor vnitřní správy byl k tomu dni 

zrušen a nově vytvořeno Oddělení vnitřních věcí, které převzalo část úseku zrušeného 

odboru (matriku, vyřizování přestupkŧ, vymáhání pohledávek, podatelny), zbývající část 

byla převedena pod nově vzniklý Odbor sociální a správní. Mimo vedoucího zde nyní 

pracuje 7 pracovnic: Mgr. Ivana Čtvrtníčková a Petra Robenková (matrika), Marie 

Erlecová, Lucie Hubáčková, Pavlína Pischlová (podatelny), Ludmila Kaštilová, Hana 

Konečná (přestupky a vymáhání pohledávek). Posledně jmenovaná byla do oddělení 

převedena z Odboru ţivnostenského dnem 2. 5. 2012.  

 Oddělení vnitřních věcí MěÚ zajišťuje v oblasti samosprávné pŧsobnosti provoz a 

správu budov MěÚ, nákup a údrţbu kancelářských potřeb a materiálu pro výkon funkce 

úřadu. Zajišťuje provoz podatelen na obou budovách a pokladny v budově Havlíčkova 

818. V přenesené pŧsobnosti zajišťuje úkoly na úseku voleb, kdy v roce 2012 to byly volby 

do Zastupitelstva Olomouckého kraje 12. a 13. 10. 2012. Největšími investičními akcemi 

byla III. etapa výměny oken na budově MěÚ v ulici Havlíčkově 818 a oprava nátěru 

fasády ve dvorní části budovy radnice.  

 V matriční činnosti proběhlo v roce 2012 68 sňatkŧ v obřadní síni MěÚ, příp. 

v Arboretu Bílá Lhota a bylo vydáno 11 osvědčení k církevním sňatkŧm. Došlo k vidimaci 

(ověřování listin) u 2 387 stran textu a 1 794 podpisŧ. Matriční úřad s rozšířenou pŧsobností 

prováděl kontrolní a metodickou činnost matrik spadajících do jejího správního obvodu, 

jak je dáno zákonem. Kontroly matričních agend byly provedeny v obcích Bouzov, Senice 

na Hané a Náklo. V rámci Sboru pro občanské záleţitosti (SPOZ) bylo jubilantŧm rozesláno 

480 blahopřání a vydáno 288 dárkových balíčkŧ. Konalo se 12 obřadŧ vítání dětí, na 

kterých bylo přivítáno 92 nových občánkŧ města.  

 Přestupkovému oddělení bylo v roce 2012 oznámeno 253 přestupkŧ k projednání, 

coţ je oproti předcházejícímu roku nárŧst o 56 skutkŧ, tedy téměř o čtvrtinu. Největší nárŧst 

je zaznamenán zejména u přestupkŧ, projednávaných na základě uzavřených 

veřejnoprávních smluv s devatenácti dalšími obcemi. Jde zejména o přestupky proti 

veřejnému pořádku, občanskému souţití a majetku. Součástí této agendy je také 

vyhotovování posudkŧ na osoby na základě ţádostí soudŧ a Policie ČR. K vymáhání 

pohledávek či exekuci bylo podáno 550 návrhŧ. Šlo zejména o pohledávky města za 

místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadŧ, za neuhrazené pokuty uloţené Městskou policí Litovel 

a přestupkovým oddělením MěÚ Litovel. 

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

79 

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

 Vedoucím odboru je i nadále pan Miroslav Skácel, odbor má dalších 5 

zaměstnancŧ: Hana Dohnalová (nájmy pozemkŧ), Petr Navrátil, Martin Kopečný (stavební 

investice, památky), Ing. Renáta Milčická (dotační tituly, audit), Mgr. Andrea Pospíšilová 

(dotační tituly, financování). Posledně jmenovaná nastoupila k  1. 6. 2012, kdyţ 

z pracovního poměru odešel Ing. Marek Kučera (k 1. 3. 2012).    

 Z hlavních akcí zajišťovaných odborem v roce 2012: rekonstrukce komunikace 

v ulici 1. máje (předláţdění vozovky a chodníkŧ, instalace nových kabelových rozvodŧ a 

svítidel, rekonstrukce plynovodŧ); vybudování nové autobusové zastávky u Chořelic 

(700 000 Kč); celková oprava ulice Kosmonautŧ na Pavlínce; oprava a sanace silnice II. 

třídy u vjezdu do ulice Ţerotínovy od Tří Dvorŧ; nový chodník v ulici Jungmannově; spojná 

komunikace mezi ulicemi Zahradní a Loštická s dokončením do 30. 4. 2013; I. etapa 

rekonstrukce městských hradeb v prostoru dvorního traktu budovy CHKO LP za přispění 

Ministerstva kultury v hodnotě 1 milionu Kč; výstavba dětských hřišť v Chořelicích, 

Unčovicích, Třech Dvorech a Chudobíně v hodnotě 1 milionu Kč; zahájení rekonstrukce 

městského koupaliště na přírodní biotop v celkové hodnotě 20 milionŧ Kč. V památkové 

péči byl opraven litinový kříţ s korpusem Krista restaurátorem Igorem Werkmanem 

v Rozvadovicích a v Litovli na Pavlínce narovnána a očištěna pískovcová boţí muka. 

Město Litovel hradilo 4 rodinným domkŧm v Nasobŧrkách vodovodní přípojky s ohledem 

na kontaminaci spodních vod u bývalé skládky komunálního odpadu.  

 V místních částech byly realizovány některé menší akce: opravy asfaltových 

povrchŧ místních komunikací v Nasobŧrkách, Chořelicích, Třech Dvorech, Savíně a 

Rozvadovicích; rekonstrukce chodníkŧ v Unčovicích (200 000 Kč); II. etapa opravy střechy 

kulturního domu v Březovém; II. etapa výměny zděné zídky na hřbitově v Chudobíně; 

vyčištění kamenného památníku padlých a rekonstrukce dřevěného pomníčku sv. 

Filomény v Nové Vsi. Odbor dále zajišťoval běţnou činnost související s udrţováním 

svěřeného majetku města.  

ODBOR VÝSTAVBY 

 Vedením odboru je stále pověřena Ing. Ludmila Šmakalová a na odboru nedošlo 

během roku k personálním změnám. Pracuje zde dalších 6 pracovnic: Ing. Ivana 

Čamková, Ing. Simona Dvořáková, Pavla Šléglová, Martina Laţová, Marcela 

Podsedníková – umisťování a povolování staveb a paní Jana Konstatská, která má kromě 

toho na starosti i územní plánování.  

 Dŧleţitým prvkem pro odbor bylo schválení Územního plánu Zastupitelstvem města 

Litovel dne 28. 6. 2012. Téměř po 12 letech tak byl schválen územní plán formou Opatření 

obecné povahy č. 1/2012 a nabyl účinnosti dnem 17. 7. 2012. V souvislosti s vyvolanými 

podněty a podanými námitkami a připomínkami v prŧběhu projednávání ZML schválilo 

pořízení Změny č. 1 a v rámci přípravných prací na ní byli občané a organizace vyzváni 

k uplatnění podnětŧ v termínu do 15. 12. 2012. Projednávání změn se bude konat 

v prŧběhu roku 2013.  
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 Úřad územního plánování vydal v roce 2012 změny územních plánŧ pro obce 

Bílsko, Měrotín, Mladeč a Senička. Probíhalo projednávání územních plánŧ resp. jejich 

změn pro obce Bouzov, Červenka, Cholina, Náklo, Pňovice, Senice na Hané a Střeň. Ve 

druhé polovině roku byla zpracována 2. úplná aktualizace Územně analytických 

podkladŧ (ÚAP) pro obec s rozšířenou pŧsobností (ORP), která slouţí jako územně 

plánovací podklad zejména při tvorbě územních plánŧ. Během roku se podařilo propojit 

program VITA se základními registry jako funkční jiţ k  1. 7. 2012 (díky oddělení IT!). Počty 

podaných ţádostí v tomto roce dále přibývaly, přibývaly také stíţnosti a ţádosti o 

prošetření staveb zejména v souvislosti s vypjatými sousedskými vztahy.  

 Od 1. 1. 2013 vejde v platnost Novela stavebního zákona, tzv. velká novela, která 

byla připravována jiţ několik let. Bude upravovat některé reţimy a postupy při umisťování 

a povolování staveb. Prováděcí vyhlášky upravující například ţádosti a obsah projektové 

dokumentace budou vydány aţ v prŧběhu příštího roku. Novelou stavebního zákona se 

mimo jiné novelizuje i zákon o správních poplatcích, coţ bude pro stavebníky znamenat 

navýšení poplatkŧ, kdyţ budou zpoplatněny téměř všechny úkony stavebního úřadu 

včetně těch, které mají jen formu souhlasŧ.      

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 V čele odboru je nadále Ing. Pavel Filípek, odbor má 7 pracovníkŧ. Ve své 

přenesené pŧsobnosti odbor řeší dopravně správní agendu – evidenci vozidel, kterou 

zajišťují Jana Filipová a Alena Polanská. Evidenci řidičŧ – řidičské prŧkazy, vydávání 

digitálních karet do tachografŧ, profesní zpŧsobilost řidičŧ a státní odborný dozor ve 

věcech stanic měření emisí řeší Ludmila Konečná. Přestupky v dopravě jsou záleţitostí Mgr. 

Jaromíra Skácela a Ing. Miluše Střídové, která kromě přestupkŧ spravuje i agendu zápisŧ 

do bodového systému evidence řidičŧ. Evidence autoškol a zkoušky odborné zpŧsobilosti 

řidičŧ má jako zkušební komisař na starosti Mgr. Jaroslav Navrátil. Silniční hospodářství, jako 

silniční správní úřad a speciální stavební úřad, spravuje Dita Foretová.  

 Na jaře roku 2012 se odbor přestěhoval do nových prostor v přízemí budovy místo 

odboru sociálního. V červnu 2012 dohodou rozvázal pracovní poměr Ing. Jan Vachutka, 

který vedl agendu silničního hospodářství. Proběhla dvě výběrová řízení: nejprve uspěl pan 

Petr Grofek, který však po třech týdnech zkušební doby pracovní poměr ukončil, ve 

druhém pak byla vybrána paní Dita Foretová. Na začátku měsíce července byla na úseku 

evidence vozidel instalována MD nová aplikace, se kterou však byly značné problémy. 

Nejprve byl systém zcela nefunkční, poté běţel, ovšem velmi zpomaleně. Problémy byly 

postupně vyřešeny. Odbor na správních poplatcích a na pokutách vybral v roce 2012 

částku  2 671 000 Kč.     

ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ  

 Jde o nově koncipovaný odbor vzhledem k tomu, ţe část pravomocí byla 

převedena na Úřad práce Litovel. Odbor převzal část agendy z bývalého odboru 

vnitřních věcí a jeho vedoucím je Mgr. Pavel Procházka. Kromě něj pracuje na odboru 

dalších 9 pracovníkŧ: Bc. Milada Fusková - sociální pracovník; Alena Hobzová – sociálně-

právní ochrana dětí; Zuzana Rozehnalová – náhradní rodinná péče, komunitní plánování; 

Bc. Marcela Spurníková – sociálně-právní ochrana dětí; Bc. Radim Sléha, DiS – kurátor, 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

81 

 

opatrovník; Vladimíra Čiklová a Věra Zedníčková – evidence obyvatel;  Helena Němcová 

a Ivona Vernerová – občanské prŧkazy, cestovní pasy. Sociální pracovnice Bc. Milada 

Fusková nastoupila 3. 9. 2012 do 3. 9. 2013 a platí ji Úřad práce v rámci programu 

zaměstnanost (vše zajišťuje společnost BIT CZ Training).  

 Sociálně-právní ochrana dětí se zabývá problémy neplnění povinností vyplývajících 

z rodičovské odpovědnosti nebo zneuţíváním rodičovských práv. Jde především o 

zanedbávání školní docházky dětí, poţívání alkoholu nebo návykových látek, prostituci, 

spáchání trestných činŧ nebo opakované páchání přestupkŧ a narušování občanského 

souţití, útěkářství aj. Dále jde o děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, 

zdraví, svobodu, lidskou dŧstojnost, mravní vývoj, děti, které jsou ohroţovány násilím mezi 

rodiči a ty, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetrţitou péči o 

tyto děti. Celkový počet evidovaných spisŧ byl 1 097, z toho ţivých spisŧ 499. Bylo 

vykonáno 840 návštěv sociálních pracovníkŧ na šetření v rodině na ţádost soudu, Policie 

ČR, OZS, pěstounské péče či cizí péče, 64 kontrol 16 dětí v ústavní výchově. 

 V náhradní rodinné péči mŧţe jít o osvojení, poručnickou péči nebo pěstounskou 

péči. Odbor má v evidenci 26 dětí v pěstounské a 10 dětí v poručnické péči. Eviduje 6 

ţádostí o osvojení a 8 o pěstounskou péči. Kurátor pro děti a dospělé měl na starosti 42 

osob, které se během roku 2012 vrátily z výkonu trestu. Město Litovel vykonává 

opatrovnictví pro 56 osob, 26 osobám vykonávají opatrovnictví fyzické osoby, kde odbor 

provádí šetření na pokyn soudu. Odbor se dále zabývá otázkou menšin, drogově závislými 

a vede evidenci a vydávání receptŧ na omamné látky. Parkovacích prŧkazŧ bylo během 

roku vydáno 227 kusŧ a euroklíčŧ 22 kusŧ. Euroklíč mŧţe získat kaţdý člověk se zdravotním 

postiţením, drţitel prŧkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik nebo onkologický pacient 

s bydlištěm v ČR. Klíč mu umoţní otevření univerzálních zámkŧ v celé EU na toaletách, 

výtazích aj.  

 Během roku 2012 bylo podáno 2 925 ţádostí o občanské prŧkazy, počet ztrát a 

odcizení OP byl 394, počet projednávaných přestupkŧ 500, přestupkŧ projednávaných 

v blokovém řízení 14, projednávaných napomenutím 486. Na blokových pokutách bylo 

uloţeno 1 700 Kč, ve správních poplatcích vybráno 88 250 Kč. Počet ţádostí o cestovní 

doklady byl 1 505, přímo na pracovišti jich bylo vyrobeno 68. Počet ztrát a odcizení 

cestovních dokladŧ bylo 87, stejný počet byl i projednaných přestupkŧ. Příjmy na 

správních poplatcích za cestovní doklady tvořily částku 515 300 Kč. V rámci evidence 

obyvatel bylo během roku provedeno 816 změn na ohlašovně (narození, sňatky, úmrtí, 

změny bydliště aj.), na poplatcích vybráno 10 205 Kč, vyřízeno bylo 64 správních řízení ve 

věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.  

 Pod úřad práce přešla řada kompetencí, především poskytování příspěvku na 

mobilitu, dávky pro zdravotně postiţené, pro těţká zraková nebo sluchová postiţení, 

příspěvek na ţivobytí nebo mimořádná okamţitá pomoc. Komunitní plánování sociálních 

sluţeb se věnuje osobám se zdravotním postiţením, seniorŧm a osobám pečujícím o osoby 

blízké, rodinám s dětmi a osobám v přechodné krizi, osobám společensky 

nepřizpŧsobivým a příslušníkŧm romských komunit a dalších etnických menšin. Tady jde ve 

městě Litovli především o podporu vzniku ambulantních sluţeb pro seniory, rozvoj 

aktivizačních sluţeb a volnočasových aktivit pro seniory (udrţení Seniorklubu v Litovli), 
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podpora vzniku sluţby krizové pomoci pro rodiče s dětmi a udrţení činnosti Mateřského 

centra Rybička. Pro osoby společensky nepřizpŧsobivé by mělo jít o zajištění sekundární a 

terciární prevence sociálně-patologických jevŧ – zřízení krizového zařízení pro osoby bez 

přístřeší, s rŧznými sociálními, psychickými a zdravotními problémy. Základem takového 

zařízení by měl být hygienický servis (sprcha, praní prádla) a moţnost ubytování. Pro 

prevenci uţivatelŧ drog by mělo jít o podporu akce Podané ruce. U příslušníkŧ romských 

komunit a dalších etnických menšin se má jednat o vzniku terénní sluţby Srdíčko (zaměření 

na romské příslušníky) a přípravu podkladŧ pro Dŧm na pŧli cesty. 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

 Odbor školství, kultury a sportu pracuje pro 21 škol a školských zařízení spadajících 

do obvodu Pověřeného úřadu Litovel v tomto sloţení: Ing. Vlastimil Habermann – vedoucí; 

Bc. Monika Krylová – školství, kultura a sport; Eva Hubáčková a Eva Macková - mzdové 

sluţby pro školství - zajišťují zpracování mezd pro 15 škol, školských zařízení a 6 obcí 

mikroregionu a tato činnost je měsíčně fakturována; Mgr. Helena Kaštilová - redaktorka 

Litovelských novin. Město Litovel má organizační sloţky, které spadají pod OŠKS: Městská 

knihovna - Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí; Městské muzeum - Mgr. Zdeňka Frištenská, 

vedoucí. 

 Na úseku školství - státní správa - zpracovává čerpání státního rozpočtu mzdových 

prostředkŧ pro 21 škol a školských zařízení a úpravy tohoto rozpočtu v objemu. Dále jsou 

soustřeďovány, kontrolovány a předkládány čtvrtletně Krajskému úřadu rozbory 

hospodaření všech 21 organizací. V lednu 2012 proběhlo slavnostní předávání kontejnerŧ 

pro ekologický sběr pro ZŠ v Litovli. Jako podporu ekologického jednání, zejména třídění 

odpadŧ na školách předala společnost .A.S.A. v pondělí 9. ledna místním školám nádoby 

na třídění plastŧ a papíru. Přibliţně padesát nádob bude rozděleno mezi ZŠ Vítězná, ZŠ 

Jungmannova, ZŠ pro zrakově postiţené V. Vejdovského, Gymnázium Jana Opletala, ZŠ 

na Palackého ulici a ZŠ Nasobŧrky. Do akce se mohou zapojit všechny (nejen) vzdělávací 

instituce na Litovelsku, kde svoz odpadu zajišťuje společnost .A.S.A. 

 Setkání mladých globalistŧ. Celkem 6x se setkali mladí globalisté - ţáci 8. tříd 

litovelských škol. 11. 01. 2012 bylo první setkání v Muzeu v Litovli na téma Historie je 

učitelkou ţivota. Další setkání, která probíhala do března 2012 – Voda – základ ţivota, 

Vodohospodářská společnost Čerlinka, Les ochránce – pŧda ţivitelka, Správa CHKO LP, 

Člověk výrobce (problémy s odpady, znečišťováním vod atd.), Technické sluţby Litovel, 

Kniha – poklad kultury, Městská knihovna, a poslední beseda 28. 03. 2012 se zastupiteli 

města na téma Máme rádi Litovel. O vytvoření skupiny vybraných ţákŧ, zajímajících se o 

dění ve městě, se zaslouţila litovelská básnířka, paní Jarmila Cholinská. 

 Základní škola prof. Vejdovského se od září 2012 přestěhovala do Olomouce. 

V Církevní mateřské školce v Litovli bylo v září 2012 otevřeno nové oddělení. Také bylo do 

budovy přestěhováno Mateřské centrum Rybička. 

 Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Litovel uspořádal 6. ročník Sportovních her - 

olympiádu mateřských škol. Olympiáda se konala ve středu 23. května 2012 ve sportovní 

hale ZŠ Litovel, Vítězná. Soutěţe se zúčastnilo 9 desetičlenných druţstev ze školek v našem 

regionu. Děti se utkaly ve čtyřech disciplínách – hod do dálky, skok do dálky, skok do 
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dálky (5 skokŧ snoţmo), opičí dráha a běh. Všichni soutěţící získali medaile, diplomy a 

drobné dárky. Na 3 vítězná druţstva pak čekaly i větší odměny. Na prvních dvou místech 

se umístila MŠ Gemerská I. a II., třetí byla MŠ Senice na Hané.     

 Dále se konal 4. ročník akce Litovelské naděje, kdy byli oceněni ţáci a studenti 

litovelských škol, kteří dosáhli významných úspěchŧ na poli sportovním, kulturním nebo 

v zájmových organizacích. Slavnostní předávání ocenění talentovaným dětem a mládeţi 

z Litovle se konalo ve středu 13. června v obřadní síni litovelské radnice. Slavnostního aktu, 

během něhoţ 11 zvolených kandidátŧ převzalo z rukou zástupcŧ města originální zlatou 

plaketu, se účastnili kromě rodinných příslušníkŧ také patroni, kteří své nadané svěřence 

nominovali a přítomným jejich úspěchy představili. 4. ročník Litovelských nadějí 

vyhlašovala jiţ tradičně rada města. Základním kritériem pro nominaci bylo dosaţení 

výrazného úspěchu v rámci školních a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, 

uměleckých, sportovních a ostatních soutěţích či přehlídkách, případně vykonání činu 

vedoucího k ochraně lidského zdraví a dŧstojnosti, k záchraně lidského ţivota či majetku. 

Návrhy na ocenění podávali rodiče, pedagogové, ředitelé škol, předsedové sportovních 

oddílŧ apod. 

  Litovelskými nadějemi pro rok 2012 se stali: Zdeňka Kolářová, 13 let, ZŠ 

Jungmannova, školní aktivity, předmětové soutěţe, zejména logika; Klára Jachanová, 15 

let, DDM Litovel, tanec; Martin Gottwald, 19 let, SOŠ Litovel, školní aktivity; Jan Paták, 15 

let, TJ Vodní sporty, kanoistika;  Štěpán Zapletal, 19 let, TJ Vodní sporty, kanoistika; Eliška 

Čapáková, 17 let, TJ Vodní sporty, kanoistika; Josef Kolář, 15 let, ZŠ Vítězná, školní aktivita, 

předmětové soutěţe; Matěj Konšel, 19 let, Tatran Litovel, házená; Eliška Málková, 16 let, 

GJO Litovel, školní aktivity, předmětové soutěţe; Sára Dimovová, 14 let, GJO Litovel, judo; 

Martina Šenková, 14 let, GJO Litovel, volejbal. 

Na úseku samosprávy - na základě schváleného rozpočtu a příspěvkŧ pro školy a 

školská zařízení v celkové částce téměř 19 mil. Kč byl zabezpečován provoz a údrţba 

zařízení školských budov, které jsou v majetku města Litovel a také zhodnocení a 

modernizace těchto budov: ZŠ Vítězná – pořízení venkovních ţaluzií, zhotovení slunečních 

hodin; MŠ Gemerská – výměna oken, oprava přístupových cest a chodníkŧ, nákup 

zahradního vybavení; ZŠ Jungmannova – rekonstrukce budovy druţiny; MŠ Frištenského – 

vydláţdění vstupu do zahrady, oprava terasy (MŠ Unčovice), nákup zahradního vybavení. 

Spolu s DDM se řeší vyuţití bývalé prádelny na ul. Novosady; GJO – výměna radiátorŧ. 

 20. září 2012 byla slavnostně otevřena školní jídelna a výdejna v ZŠ Litovel, 

Jungmannova 655 za účasti představitelŧ vedení města, zastupitelŧ a přátel školy. 

Součástí otevření byla výstava dobových fotografií budovy, bývalých ţákŧ a učitelŧ školy 

s nejstaršími fotografiemi z roku 1929, doplněná o almanachy a sbírky prací ţákŧ školy ze 

současnosti i z historie. 

 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. V roce 2012 bylo poskytnuto 75 příspěvkŧ v celkové výši 

5 604 640 Kč. Sokolovna – na sokolovnu byla pořízena nová plastová okna, závěs a 
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garnýţe. Byl zateplen strop v tělocvičně. Je zabezpečován provoz Městského klubu 

Litovel, v roce 2012 činil příspěvek 4 230 000 Kč a dále byl uhrazen doplatek za ţidle na 

Záloţnu ve výši 461 320 Kč. Na Záloţně byla vyměněna část oken. 

 3. října 2012 byl slavnostně za účasti hostŧ zprovozněn prosklený výtah v Městské 

knihovně v Litovli. Bezbariérový přístup slouţí čtenářŧm uţ od června 2012. Prosklený výtah 

obklopuje nové schodiště, které nahradilo staré, ne příliš bezpečné schody. Výtah 

v hodnotě téměř 2,8 mil. Kč byl spolufinancován Ministerstvem kultury, programem 

mobility.  

 11. prosince 2012 se v Olomouci rozdávala ocenění Talenty Olomouckého kraje. 

Jde o ocenění nejlepších ţákŧ a studentŧ, kteří v tomto roce dosáhli mimořádných 

výsledkŧ v krajských, ústředních a mezinárodních kolech soutěţí a přehlídek. V kaţdém z 5 

oborŧ (humanitní, přírodovědný, sportovní, technický a dovednostní, umělecký) a dvou 

věkových kategorii bylo oceněno 5 talentŧ. Litovel měla mezi oceněnými, hned 4 

zástupce: Josef Kolář, ZŠ Litovel, Vítězná, I. kategorie – oceněn byl hned ve dvou oborech: 

přírodovědný obor - 3. místo v celostátní fyzikální korespondenční soutěţi FYKOS, 1. místo v 

krajském kole fyzikální olympiády technický a dovednostní obor - 2. místo v ústředním kole 

soutěţe v programování; Klára Jachanová, nominována za DDM Litovel, I. kategorie 

umělecký obor - 9. místo na mistrovství světa Street Dance - duo, 1. místo mezinárodní 

Dance cup Ostrava – Street dance – duo, 3. místo na mistrovství ČR – Street Dance a 

Disco Show, solo; Eliška Čapáková, Gymnázium J. Opletala Litovel, II. kategorie 

sportovní obor - 1. místo na Světovém juniorském šampionátu na divoké vodě - kanoistika, 

3. místo na Světovém juniorském šampionátu na divoké vodě – kanoistika – sprint, 2. místo 

na Světovém juniorském šampionátu na divoké vodě – kanoistika – sprint týmŧ; Martin 

Gottwald, SOŠ Litovel, II. kategorie technický a dovednostní obor - 1. místo v celostátní 

soutěţi barmanŧ – juniorŧ – Hanácký pohár 2012, 3. místo v mezinárodní soutěţi barmanŧ – 

juniorŧ Tescoma Junior Cup, 5. místo v celostátní soutěţi barmanŧ – juniorŧ – Radegast 

Birell CUP Brno 2012. 

ŢIVNOSTENSKÝ ODBOR 

Na ţivnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2012 pracovali tito úředníci: Bc. 

Ing. Jaromír Hlavinka - vedoucí odboru; Vladimír Neset – zástupce vedoucího odboru, 

kontrolní činnost, evidence zemědělského podnikatele; Hana Konečná – pracovnice 

registrace, kontrolní činnost, která od 01. 05. 2012 byla přeřazena do oddělení vnitřních 

věcí a tím zŧstalo 1 místo na ţivnostenském odboru neobsazeno; Bc. Zuzana Solovská – 

pracovnice registrace, část. kontrolní činnost, část. evidence zemědělského podnikatele; 

Lenka Šmídová – pracovnice registrace, část. kontrolní činnost, část. evidence 

zemědělského podnikatele. 

 Ţivnostenský odbor vykonává státní správu na úseku ţivnostenského podnikání 

v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, týkající se koncesovaných ţivností, ţivností 

ohlašovacích vázaných, řemeslných a ţivnosti volné. Dále vykonává státní správu na 

úseku vedení registru zemědělského podnikatele v rozsahu stanoveném zákonem č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisŧ. 
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 K 31. 12. 2012 bylo v našem obvodu registrováno: 3891podnikatelských subjektŧ, 

5659 platných ţivnostenských oprávnění, 1103 provozoven, 138 zemědělských 

podnikatelŧ. Většina podnikatelŧ vyuţívá náš odbor jako Centrální registrační místo, přes 

které jsou elektronicky odesílané příslušné údaje o podnikatelích dalším orgánŧm veřejné 

správy (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovna). Pracovníci 

úřadu poskytují bezplatnou poradenskou činnost a přijímají podněty v souvislosti 

s ţivnostenským podnikáním a podnikáním v zemědělské výrobě. Jako kaţdým rokem, tak i 

v roce 2012 se všichni pracovníci úřadu postupně vystřídali na třídenním školení v Seči, 

které pořádá Ministerstvo prŧmyslu a obchodu pro pracovníky ţivnostenských úřadŧ.  

 Během roku 2012 došlo k dokončení realizace projektu – úprava programového 

vybavení Informačního systému Registru ţivnostenského podnikání (ISRŢP), jehoţ správcem 

je Ministerstvo prŧmyslu a obchodu a provozovateli jsou obecní ţivnostenské úřady. 

Zahájení zmíněného projektu bylo jiţ v roce 2010 a dotklo se výrazně práce úřadu 

v nadstavbové činnosti. Hlavním přínosem projektu je zajištění komunikace se základními 

registry tak, ţe údaje jiţ jednou vedené v některém z registrŧ mohou pouţívat další registry 

veřejné správy, zvýšila se efektivita komunikace ţivnostenského rejstříku se subjekty veřejné 

správy, zjednodušily se procesy pro podnikatele zejména při vstupu do podnikání, kdy jiţ 

podnikatel nemusí obíhat úřady a předkládat stále stejné dokumenty. Realizací projektu 

tedy došlo k významnému sníţení administrativní zátěţe občanŧ, podnikatelŧ a veřejného 

sektoru.  

 Velké změny v oblasti ţivnostenského podnikání začaly platit od 01. 06. 2012 

zákonem č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 11/1994., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisŧ. Zákon je přímou aplikací nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) 

č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009. Největší změny se týkají provozování silniční dopravy 

provozované prostřednictvím velkých vozidel, kdy podnikatel musí splňovat zvláštní 

podmínky podle novelizovaného znění zákona o silniční dopravě, kterými jsou usazení, 

dobrá pověst, finanční i odborná zpŧsobilost. Kromě rozsáhlých změn samotného zákona 

o silniční dopravě došlo k zásadním změnám zákona č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském 

podnikání. V souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě zveřejnil náš úřad na 

internetových stránkách města i v Litovelských novinách informaci pro podnikatele – 

dopravce k nutnosti uvedení stávajících oprávnění do souladu s platnou legislativou. Tzv. 

transformace doprav byly a dosud jsou významnou zátěţí navíc k běţné činnosti, a to 

z dŧvodu časového omezení moţnosti jejich provedení.  

 Největší událostí roku 2012, která ovlivnila činnost našeho úřadu, byla tzv. 

metanolová aféra. Na trh se dostaly tisíce litrŧ nebezpečného alkoholu, který měl na 

svědomí 38 obětí a desítky lidí, kteří měli nebo mají zdravotní problémy. Metanolová kauza 

začala na začátku září, kdy otravou metanolem zemřelo během jednoho týdne osm lidí. 

Proto ministr zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil poprvé v historii Česka prohibici. Prodávat se 

nesměly lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více. S ohledem na 

vzniklou situaci související s prodejem nebezpečného alkoholu a na doporučení Krajského 

ţivnostenského úřadu Olomouckého kraje zvýšit kontrolní činnost, zahájil náš úřad 

intenzivní kontroly všech podnikatelských subjektŧ, které prodávají nebo nabízejí ke 

spotřebě lihoviny konečnému spotřebiteli. Kontroly pokračovaly i po dalších opatřeních 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

86 

 

Ministerstva zdravotnictví. Celkem bylo provedeno do konce roku 2012 naším úřadem 

v souvislosti s metanolem 51 kontrol realizovaných jak samostatně, tak ve spolupráci s ČOI 

(Českou obchodní inspekcí). V souvislosti s výskytem ţivotu nebezpečného metanolu 

v lihovinách určených k přímé konzumaci náš úřad také zveřejnil na internetových 

stránkách města upozornění pro podnikatele i konečné spotřebitele, ţe je třeba dŧsledně 

kontrolovat neporušenost a pravost uzávěrŧ a kolkŧ na nakupovaných lihovinách. Dále 

úřad zveřejnil nabídku akreditované laboratoře pro občany – za zvýhodněnou cenu 

provedení chemických rozborŧ lihovin za účelem stanovení obsahu metylalkoholu. 

ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Vedoucím odboru je i nadále Ing. Pavel Kurfürst, který vede 7 pracovníkŧ: Ing. 

Ludvík Doleţal – lesy a myslivost; Bc. Alena Dostálová – agenda vodoprávní; Josef Kučera 

– ochrana přírody a ovzduší; Ing. Jaromír Najman – odpadové hospodářství, ochrana 

přírody; Ing. Helena Papajková, Ing. Zuzana Navarová – vodní hospodářství; Anna 

Tomášková – ochrana zemědělského pŧdního fondu.  

 Na úsekŧ odpadŧ proběhlo rozšíření sběrného dvora v ulici Cholinské v nákladech 

463 000 Kč, zhotovitelem byla firma Global, úprava stanovišť na tříděný odpad v obcích 

Víska a Tři Dvory, na ulici Javoříčské a ulici U Stadionu. Na 10 stanovištích byly instalovány 

kontejnery na třídění drobného kovového odpadu. V měsíci září bylo poţádáno o dotace 

na výstavbu podzemních kontejnerŧ v Litovli a byla provedena distribuce kompostérŧ 

občanŧm Litovle. Celkem se přihlásilo 350 rodin (300 ţádostí o kompostér o obsahu 700 

litrŧ, 50 ţádostí o malý kompostér na 400 litrŧ). Díky této akci se podpořilo třídění 

biologického odpadu v Litovli. Městské rozpočtové organizace (Městská knihovna Litovel, 

Městský klub Litovel aj.) obdrţely sběrné nádoby na třídění papíru a plastu. 

V oblasti zeleně započala rekonstrukce hřbitovní zeleně, kde Město Litovel získalo dotace 

z Operačního programu ţivotního prostředí. Dále šlo o ozelenění stezky Litovel – Chořelice 

(hřbitov) a v plánu je ozelenění areálu Loděnice, dopravního hřiště v parku Míru, kácení 

třešní v ulici Revúcké a dosazení sakur v ulici Javoříčské. V Myslechovicích pŧjde o ošetření 

lip na návsi a u komunikace na Cholinu. Pro Březové bude zpracován projekt řešící 

obnovu zeleně v obci. V Nové Vsi bude dosázen ţivý plot na návsi a provedena úprava 

zeleně u pomníku padlých na návsi; v Unčovicích lípy na cyklostezce Unčovice – 

Rozvadovice; v Rozvadovicích bude provedena rekonstrukce návesní zeleně; 

v Chudobíně se provede ošetření hrušňové aleje proti rzi a ve Třech Dvorech obnova 

lipové aleje „za humny“.  

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 Oddělení bytového hospodářství MěÚ pracuje i nadále ve sloţení: Jana Polívková – 

vedoucí oddělení; Irena Hrubá – nájemné, pokladna, hřbitov Litovel – Chořelice; Alena 

Pekařová – nebytové prostory, poliklinika; Eva Petrová – účetní, fakturace, hřbitovy 

Chudobín, Tři Dvory, Rozvadovice. 

 OBH má ve správě 54 domŧ, 306 bytŧ a 106 nebytových prostor (poliklinika, 

garáţová stání, prodejny, pohostinství, turistická ubytovna aj.). Ke dni 31. 03. 2012 byl 

ukončen výpovědí ze strany Komerční banky a.s. pronájem nebytových prostor v přízemí 
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budovy Záloţny na Náměstí Přemysla Otakara 762, který banka uţívala od 01. 01. 1999. Do 

konce roku 2012 přes stále zveřejněný záměr pronájmu se nepodařilo uvolněné prostory 

obsadit jiným nájemcem. Ke dni 01. 07. 2012 převzalo OBH do správy objekt č.p. 777 na 

Náměstí Přemysla Otakara, který byl do 30. 06. 2012 uţíván jako Základní škola prof. V. 

Vejdovského. Tato škola ukončila v Litovli činnost a byla přestěhována do nově postavené 

budovy v Olomouci–Hejčíně.  

 V měsíci červenci proběhla výměna oken v bytovém domě na ulici Kysucké 359 – 

360, v listopadu v bytovém domě na ulici 1. máje 791. Rekonstrukce fasád byla 

provedena na bytových domech v ulici Vítězné 105 a v místní části Chořelice č.p. 1238. 

Během roku bylo evidováno 543 poţadavkŧ na drobné opravy v bytech nájemcŧ a 

domech Města Litovel. K 31. 12. 2012 bylo evidováno 85 ţádostí o byt ve správě města a 

38 ţádostí o umístění Domě s pečovatelskou sluţbou na Náměstí Svobody 674. V tomto 

roce bylo uvolněno a předáno novým nájemcŧm 19 bytŧ, 2 pokoje na ubytovně U 

Stadionu 1087, 1 byt v DPS a uskutečnily se 2 přechody nájmu k bytu.  

 V roce 2012 bylo vystaveno 293 smluv na hrobová místa. Smlouvy jsou uzavírány na 

dobu určitou 5 let, v případě pohřbívání do země se uzavírají nájemní smlouvy dle délky 

tlecí doby daného hřbitova. Na hřbitovních poplatcích bylo na pokladně OBH vybráno 

166 327 Kč. Na hřbitově v Litovli – Chořelicích byl v rámci projektu revitalizace zeleně 

hřbitova odstraněn skleník a plocha po jeho odstranění upravena a zatravněna.   

 

9. VÝBORY A KOMISE MĚSTA 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 Předsedou výboru je Ing. Gabriel Ošťádal a jeho členy Ing. Romana Ambroţová, 

Jaroslav Báča, David Baroň, JUDr. Marie Mazánková, Ing. Radovan Urválek a 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 bylo prověřováno: kontrola OV Myslechovice (leden), OV 

Víska, Hanácký jezdecký klub (březen), kontrola veřejných zakázek (duben), OV Unčovice 

(květen), příjmy města z nájmu bytových a nebytových prostor (červen), oprava ulice 1. 

máje (září), hospodaření s příspěvky z rozpočtu Města Litovel pro MK (říjen), projednání 

plánu práce na 1. pololetí roku 2013 (prosinec). Prŧběţně byla kontrolována usnesení RM 

a ZM. O všech kontrolách byly provedeny řádné zápisy a přijata nezbytná opatření 
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k nápravě. Zápisy KV vzorně vedla Mgr. Kateřina Fišrová, tajemnice výboru. Výbor se 

scházel obvykle 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. 

 Během roku 2012 FV projednával rozpočtový výhled na tento rok, 1. rozpočtové 

změny dle aktuálních informací RM, opravený rozpočet na rok 2012 (duben); prodej chaty 

na Přemyslově, realizaci autobusového zálivu zastávky v Chořelicích, čerpání úvěru od KB, 

prodej stavebních parcel pro výstavbu RD na Pavlínce (červen); rozpočtové změny, 

kontrola hospodaření sportovní haly a plaveckého bazénu ZŠ Vítězná (listopad); příprava 

rozpočtu města na rok 2013 a případného provizoria (prosinec). Výbor se sešel celkem 4x, 

zápisy jsou přehledně vedeny tajemnicí FV Vladimírou Čiklovou.   

KOMISE MĚSTA 

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. I nadále se řídila Zásadami města Litovle o hospodaření s obecními byty a 

respektovala Seznam ţadatelŧ o byt Města Litovel z listopadu 2011. Vţdy přihlíţela k 

sociálním a rodinným podmínkám ţadatelŧ, respektovala doporučení Odboru sociálního 

MěÚ a snaţila se vyhovět v případě sociální nouze. Pro další rok byl opět sestaven Seznam 

ţadatelŧ a předloţen RM. 
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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 2012 

komise zasedala 2x a řešila dŧleţité problémy z uvedené oblasti. Těmi byly odprodej 

herních prvkŧ ze hřišť v Litovli a spádových obcích; oprava in-line hřiště v Litovli; 

respektování obecně závazné vyhlášky ML č. 4/2012 o pravidlech pohybu psŧ na 

veřejném prostranství, zejména na dětských hřištích; provozování herních automatŧ ve 

městě; zavádění kamerového systému aj. 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BESIP 

 Předsedkyní komise je paní Hedvika Weberová, členka RM, členy Mgr. Lubomír 

Grézl, Mgr. Marek Faltus, Vladimír Lakomý, Mgr. Oldřich Štěpán, Ing. Martin Benešl. 

Jednatelem komise byl Mgr. Lubomír Broza, velitel Městské policie Litovel. V lednu 2012 se 

vzdal členství v komisi Mgr. Marek Faltus a od března začala v komisi pŧsobit Mgr. 

Michaela Škulavíková, pracovnice DDM. Komise se ke svému jednání sešla celkem 6x a 

věnovala se například těmto otázkám: bezpečnost parkoviště u hřbitova, lanové centrum 

v parku Míru, obnova hřiště in-line na Staroměstském náměstí (leden); provoz Klubu 

mladých, budování kamerového systému ve městě, ledová plocha (únor); tábor pro děti 

ze sociálně znevýhodněných rodin, dopravní soutěţe (březen); plán prevence kriminality 

na léta 2012–2014, Den s IZS (duben); arboretum na sídlišti Vítězná, hodnocení 

prázdninových pobytŧ pro děti ze sociálně slabých rodin (září).       

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 je paní Hana Dohnalová, pracovnice MěÚ. Komise se během roku 

2011 sešla celkem 8x 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, pokračováno v akci zpracování databáze pohřbených 

významných osobností na litovelském hřbitově (ve spolupráci s GJO a MSL), seřazeny 

kroniky od roku 1987, fotodokumentace, materiály v archivu LK. V měsíci září došlo 

k výjezdní schŧzce LK na Bouzov a v říjnu do Chudobína (spolupráce s kronikáři a výměna 

zkušeností). Jako nosné výročí pro rok 2013 bylo vybráno 100 let otevření nových sálŧ 

Záloţny.   

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 v roce 2012 nesešla a byla zrušena.  
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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, 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.  

KOMISE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 

 V lednu 2012 byla nově ustavena komise státní památkové péče v tomto sloţení: 

Petr Navrátil, předseda, pracovník odboru MHaSI MěÚ; Petr Šrŧtek, místostarosta města, 

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI MěÚ, Ing. Jaromír Kolář, vedoucí Finančního 

odboru MěÚ a Jana Konstatská, referentka odboru výstavby MěÚ Litovel, členové. Komise 

projednala Zásady pro vyuţití investičních prostředkŧ z rozpočtu Ministerstva kultury ČR 

stanovených pro program obnovy nemovitých kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou pŧsobností a bylo vyhlášeno 1. kolo, na které připadne celá kvóta těchto 

investičních prostředkŧ. Jde o nemovité kulturní památky, které se nacházejí mimo 

památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami. Celková kvóta pro 

správní obvod ORP Litovel byla vyčleněna ve výši 476 000 Kč a ţadatelem o poskytnutí 

příspěvku byl vlastník kulturní památky. Jeho minimální podíl musí být nejméně 10 % 

nákladŧ, k nimţ se váţe poskytnutý příspěvek. Jeho minimální výše je 50 000 Kč. Do 

Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíţ špatný technický stav byl 

zpŧsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údrţbu. V rozpisu státní 

finanční podpory pro rok 2012 pro obecní úřady obcí s rozšířenou pŧsobností bylo ze 108 

památek v Litovli pro stanovení kvóty programu určeno 85. 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

 Komisi pro projednávání přestupkŧ Města Litovel bylo v roce 2012 postoupeno z 

policie celkem 253 oznámení přestupkŧ, které se staly ve správním území města Litovel a 

jeho 11 místních částí a ve správním území 18 obcí, s nimiţ má Město Litovel uzavřenou 

dohodu o projednávání přestupkŧ. Nejvíc přestupkŧ bylo projednáno proti občanskému 

souţití (slovní a fyzické napadení, schválnosti, hrubé jednání, vyhroţování) a následně 

přestupkŧ proti majetku (krádeţe v obchodech a rovněţ krádeţe jízdních kol, poškozování 

cizího majetku). V menší míře se projednávaly o přestupky proti veřejnému pořádku, proti 

pořádku ve státní správě a územní samosprávě a na úseku ochrany proti alkoholismu. Na 

pokutách bylo uloţeno celkem 37 000 Kč. Zprávu podala paní Ludmila Kaštilová 

z přestupkového oddělení MěÚ Litovel. 

 

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

91 

 

10. MÍSTNÍ ČÁSTI 

BŘEZOVÉ 

 V této místní části ţije 192 občanŧ, z toho 90 ţen a 75 muţŧ, 16 dívek a 11 chlapcŧ. 

Počet dětí do 18 měsícŧ 3, od 18 měsícŧ do 3 let 4, od 3 let do 6 let 6, od 6 do 15 let 14. 

Dospělých potom 165. Prŧměrný věk ţen byl 45,44 rokŧ, muţŧ 45,24, celkový prŧměrný věk 

39,79. Během roku 2012 zemřel 1 občan (ve věku 41 let), narodil se 1 občánek, přistěhoval 

se 1 a také svatba byla pouze jedna.  

 Společenský ţivot v obci zahájili 20. 01. plesem fotbalisté malé kopané, 03. 03. pak 

byl ples Českého červeného kříţe. V lednu bylo uspořádáno jiţ 3. degustační odpoledne 

domácích výrobkŧ ze švestek, meruněk, višní, jablek, hrušek či vína a 6. srpna 16. ročník 

akce „Povodňový guláš“. V závěru července byl uspořádán turnaj v malé kopané, 

kterého se zúčastnilo 9 druţstev. Výjezdní zasedání Rady města Litovel uvítala obec 22. 

října a byly na něm prodiskutovány dŧleţité otázky vzájemných vztahŧ a spolupráce. 

V prosinci (07. 12.) byl poprvé v obci rozsvícen vánoční strom. Z investičních akcí byla 

pořízena nová krytina střechy nad knihovnou v kulturním domě a vybudováno nové WC 

na hřišti.  Zprávu do kroniky podal pan František Navrátil, předseda OV. 

CHOŘELICE 

   Obec měla k 31. 12. 2012 284 obyvatel, z toho 130 muţŧ, 154 ţen, z toho dětí do 15 

let 45, z toho 18 chlapcŧ a 27 dívek. Z větších investičních akcí šlo o: přestavbu dětského 

hřiště u bytovky (nové pískoviště, houpačky, prolézací sestava, dopadové plochy) – 

předáno 20. 06. 2012; výstavbu zastávky BUS (ve směru Olomouc – Litovel) – předáno 08. 

09. 2012; rekonstrukci komunikace po výstavbě kanalizace v úseku od váhy po náves a 

zhotovení nových vrat u hasičské zbrojnice. Dále byla provedena údrţba komunikací 

metodou „patchmatic“ a údrţba chodníku k pivovaru (návoz štěrku TS); instalovány 

odpadkové koše (u lavičky na konci Frištenského ulice a na začátku a konci cyklostezky 

Chořelice – Rozvadovice) – jaro 2012; navýšena zábrana za brankou na hřišti u bytovky (u 

zahrádek); pročištěna dešťová kanalizace v uličce u hasičské zbrojnice; opraveny malé 

(hokejové) branky na hřišti (TS); zakoupena buňka pro dovybavení areálu za hasičskou 

zbrojnicí; úprava krajnic na návsi (kolem parku) a zalití spár v asfaltu v úseku náves – 

bytovka; v ulici Otočnice instalován „okrasný“ květináč; opravena „starší“ kanalizace 

v úseku bytovka – ČS; vykáceny uschlé smrky u váhy; vyznačeny jízdní pruhy na vozovce 

(křiţovatka – nájezd na hlavní silnici);  provedena deratizace v ulici Otočnice – potkani 

(podzim) a zakoupena výzdoba vánočních stromkŧ (světelné řetězy, baňky). 

 Osadní výbor Chořelice se dále mj. zabýval: pronájmem kompostérŧ na zeleň (400 

a 700 l) od města (přihlášeni pouze 4 občané); jízdou motorových vozidel po chodníku 

kolem pivovaru – instalována dopravní značka zákaz vjezdu motorových vozidel; šířením 

zápachu z kanalizace v ulici Otočnice; nepovoleným ukládáním domovního odpadu na 

stanoviště pro tříděný odpad (u váhy); poškozováním zeleně (stromŧ) při sečení trávy 

cepákem (lípy ke hřbitovu, zeleň podél cyklostezky Chořelice – Rozvadovice a podél 

silnice Rozvadovice – Šargoun); úpravou veřejných ploch dotčených soukromou 

výstavbou; parkováním na veřejné cestě (zabránění prŧjezdu); únikem oleje na ploše u 
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bývalé hospody a neodborným ořezem dřevin v parku na návsi (nevhodný termín, 

neodborně). 

 OV nesouhlasil s ceníky na pronájem místností a veřejných prostranství stanovenými 

RML a s paušálními sazbami za energie a vodu (nadhodnocené) a s navýšením daně 

z nemovitostí – pro občany Chořelic (u daně ze staveb o 100 %). Osadní výbor Chořelice 

zásadně nesouhlasil s rozhodnutím ZML o změně územního plánu ve věci: 

1) změny plochy pro občanskou vybavenost (kulturu) na plochu pro bydlení na 

pozemku parc. č. 88/2, a to z dŧvodu, ţe výstavba by znemoţnila odtok 

povodňových vod 

2) rozšíření plochy prŧmyslové výroby pivovaru na úkor navazující plochy ostatní zeleň 

na pozemcích parc. č. 59/11; 59/7; 59/4, a to z dŧvodu znemoţnění smysluplného 

napojení stávajícího chodníku kolem pivovaru na ulici Frištenského a přiblíţení 

prŧmyslového areálu pivovaru na pouhých 45 metrŧ k nejbliţší obytné zástavbě. 

 Ke změně ÚP došlo bez informování osadního výboru a jeho souhlasu. OV podal 

námitku k uvedeným změnám, zaslal otevřený dopis zastupitelŧm města Litovel, danou 

věc zveřejnil prostřednictvím Litovelských novin a svolal veřejnou schŧzi občanŧ obce 

Chořelice   

 Co se týká kulturního ţivota obce – o ten se v obci starají především místní hasiči – 

kromě tradičních pátečních sousedských posezení od dubna do října pořádali rekordní 

počet „rozšířených“ akcí s ţivým hudebním vystoupením nebo diskotékou 22. 06. Country 

večer se skupinou Nepijou, 22. 07. Prázdninová rockotéka se skupinou Shooters, 31. 08. 

akce „Hola, hola, škola volá“, 28. 09. 4. ročník „Svatováclavského lampionového 

prŧvodu“, 27. 10. „Halloweenská party“, dále v prosinci „Rozsvěcování vánočního stromu“ 

na návsi, 28. 12. tradiční „Chořelêcké košt“. 

 Pokud jde o hasičský sport – místní hasiči se zúčastnili okrskové soutěţe v Mladči, 

kde se umístili na 4. místě. Aktivnější v tomto ohledu jsou místní hasiči veteráni, kteří se 

zúčastnili 3 soutěţí – 05. 07. Víska 3. místo, 18. 08. Měrotín 4. místo, 28. 07. Savín 2. místo.  

Myslivci v červnu (30. 06. 2012) zorganizovali Myslivecký dětský den. Řadu let organizují ve 

spolupráci s OV a hasiči úklid obce a své honitby (tj. prostor od Litovle aţ po nákelskou 

pískovnu).  

V místním superkrosovém areálu v bývalé cihelně se uskutečnil soutěţní závod mládeţe.  

Místní fotbalisté – hráči malé kopané od roku 2010 hrající pod názvem Hruška Chořelice 

pořádali začátkem srpna oblíbený a hojně navštěvovaný turnaj v malé kopané. 

V uplynulém soutěţním ročníku 2011/2012 skončili na konečném pěkném 5. místě 1. ligy 

s 33 body (z celkového počtu 198 muţstev). Po podzimní části ročníku 2012/2013 jsou na 7. 

místě s 16 body. 

 V roce 2012 se nepodařilo postoupit v protipovodňových opatřeních na ochranu 

obce a města. Zprávu pro kroniku zpracoval předseda OV Ing. Vladimír Vaněk. 
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CHUDOBÍN 

 K 31. 12. ţilo v Chudobíně 237 obyvatel, 99 ţen (prŧměrný věk 45,94), 103 muţŧ 

(43,5), 13 dívek (6,54) a 22 chlapcŧ (7,27). Přesnější údaje o dětech: 3 děti do 18 měsícŧ; 2 

děti od 18 měsícŧ do 3 let; 8 dětí od 3 do 6 let; 22 od 6 do 15 let; dospělých pak zbývá 

celkem 202. Prŧměrný věk všech občanŧ obce je 39,13 let. Osadní výbor pracoval v roce 

2012 v nezměněném sloţení: Michal Dračka – předseda; Radek Šperlich, Kamila 

Pajonková, René Baroch, Ing. Stanislav Svítek – členové. V závěru roku byl do OV 

kooptován pan Vlastimil Nedoma, který podal o obci rozsáhlou a přehlednou zprávu. 

 Zámecký areál je stále mimo provoz. Nový trakt (tzv. Kongresové centrum) je po 

stránce stavební dokončen, pracovalo se dále na jeho vybavení. Jádro staré zámecké 

budovy podlehlo demolici, stojí pouze obvodové zdivo, jeho fasáda je hotová. Práce 

v areálu probíhají jen nárazově a v omezeném rozsahu. Do zámeckého rybníka byla 

navezena zemina a je tím pádem bez vody, stejně jako rybník obecní. Ze stavebních prací 

došlo k obnovení fasády na prŧčelí budovy obecního domu, pokračovalo se v obnovení 

hřbitovní zídky a v lokalitě bývalého hřiště bylo zbudováno nové, odpovídající předepsané 

certifikaci. Výbava herními prvky odpovídá zhruba předchozímu stavu. Uvedené stavební 

práce organizuje a financuje MěÚ Litovel. 

 Přípravné organizační práce na zaloţení občanského sdruţení Přátelé Chudobína 

byly završeny 28. 03. 2012 valnou hromadou, které se zúčastnilo 27 zájemcŧ z Chudobína i 

okolních obcí. Oficiálně bylo ustaveno v souladu s obecně platnými stanovami občanské 

sdruţení Přátelé Chudobína – spolek pro zachování kulturních a společenských tradic. Za 

členy se přihlásilo 32 občanŧ a do výkonného výboru byli zvoleni: Pavel Prečan ml., Michal 

Dračka, René Baroch, Ivana Malíková, Lenka Ociepková, Ladislav Liška ml., Radovan 

Pajonk. Předsedou sdruţení byl zvolen Pavel Prečan ml. 

 V oblíbeném pořadu České televize „Toulavá kamera“ byla 20. 05. odvysílána část 

s názvem Chudobín – obec tří kostelŧ. Hostem pořadu byl chudobínský občan pan 

Vlastimil Nedoma. Samotné téma vzbudilo u divákŧ značný ohlas a konkrétní reakcí byl 

například zájezd seniorŧ z Jihlavy (10. 10.), zájezd členŧ Asociace muzeí a galerií ČR 

zorganizovaný Vlastivědným muzeem Olomouc (17. 10.). Výklad o dramatickém prŧběhu 

církevní krize v obci v meziválečném období, o úloze faráře Josefa Ţídka a také prohlídku 

všech tří kostelŧ pro zájezdy zajistil pan Vlastimil Nedoma. Ukazuje se, ţe chudobínské 

reálie (zámek, 3 kostely, postava J. Ţídka, letité spory o kostely) jsou zcela nevyuţité 

moţnosti pro rozvoj turistického zájmu o tuto lokalitu.    

 Ze zajímavých akcí zaujal další ročník soutěţe druţstev v malé kopané POREZ CUP 9. 

6. na místním hřišti. Účastnilo se 8 druţstev a chudobínští zvítězili. Na hudebně-literární 

pořad „Vzdávejme Pánu chválení“ byli občané pozváni do kostela Církve československé 

husitské 24. června. Koncert připravil pan Vlastimil Nedoma a účinkovali v něm Koledníci – 

pěvecký krouţek při Husově sboru v Litovli a jeho sólisté. V červenci (21. 07.) se opět na 

hřišti uskutečnil STARFEST – hudební festival začínajících kapel. Nejzávaţnější akcí roku se 

měl stát IV. ročník společenské akce „Bobřík odvahy“ (27. 10.). Byla vybrána lokalita 

v blízkosti vodárenského zařízení pod Parduskou a vše bylo připraveno po stránce 

organizační, materiální i dopravní – ovšem nebylo dohodnuto slušné počasí. Pršelo celý 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

94 

 

den a tak bylo nutné „Bobříka“ odloţit na jaro roku 2013. Na závěr roku (26. 12.) se 

v prostoru vodárny pod Parduskou konal II. ročník Chudobínské vatry na námět: Po 

stopách loupeţníka Parduse. Bylo připraveno i bohaté pohoštění.    

 Co se také mŧţe stát? Dne 30. 07. vznikl poţár dřevěné klubovny na hřišti. Zaloţil jej 

desetiletý školák z Chudobína, kdyţ vhodil hořící hadr na střechu chaty. Pohotově zasáhly 

tři hasičské sbory, přesto střecha shořela úplně, prohořely stropy a částečně ohořely i 

stěny. Na následující sobotu vyhlásil OV brigádu na vyklizení poţářiště, které se zúčastnilo 

20 občanŧ. Během dne se podařilo prostor vyklidit a bylo jiţ zadáno zpracování projektu 

na novou stavbu, tentokrát zděnou, a čeká se na stavební povolení.  

 V červenci se přikročilo k opravě varhan v kostele Církve československé husitské. 

Jednomanuálové varhany, postavené firmou Rieger Krnov v roce 1879 sem byly 

převezeny v roce 1966 z bývalého německého evangelického kostela (tzv. červeného 

kostela) z Olomouce.  Měsíc říjen byl ve znamení posezení nad kronikami. Letopisecká 

komise si udělala své výjezdní zasedání a po projednání své agendy se seznámila 

s chudobínskými kronikami. Podařilo se zajistit kroniky Sokola, Divadelního odboru, kroniku 

hasičskou, Junáka, Pionýrŧ, Církve československé husitské, Církve pravoslavné a kroniku 

PS Kantika. K dispozici byly i materiály z výstavy o obci, která byla prezentována v MK 

Litovel. Vše perfektně připravil a komentoval pan Vlastimil Nedoma, kterému pomáhal 

pan Radek Šperlich, člen OV. Toho, ţe kroniky byly dočasně pohromadě, vyuţil i OV a 11. 

11. uspořádal ve Společenské místnosti bývalé školy besedu pro občany, kterých se akce 

zúčastnilo 25. 

UNČOVICE 

 K 31. 12. 2012 ţilo v obci 400 obyvatel, z toho 173 ţen (jejich prŧměrný věk byl 48,58 

let), 166 muţŧ (46,35), 31 dívek (7,26) a 30 chlapcŧ (7,03). V kategorii dětí byl poměr 

následující: 9 dětí do 18 měsícŧ, 4 od 18 měsícŧ do 3 let, 10 od 3 do 6 let, 37 od 6 do 15 let. 

Dospělých pak bylo 340. Celkový věkový prŧměr obce byl 41,34 roku. Během roku se 

narodily 3 děti a také 3 občané zemřeli. Nejstarší občankou je paní Květoslava Foltýnková, 

které je 92 let. 

 V roce 2012 byl dokončen projekt na rekonstrukci sokolovny a venkovního areálu a 

zaţádáno o stavební povolení. OV chce realizovat akci po etapách. Byly vybudovány 

chodníky ve směru na Mezice a díky částce 500 000 Kč od firmy Cemex bylo moţno 

provést několik drobných oprav, například nová omítka, nátěr a nové dveře v kiosku. Na 

něm byly svépomocí vybetonovány základy a zastřešení. V bývalém sklepě pod restaurací 

byly rekonstruovány prostory nyní připravené pro vyuţití pro spolky nebo i jednotlivce. 

V několika místnostech sokolovny byly namontovány termoventily. Kolem domu pana 

Fabiana byla vyasfaltována část cesty s napojením na cyklostezku.  

 Společenský a kulturní ţivot nedoznal podstatných změn, společenské akce a 

sportovní turnaje se konají v pravidelných termínech jiţ několik let. Aktivní jsou zejména 

chovatelé a členové Sokola. Obohacena byla akce Dětský den, která se v tomto roce 

konala po dva dny – v sobotu probíhaly sportovní hry a v neděli pak vystoupení MŠ 

Unčovice a litovelských tanečních souborŧ. Na podzim roku 2012 převzal místní hostinec 
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pan Pavel Broţ. Další hospoda U Toma uprostřed vesnice v domě paní Lakomé (č.p. 47) 

bude otevřena aţ v lednu 2013. Zprávu podal Ing. Pavel Remeš, předseda OV.  

NASOBŦRKY 

 V obci ţije 462 obyvatel, 214 ţen (prŧměrný věk je 49,7 roku), 206 muţŧ (44,66), 18 

dívek (7,5) a 24 chlapcŧ (8,67). Ve věkových skupinách je rozdělení toto: 1 dítě do 18 

měsícŧ, 5 dětí od 18 měsícŧ do 3 let, 9 od 3 do 6 let, 27 od 6 do 15 let, dospělých pak 420, 

prŧměrný věk všech obyvatel obce je 43,67 roku. Předsedou OV je pan Radek Ošťádal. 

 V lednu (20. 01.) se v obci konal ples Sboru dobrovolných hasičŧ Nasobŧrky, v únoru 

(04. 02.) Charitní ples. Aktivitu projevovali hlavně členové SDH, kteří v září (29. 09.) připravili 

poţární sportovní soutěţ veteránŧ a tradiční noční soutěţ v poţárním sportu muţŧ, kdy se 

místní veteráni umístili na 3. místě. Ze sportovních soutěţí v kopané se turnaje v malé 

kopané (30. 06.) zúčastnilo 5 muţstev a turnaje v nohejbalu – Memoriálu Jardy Zemánka 

(29. 09.) 6 druţstev.  

 Z investičních akcí většího rozsahu je třeba zmínit opravu místní komunikace v ulici u 

domu Skopalŧ. Oprava znamenala odfrézování vrchního krytu a poloţení nové vrstvy 

obalovaného kameniva. Přetrvává problém s kontaminací podzemních vod v obci 

v dŧsledku vytékání zdraví poškozujících látek (PCE, TCE) z prostoru bývalé skládky. Město 

Litovel provedlo zdarma vodovodní přípojky k nemovitostem, kde nebyl veřejný vodovod, 

a nezvýšilo koeficient daně z nemovitosti v katastrálním území obce. Dle posledních 

rozborŧ dochází dále k rozrŧstání znečištění a zvyšování koncentrací uvedených látek ve 

studních. Více v kapitole O Litovli … 

ROZVADOVICE 

 K 31. 12. 2012 ţilo v obci 213 obyvatel, 87 ţen (prŧměrný věk 46,03), 79 muţŧ (43,86), 

30 dívek (7,17) a 17 chlapcŧ (7,53). Věkové skupiny: 5 dětí do 18 měsícŧ, 2 děti od 18 

měsícŧ do 3 let, 13 od 3 do 6 let, 27 od 6 do 15 let, 166 dospělých. Prŧměrný věk všech 

občanŧ obce byl nejniţší ze všech – 36,67 roku. Během roku se narodily 4 děti, z toho 1 

chlapec a 3 děvčata. Nikdo nezemřel.   

 Z plánovaných investičních akcí se podařilo uskutečnit výměnu oken na společné 

budově pohostinství a knihovny, poloţení asfaltového povrchu na nově vznikající ulici, kde 

tímto došlo k propojení cyklostezky ve směru na Unčovice s hlavní silnicí. Celkovou 

rekonstrukcí prošel taneční parket na hřišti. Byl také pročištěn celý náhon od mostu přes 

Mlýnský potok aţ po místní rybníček „Bahéško“. Největší změnou na tváři obce je zahájení 

obnovy návesní zeleně, kde byly vykáceny přestárlé jehličnany a nahrazeny novou 

výsadbou lip, okrasných třešní a šeříkŧ. 

 Kulturní činnost v obci zajišťují v podstatě pouze dobrovolní hasiči ve spolupráci 

s osadním výborem tradičním pečením ryb 1. května, Dětským dnem a vánoční besídkou 

s Mikulášskou nadílkou. Poslední prázdninový víkend pořádá místní myslivecké sdruţení 

sportovní a zábavné odpoledne pro děti s lampionovým prŧvodem ukončeným 

ohňostrojem a následným večerním posezením pro dospělé.  
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 Jedním z velkých problémŧ obce jsou autobusové zastávky na hlavní silnici spojující 

Litovel s Olomoucí. Několik let je upozorňováno na nebezpečnou situaci při přecházení 

silnice a vystupování z autobusŧ, kdy cestující ve směru na Olomouc v podstatě vystupují 

do příkopu a ti méně zdatní nebo děti někdy nestihnou přejít komunikaci včas a tím 

dochází k poměrně častým střetŧm s projíţdějícími vozidly. Zkorodované a děravé čekárny 

nejsou opravdu dobrou vizitkou města při příjezdu do něj. Projekt na novou čekárnu je jiţ 

několik let hotov. V loňském roce byla sepsána petice, která byla předána zastupitelŧm 

města a ti přislíbili realizaci v roce 2013. Všichni tedy doufají, ţe nepŧjde opět jen o planý 

slib. Zprávu podal pan Jiří Skřepský, předseda OV Rozvadovice. 

TŘI DVORY 

 V obci nyní ţije 233 obyvatel – 102 ţen (prŧměrný věk je 46,98 let), 112 muţŧ (45,98), 

6 dívek (6,17) a 13 chlapcŧ (7,46). Věkové sloţení je toto: 1 dítě do 18 měsícŧ, 1 dítě od 18 

měsícŧ do 3 let, 6 dětí od 3 do 6 rokŧ, 11 od 6 do 15 let, dospělých pak 214. Během roku 1 

občan zemřel. Celkový prŧměrný věk obyvatel obce je 43,24 let. Stručnou zprávu do 

kroniky města zpracoval pan Zdeněk Skácel, předseda OV. 

 Z investičních akcí nebyla uvedena ţádná, ale prŧjezd obcí je stále ve stylu 

tankodromu. Snad se dostane i na místní komunikaci? Svaz dobrovolných hasičŧ Tři Dvory 

uskutečnil 30. 03. sběr odpadkŧ podél silnice od Litovle aţ po obec Pňovice a stejně jako 

kaţdý rok byly výsledkem zaplněné kontejnery. O měsíc později – 30. dubna – bylo 

připraveno „pálení čarodějnic“ – prŧvod masek prošel obcí se čtyřmi zastaveními a na 

hřišti se konaly dětské soutěţe, roj čarodějnic a zapálení symbolické hranice. Jiţ potřetí 

pořádal místní SDH neobvyklou akci „Vánoce v létě“, a to 24. června. Akce, na které bylo 

moţno si zakoupit jak tradičního vánočního kapra, punč nebo svařené víno a poslechnout 

si vánoční koledy měla velký úspěch nejen mezi místními, ale i přespolními.  

 Jiţ 63. velký sokolský karneval proběhl za příjemného počasí a dobré návštěvnosti 

na hřišti 7. července 2012. Soutěţ T.F.A. – neboli jen nejtvrdší hasič přeţívá, uspořádali 

místní hasiči jako velmi náročný závod za pouţití dýchací techniky, zdolání aţ 

dvoumetrových překáţek, s během a přenášením těţkých předmětŧ. Poslední akcí roku 

bylo rozsvícení vánočního stromu jiţ 24. listopadu (jako první na Olomoucku!) v prostoru 

před hasičskou zbrojnicí za účasti starosty města Ing. Zdeňka Potuţáka. Vánoční koledy 

přijela zahrát známá dechovka z Pňovic.      

MYSLECHOVICE 

 V obci ţije 341 obyvatel, 148 ţen (prŧměrný věk je 45,26 roku), 137 muţŧ (45,67), 28 

dívek (5,79) a 28 chlapcŧ (4,71). Rozdělení občanŧ do věkových skupin vypadá takto: 10 

dětí do 18 měsícŧ, 9 dětí od 18 měsícŧ do 3 let, 12 od 3 do 6 let, 25 od 6 do 15 let, 

dospělých pak 285. Prŧměrný věk všech obyvatel obce je druhý nejniţší ze všech místních 

částí, a to 38,86 roku. Na svět přišlo během roku 2012 8 nových občánkŧ, zemřela 1 

občanka, paní Drahomíra Utíkalová ve věku 88 let. Nejstarší ţenou v obci je paní Jenovéfa 

Voglová (89), nejstarším muţem pan Oldřich Arnoš (88). Významného ţivotního jubilea se 

doţil bývalý starosta a spiritus agens dění v obci - pan Vratislav Spurný, a to 80 let.     
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 Společenský ţivot obce je bohatý. Jiţ v lednu (14. 01.) se konal hasičský ples 

organizovaný místním SDH na kterém zahrála hudba Dandy Band z Přerova. Dne 25. 02. 

dopoledne byl maškarní rej pro děti, opět pořádaný SDH a večer „šibřinky“ s hudbou Tóny 

z Ladína. V květnu (05. 05.) se konalo námětové cvičení SDH za účasti 8 druţstev, byl 

poloţen věnec k pomníku obětí 1. a 2. světové války, večer pak posezení se skupinou 

Happy End. Dne 19. 05. se místní hasiči zúčastnili Okrskového kola v hasičském útoku 

v Mladči, kde se umístili na 5. místě. Na jiţ 29. Memoriálu Františka Vogla o putovní pohár 

hasičŧ bojovali hasiči z Vísky, Mladče, Měrotína, Drahanovic a domácí druţstvo muţŧ, 

ţenská druţstva přijela i z Haňovic a Měrotína. Mezi muţi zvítězili měrotínští v čase 23 : 77, 

druzí byli hasiči z Myslechovic za 23:86; mezi ţenami byly domácí ţeny za hasičkami 

z Měrotína i Haňovic za 27:61 minut.  

 V Hospŧdce pod Rampachem pan Karel Hamouz připravil ve dnech 21. – 23. 9. 

Posezení s burčákem a specialitami z udírny, k poslechu zahrála místní mladá hudba Zákaz 

vjezdu. Zajímavost se objevila na kopci pod Rampachem – 4 kruhové plátěné stany – jurty, 

jejichţ majitelem je pan Peřina. Jedna slouţí k obývání, dvě pro hospodářská zvířata a v té 

poslední je sklad nářadí a strojŧ. Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje proběhly ve 

dnech 12. a 13. 11., zapsáno bylo 277 voličŧ, volilo jich 111, coţ byla 40% účast. Pro 

kandidáty ČSSD dalo své hlasy 30 občanŧ, pro KSČM 25, pro Koalici pro Olomoucký kraj se 

starosty 14 aj. 

 Ţádné větší investiční akce v tomto roce nebyly realizovány, pouze údrţbové práce 

na místní komunikaci, ořez stromŧ u kapličky a vymalování kulturního domu.  V prosinci (01. 

12.) byl u kapličky sv. Michala rozsvícen vánoční strom, proběhl program a bylo 

připraveno občerstvení – vdolečky, perníčky a tlačenka. V závěru roku (28. 12.) se konala 

valná hromada SDH v kulturním domě, kterou svolal předseda MO SDH Ing. David Číhal. 

Byl zvolen čestný starosta - čerstvý osmdesátník pan Vratislav Spurný - od SDH Čech, 

Moravy a Slezska a Okresního spolku hasičŧ Olomoucka bylo organizaci uděleno 

poděkování za příkladný přístup a práci v odborovém svazu hasičŧ. 

 V tomto roce uplynulo 110 let od narození významného rodáka spisovatele 

katolické orientace, překladatele a esejisty Jana Čepa, který se v obci narodil 31. 12. 1902 

a zemřel v Paříţi 25. 01. 1974. K jeho nejznámějším dílŧm patří Zeměţluč (1931), Polní tráva 

(1946) a Sestra úzkost – vzpomínková kniha na dětství a mládí proţité v Myslechovicích 

(vydáno posmrtně 1975 v Římě).     

SAVÍN 

 V obci ţije 140 obyvatel, 57 ţen (jejich prŧměrný věk je 47,39 roku), 62 muţŧ (48,26), 

8 dívek (9,75) a 13 chlapcŧ. Rozdělení do věkových kategorií je toto:  2 děti do 18 měsícŧ, 

3 od 18 měsícŧ do 3 let, 1 od 3 do 6 let, 15 od 6 do 15 let, dospělých je 119. Prŧměrný věk 

všech obyvatel obce je 41,86 roku. Zemřeli 3 občané, jeden občánek se narodil. 

Přistěhovaly se dvě rodiny, jedna do dolní části vsi, druhá do lokality Na pile. Zprávu pro 

kroniku zpracoval pan Vladimír Lakomý. 

 V únoru se konečně podařilo zajistit zásobování občanŧ alespoň základními 

potravinami (pečivo atp.), kdyţ do místní části začala zajíţdět pojízdná prodejna firmy 

PAULA z Lipníku nad Bečvou. OV schválil SDH Savín kulturně sportovních akce plánované 
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na rok 2012 - soutěţe v poţárním sportu, které jako tradičně kaţdý rok proběhly v areálu 

Na Pindě, na návsi pod kulturním domem a u hasičské nádrţe. Zúčastnili se jich občané 

obce i přespolní. Za SDH Savín soutěţila druţstva dětí, ţen, muţŧ a veteránŧ. Soutěţ dětí a 

veteránŧ byla jiţ druhým rokem pořádána v obci u hasičské nádrţe. 

  Pozemky pod hasičskou nádrţí a některé okolní pozemky odkoupil od majitele 

pana S. místní občan R. N., přičemţ přislíbil pokračovat ve spolupráci s SDH a i nadále 

umoţňovat konání jimi pořádaných akcí. Město Litovel se zúčastnilo draţby zbořeniště 

rodinného domu vedle hasičské zbrojnice, přičemţ odkoupilo pozemky a na nich se 

nacházející stavby za cca 40 tis. Kč. Následně proběhla jednání o vyuţití tohoto pozemku, 

přičemţ SDH Savín projevilo zájem o tento prostor pro potřeby pořádání kulturních a 

sportovních akcí pro občany místní části. SDH Savín jednalo s vedením Města Litovel za 

účasti předsedy OV o pronájmu dotčených pozemkŧ s tím, ţe SDH s pomocí Města Litovel 

zajistí úklid zbořeniště. Nakonec se SDH na své schŧzi usneslo poţádat o odkoupení těchto 

pozemkŧ. Zastupitelstvo prodej neodsouhlasilo a uveřejnilo nabídku k pronájmu. 

  Odbor Ţivotního prostředí Města Litovel nabídl občanŧm moţnost zdarma si zapŧjčit 

kompostéry na biologický odpad, čehoţ velká část občanŧ vyuţila. OV se ve spolupráci s 

Odborem MHaSI, TS a vedením města dohodl na obnovení povrchu (dopadových ploch) 

na dětském hřišti. K realizaci však nedošlo z dŧvodu nedostatku finančních prostředkŧ. 

Město Litovel vyuţilo moţnosti dané změnou příslušné legislativy a citelně zvedlo daň z 

nemovitostí, coţ se u občanŧ místní části Savín setkalo s negativními ohlasy, zejména s 

ohledem na dostupnost sluţeb (občanská vybavenost, kulturní a sportovní vyţití, 

dostupnost zdravotnických zařízení atp.) v porovnání s ostatními místními částmi. Odbor 

MHaSI zajistil realizaci rekonstrukce elektroinstalace v Kulturním domě a opravu cesty 

vedoucí od točny ke konci staré zástavby. Došlo ke znatelnému poklesu spodních vod ve 

studních (o 3 – 4 metry), na coţ reagovali místní občané vyvrtáním studní. Prvních přímých 

prezidentských voleb se zúčastnilo necelých sedmdesát procent občanŧ místní části 

Savín. V 1. kole zvítězil kandidát ČSSD Jiří Dienstbier. 

VÍSKA 

 K 31. 12. ţilo v obci 110 občanŧ, 49 ţen (jejich prŧměrný věk byl 49,65 roku), 46 muţŧ 

(48,7 roku – nejvyšší věk mezi obcemi), 8 dívek (6,88) a 7 chlapcŧ (8,14). Ve věkových 

kategoriích to vypadalo takto: 3 děti od 18 měsícŧ do 3 let, 2 děti od 3 do 6 let, 10 dětí od 

6 do 15 let, dospělých pak 95. Zemřeli 2 občané, nikdo nový se nenarodil. Prŧměrný věk 

občanŧ byl nejvyšší mezi všemi místními částmi, a to 43,92 roku. 

 Jedinou investiční akcí byla výměna vchodových dveří do kulturního domu. Kulturní, 

společenské a sportovní akce: 

04. 02. - Tradiční „Sósedské hasičské bál s hudbou Modrá Rosa“ – pořadatel SDH; 

04. 05. – taneční zábava se skupinou Herrgott a Shooters – pořadatel SDH; 

16. 06. – Rockfest Víska – kaţdoroční setkání dvou místních a dvou praţských skupin, v roce 

2012 vystoupily Shooters a Shaker C za místní a Faust a Exfiles z Prahy – pořadatel SDH;              
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05. 07. - 9. ročník závodŧ hasičŧ veteránŧ „O pravyho kohóta z Viske“ – vítěz Ješov - 

účastnilo se 10 druţstev – Víska, Chválkovice, Chořelice, Ješov, Savín, Myslechovice, 

Nasobŧrky, Luká, Měrotín, Skrbeň;  

21. 09. - setkání obcí Víska - viz  článek pro Litovelské noviny  

27. 12. - košt slivovice 4. ročník. Posledních několik let je pořádán pro místní košt slivovice, 

vţdy v závěru roku. Ve 4. ročníku, obsadil první dvě místa pan Uvízl, na třetím skončil R. 

Krumnikl. 

Setkání Vísek 

Dne 21. a 22. září se ve Vísce konal sraz Vísek. Celkem se setkání zúčastnili zástupci 6 obcí 

Víska z celé České republiky a 2 obcí ze Slovenska. Na Slovensku mají tyto srazy jiţ velkou 

tradici a u nás se jimi nechal inspirovat Stanislav Kamba, starosta obce Vísky a v roce 2009 

zorganizoval 1. setkání Vísek v České republice. Po několika ročnících, kdy se akce setkala 

s velkým ohlasem, se organizace ujala Víska s významnou podporou města Litovle. 

Hlavní část setkání se konala v pátek 21. 09. v kulturním domě ve Vísce. Program začal 

s mírným zpoţděním, protoţe někteří účastníci přijeli opravdu zdaleka, představením 

kaţdé delegace a jednotlivých obcí. Další částí programu byla prezentace o historii obce 

Víska, kterou připravil Radek Havlíček, a která se setkala s velkým ohlasem všech 

přítomných. Pozadu nezŧstal ani Ota Nakládal, který si připravil přednášku o Litovelském 

Pomoraví z velmi netradičního pohledu – ze ţivota hmyzu. Obě přednášky navodily 

výbornou atmosféru a všichni přítomní se pak vydali na prohlídku Vísky. Zastávka s malým 

občerstvením byla na lukách a prohlídka byla zakončena ve mlýně, jenţ je dominantou 

Vísky. Odborný výklad o tom, jak funguje turbína, přednesl Franta Vymětal, jemuţ patří dík 

za vřelé přijetí a trpělivost. 

Poté se celé setkání přesunulo k prohlídce Litovelského pivovaru, kde byli všichni pohoštěni 

pivem a chleby s tvarŧţky. Páteční program setkání Vísek vyvrcholil na bowlingovém 

turnaji. V sobotu dopoledne pokračovalo setkání prohlídkou Litovle, formou příjemné 

procházky, která se rovněţ setkala s kladnou odezvou. Osadní výbor Víska tímto děkuje 

všem, kteří se podíleli na přípravě a prŧběhu celého srazu, zejména pak místostarostovi 

Petru Šrŧtkovi, starostovi města Litovle Ing. Zdeňku Potuţákovi a tajemníkovi Ing. Radkovi 

Vašíčkovi. Všichni jmenovaní byli na srazu přítomni po oba dny a Litovel rovněţ celou akci 

finančně zajistila. Dík patří i Stanislavu Kambovi, starostovi Vísek, který tradici srazŧ Vísek 

zahájil a je jejím hlavním iniciátorem. Příští sraz Vísek se bude konat v červnu 2013 v obci 

Vísky u Boskovic. 

Zúčastněné obce: Víska u Litovle, Kadaň – Víska, Víska u Chotěboře, Kravaře – Víska, Víska 

u Jevíčka, Vísky, Slovensko – Druţstevná-Vieska a Ladomerská Vieska 
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NOVÁ VES 

 V obci ţije 233 obyvatel – 93 ţen (jejich prŧměrný věk je nejvyšší – 49,73), 96 muţŧ 

(43,32), 24 dívek (6,63) a 20 chlapcŧ (6,25). Rozdělení do věkových skupin je toto:  4 děti 

do 18 měsícŧ, 6 dětí od 18 měsícŧ do 3 let, 10 dětí od 3 do 6 let, 24 od 6 do 15 let a 

dospělých pak 189. Prŧměrný věk všech občanŧ obce je druhý nejniţší -  38,92 roku. 

Konala se jedna svatba, 4 děti se narodily a jeden občan zemřel. Stručnou zprávu pro 

kroniku zpracoval pan Miroslav Navrátil, předseda OV. 

 Během roku se ţádná větší investiční akce v obci neuskutečnila. V oblasti sportu 

v obci pŧsobí dvě druţstva malé kopané, a to SK Profit Nová Ves, které hraje 2. ligu a FC 

Peklo Nová Ves, které je ve 4. lize D. V době masopustu byly uspořádány dva plesy. Na 

Den dětí (02. 06.) probíhala zábava v pirátském a námořnickém stylu, v soutěţích bylo 

rozděleno na 40 balíčkŧ pro vítěze i další soutěţící. Tradičně na začátku měsíce května (06. 

05.) se konal pochod do Javoříčka za účasti 70 občanŧ. Turnaj v malé kopané se 18. 

srpna odehrál jako 1. ročník memoriálu Leoše Rozsívala a zúčastnilo se ho 6 druţstev: 

Cholina, Horka nad Moravou, Hospoda U ţida, SK Profit Nová Ves, FC Levotil a FC Peklo 

Nová Ves. Návštěva byla 150 divákŧ.     

 

11. ROZPOČET MĚSTA, DOTACE 

Na jednání zastupitelstva města dne  23.2.2012 byl schválen rozpočet pro rok 2012. Během 

roku ZM a RM prŧběţně schvalovaly rozpočtové změny. 

Plnění rozpočtu za rok 2012 - příjmy: 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Daňové příjmy 105 352 140,00 112 680 965,20 112 831 903,20 

Nedaňové příjmy 36 580 724,29 40 500 427,33 40 419 427,58 

Kapitálové příjmy 830 000,00 619 472,00 623 472,00 

Dotace 30 601 751,71 29 857 014,51 363 286 175,51 

Celkem 173 364 616,00 183 657 879,04 517 160 978,29 

Celkem po 
konsolidaci 172 659 616,00 182 952 879,04 183 026 817,29 

    Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Dlouhodobé přijaté 
půjčené prostředky 22 393 307,45 6 824 623,84 6 824 623,84 

Kontokorentní úvěr 24 940 000,00 5 935 119,23 0,00 

Změna stavu 
finančních prostředků 
na bankovních účtech 2 432 537,65 2 432 537,65 -4 978 989,94 

Celkem financování 49 765 845,10 15 192 280,72 1 845 633,90 

    Celkové zdroje 222 425 461,10 198 145 159,76 184 872 451,19 
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Plnění rozpočtu za rok 2012 - výdaje: 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Běžné výdaje 160 070 349,10 163 705 425,31 484 427 634,09 

Kapitálové výdaje 52 734 266,90 24 818 889,35 24 282 131,64 

Celkem 212 804 616,00 188 524 314,66 508 709 765,73 

Celkem po 
konsolidaci 212 099 616,00 187 819 314,66 174 575 604,73 

    Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Uhrazené splátky  DP 6 789 626,06 6 789 626,06 6 789 626,06 

Uhrazené splátky  KP 3 536 219,04 3 536 219,04 3 536 219,04 

Celkem financování 10 325 845,10 10 325 845,10 10 325 845,10 

    Celkové výdaje 222 425 461,10 198 145 159,76 184 901 449,83 

 

Rozdíl v součtu financování oproti výkazu Fin 1-12 je tvořen položkou 8901 v hodnotě 28.998,64 Kč která nemá 

charakter příjmů ani výdajů. 

Podrobný přehled příjmových poloţek – třída 1, 2, 3, 4 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DLE POLOŢEK 

POL Text 
Rozpočet 
schválený 

Rozpočet     
upravený 

Skutečnost k 
31.12.2012 

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 17 550 000,00  18 089 626,67  18 089 626,67  

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 100 000,00  1 763 592,91  1 763 592,91  

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 650 000,00  1 812 415,22  1 812 415,22  

1121 Daň z příjmů právnických osob 15 510 000,00  17 773 452,72  17 773 452,72  

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 454 140,00  5 321 140,00  5 321 140,00  

11 Daně z příjmů a kapitálových výnosů 42 264 140,00  44 760 227,52  44 760 227,52  

1211 Daň z přidané hodnoty 37 050 000,00  35 835 242,82  35 835 242,82  

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 37 050 000,00  35 835 242,82  35 835 242,82  

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fond 

100 000,00  147 875,00  147 875,00  

1337 Poplatek za komunální odpad 4 500 000,00  0,00  0,00  

1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř. 0,00  0,00  1 000,00  

1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 0,00  4 550 000,00  4 563 433,00  

1341 Poplatek ze psů 250 000,00  297 525,00  297 525,00  

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 000,00  1 274 021,00  1 385 311,00  

1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 37 000,00  37 000,00  0,00  

1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 0,00  248 469,58  248 469,58  

1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 300 000,00  300 000,00  297 600,00  

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00  4 080 758,01  4 080 758,01  

1361 Správní poplatky 3 201 000,00  3 388 800,00  3 453 415,00  

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 8 538 000,00  14 324 448,59  14 475 386,59  

1511 Daň z nemovitostí 17 500 000,00  17 761 046,27  17 761 046,27  

15 Majetkové daně 17 500 000,00  17 761 046,27  17 761 046,27  

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 105 352 140,00  112 680 965,20  112 831 903,20  

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 396 950,00  1 741 922,00  2 015 686,50  

2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 20 000,00  20 000,00  18 074,00  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

102 

 

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00  100 000,00  143 452,00  

2122 Odvody příspěvkových organizací 411 200,00  464 106,80  526 106,80  

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 191 332,00  1 737 376,00  1 992 060,85  

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 19 882 925,00  19 959 058,00  19 177 680,40  

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 250 000,00  9 456 615,64  9 460 619,64  

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 204 000,00  204 000,00  144 000,00  

2141 Příjmy z úroků (část) 345 822,72  330 680,09  194 407,12  

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00  516 362,03  516 362,03  

21 Příjmy z vl. činn. a odvody přeb. org. s přím. vzt. 32 802 229,72  34 530 120,56  34 188 449,34  

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 034 400,00  1 084 126,00  999 929,81  

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 592 946,57  1 254 725,57  1 199 512,57  

22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 627 346,57  2 338 851,57  2 199 442,38  

2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 100 000,00  131 800,00  32 730,00  

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00  0,00  200 000,00  

2322 Přijaté pojistné náhrady 96 149,00  1 176 002,00  1 176 002,00  

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 175 000,00  1 454 959,20  1 463 007,20  

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 29 999,00  30 070,00  35 544,00  

2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 0,00  88 624,00  88 624,00  

23 Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy 1 401 148,00  2 881 455,20  2 995 907,20  

2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 200 000,00  200 000,00  242 016,00  

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 550 000,00  550 000,00  793 612,66  

24 Přijaté splátky půjčených prostředků 750 000,00  750 000,00  1 035 628,66  

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 36 580 724,29  40 500 427,33  40 419 427,58  

3111 Příjmy z prodeje pozemků 830 000,00  171 880,00  171 880,00  

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 
dlouhodob.maje 

0,00  0,00  4 000,00  

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00  250 000,00  250 000,00  

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 0,00  197 592,00  197 592,00  

31   830 000,00  619 472,00  623 472,00  

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 830 000,00  619 472,00  623 472,00  

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00  1 945 372,00  1 945 372,00  

4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 19 029 900,00  19 029 900,00  19 029 900,00  

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00  2 068,25  2 068,25  

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00  3 155 569,37  3 155 569,37  

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 725 000,00  780 000,00  780 000,00  

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00  467 918,00  467 918,00  

4134 Převody z rozpočtových účtů 705 000,00  705 000,00  334 134 161,00  

41   20 459 900,00  26 085 827,62  359 514 988,62  

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 399 071,99  68 811,71  68 811,71  

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 9 267 968,74  3 502 375,18  3 502 375,18  

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00  200 000,00  200 000,00  

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 474 810,98  0,00  0,00  

42   10 141 851,71  3 771 186,89  3 771 186,89  

4 PŘIJATÉ DOTACE 30 601 751,71  29 857 014,51  363 286 175,51  

Příjmy celkem 173 364 616,00  183 657 879,04  517 160 978,29  

Příjmy celkem po konsolidaci                        
(příjmy celkem - převody z rozpočtových účtů pol. 4134) 

172 659 616,00  182 952 879,04  183 026 817,29  
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Rozbor čerpání výdajů po OdPa    

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ 

ODPA Text 
Rozpočet     
schválený 

Rozpočet        
upravený 

Skutečnost k 
31.12.2012 

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a 
svl.vet.péče 

226 000,00  153 052,00  153 052,00  

1036 Správa v lesním hospodářství 0,00  340 055,00  255 488,00  

1037 Celospolečenské funkce lesů 52 000,00  46 250,00  46 250,00  

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 85 650,00  81 217,60  81 217,60  

1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 60 000,00  29 596,00  34 762,00  

2141 Vnitřní obchod 150 000,00  150 000,00  82 225,00  

2143 Cestovní ruch 126 000,00  126 000,00  108 000,00  

2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a 
službách 

750 000,00  282 000,00  244 160,00  

2212 Silnice 13 781 000,00  10 514 474,80  9 229 892,20  

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 815 559,00  2 827 941,00  1 955 821,00  

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 800 000,00  1 660 000,00  1 593 856,00  

2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 100 000,00  100 000,00  92 007,60  

2310 Pitná voda 779 000,00  425 256,00  265 499,40  

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a 
nakl.s kaly 

8 525 718,95  6 003 781,14  7 630 051,52  

2333 Úpravy drobných vodních toků 50 000,00  473 650,00  473 650,00  

2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl 
j.n. 

30 000,00  0,00  0,00  

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 363 365,15  272 969,15  285 709,14  

3111 Předškolní zařízení 2 973 000,00  4 213 792,20  4 249 454,20  

3113 Základní školy 16 338 000,00  18 707 423,00  18 627 347,40  

3114 Speciální základní školy 384 000,00  243 516,00  82 874,00  

3121 Gymnázia 440 000,00  471 772,00  350 555,64  

3122 Střední odborné školy 100 000,00  155 000,00  104 999,60  

3141 Školní stravování při předšk.a 
zákl.vzdělávání 

1 328 000,00  1 333 460,00  1 320 344,25  

3314 Činnosti knihovnické 6 142 730,00  5 531 000,40  5 542 278,21  

3315 Činnosti muzeí a galerií 1 412 000,00  1 847 830,00  1 646 724,25  

3317 Výstavní činnosti v kultuře 0,00  2 000,00  2 000,00  

3319 Ostatní záležitosti kultury 290 000,00  235 914,80  170 200,00  

3322 Zachování a obnova kulturních památek 600 000,00  1 000 000,00  863 636,36  

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár 
hist.povědo 

185 000,00  191 554,00  131 685,60  

3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. 
spol. 

166 000,00  166 319,00  166 319,00  

3341 Rozhlas a televize 815 000,00  815 000,00  387 058,60  

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 425 000,00  425 000,00  336 573,00  

3392 Zájmová činnost v kultuře 6 523 520,00  6 719 439,20  6 187 221,50  

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 
sděl.prostř. 

345 000,00  345 000,00  338 719,10  

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 16 134 910,80  2 711 250,80  2 020 772,43  

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 544 000,00  3 469 640,00  3 472 140,00  

3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 381 600,00  1 728 361,00  1 537 256,00  

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 317 200,00  1 125 411,00  782 427,00  

3519 Ostatní ambulantní péče 250 000,00  250 000,00  250 000,00  

3523 Odborné léčebné ústavy 40 000,00  40 000,00  40 000,00  

3525 Hospice 0,00  5 000,00  5 000,00  

3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. 
návyk.lát. 

15 000,00  15 000,00  15 000,00  

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky 
nemocným 

0,00  3 500,00  3 500,00  

3611 Podpora individuální bytové výstavby 1 000 000,00  1 000 000,00  119 985,00  

3612 Bytové hospodářství 9 694 000,00  10 064 000,00  9 318 634,21  

3613 Nebytové hospodářství 3 712 000,00  3 862 408,00  2 956 355,39  

3631 Veřejné osvětlení 2 522 200,00  2 198 600,00  2 224 178,00  
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3632 Pohřebnictví 200 000,00  154 000,00  49 439,00  

3635 Územní plánování 3 388 000,00  269 400,00  277 800,00  

3636 Územní rozvoj 6 111 640,00  430 252,49  145 692,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 19 724 000,00  19 726 485,20  18 651 123,00  

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 394 000,00  8 793 333,20  8 701 440,82  

3726 Využívání a zneškodňování ostatních 
odpadů 

0,00  469 800,00  469 800,00  

3729 Ostatní nakládání s odpady 0,00  114 000,00  18 000,00  

3733 Monitoring půdy a podzemní vody 140 000,00  95 160,00  95 160,00  

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 187 743,00  736 586,20  736 602,20  

3792 Ekologická výchova a osvěta 75 000,00  0,00  0,00  

3799 Ostatní ekologické záležitosti 0,00  40 920,00  40 920,00  

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00  40 000,00  40 000,00  

4319 Ostatní výdaje související se 
sociál.poradenstvím 

92 000,00  92 000,00  88 907,00  

4322 Ústavy péče pro mládež 5 000,00  5 000,00  5 000,00  

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00  3 000,00  3 000,00  

4357 Domovy 250 000,00  199 378,00  199 378,00  

5212 Ochrana obyvatelstva 240 000,00  240 000,00  92 013,00  

5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na 
krizové st 

200 000,00  100 000,00  84 457,00  

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 559 000,00  5 851 000,00  5 731 973,28  

5511 Požární ochrana - profesionální část 625 000,00  830 900,00  621 607,72  

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 179 000,00  1 335 714,00  1 243 978,78  

6112 Zastupitelstva obcí 3 177 000,00  3 177 000,00  2 822 527,00  

6115 Volby do zastupitelstev územních 
samosprávných cel 

0,00  414 000,00  344 717,12  

6171 Činnost místní správy 40 607 527,40  41 649 613,40  38 606 709,95  

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde 
nezařazená) 

0,00  60 000,00  21 204,00  

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

2 114 476,50  1 457 059,08  994 500,92  

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 528 000,00  1 528 000,00  1 375 080,00  

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně 

705 000,00  705 000,00  334 134 161,00  

6399 Ostatní finanční operace 697 104,20  4 785 756,00  4 293 448,74  

6402 Finanční vypořádání minulých let 2 217 936,00  2 217 936,00  2 217 936,00  

6409 Ostatní činnosti j.n. 614 735,00  639 587,00  818 309,00  

Výdaje celkem 212 804 616,00  188 524 314,66  508 709 765,73  

Výdaje  celkem po konsolidaci                        
(výdaje celkem - převody vlastním fondům par. 

6330) 
212 099 616,00  187 819 314,66  174 575 604,73  

 
Rozbor čerpání výdajů po poloţkách 

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE DLE POLOŢEK 

POL Text 
Rozpočet     
schválený 

Rozpočet                
upravn 

Skutečnost k 
31.12.2012 

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 26 904 000,00  27 971 987,00  26 939 091,00  

5019 Ostatní platy 50 000,00  47 704,00  10 454,00  

5021 Ostatní osobní výdaje 648 800,00  875 823,00  854 001,00  

5023 Odměny členů zastupitelstvaobcí a krajů 2120 000,00  2 120 000,00  1 910 628,00  

5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 0,00  2 257,02  2 257,02  

5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6 955 000,00  7 222 003,00  7 053 046,00  

5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 578 000,00  2 674 297,00  2 577 889,00  

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 128 000,00  128 000,00  118 099,00  

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 000,00  12 601,10  2 798,30  

5041 Odměny za užití duševního vlastictví 15 000,00  15 000,00  0,00  

50 Výdaje na platy, ostatní platby za proved. práce a 
pojistné 

39 408 800,00  41 069 672,12  39 468 263,32  
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5131 Potraviny 5 000,00  13 292,00  12 633,43  

5132 Ochranné pomůcky 98 000,00  13 114,00  61 143,00  

5133 Léky a dravotnický materiál 6 000,00  4 740,00  3 057,00  

5134 Prádlo, oděv a obuv 100 000,00  111 860,00  101 196,20  

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 384 000,00  376 832,00  354 456,00  

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majtk 2 288 320,00  2 326 605,32  2 153 665,47  

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00  20 000,00  11 886,00  

5139 Nákup materiálu j.n. 2 150 800,00  2 185 003,16  1 786 137,49  

5141 Úroky vlastní 1 724 476,50  1 067 059,08  714 261,71  

19 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 100 000,00  100 000,00  77 980,56  

5151 Studená voda 1 511 000,00  1 512 032,45  1 379 338,15  

5152 Teplo 5 555 000,00  5 585 270,18  5 000 590,40  

5153 Plyn 570 000,00  569 203,00  373 363,51  

5154 Elektricáenergie 4 246 000,00  4 398 603,70  3 785 359,29  

5155 Pevná paliva 47 000,00  19 898,00  0,00  

5156 Pohonné hmoty a maziva 390 000,00  412 655,00  329 671,25  

5157 Teplá voda 20 000,00  16 192,38  16 192,38  

5161 Služby pošt 673 000,00  688 390,00  43 204,60  

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 812 000,00  821 999,29  651 338,28  

5163 Služby peněžních ústavů 1 690 000,00  1 690 000,00  1 459 239,65  

5164 Nájemné 199 000,00  272 208,80  176 130,80  

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 282 200,00  1 046 796,20  889 603,00  

5167 Služby školení a vzdělávání 314 000,00  325 766,00  155 658,00  

5169 Nákup ostatních služeb 19 965 540,00  17 594 910,51  15 127 725,61  

5171 Opravy a udržování 20 333 800,00  21 623 413,02  19 400 4022  

5172 Programové vybavení 885 000,00  15 800,00  737,00  

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 330 000,00  261 695,00  73 632,00  

5175 Pohoštění 230 000,00  296 813,44  270 238,44  

5176 Účastnické poplatky na konference 3 000,00  3 000,00  1 400,00 

5177 Nákup uměleckých předmětů 28 000,00  13 900,00  500,00  

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 165 545,40  165 545,40  165 545,40  

5179 Ostatní nákupy j.n. 17 000,00  16 657,00  4 778,40  

5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00  0,00  0,00  

592 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 51 500,00  52 023,00  4 023,00  

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 800 000,00  1 600 000,00  1 560 000,00  

5194 Věcné dary 130 000,00  201 417,20  198 813,30  

5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst zdrav. postiž. 35 000,00  35 000,00  3 559,00  

5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 50 000,00  50 000,00  0,00  

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 68 210 181,90  65 607 695,13  56 797 460,58  

5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 170 000,00  556 305,00  471 738,00  

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 729 128,00  3 711 528,00  3 704 730,00  

5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 166 000,00  858 500,00  858 500,00  

29 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 588 164,00  649 834,00  648 664,40  

52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subj. 5 653 292,00  5 776 167,00  5 683 632,40  

5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 287 035,00  286 887,0 256 762,00  

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 36 492 000,00  36 847 033,00  36 708 071,05  

5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 0,00  10 000,00  10 000,00  

5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organia 0,00  2 505 594,00  2 505 594,00  

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00  30 000,00  30 000,00  

5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 705 000,00  705 000,00  705 000,00  

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,0 0,00  333 429 161,00  

5361 Nákup kolků 20 000,00  20 000,00  17 000,00  

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 517 104,20  5 616 237,00  4 571 618,74  

5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 2 217 936,00  2 217 936,00  2 21796,00  

53 Neinvestiční transf. veřejným. subj a mezi fondy 
téhož subj. 

43 269 075,20  48 238 687,00  380 451 142,79  

5410 Sociální dávky 0,00  40 000,00  40 000,00  
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5424 Náhrady mezd v době nemoci 90 000,00  90 000,00  70 389,00  

5492 Dary obyvatelstu 180 000,00  284 000,00  247 000,00  

5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 0,00  7 000,00  7 000,00  

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 419 000,00  1 315 981,26  1 226 553,00  

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 69000,00  1 736 981,26  1 590 942,00  

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000 000,00  1 000 000,00  119 985,00  

56 Neinvestiční půjčené prostředky 1 000 000,00  1 000 000,00  119 985,00  

5901 Nespecifikované rezervy 400 000,00  118 864,0 0,00  

5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 440 000,00  157 358,80  316 208,00  

59 Ostatní neinvestiční výdaje 840 000,00  276 222,80  316 208,00  

5 Běžné výdaje 160 070 349,10  163 705 425,31  484 427 634,09  

6111 Programové vybavení 350 000,00  159 080,00  1 489 080,00  

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00  77 577,60  77 577,60  

6121 Budovy, haly a stavby 51 264 266,90  20 076 532,95  19 750 870,44  

6122 Stroje, přístroje a zařízení 960 000,00  2 623 847,80  2 484 522,60  

627 Umělecká díla a předměty 0,00  354 100,00  314 100,00  

6130 Pozemky 160 000,00  177 751,00  165 981,00  

61   52 734 266,90  24 818 889,35  24 282 131,64  

6 Kapitálové výdaje 52 734 266,90  24 818 889,35  24 282 131,64  

Výdaje celkem 212 804 616,0  188 524 314,66  508 709 765,73  

Výdaje  celkem po konsolidaci                                  
(výdaje celkem - převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 
krajů pol.  5342 -převody vlastním rozpočtovým účtům pol. 

5345) 

212 099 616,00  187 819 314,66  174 55604,73  

 

Podrobný přehled poloţek kapitálové výdaje  -  třída 6  

  
Název akce ORG 

Skutečnost k 
31.12.2012 Položka 

šatny gymnázium 413 9 000,00 6121 

Litovel - autobusová zastávka Tři Dvory 373 10 053,00 6121 

Založení parku-Staré město Litovel 736 1 40,00 6121 

Kanalizace Myslechovice + Haňovice - PD 3499 23 736,00 6121 

Chudobín - obnova shořelé chatky 3400 23 740,00 6121 

Hřiště Chudobín 350 26 234,00 6121 

Svatojánská fontána 729 35 436,00 6121 

Modernizace objektu č.p. 800  ul. 1 Máje 3462 38 8000 6121 

Nasobůrky - nový chodník 3489 42 000,00 6121 

Parkovací automaty 3512 43 068,00 6122 

chodník pěší Chořelice-hřbitov 3452 46 418,75 6121 

OV Myslechovice 301 54 240,00 6121 

Muzeum 332 56 800,00 6121 

Dopravní opatření Pavlínka - studie 3442 6420,00 6121 

Ochrana obyvatel - xerox xxxx 77 100,00 6122 

AZ Unčovice 3524 90 125,60 6121 

AZ Chořelice 3525 91 520,00 6121 

AZ Rozvadovice 3523 95 625,60 6121 

Podzemní kontejnery 732 100 380,00 6121 

Cyklostezka Tři Dvory 3528 126 450,00 6121 

MŠ G. Fršenského 49 126 840,00 6122 

Pavlínka - výstavba RD - inženýrské sítě 3478 145 692,00 6121 

Dům dětí a mládeže 407 155 000,00 6121 

Pozemky + související náklady s tím spojené 3454 165 981,00 6130 

Sokolovna 428 171 377,50 6121 

Sokolovna Unčovice + areá 465 204 600,00 6121 

Cyklostezka Tři Dvory 3492 207 229,68 6121 
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MŠ Gemerská 48 208 160,00 6122 

Požární ochrana - profesionální část xxxx 210 861,60 6122 

Zahradní ul. prodloužení místní komunikace 3527 247 350,00 6121 

Kamerový systém 911 280 503,00 62 

Lanové centrum u ZŠ Vítězná 905 290 365,00 6121 

socha Gustava Frištenského 431 300 000,00 6121 

Chodníky, odstavné plochy a cyklistické stezky 3461 314 538,00 6121 

Koupaliště 334 448 340,00 6121 

Sběrný dvůr 712 463 919,82 6121 

Kanalizace Rozvadovice, Unčovice, Březové 3490 539 520,00 6121 

Cyklostezka Rozvadovice - Unčovice 3491 558 392,57 6121 

Kanalizace Rozvadovice,Unčovice,Březové,Víska - KP 389 617 760,00 6121 

IT oddělení 233 649 450,00 6122 

opravy MK 3457 745 929,40 6121 

Dětská hřiště 3470 1058 000,00 6122 

výtah Městská knihovna 430 2 792 000,40 6121 

Jungmannova škola 46 4 354 257,60 6121 

Dostavba kanalizace Litovel 3451 6 376 309,52 6121 

Ostatní xxxx 14 100,00 6121 

Výdaje celkem                                 22 715 474,04 
 

Město Litovel přijalo v roce 2012 tyto účelové dotace s UZ:  

 

 

UZ Název částka 

00001 

Dotace na zhotovení bronzové sochy Gustava Frištenského a její umístění v 

Litovli 200 000,00 

00008 Akceschopnost JSDH 144 500,00 

00212 Hanácké Benátky 2012 200 000,00 

00550 Dotace na hospodaření v lesích na území Ol kraje 111 204,00 

13008 MPSV – doplatek sociálních dávek z roku 2011 40 000,00 

14004 JSDH 12 214,00 

14005 Dotace neinvestiční - prevence kriminality 31 000,00 

14876 Dotace investiční – prevence kriminality 261 000,00 

27003 Centrální registr vozidel 58 714,00 

29004 Dotace na úhradu zvýšených nákladŧ na výsadbu melioračních dřevin 46 250,00 

29008 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 340 055,00 

29519 Lesní hospodářský plán v digitální formě 48 576,00 

34053 Rozvoj informační sítě veřejných knihoven 10 000,00 

34054 Dotace na regeneraci městských památek 400 000,00 

34544 Rozvoj informační sítě veřejných knihoven - investiční 70 000,00 

34648 Podpora obnovy kulturních památek - investice 436 000,00 

34908 Program mobility - investice 1 517 000,00 

98007 Pomocné analytické přehledy 70 000,00 

98008 Volby prezidenta ČR 20 000,00 

98193 Dotace na výdaje při volbách krajského zastupitelstva 394 000,00 

98216 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 1 461 372,00 

32133123 Dotace peníze školám - prostředky CZ 329 158,50 

32533123 Dotace peníze školám - prostředky EU 1 865 231,50 

53190001 Dotace na revitalizci Olomouckého rybníka 2 068,25 

53515319 Dotace na revitalizce Olomouckého rybníka - EU 35 160,37 

54515825 Dotace  FS kanalizace   1 169 799,18 

  z toho kanalizace Litovel -                                   1 169 799,18   

54190877 Dotace SFŢP  kanalizace   68 811,71 

  z toho Kanalizace Litovel -                                         68 811,71   

54190877 Pŧjčka  SFŢP kanalizace     137 623,44 

  z toho Kanalizace Litovel -                                        137 623,44   
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12. VODOHOSPODÁŘSKÁ  SPOLEČNOST  ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1120 

 Jednatelem společnosti je Ing. Zdeněk Potuţák, prokuristkou Ing. Helena Stoupová. 

Prŧměrný počet zaměstnancŧ byl 27. Výsledkem hospodaření ze rok 2012 byl zisk ve výši 

2 780 140 Kč. K ţádným změnám ve výrobním programu nedošlo.   

 V roce 2012 byla provedena největší akce v historii společnosti, a to Rekonstrukce  - 

zkapacitnění vodovodního přivaděče pro město Litovel. Na tuto akci bylo vynaloţeno 

21 764 000 Kč a do konce roku společnosti uhrazeno ve formě dotací z Fondu soudrţnosti 

a Státního fondu ţivotního prostředí 11 994 000 Kč. Přivaděč byl vybudován z litiny o 

prŧměru DN 300 v celkové délce 2 115 metrŧ, včetně dvou armaturních šachet a vede od 

podniku Alibona aţ po supermarket Penny podél silnic Dukelské a Uničovské. Jeho 

výstavba byla velmi náročná z dŧvodŧ mnohačetného kříţení silnice a řeky Moravy, které 

se kromě jednoho případu provedlo protlakem. Stručnou zprávu pro kroniku vypracovala 

paní Hana Holínková. 

 

13. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST  

Po několika letech intenzivní investiční činnosti se ve společnosti věnovali spíše 

údrţbě, opravám a drobné investiční činnosti. Na základě energetického auditu v lokalitě 

Uničovského předměstí opravovali izolace teplovodŧ, instalovali  frekvenční měnič na 

čerpadla v teplárně, přesně nastavovali jednotlivé domovní předávací stanice a 

upravovali provozní reţim teplárny. To vše s cílem sníţení ztrát a zvýšení energetické 

účinnosti. Úsilí se vyplatilo a zvýšila se účinnost topného systému o 4,5 %, coţ představuje 

úsporu zhruba pŧl milionu korun ročně. V tomto úsilí chce  společnost pokračovat i v roce 

2013, proto připravila projekt „Modernizace soustavy CZT Vítězná“, kde chce v roce 2013 

rozšířit výrobu elektrické energie a zvýšit účinnost soustavy tak, aby mohla postupně 

sniţovat cenu tepla pro odběratele. 

 V personálním obsazení společnosti nedošlo k ţádným změnám. Z hlediska 

ekonomického došlo ke sníţení zisku. To je zapříčiněno jednak niţší výkupní cenou 

elektrické energie a jednak vyššími náklady na opravy a údrţbu. Dosahované výsledky 

jsou však velmi dobré a dávají dobrý předpoklad pro další rozvoj firmy.  Zprávu pro kroniku 

podal Ing. Jan Fiala, předseda představenstva. 

 

14. .A.S.A. ODPADY   

 Co rok, to zpráva o tom, jak jsme lepší v třídění odpadu. V ekologickém chování, 

tedy házení odpadkŧ do rŧzně barevných kontejnerŧ, však Česko letos zřejmě narazilo na 

svŧj strop. Podle údajŧ ČSÚ začal objem vytříděného odpadu stagnovat, změnit by to 

mohl aţ nový zákon o odpadech. Za loňský rok Češi vytřídili v prŧměru 46 kilogramŧ na 

hlavu, coţ je ve srovnání s předchozími lety uţ minimální změna. Za deset let se však objem 

vytříděného odpadu ztrojnásobil. Češi vytřídí na hlavu například třikrát méně neţ Němci a 

Rakušané, ale jsou podstatně lepší neţ slovenští či polští sousedé. Je to i tím, ţe například 

v Německu jsou povinné zálohy na PET lahve nebo plechovky.  
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 V popelnicích přitom končí v součtu čím dál více odpadkŧ, za loňský rok kaţdý 

vyhodil v prŧměru rekordních 320 kilogramŧ odpadu. Většina stále končí na skládkách i 

proto, ţe pro obce je to pořád nejlevnější zpŧsob, jak se odpadu zbavit. To by se však 

mělo brzy změnit. Ministerstvo ţivotního prostředí dokončuje nový zákon o odpadech, 

který podstatně zdraţí poplatky za vyvezení odpadŧ na skládku. V praxi to bude 

znamenat, ţe obce budou muset vymýšlet jiný zpŧsob, jak s odpadky naloţit. A nejlevnější 

pro ně má být recyklace: například za likvidaci vytříděných PET lahví nic neplatí, naopak 

ještě dostanou zaplaceno. Největší úspory by obcím mohlo přinést třídění bioodpadu, 

tedy například zbytkŧ jídla, ovoce a zeleniny. Bioodpad, který se bude házet do hnědých 

popelnic, totiţ tvoří největší část komunálního odpadu. Podle nového zákona budou 

muset obce lidem takové třídění nabídnout, dosud je tato moţnost jen někde. 

 Jen necelých 15 % odpadu, který vyhodíme do koše, se znovu vyuţije jako materiál 

pro něco jiného. Podle zprávy firmy Eko-Kom, v níţ jsou sdruţeni jen producenti obalŧ, 

vytřídí Češi aţ 72 % obalŧ, hlavně od potravin a nápojŧ. Ministerstvo ţivotního prostředí pak 

vykazuje čtvrtinový podíl recyklace. I nejčernější statistiky však ukazují, ţe jsme se v třídění 

podstatně zlepšili: před 10 lety jsme vyprodukovali jen 16 kilogramŧ tříděného odpadu na 

hlavu, tedy zhruba třetinu toho co dnes. A stále třídíme téměř desetkrát lépe neţ například 

lidé na Slovensku. Podle společnosti Eko-Kom u nás třídí dvě třetiny lidí a počet kontejnerŧ 

na třídění je uţ na počtu přes 200 000 kusŧ. Prŧměrná docházková vzdálenost ke 

kontejnerŧm klesla jiţ na 106 metrŧ.  

 Jaká je skladba komunálního odpadu? Nejvíce je směsného odpadu (74 %), do 

svozu objemného odpadu připadne 11 %, odpady z komunálních sluţeb tvoří 2 % a tříděný 

odpad 13 %. Ten má následující skladbu: papír 33 %, sklo 25 %, plasty 21 %, kovy 11 %, 

ostatní 10 %. Jaké je u nás nakládání s odpady v milionech tun: vyuţívání 11,3, 

odstraňování 6,2, ostatní zpŧsoby 13,0. Ve srovnání produkce komunálního odpadu 

v Evropě jsme se 317 kilogramy na obyvatele a rok mezi nejlepšími (nejvíce mají Kypr 760 

kg, Dánsko 673 kg  a Nizozemsko 595 kg, méně neţ my Estonsko 311 kg, podobně jako my 

– Slovensko  333 kg a Polsko 315 kg). 

 Jak vypadá situace v Olomouckém kraji? Lidé tady mají k dispozici 15 500 

barevných kontejnerŧ na rŧzné druhy separovaného odpadu. Celý kraj patří díky třídění 

k nejlepším regionŧm v České republice. Jenţe souběţně roste i celkový objem odpadŧ, a 

přibývá tak i „hromada“ toho směsného. A ten je nutné vyvézt na skládky, kde platí stále 

přísnější pravidla. Podle údajŧ Hnutí DUHA kaţdý člověk v kraji loni vyhodil v prŧměru za rok 

458 kilo odpadu. „Pokud by region vytřídil 50 %, odváţelo by se na skládku méně odpadŧ 

o mnoţství, které by pokrylo olomoucké Horní náměstí částečně slisovanými odpady do 

výšky 12 metrŧ,“ odhadl Petr Nohava z Hnutí DUHA. Podle odborníkŧ by si lidé měli 

uvědomit, ţe mnohý odpad není nepotřebným smetím, ale surovinou, která se po 

správném zpracování promění na nový výrobek.  

 Aby lidem obce usnadnily třídění, budují více „hnízd“, kde stojí několik kontejnerŧ na 

rŧzný odpad. A některé z nich, hlavně v historických centrech, se snaţí skrýt tyto nádoby 

pod zem. Kontejnery zapuštěné v zemi na povrchu signalizují jen barevně odlišené šachty 

podle druhu odpadu. Nejen, ţe tak  neruší vzhled starobylých ulic, mají také větší 

kapacitu. I u nás se počítá zhruba se 7 takovými stanovišti.  
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 Objevuje se i další novinka – akce propagující odpovědné nakládání s odpady 

přímo v domácnostech. Modré, ţluté a zelené speciální tašky vyvedené ve stejné barvě 

jako kontejnery na tříděný odpad mají lidem v našem kraji usnadnit ţivot a pomoci jim 

doma třídit plasty, sklo i papír s ještě větší chutí. Třeba díky tomu, ţe uţ nemusejí investovat 

do speciálních košŧ na tříděný odpad ani jej v krabicích či igelitkách schraňovat do 

chvíle, neţ je odnesou do kontejneru. V regionu nyní uţ do zdarma rozdávaných „brašen“ 

doma dávají zmíněné tři druhy odpadu lidé v několika městech. Z odolného plastu 

vyrobené kabely tak mohou přimět k větší aktivitě i ty váhavější. Pokud se novinka osvědčí, 

dostane se postupně do většího počtu domácností. O roznášení tašek, které mají vydrţet 

v pouţívání i několik let, dostanou lidé předem informace prostřednictvím letákŧm ve 

schránkách. Příští rok odborníci ve zvolených lokalitách vyhodnotí úspěšnost pomocí  

dotazníkŧ a pokud se novinka osvědčí, rozšíří se postupně k dalším obyvatelŧm regionu. 

 Moţná mnozí ani neví, co se s odpady děje? Při recyklaci se odpady zpracují na 

nové materiály, z nichţ lze znova vyrobit nejrŧznější věci či obaly. Odpady z barevných 

kontejnerŧ je nutné dále dotřídit. Na takzvané dotřiďovací lince se třídí na jednotlivé druhy 

na základě jejich dalšího zpracování a zároveň se odstraňují neţádoucí příměsi, nečistoty 

a odpady. Papír po dotřídění většinou končí v papírnách, kde tvoří aţ polovinu vstupní 

suroviny při výrobě nového papíru. Samotné papírové vlákno lze recyklovat zhruba 

šestkrát aţ sedmkrát. Plast – například z PET lahví se vyrábějí vlákna a z nich poté třeba 

koberce či oblečení. Směsné plasty se pouţívají při výrobě zatravňovacích dlaţdic či 

protihlukových stěn. Sklo – skleněné střepy lze na rozdíl od plastŧ zpracovávat opakovaně 

a pořád dokola. Vyrábí se z něj znova nejrŧznější skleněné obaly. Nápojové kartony – jsou 

vyrobeny ze tří materiálŧ: papíru, kovové a plastové fólie. Pouţitý papír v nich je velmi 

kvalitní a zpracovatelé o něj mají velký zájem. Vytříděné a rozemleté nápojové kartony 

slouţí také k výrobě speciálních desek, ze kterých se dnes stavějí i domy. 

 V květnu zvýšili poslanci horní limit poplatkŧ za odvoz odpadŧ na tisícikorunu, dosud 

to byla maximálně pětistovka. Obcím to má přinést peníze, ale moţná přibude dluţníkŧ a 

exekucí. Češi dluţí obcím za odvoz odpadu pŧl miliardy korun. Zákonodárci tak reagovali 

na stíţnosti mnoha radnic, které tvrdí, ţe jim dosavadní poplatky nestačí a odvoz odpadkŧ 

musí dotovat z rozpočtŧ, často milionovými částkami. Nový zákon dává obcím moţnost 

poplatek zvýšit, ale zda to udělají, záleţí na nich. V našem městě je stanovena cena za 

odvoz při čtrnáctidenním svozu na 500 Kč na hlavu.        

 Statutární orgán .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., Cholinská 1008: Petr Šrŧtek, Mgr. 

Zdeněk Navrátil – jednatelé; vedoucím střediska je pan Radovan Šmíd. Počet 

zaměstnancŧ je 5, během roku ke sníţení jejich počtu nedošlo. Společnost udrţuje i nadále 

dobré hospodářské výsledky na úrovni posledních dvou let.  

 Za rok 2012 byl svoz komunálního odpadu následující: směsný odpad 1 910,6 tun; 

papír a lepenka 156,2 tuny; sklo 89,9 tun; plasty 135,4 tuny; biologicky rozloţitelný odpad 

83,07 tuny; oděvy (pro společnost REVENGE) 41,7 tuny. Byl rozšířen sběrný dvŧr na ulici 

Cholinské (náklady 463 000 Kč, realizováno firmou GLOBAL) a zde uloţeno: 396 tun 

objemného odpadu; 19,3 tun nebezpečného odpadu; 74,3 tuny biologicky rozloţitelného 

odpadu a 123,9 tuny stavebního odpadu. Na podzim zde byly vydávány občanŧm 
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kompostéry – 300 ks o objemu 700 l a 50 o objemu 400 l (více v kapitole Odbory MěÚ – 

Odbor ţivotního prostředí).          

 

15. TECHNICKÉ SLUŢBY LITOVEL, příspěvková organizace, 

 Ředitelem příspěvkové organizace je nadále Ing. Karel Zmund. K 31. 12. 2012 bylo v 

TS zaměstnáno 33 pracovníkŧ, z toho 4 pracovníci THP. Během roku 2012 bylo zaměstnáno 

9 pracovníkŧ na dohodu o práci, 2 na dohodu o pracovní činnosti a 6 pracovníkŧ – 

brigádníkŧ na údrţbu zeleně.  

 Celkový hospodářský výsledek + 974 476 Kč je tvořen mírnou ztrátou v hlavní 

činnosti (- 168 922 Kč) a poměrně vysokým ziskem (1 143 399 Kč) ve vedlejší činnosti, coţ je 

v souladu se zásadami tvorby zisku v příspěvkových organizacích. Oproti období minulého 

roku došlo k dalšímu zlepšení hospodářského výsledku a zisk ve vedlejší činnosti je vyšší o 

753 723 Kč. Na tomto meziročním zvýšení se nejvíce podílí středisko lesŧ (+ 472 000 Kč), 

středisko doprava (+ 237 600 Kč) a zlepšení nastalo i na středisku veřejného osvětlení a 

veřejné zeleně. Výnosové poloţky, tj. příspěvek od zřizovatele ve výši 17 574 000 Kč a 

vlastní výnosy ovšem nestačily pokrýt výši nákladŧ celkem v hlavní činnosti a ztráta byla 

pokryta ze zisku z vedlejší činnosti organizace. Vzhledem k zisku v uvedené výši 974 476 Kč 

je moţno rok 2012 hodnotit jako příznivý. Plánované výnosy v roce 2012 za hlavní a vedlejší 

činnost byly splněny na 106,7 % a plánované náklady byly čerpány na 103,6 %.  

 V údrţbě komunikací  se v úvodu roku  příznivě projevilo mírné počasí bez sráţek a 

mrazŧ, coţ se projevilo v niţších nákladech, naopak zimní období v závěru roku bylo 

nákladnější. Po zimě v jarních měsících byly opravovány poškozené ţivičné kryty a výtluky 

na vozovkách v majetku Města Litovel a v místních částech v Savíně, Nové Vsi, 

Myslechovicích a Rozvadovicích. Tyto opravy stály cca 257 000 Kč. Ţivičná obalovaná 

směs byla poloţena v Unčovicích, Nové Vsi a Rozvadovicích a celkem za opravy 

prováděné dodavatelem bylo uhrazeno 371 000 Kč. Opravy chodníkŧ většího rozsahu 

byly provedeny ve Třech Dvorech, Chudobíně, Nasobŧrkách, Litovli v ulici Palackého, 

Šmakalova, Karla Sedláka a Dukelská. Byly provedeny bezbariérové přístupy na chodníky 

v ulici Šmakalova a v Chudobíně. Všechny tyto opravy provedli pracovníci TS, včetně 

kompletních rekonstrukcí. Byla prováděna také údrţba kanalizačních vpustí spolu 

s čištěním sedimentačních nádob a provedena deratizace kanalizací na sídlištích 

v hodnotě 48 360 Kč. Na čištění a úklidu se podílelo 7 pracovníkŧ TS a vykonavatelé 

veřejné sluţby, která však byla ke konci roku zrušena na základě rozhodnutí Ústavního 

soudu. 

 Údrţba veřejného osvětlení si vyţádala v nákladech na opravy a údrţbu částku 

1 721 000 Kč. Na úseku veřejné zeleně bylo v roce 2012 provedeno v pěti cyklech sečení 

travnatých ploch v katastru města Litovle a v místních částech. Roční produkce 

travnatého odpadu včetně listí činila 538 tun a další mnoţství travnaté hmoty bylo 

zmulčováno. Nemalý podíl zde spadá i na ošetřování stromŧ, okrasných keřŧ, výsadbu 

záhonŧ a květináčŧ, které několikrát poškodili vandalové. V součinnosti s OŢP MěÚ byly 

zajištěny ořezy a kácení stromŧ včetně frézování pařezŧ a v letních měsících zálivka 

stromŧ a květináčŧ. Na základě poţadavku bylo v roce 2012 pokáceno 56 stromŧ, 120 
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keřŧ a další náletové dřeviny. Větve z ošetřených stromŧ byly štěpkovány a v objemu 26 

tun aplikovány na záhony. V této doplňkové činnosti byl dosaţen zisk 168 800 Kč.  

 V lesích Města Litovle a v lesích společenství obcí se hospodařilo celkem na 525,99 

hektaru. Bylo vytěţeno 3 059 m3 dřeva. Příjmy byly 3 052 775 Kč, výdaje 2 380 061 Kč, čistý 

zisk pak 672 713 Kč. V oblasti dopravy bylo vozidly organizace ujeto celkem 75 577 

kilometrŧ, stroji a zařízeními odpracováno 3 587 motohodin, spotřeba PHM celkem za 

hlavní i vedlejší činnost činila ve finančním vyjádření 1 476 461 Kč. Oproti minulému roku 

došlo k nárŧstu cen PHM, a to u benzinu v prŧměru o 2,32 Kč a u nafty o 2,47 Kč na 1 litr a 

částka za PHM se zvýšila celkem o 197 000 Kč. Na vyšších výkonech se výrazně podílelo 

vyšší vyuţití univerzálního vozidla AVIA kontejner při zajišťování přepravy sypkých substrátŧ 

a přepravy palivového dříví třetím osobám. V roce 2012 TS likvidovaly odpady ze zeleně 

převzaté od občanŧ a zpracovávaly je štěpkováním s následujícím vyuţitím štěpky pro 

vlastní potřebu nebo pro třetí osoby v rámci hospodářské činnosti. Po dohodě trávu a listí 

dál pouţívá ZD Unčovice jako zelenou hmotu v rámci přihnojování a zkvalitnění 

zemědělské pŧdy. TS vyprodukovaly odpady ze své činnosti a za jejich likvidaci bylo .A.S.A. 

odpady Litovel a VHS Čerlinka zaplaceno 92 000 Kč.    

 Centrální hřbitov byl udrţován jedním pracovníkem na plný úvazek, další tři hřbitovy 

dle potřeby a poţadavkŧ řadovými pracovníky TS. Údrţba zeleně se prováděla 5x  ročně, 

dále pak odplevelení a štěrkování chodníkŧ, dosévání travnatých ploch, stříhání ţivých 

plotŧ, ořezy stromŧ a keřŧ. Na hřbitově v Chořelicích byly opravovány dlaţby, omítky a 

obklady obřadní budovy, káceny závadné stromy a opraveny popraskané asfaltové 

vozovky. Pro reklamní činnost bylo k dispozici 7 stanovišť s třídílnými plochami a 16 kusŧ 

výlepových ploch HORIZONT na sloupech veřejného osvětlení. V prŧběhu roku 2012 bylo 

vylepeno 3 546 kusŧ plakátŧ a 286 horizontŧ na 542 akcí. Ceny za tyto sluţby byly zvýšeny 

a bylo vybráno více neţ 139 000 Kč. 

 Koupaliště bylo připravováno na sezónu jiţ od poloviny května, provoz byl zahájen 

15. června. Provozováno bylo 57 dní, návštěva byla 4 108 návštěvníkŧ, coţ je v prŧměru 72 

denně. Provoz byl ovšem vysoce ztrátový, a to o 321 000 Kč. Je to dáno vysokými 

mzdovými náklady, kdy bez ohledu na návštěvnost musí být z bezpečnostních dŧvodŧ 

zajištěn dozor plavčíky. Podobně jako zde i v sauně byl provoz pod kontrolou laboratoře 

LITOLAB, KHS, náklady v obou zařízeních byly celkem 31 236 Kč. Saunu navštívilo v roce 

2012 spokojených 2 448 klientŧ, ovšem i zde byla zaznamenána ztráta ve výši téměř 

280 000 Kč. Proto od 1. 1. 2013 bylo schváleno zvýšení cen všech typŧ vstupenek z dŧvodŧ 

nárŧstu cen energií a zvýšené sazby DPH. 

 Ubytovací sluţby pro třetí osoby na ubytovně Pavlínka byly zajišťovány na základě 

smlouvy o zprostředkování ubytovacích sluţeb. V prŧběhu roku zde bylo ubytováno 

celkově 5 013 osob a i přes menší počet ubytovaných je hospodářský výsledek  v černých 

číslech + 9 111 Kč. Přestoţe má ubytovna niţší ubytovací komfort, je zařízení trvale vytíţeno 

a slouţí k ubytování převáţně pro občany sociálně slabší bez trvalého domova.  

 Během roku 2012 byl se souhlasem zřizovatele pořízen majetek v celkové hodnotě 

2 094 773 Kč, a to sekací stroj KUBOTA, traktorová radlice, vibrační pěch (603 720 Kč); 58 

poloţek drobného majetku (166 515 Kč) a 14 poloţek evidenčně vedeného majetku 
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(9 845 Kč). Vyřazen byl majetek ve výši 185 370 Kč (59 poloţek) a 26 kusŧ evidenčního 

majetku do hodnoty 1 000 Kč a 32 ks hmotného majetku (nářadí, mobiliář aj.). Stav 

majetku organizace k 31. 12. 2012 je celkem 17 066 669 Kč.      

 

16. MIKROREGION LITOVELSKO 

  Mikroregion Litovelsko je dobrovolný svazek 21 obcí: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 

Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, 

Vilémov. Rada mikroregionu: předseda: Ing. Zdeněk Potuţák (starosta města Litovel); 

místopředsedkyně: Mgr. Marta Husičková (starostka městyse Náměšť na Hané); členové 

rady: Alena Sedlářová (starostka obce Bílá Lhota), Ing. Zdeněk Foltýn (starosta obce 

Bouzov), Arnošt Vogel (starosta obce Haňovice), Ing. Radovan Vašíček (tajemník MěÚ 

Litovel) a Ing. Václav Arnoš (starosta obce Mladeč). Manaţerkou je paní Eva Vaňková, 

pracovnice MěÚ Litovel.  

  Co mají tyhle obce společného? Na první pohled by se mohlo zdát, ţe jsou to 

obce, které spadají pod pŧsobnost ORP Litovel, tedy obce s rozšířenou pŧsobností. Ale 

není to tak. Dvě obce – Loučany a Náměšť na Hané patří k ORP Olomouc, a naopak do 

ORP Litovel patří i obec Pňovice, která z Mikroregionu Litovelsko před 4 roky vystoupila. A 

aby to bylo ještě zamotanější na území Mikroregionu Litovelsko „operují“ dvě MAS, tedy 

místní akční skupiny, a to MAS Moravská cesta a MAS Region Haná. S oběma místními 

akčními skupinami  mikroregion spolupracuje.     

 A co tedy vlastně 21 obcí, které jsou součástí svazku obcí Mikroregion Litovelsko 

spojuje? Co mají společného? V zakladatelské smlouvě a ve stanovách, které byly 

podepsány 21. 10. 2003 se dočteme, ţe svazek obcí koordinuje postupy ve vztahu 

k orgánŧm státní a krajské správy a hlavně, ţe se o postupech radí. A skutečně, starostové 

mikroregionu se scházejí ať uţ na valných hromadách nebo  zcela neformálně i mimo 

region, občas i se starosty z celého Olomouckého kraje. A ţe mají stále co koordinovat a 

radit se o postupech o tom není pochyb. Stačí, kdyţ se sejdou dva starostové, hned 

najdou společný problém k řešení. Co se dá dělat, krajský úřad je přece jen zejména 

malým obcím dosti vzdálený, na jejich problémy nemá čas.  

 Rozvoj samosprávy obcí, další bod stanov. Malé obce mají většinou jedinou 

úřednici, která musí zvládnout nejpestřejší úkoly. Ale ve 21 obcích, to uţ se sejdou 

odborníci, většinou odbornice, na všechny moţné záludnosti. Stačí pak zavolat na jinou 

obec nebo přímo do Litovle, a problém je hnedle řešitelný. Pro úředníky obcí organizuje 

mikroregion jak odborné semináře na radnici v Litovli, tak i neformální setkávání. 

 Rozvoj cestovního ruchu. Snad nejdŧleţitější program Mikroregionu Litovelsko. A 

nemyslí se tím jen přilákání turistŧ k nám na Litovelsko. Cílem je zvyšování kvality ţivota 

obyvatel. Mnozí naši obyvatelé nejraději proţijí volný čas doma, v našem regionu. Ne 

kaţdý touţí trávit čas v cizích krajinách. Zajímavých a atraktivních cílŧ je u nás opravdu 

hodně. Míst k procházkám nebo přímo značených pěších túr je na Litovelsku opravdu 

dostatek. A stačí se podívat na cyklomapu, cyklotras je u nás víc neţ kde jinde. Zastavit se 
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cestou někde na dobré jídlo a pak spát ve vlastní postýlce. No není to příjemně strávený 

volný čas?  

 Financování. Příjmem mikroregionu jsou příspěvky obcí ve výši 25 Kč na obyvatele. 

Dalším  příjmem mohou být dotace. Olomoucký kraj podpořil Mikroregion Litovelsko jiţ 

několikrát. Právě s pomocí Olomouckého kraje mohly být uspořádány velké koncerty na 

zajímavých, mnohdy jindy nepřístupných místech, např. v parku zámku Chudobín, v parku 

zámku Nové Zámky, v Arboretu Bílá Lhota, na návsi obce Dubčany, v zámku Náměšť na 

Hané, na hřišti Osouch v Loučce nebo koncert kapely Hradišťan na faře v Nákle. Další 

menší koncerty a společenské akce probíhají ve všech obcích svazku. A ač se to zdá 

neuvěřitelné, teprve při koncertech někteří obyvatelé Litovelska zjistili, kde se vlastně obce 

Dubčany a Loučka nacházejí. S pomocí příspěvku z Olomouckého kraje byly opraveny i 

některé sakrální památky – boţí muka, kamenné a ţelezné kříţky. Evidenci drobných 

sakrálních památek vede Mikroregion Litovelsko velice pečlivě, byla zpracována 

v minulých letech s pomocí další získané dotace. Jen pro zajímavost – drobných 

sakrálních památek vedeme na území mikroregionu víc neţ 450.  

V minulém roce i letos získal mikroregion dotaci také z Ministerstva pro místní rozvoj  na 

výstavbu cyklotrasy pro rodiče s dětmi Lesánkova cyklotrasa. Cyklotrasa prochází lesy 

města Litovel a Olomouc. Tenhle projekt je velice chválen, současně  však i zatracován. 

K Lesánkově cyklotrase by měl být vyhotoven i propagační leták. Ale jak ho vyrobit – 

nafotit, kdyţ je Lesánek neustále okraden a poničen? Tenhle nový a neotřelý nápad 

přinesl zcela nové problémy, bohuţel. Letošní příslib z MMR se týkal dvou záleţitostí. Jednak 

vybudování cyklotrasy Litovel – Olomouc jiţní trasou, to znamená přes Unčovice, Náklo, 

směr Vojnice, Globus, Hejčín a návaznost na Horku na Moravě. Vznikne tak ucelený okruh 

Litovel – Olomouc – Litovel. Z druhé části příspěvku z MMR bude vydána publikace o 

obcích Mikroregionu Litovelsko. Text je článek paní Evy Vaňkové v čísle 8 Litovelských 

novin z roku 2012, str. 8 a je převzat do kroniky s jejím svolením.  

 Během roku 2012 připravilo vedení Mikroregionu Litovelsko řadu akcí, z nichţ si 

pozornost zaslouţí například účast na Regiontour Brno, XI. ples Mikroregionu (leden); 

exkurze do Otaslavic – příklad dobré praxe (březen); účast na Urbis Invest Brno, účast na 

pietní akci v Javoříčku (duben); exkurze starostŧ ve stanici HZS v Litovli, setkání se zástupci 

MAS Regio Emilia Romagna a pobyt v Benátkách se starosty Olomouckého kraje (květen); 

Memoriál Josefa Vitoula v Měrotíně s večerním vystoupením hudby Herrgott  rock, 115. let 

SDH Bílsko s kapelami Koníčanka a Modrá rosa (16. 06.), Létohraní v Loučce s vystoupením 

Wabiho Daňka a Piňovských kancŧ na Osouchu (červen). 

 V červenci  byla otevřena pŧjčovna kol v Litovli zajišťovaná firmou RAKOLA (kola 

byla zakoupena z prostředkŧ Mikroregionu), 21. 07. akce Senicky  hode s koncertem 

bubenické skupiny JUMPING DRAMS; v srpnu Dechovka Joţky Šmukaře na pouti 

v Července a 25. 8. Loučení s prázdninami v Haňovicích. Velmi úspěšnou akcí bylo Farní 

hraní v Nákle s vystoupením skupiny Hradišťan Jirky Pavlici, kde bylo na 2 000 divákŧ a 

posluchačŧ (01. 09.). V září se také uskutečnil zájezd do Štítŧ s tématem prohlídky 

protipovodňových staveb, Den obce Střeň a koncert skupiny QUEENMANIA v Bílé Lhotě 

(společně s obcemi Mladeč a Bílá Lhota). V kostele v Bílsku vystoupil DESIQUAL QARTET (5. 

10.). Bohatý na akce byl měsíc listopad – klaunské vystoupení pro děti a dospělé – Vojtěch 
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Vrtek (07. 11.), posezení s dŧchodci v Loučanech (9. 11.), Unčovické hraní ve tvrzi a ukázky 

řemesel, koncert skupiny DESIQUAL  QARTET (18. 11.), Adventní koncert univerzitního sboru 

ATENEUM v Luké (24. 11.) a Cholinské listopadání s vystoupením zpěváka Ţalmana – 

Lohonky (30. 11.). Závěr roku doprovázela Mikulášská nadílka v Loučanech (05. 12.) a 

Adventní koncert v monastýru ve Vilémově (15. 12.). Rada Mikroregionu Litovelsko se sešla 

celkem třikrát a valná hromada se konala dvakrát.  Příští rok 2013 je spojen s oslavami 10. 

výročí existence tohoto svazku obcí a je jasné, ţe jde o smysluplné spojení výhodné pro 

všechny partnery i pro spolupracující organizace. 

 

17. OLOMOUCKÝ KRAJ 

 V loňské kronice jsme téma našeho kraje poněkud odbyli, a proto mu věnujeme 

větší pozornost letos i s ohlédnutím dozadu. Na  otázku, jak se ţije v Olomouckém kraji , jiţ 

několik let  je odpověď v podstatě stejná – ţádná sláva. Na konci roku 2011 ze 14 krajŧ 

v České republice skončil ten náš aţ na 11. příčce. Nelichotivé místo patřilo regionu podle 

ţebříčku sestaveného na základě prŧzkumu prestiţní agentury Bison + Rose nazvaného 

Místo pro ţivot. Ačkoliv má kraj své silné stránky, mezi které patří například vysoký počet 

lékařŧ a zubařŧ v přepočtu na 10 000 obyvatel či dostačující kapacita mateřských škol,  

pomyslné skóre v prŧzkumu mu kazí velká nezaměstnanost nebo třeba vysoký počet 

uţivatelŧ drog. Prŧzkum vycházel z osmi oblastí, které zahrnovaly  54 rŧzných kritérií a náš 

kraj skončil aţ na čtvrtém místě od konce.  

 Které to jsou ty silné stránky kraje? Nejlépe v republikovém srovnání je kraj 

hodnocený v oblastech Zdravotnictví a sociální péče či Ekologie a ţivotní prostředí. 

V obou skončil v polovině ţebříčku krajŧ, kdyţ obsadil 7. místo. Třeba oblast zdravotnictví 

regionu přinesla nejvíc bodŧ. Počet lékařŧ na 10 000 obyvatel je tu dokonce druhý nejvyšší 

v celokrajském srovnání a v počtu zubních lékařŧ je náš kraj čtvrtý. Horší je to s nadějí na 

doţití, 77,15 let vyneslo regionu aţ 11. místo a v počtu nemocničních lŧţek na 1 000 

obyvatel je aţ devátý. Do druhé poloviny ţebříčku kraj spadl i kvŧli nízkému počtu lŧţek 

v zařízení pro seniory.  

 Spolu se zdravotnictvím a sociální péčí bodoval region i v oblasti ekologie a 

ţivotního prostředí, kde skončil opět sedmý ze čtrnácti regionŧ. Došlo tu k pozitivním 

změnám v odstranění ekologických zátěţí a výrazně se zlepšila recyklace odpadŧ. 

Rozšíření kanalizační sítě a čistíren odpadních vod má zásadní vliv na čistotu vody 

v řekách, bohuţel se nelepší čistota ovzduší. Podobně region bodoval v oblasti nazvané 

Péče o děti a vzdělávání, která byla vŧbec nejdŧleţitější posuzovanou oblastí. V kapacitě 

mateřských škol byl region dokonce nejlepší, kdyţ na 100 dětí předškolního věku připadá 

v našem kraji 81 míst. Na šestém místě je region v atraktivitě vysokého školství. 

 Olomoucký kraj má ale své početnější slabé stránky. Například co se týče výdajŧ 

na vědu a výzkum, region je má nejniţší v republice. Výdaje na vědu a výzkum na 

jednoho vědeckého zaměstnance činí za rok 757 525 Kč, coţ znamená poslední 14. místo 

mezi kraji. První mezi slabými stránkami je slabý rozvoj infrastruktury. Dopravní infrastruktura 

v kraji je jen prŧměrná, kdyţ na 10 kilometrŧ čtverečních připadá necelý kilometr 

rychlostních komunikací, dálnic a silnic první třídy. Horší je situace s připojením lidí na 
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kanalizaci nebo k vodovodu. Na kanalizaci jsou napojeny asi tři čtvrtiny lidí, coţ regionu 

vyneslo v prŧzkumu aţ 10. místo mezi kraji. Niţší procento napojení lidí na vodovodní a 

kanalizační síť zpŧsobuje velká roztříštěnost sídel. Celkově je region v oblasti kvality 

infrastruktury aţ na devátém místě.  

 Stejné umístění kraj obdrţel také v oblasti volnočasových aktivit. Přitom v jednom 

z hlavních kritérií – počtu kulturních akcí na tisíc obyvatel – je region s přehledem nejlepší. 

Ovšem v dalších aspektech je to horší – například v počtu divadel na 100 000 obyvatel je 

region úplně poslední a pestré nabídce kulturních akcí neodpovídá prŧměrná 

návštěvnost, která je desátá nejhorší v  republice. Obyvatelé Olomouckého kraje také 

méně tráví svŧj volný čas ve sportovních organizacích a klubech. 

 Jako druhá nejdŧleţitější oblast hodnocení se do výsledkŧ prŧzkumu promítla 

bezpečnost  15 % a kraj skončil v této oblasti aţ jedenáctý. Region sráţí vyšší počet 

narkomanŧ nebo i niţší počet policistŧ na 1 000 obyvatel. Nepříliš dobře je na tom kraj 

s nehodovostí, v počtu nehod je devátý v pořadí. Mnohem lépe je v regionu hodnocena 

úroveň kriminality, kdyţ máme pátý nejniţší počet trestných činŧ na tisíc obyvatel a o 

dobré práci policie svědčí také objasněnost trestných činŧ. V regionu vypátrala policie 

viníky v 47 % případŧ, coţ představuje 6. místo mezi kraji.  

 Jaký je zájem lidí o činnost ve spolcích, sdruţeních, jak se zapojují  do veřejného 

ţivota? V této oblasti jsme obsadili nepříliš příznivé 11. místo, coţ je hluboce podprŧměrný 

podíl. K pozitivŧm ale patří, ţe lidé mají vyšší zájem rozhodovat o veřejných věcech přímo 

z pozice zastupitelŧ neţ v převáţné většině regionŧ. Dá se tedy říci, ţe obyvatelé kraje 

ovlivňují dění kolem sebe víc prostřednictvím demokratických institucí neţli občanskou 

angaţovaností. Ve volební účasti je kraj devátý nejhorší.  

 V oblasti pracovních podmínek prŧzkum hodnotil hlavně nezaměstnanost a vše, co 

ovlivňuje. Míra nezaměstnanosti v kraji je jedna z nejvyšších v republice, mezi 

registrovanými nezaměstnanými je znepokojivých více jak čtyřicet procent těch, kteří 

nemají práci uţ déle neţ rok. Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu 

je 10,36 %, coţ opět znamená jen 13. místo mezi kraji. Mzdy jsou hluboko pod celostátním 

prŧměrem. To vše přiřklo kraji předposlední třinácté místo v ţebříčku. Je pravdou, ţe 

nezaměstnanost v kraji patří k nejvyšším v republice uţ tři roky a vysoký počet 

nezaměstnaných úzce koresponduje s vysokým počtem uchazečŧ na jedno pracovní 

místo, protoţe trh jich nabízí v kraji velmi málo. Naopak pozitivní je skutečnost, ţe mezi 

nezaměstnanými je méně mladých lidí do 24 let. Jejich podíl na celkovém počtu 

nezaměstnaných je 15,52 %, coţ je druhý nejniţší podíl mezi kraji. Toto místo svědčí mimo 

jiné o dobré uplatnitelnosti absolventŧ středních škol a učilišť.  

 Aţ 11. místo Olomouckého kraje v ţebříčku Místo pro ţivot není podle politologa UP 

Olomouc Tomáše Lebedy zrovna lichotivé. Upozorňuje, ţe hodně záleţí na zvolených 

oblastech či kritériích. Za vysloveně špatné například nepovaţuje, ţe v regionu ţije jen 

zhruba 14 cizincŧ na tisíc obyvatel, coţ je druhé nejhorší číslo v republice. „To rozhodně 

není známka xenofobie. Cizinci si nevybírají místo podle přístupu lidí, ale podle moţností 

práce a podnikání a těch je v našem regionu výrazně méně,“ vysvětluje politolog. 

Pozitivně třeba hodnotí i nadprŧměrný počet dárcovských odběrŧ krve na tisíc obyvatel 
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kraje, coţ svědčí o tom, ţe naši lidé nejednají alibisticky a jsou ochotni zachránit ţivot 

jiným. Za jednu ze základních oblastí dŧleţitých pro rozvoj regionu povaţuje i vysokou 

úroveň zdravotnictví a péči o vzdělání. „V počtu kulturních akcí na tisíc obyvatel je kraj  

nejlepší v republice. Region má vŧbec velký kulturní potenciál. Mnoho lidí při svém 

rozhodování, zda se sem nastěhovat nebo ne, bere právě pestrou kulturní nabídku vedle 

zdravotnictví a vzdělávacích moţností jako dŧleţitou podmínku. Bohuţel rozvoj regionu 

brzdí nedostatek pracovních příleţitostí a vysoká nezaměstnanost,“ uzavírá Tomáš 

Lebeda. 

 Jsme za polovinou roku a objevuje se další hodnocení kraje, opět nepříliš příznivé, 

protoţe přibyly další problémy. Představte si obrazně, ţe náš kraj je ţivý organismus. A jako 

takový má své neduhy. I kdyţ „pacient“ není zcela zdráv, ale ani těţce nemocen, trápí ho 

stále vysoká nezaměstnanost a nízké mzdy, obojí spolu úzce souvisí. Pravidlo, ţe vysoký 

počet nezaměstnaných a nízké mzdy jsou dobré pro investory, a tím i pro rozvoj kraje, uţ 

neplatí. Mnohem dŧleţitější je dnes úroveň vzdělání a pracovní síly. Není dobré, kdyţ se 

musí lidé zaučovat i na to, co by měli umět. Prŧměrné mzdy jsou nyní čtvrté nejniţší v zemi, 

i kdyţ meziročně stouply o 3,8 % na 21 298 korun. Problémy s financemi má v kraji daleko 

víc domácností, neţ je celorepublikový prŧměr, včetně rodin, kde oba rodiče pracují.  

Míra nezaměstnanosti překročila deset procent. Za poslední čtyři roky se kraj propadl ze 

středu republikového ţebříčku aţ na 11. místo, bez práce je zde momentálně 34 591 lidí. A 

do budoucna nelze očekávat návrat k číslŧm před rokem 2009, kdy ekonomika zaţívala 

nejlepší období. Na trhu práce to spíš vypadá na stagnaci.  

 Těţký zásah dostal region v době, kdy se zhroutil textilní gigant OP Prostějov. O práci 

přišly tisíce lidí. Naštěstí šlo o jediného velkého zaměstnavatele, který se neudrţel v silné 

konkurenci. Jiné velké firmy v regionu, třeba přerovská Meopta či mohelnický Siemens, se 

drţí.  Další přetrvávající základní problém je chudá síť rychlostních komunikací a dálnic a 

pomalé tempo jejich výstavby. Třeba stavba rychlostní komunikace Mohelnice – Šumperk 

se  nekonečně protahuje, osudy výstavby R 35 jsou kdesi v nedohlednu. 

 Nedobrá je i další zpráva. Jste místní? Za kraj kaţdý dluţíte 5 799 Kč! Podle údajŧ 

ČSÚ z konce června 2012 ţilo k 31. 3. 2012 v Olomouckém kraji 638 080 obyvatel. 

Vzhledem k tomu, ţe kraj v současné době dluţí 3,7 miliardy korun, na jednoho kaţdého 

z nás připadá dluh ve výši téměř šesti tisíc korun. Je to moc, nebo málo? Záleţí na úhlu 

pohledu. Krajská reprezentace samozřejmě tvrdí, ţe tak vysoké číslo sice mŧţe na první 

pohled překvapit, je třeba se nicméně dívat na to, jak ovlivní hospodaření kraje. Podle 

expertŧ nijak  drasticky. Na druhé straně je tempo zadluţování olomouckého hejtmanství, 

které na konci roku vyskočí  na 10 %, a celkové závazky kraje tak překročí čtyři miliardy 

korun. Ekonomové krajského úřadu tvrdí, ţe vzhledem k dlouhodobé splatnosti úvěrŧ na 20 

let dluhová sluţba vychází jako velice dobrá, nyní je na úrovni 7 – 8 %, riziková hranice je 

aţ kolem třiceti procent.  

 Představitelé hejtmanství dokonce zadluţování obhajují. „Ke zvyšování dluhu nás 

vedou tři dŧvody. Existuje neopakovatelná šance čerpat prostředky z Evropské unie, na 

dotované investice však musí kraj přispívat z vlastního rozpočtu. Za druhé máme výhodnou 

smlouvu s Evropskou investiční bankou s úrokem kolem jednoho procenta a byla by škoda 

toho nevyuţít. A za třetí kvŧli současné krizi stavební firmy šetří a ceny klesají. Později 
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bychom akce udělali dráţ a moţná bychom na ně ani neměli,“ tvrdí Ivan Kosatík, 

náměstek hejtmana, který odpovídá za krajské finance. Porostou výdaje na dopravní 

obsluţnost, sociální sluţby nebo výkon státní správy. Na investice jde o 300 milionŧ korun 

víc – 1,4 miliardy korun, coţ je rekordní číslo v historii kraje. Je nutné dokončit centrum pro 

slabozraké v Olomouci–Hejčíně, dostavět Slovanské gymnázium v Olomouci, pavilon 

seniorŧ ve Chválkovicích nebo například opravit zámek v Čechách pod Kosířem. To vše je 

dobré a potřebné, jen aby u nás brzy nezazvonil výběrčí a chtěl po kaţdém uvedených 

šest tisíc!?     

 Další z nepříjemných otázek zní: jsme dosti atraktivní pro turisty a jak je to 

s návštěvností kraje? Olomoucký kraj má jedno další nelichotivé prvenství – zdejším 

ubytovacím zařízením ubylo v poslední době nejvíc hostŧ ze všech krajŧ celé republiky. 

Vyplývá to z údajŧ ČSÚ o cestovním ruchu za druhé čtvrtletí roku 2012. V hotelech, 

penzionech a dalších zařízeních se za tyto měsíce ubytovalo celkem 106 767 turistŧ, coţ je 

o 3,5 % méně, neţ za stejné období loni. Celkový počet přenocování je 328 486, coţ 

představuje pokles oproti loňsku o 12,4 %. Nemusí to znamenat velkou ztrátu, zásadní je, 

jak zhodnotí sezónu provozovatelé památek nebo dalších sluţeb. Faktem ale je, ţe 

konkurence ze strany jiných krajŧ stoupá a při propagaci je třeba vymýšlet stále nové, 

atraktivnější věci. Jednou z novinek, která má pomoci zvýšit počty návštěvníkŧ regionu, 

má být propagace skrze sociální sítě, třeba Facebooku. Také vzniká mobilní aplikace – 

prŧvodce po krajských církevních památkách. Na pokles hostŧ má vliv i to, ţe lidé mají 

méně peněz a omezeny jsou i školní výlety.  

 U cizincŧ to ale neplatí, těch se v našem kraji za druhé čtvrtletí, turisticky 

nejatraktivnější období, ubytovalo celkem 27 461, coţ je o 1,8 % více neţ za stejné období 

loni. Míří ovšem hlavně do Olomouce, nejvíc je totiţ zajímají památky. V samotném městě 

se zvýšil počet návštěvníkŧ z Ukrajiny, Lotyšska nebo Ruska. Do ankety:,, Přijíţdí do kraje 

dostatek turistŧ“ se zapojila i vedoucí litovelského muzea Mgr. Zdena Frištenská. „Dejme 

lidem speciální akce. Mám pocit, ţe počet turistŧ v našem kraji má vzrŧstající tendenci. 

Ale vţdy je co zlepšovat, kraj by měl posílit sluţby spojené s cestovním  ruchem, zatraktivnit 

některé atrakce. Stačila by delší otvírací doba, speciální akce, programy, které se stávají 

tradicí …“ 

 Abychom stále jen neskuhrali, podívejme se na pozitivnější výsledky prŧzkumu 

veřejného mínění, který si od  univerzity nechal vypracovat Olomoucký kraj. Prŧzkum pro 

olomoucké hejtmanství zpracovali na katedře politologie a evropských studií Univerzity 

Palackého a jeho výsledek hovoří za všechno: k Hané má velmi srdečný vztah velká část 

jejích obyvatel a stěhovat pryč se nechtějí. A kdyţ uţ ano, tak především za lepší prací a 

s vyhlídkami na vyšší výdělek. Navíc i přes ekonomickou krizi v posledních letech podíl 

spokojených stoupl  na téměř 83 % z rŧzně oslovených  lidí ze všech koutŧ regionu, kteří byli 

s kvalitou svého ţivota spokojeni. O čtyři roky dříve to bylo něco málo přes 75 %.  

Nejpočetnější skupinu tvořili lidé, kteří jsou spíše spokojeni, těch byla nadpoloviční většina. 

 Záporný pohled na svŧj ţivot v kraji mělo jen něco přes 16 % osob. U části z nich 

byla příčinou nespokojenosti nízká úroveň ţivota jejich domácností. Zjednodušeně řečeno, 

čím lepší ţivotní úroveň, tím spokojenější byli oslovení s kvalitou svého ţivota. Nejvíce 

spokojeni byli lidé, jejichţ rodina hospodařila měsíčně s více neţ 75 000 korunami, nejméně 
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pak ti, s celkovými příjmy domácnosti do 18 000 korun. O stěhování tedy Hanáci obvykle 

uvaţují, aţ kdyţ je k tomu dotlačí okolnosti, jako je třeba výhled na lepší práci za hranicemi 

regionu. Nejvíc nakloněni přesídlení  byli lidé z Jesenicka. Svou roli hrál i věk. Čím mladší byl 

tázaný, tím váţněji uvaţoval o odchodu. Právě vysoká nezaměstnanost se dostala na 

pomyslné první místo v ţebříčku největších problémŧ kraje. Dotázaní se dívali kriticky i na 

dostupnost zdravotní péče a bezpečnost. Ještě specifikace ţebříčku. Jak jste spokojeni 

s kvalitou ţivota v Olomouckém kraji: rozhodně spokojen 25 %, spíše spokojen  57 %, spíše 

nespokojen 12 %, rozhodně nespokojen 5 %, neví 1 %. Nejspokojenější byli lidé mezi 41 aţ 

50 lety věku a lidé nad 63 let. Nejméně spokojeni byli mladí lidé mezi 18 a 25 lety a lidé 

před dŧchodem, tedy mezi 51 a 62 lety, ale také nezaměstnaní a pracující dŧchodci. Jen 

6,6 % z dotázaných řeklo, ţe se rozhodně chce přestěhovat mimo Olomoucký kraj. Dalších 

8 % o tom uvaţuje. Téměř 83 % lidí balit kufry rozhodně nebo pravděpodobně nehodlá. Tři 

procenta neví. (Zdroj Olomoucký kraj a UP). 

 Ještě neţ uzavřeme téma našeho regionu, uvedeme ještě jedno diskutabilní téma. 

Jsme krajem nevěřících Tomášŧ? Z velkého sčítání lidu vyšlo najevo, ţe v Olomouckém 

kraji ţije mezi moravskými regiony nejméně lidí, kteří jsou věřící. Podle některých ale stojí za 

podobnými údaji pouze fakt, ţe řada lidí kolonku „víra“ při vyplňování dotazníku prostě 

přeskočila. Oproti předchozímu sčítání počet lidí hlásících se ke konkrétní víře razantně 

klesl. A to ze 237 588 z roku 2001 na letošních 104 736. Obrovský odliv zaznamenala 

především římskokatolická církev, ke které se v roce 1991 oficiálně hlásilo 306 482 lidí. O 

deset let později jich bylo 208 074 a letos jen 84 991. Na druhou stranu se ale při sčítání 

objevilo  42 vyznavačŧ pohanství, 52 příznivcŧ islámu a bez přívrţencŧ v regionu nejsou ani 

hinduisté! 

 Dŧvodŧ tak velkého propadu počtu věřících, bude asi více. Například fakt, ţe 

dnešní doba je spíše zaměřená na výkon a výsledky, neţ na hledání vnitřních hodnot. I 

podle odborníkŧ mŧţe za strmým propadem ve statistikách stát i prostý fakt, ţe lidé 

nezodpovězením dobrovolné otázky vzkazují: „Státe, do toho, v co věřím, ti opravdu nic 

není!“ Ovšem k jakémukoliv náboţenství se v celé zemi odmítla přihlásit téměř polovina 

obyvatel, a to uţ o něčem svědčí. Víra je velmi intimní věc, do které skutečně nikomu nic 

není a nepřímo to potvrzuje i skutečnost, ţe za ateistu se v kraji označilo jen něco málo 

přes 42 tisíc lidí. 

 V závěru roku se opět objevilo hodnocení jednotlivých krajŧ a bylo zjištěno, ţe 

nejhorší podmínky pro ţivot musí strpět obyvatelé Moravskoslezského, Ústeckého a 

Olomouckého kraje. Tvrdí to analýza společnosti DATANK. Hodnocení kvality ţivota 

probíhalo pomocí statistických dat, veřejného mínění i kolegia, které bylo sloţeno 

z nezávislých osobností. Bodovalo se osm základních oblastí z nichţ největší váha byla 

dána pracovním podmínkám a bezpečnosti. Za třetí nejdŧleţitější kritérium povaţují 

hodnotitelé zdravotní péči a síť sociálních sluţeb.  

 Z výsledkŧ jasně vyplývá, ţe chcete-li mít šťastný a bezstarostný ţivot, musíte se 

přestěhovat do Královéhradeckého kraje, který je nadprŧměrný v sedmi z osmi 

hodnocených oblastí. S balením kufrŧ ještě nezačínejte, rozmyslete si nejprve, co vlastně 

chcete. Jestliţe potřebujete práci, vydejte se do Prahy, ale zároveň si pořiďte roušku a 

začněte pracovat na posílení své imunity. Ţivotní prostředí je zde úplně nejhorší, stejně jako 
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bezpečnost. Preferujete-li bezpečí a klid, vyrazte na Vysočinu. Sice je tam podle analýzy 

trochu nuda, ale nejméně lidí tam bere drogy a páchá trestnou činnost. Takţe, kaţdý kraj 

má svá pozitiva i negativa a náš kraj si vedl takto: pracovní podmínky 13. místo, 

bezpečnost 10. místo, zdravotnictví a síť sociálních sluţeb 9. místo, péče o děti a 

vzdělávání 9. místo, ekologie a ţivotní prostředí 11. místo a volnočasové aktivity a turismus 

6. místo, vţdy ze 14 krajŧ ţebříčku. Ještě percentuelně odpovědi na otázku: kde se lidé cítí 

nejlépe? Kolik lidí je spokojeno se mzdou – 9 %, s dostatkem pracovních příleţitostí – 9 % 

(12. místo); s bezpečností na silnicích 61 %, s bojem s kriminalitou 48 % (9. místo); s počtem 

dětských hřišť – 67 %, s kvalitou škol – 79 % (2. místo mezi kraji). Autoři prŧzkumu tedy 

sledovali několik oblastí – pracovními příleţitostmi počínaje přes bezpečnost, moţnost 

vzdělání či zdravotní péči a rozvojem infrastruktury a občanské společnosti konče. Největší 

vliv na to, aby se lidé cítili dobře, přece jen hraje práce a odměna za ni.       

  Srovnání Olomouckého kraje s ostatními tuzemskými regiony, o které se postaral jiţ 

uvedený projekt Místo pro ţivot, Hanou uvrhl aţ na 12. příčku ţebříčku všech krajŧ. Uvedl 

všechny minusy a z nich vytáhl ty největší: málo práce, málo cizincŧ a obyvatele, které 

příliš nezajímají kulturní akce. Pokusme se obrátit loď a neţ začneme balit kufry, 

rozmysleme si, jak a kde vlastně chceme ţít. Jít třeba do Prahy znamená sice daleko lepší 

pracovní příleţitosti, plat i širokou škálu kulturního vyţití, ale na druhou stranu se člověk musí 

smířit se špatným ţivotním prostředím. Pestrost kulturních akcí by naši Hanáci zrovna 

neocenili, velkými jejich milovníky podle statistiky rozhodně nejsou. A přestoţe se v našem 

kraji naopak proti republikovému prŧměru koná zhruba dvakrát více kulturních akcí na 

obyvatel, potýkají se tu kulturní akce ve srovnání s prŧměrem v zemi s téměř poloviční 

návštěvností.  

 A v nepříliš povzbudivém tónu lze pokračovat. Umístění kraje na chvostu ţebříčku 

poměrně věrně odráţí ekonomickou situaci – niţší prŧměrná mzda a vyšší míra 

nezaměstnanosti bezprostředně ovlivňují ţivoty občanŧ. Takţe kraj mŧţe dbát na kvalitu a 

dostupnost veřejných sluţeb, ale v oblasti ekonomického rŧstu má omezené moţnosti. 

Máme ale také své bonusy. Lidé tu dýchají poměrně zdravý vzduch – míra jeho znečištění 

je o 40 % niţší neţ je prŧměr ČR. Nadprŧměrný je i počet trestných činŧ, které se podaří 

objasnit. Dobrá je i dostupnost lékařské péče i mateřských škol.  Jsou to ale spíš naše 

těšínská jablíčka. Za krajskými minusy nehledejme jenom ekonomickou krizi. Svou roli hraje i 

krize morální. Lidé propadají apatii, přestávají se snaţit něco měnit s tím, ţe to stejně nemá 

smysl. Neměli bychom slyšet jen na laciná politická hesla před volbami, ale vzít za to a 

začít pracovat i sami na sobě. Jen jestli to není jen mŧj hlas volajícího na poušti?                 

 

 

 

 

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

121 

 

18. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LITOVEL 

 Uţ desítky let se město snaţilo o dokončení nového územního plánu. Na konci 

minulého roku konečně začalo svítat a vypadalo to, ţe se to podaří a město se začne 

plně rozvíjet. Bez územního plánu se totiţ jen těţko jedná o výkupu s vlastníky pozemkŧ tolik 

potřebných na stavby v rámci protipovodňových opatření či o stavbě odklonu silnice 

Uničov – Červenka – Litovel. Od poloviny října 2011 si navrţený územní plán mohli zájemci 

prohlédnout na odboru výstavby MěÚ nebo na webových stránkách města.  

 Proč nyní ten spěch? Před časem ještě město mohlo vycházet z toho pŧvodního ze 

70. let, ale nový stavební zákon jeho platnost „zrušil“. Bez pro rozvoj obce tak podstatného 

dokumentu jsme měli výrazně omezený manévrovací prostor při řešení větších staveb, jak 

uvedeno výše, a neexistence „úzetka“ bránila i rozrŧstání některých větších firem mimo 

zastavěná území. Pŧvodní plán pocházel uţ z roku 1970. Po roce 1989 se město snaţilo 

vytvořit době odpovídající nový.  Jenţe po katastrofických záplavách v roce 1997 se 

práce na něm pozastavily. Čekalo se mimo jiné na vyřešení systému ochrany proti velké 

vodě, který naše „Hanácké Benátky“ nezbytně potřebují. 

 Lidé se mohli seznámit s novým plánem a podle představ města měl platit letos na 

jaře nebo na začátku léta. Litovelským se rozváţou ruce při jednáních o některých 

finančně i technicky náročných stavbách. Jde například o výše uvedený plánovaný 

odklon silnice, která vede dnes obydlenou částí obce a spojuje nás s nedalekým 

Uničovem (v plánech vedený jako rezerva). I kdyţ naděje na jeho postavení v blízké době 

zatím s ohledem na finance není, je dŧleţité, ţe se po létech rýsuje jeho podoba. „Počítá 

se, ţe by trasa v budoucnu vedla od Červenky směrem k litovelskému splavu dál 

k Nasobŧrkám, před nimiţ by se vrátila na pŧvodní silnici R 35 a ke kruhovému objezdu u 

prŧmyslové zóny,“ popisuje situaci náš místostarosta pan Petr Šrŧtek.  

 Radost z toho, ţe se město dočká aktuálního územního plánu, neskrývala ani mluvčí 

Povodí Moravy Veronika Hrdá: „Bez územního plánu se nám nedaří uvést potřebná 

protipovodňová opatření do ţivota. Nemáme moţnost, jak lidem vysvětlit, ţe na určitém 

místě je území vyčleněné na daný účel.“ Dobře víme, ţe přestoţe Litovel leţí hned na 

několika říčních ramenech a velká voda nás trápí poměrně často, dodnes proti ní 

nemáme účinnou obranu. A to mimo jiné i kvŧli odporu některých vlastníkŧ pozemkŧ se její 

výstavba poměrně dlouho odkládá. Aktuální územní plán by měl být pádným 

argumentem, který posune vyjednávání dopředu. „Dnes je jen na vŧli vlastníka, jestli chce 

nebo nechce pozemek na protipovodňovou ochranu prodat,“ doplnila mluvčí Povodí 

Moravy. 

 „Územní plán je další stupínek, který otevře cestu k dalším jednáním s vlastníky 

pozemkŧ,“ potvrdil místostarosta Šrŧtek. Obdobně i podniky touţící po rŧstu k němu 

dostanou příleţitost. „Fungování bez územního plánu nese problémy i se stavěním 

v takzvaném extravilánu (pozn. území leţící mimo zastavěné části obce). I firmy nás tlačí, 

abychom jej přijali, protoţe se chtějí rozšiřovat, stavět nové provozy bez platného 

územního plánu v řadě případŧ nemohou, nebo je to velmi sloţité,“ dodává litovelský 

starosta Ing. Zdeněk Potuţák.  Zájemci si mohli navrţený územní plán prohlédnout od 17. 

října do 16. listopadu jak na odboru výstavby MěÚ, tak na webových stránkách města a 
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veřejné projednání spojené s odborným výkladem proběhlo 16. listopadu 2011 ve Velkém 

sále Záloţny.  

 Ke schválení územního plánu tak chybí jen krŧček. Zastupitelstvem města prošlo 

všech 60 připomínek, které lidé a rŧzné instituce k plánu měli. Jakmile je architekt 

zapracuje do konceptu a zastupitelé jej znovu veřejně projednají, bude mít město tolik 

vyhlíţený dokument. Místostarosta Petr Šrŧtek, který společně s pracovnicí odboru 

výstavby MěÚ paní Janou Konstatskou měl projednávání připomínek na starosti, nyní věří, 

ţe se tak stane do konce června. Toto datum si uţ jistě červeně krouţkují zejména ti, kteří 

se kvŧli neplatnému územnímu plánu nemohli zatím pustit do stavby rodinného domu, 

rozšíření firmy nebo budování protipovodňové ochrany. 

 „Všechny připomínky, které jsme k novému územnímu plánu měli, zastupitelé 

schválili,“ dodává pan Šrŧtek s tím, ţe se jednalo o drobnější změny, které snad nenaruší 

další schvalování. Připustil nicméně, ţe k plánu existují i další „výhrady“. Na základě 

dohody se zainteresovanými lidmi se jimi budou zabývat aţ v rámci první změny nového 

územního plánu. Konkrétně tak jde třeba o jiţ před deseti lety plánované protaţení cesty 

přes ulici Frištenského do místní části Chořelice. „Jenţe v té době se počítalo, ţe by Litovel 

ve výhledu, mohla mít dvacet tisíc obyvatel. Za těch deset let se hodně změnilo. Dnes 

víme, ţe některé věci jsou zbytečné,“ dodává místostarosta Šrŧtek. V ulici Frištenského je 

totiţ uţ nová cesta, která by se stěţí předělávala, a protaţení se nelíbí ani některým 

místním obyvatelŧm. Pokud by se ale do zpracování změny zasáhlo hned, schválení 

klíčového dokumentu pro rozvoj města by to zbrzdilo o řadu měsícŧ.  

 

19. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

  Byť příprava protipovodňových opatření, která město ochrání před stoletou vodou, 

pokročila a začíná se vyřizovat stavební povolení, radní nechtějí tak dlouho čekat. Díky 

čerstvému územnímu rozhodnutí jsme snad o krok blíţ vyhlíţeným opatřením, jejich 

převedení z papíru do reality bude ale ještě během na dlouhou trať. V roce 2013, jak 

Povodí Moravy pŧvodně doufalo, se s jejich stavbou pravděpodobně nezačne. Jenţe 

Litovelští chtějí mít uţ nyní nějakou jistotu, ţe budou alespoň zčásti chráněni před 

záplavami, a proto město Litovel proto chce po Povodí Moravy, aby vyčistilo koryta 

některých místních tokŧ od nánosŧ.  

 Jedná se třeba o zlepšení prŧtoku v problémových úsecích Malé Vody, Radniční 

Moravy a Mlýnského potoka. „Protipovodňová opatření vidíme ještě jako velice vzdálená. 

Snaţíme se proto Povodí Moravy přesvědčit, aby stávající toky nějak zkapacitnili či vytěţili 

bahno,“ uvádí náš starosta Ing. Zdeněk Potuţák. Radní uţ na dané téma jednali i se 

zástupci Správy CHKO Litovelské Pomoraví, které podle slov vedoucího Ing. Michala 

Servuse proti plánu nic nenamítá. Povodí se letos vedle údrţby koryt, vodních staveb na 

nich a prořezávání dřevin na březích chce pustit i do několika větších akcí. Jde o část 

Radniční Moravy – Nečízu, kvŧli zanesení sedimenty. Je třeba najít místo pro uloţení 

nánosŧ a vyřídit potřebná povolení a na podzim je moţno daný úsek vyčistit. Opravit 

bude nutno opevnění a opěrné zdi pod jedním ze stavidel a práce přijdou asi na 2,5 
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milionu korun. Umoţní ovšem lépe regulovat stav vody na daném toku, a to je uţ nějaké 

zlepšení.  

 Čištění ale budou nepochybně blokovat a komplikovat nelegálně postavené 

objekty. „Za ty roky si lidé kolem řek postavili rŧzné drobné stavby a náš stavební odbor 

bude muset řešit jejich případné odstraňování nebo dodatečné povolování, aby vŧbec 

bylo moţné toky pročistit,“ podotýká náš starosta.  

 Snadné to nebude ani s budováním hlavní protipovodňové ochrany, která má přijít 

celkem na zhruba 800 milionŧ korun. Povodí mŧţe nyní díky vydanému územnímu 

rozhodnutí sice začít vyřizovat stavební povolení, jenţe faktické zahájení prací brzdí někteří 

z majitelŧ pozemkŧ. A to plány budoucí ochrany před velkou vodou odborníci předloţili 

lidem uţ v roce 2006. Od té doby se s majiteli jedná, kvŧli nim uţ se musel projekt dvakrát 

přepracovávat. Záleţitost se dotýká asi 160 vlastníkŧ, u zhruba šesti desítek jsou 

vyjednávání uţ delší čas neúspěšná. Nyní, po schválení územního plánu se snad všechno 

pohne rychleji kupředu. 

 Protipovodňová ochrana města před stoletou vodou je rozdělena do tří etap. Nultá 

zahrnuje zvýšení kapacity koryt Moravy a elektrárenského náhonu, avšak pro ochranu 

před dvacetiletou vodou ji musí doplnit první etapa. Uţ nyní je ale jasné, ţe se zahájení 

prací neprotne s termínem, do kterého je moţné začít čerpat peníze z druhého „balíku“ 

peněz na zahájení protipovodňových staveb. Vzhledem k nevypořádaným 

majetkoprávním vztahŧm se to jistě nestihne a bude se muset počkat na další dotace.     

 Je pravdou, ţe vodohospodářŧm se daří Moravu jakţ takţ svazovat. Vţdyť od 

katastrofických povodní je to uţ celých 15 let. Ve sdělovacích prostředcích se ve druhé 

červencové dekádě o nich objevují články a rojí se otázky, jak ničivé by byly dnes a co jim 

uţ stojí v cestě. Snad stojí na to zavzpomínat: povodně roku 1997 skutečně ukázaly, ţe 

přívlastek Hanácké Benátky nepatří městu nadarmo. Velká voda tu poničila 43 domŧ a 

téměř všechny kostely. Poté, co záplavy opadly, problémy neustaly, naopak. Ve stojící 

vodě a zaplavených tŧních se začali líhnout komáři a pro obyvatele města nastala další 

pohroma – komáří kalamita. Povodňová bilance byla strašlivá: řeka zpŧsobila obrovské 

škody, kdyţ postihla 538 obcí, zničila 12 151 bytŧ a 4 652 jich poškodila, bez pitné vody 

bylo 52 obcí, znehodnoceno 3 500 studní, bez elektrického proudu bylo 200 000 

domácností a bez zemního plynu 30 000 odběratelŧ. Největší škody v regionu byly právě 

v okrese Olomouc, a to 5,5 miliardy korun. Hrozivá byla i bilance lidských obětí, kterých 

bylo v kraji 25, nejvíce v obci Troubky na Přerovsku 9, v okrese Olomouc pak 5. Celkové 

ztráty na ţivotech nakonec zaznamenaly pŧl stovky mrtvých. Celkem bylo evakuováno 

26 500 lidí a nouzově jich bylo ubytováno 16 653. Chce se věřit, ţe taková apokalypsa se 

nebude jiţ nikdy opakovat. 

 Kdy se ale Litovel postaví velké vodě naplno, těţko spekulovat. Situace na konci 

srpna 2012 vypadá takto: podle pŧvodních plánŧ Povodí Moravy se s protipovodňovými 

stavbami mělo začít uţ v roce 2013, jenţe nezačne. Jistý prý není ani další termín, který 

padl – rok 2014. Ergo kladívko: pokud by velká voda ohroţovala Litovel dnes, nebylo by 

město, leţící na šesti ramenech řeky Moravy, o moc lépe chráněné neţ před těmi 15 lety. 

A ţe se to v nejbliţší době nezmění, o to se zaslouţili majitelé některých pozemkŧ, kteří 
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brzdí rychlý start stavby na papíře uţ dávno připravené. Nezvrátil to ani fakt, ţe jsme po 

létech čekání dostali kýţený územní plán, v němţ jsou daná opatření zakreslená.  

 Jak jsme psali výše, s nultou etapou chtělo Povodí Moravy začít příští rok. Nakonec 

to bude moţná v roce 2014 nebo i později. Aţ se podaří vodohospodářŧm převést do 

reality vše, co je v plánech, teprve potom bude Litovel chráněna před stoletou vodou. 

Povodí Moravy se zaklíná vypořádáním majetkŧ, ale starosta města správně upozorňuje, 

ţe vodohospodářŧm mŧţe být město pouze nápomocné, kdyţ investorem jsou oni, nikoliv 

město. Tedy na tom, zda váhající vlastníci řeknou „ano“, závisí budoucnost ochrany 

„Hanáckých Benátek“ před záplavami – tak se konečně vzpamatujme! Chceme doufat, 

ţe se podaří zahájit alespoň nultou etapu!? „Pokud by to ale nebylo provázáno se 

stavbou první etapy, nejspíš by se hned tak stavět nezačalo,“ posteskl si starosta města.  

 Povodí mělo přitom v případě rychlého získání souhlasu od majitelŧ začít stavět 

„nultou“ etapu uţ příští rok. Nakonec to bude v roce 2014 nebo i později. „Nultá varianta 

se zřejmě bude dělat současně s první variantou a předpoklad je, ţe to bude aţ v roce 

2015,“ říká náš místostarosta pan Petr Šrŧtek. Nultá varianta by sice byla z pohledu výkupu 

pozemkŧ bezproblémová, ale řešila by jen část potíţí. Aby měla její stavba smysl, musí na 

ni navázat další, technicky náročnější, první etapa. A tu uţ neúspěšný výkup ploch brzdí.  

Celou věc nyní posoudí strategičtí experti. Ti rozhodnou, zda lze nultou část provést 

samostatně nebo ne. Ta by vyřešila rekonstrukci a zkapacitnění koryta Moravy a 

elektrárenského náhonu a je pro ni jiţ zpracována dokumentace pro územní řízení a je 

vydané i územní rozhodnutí.  

 Pokud jiţ ale existuje platný územní plán, lze sáhnout i k vyvlastnění.  „Tuto moţnost 

však bereme jako krajní řešení,“ uvedl k tomu starosta města a místostarosta pan Petr 

Šrŧtek dodává: „Dál jednáme s lidmi někdy o kaţdý metr jejich pozemku. Dokonce ale i o 

to, aby odešli z cizího pozemku.“ Někteří obyvatelé si totiţ uţ kdysi postavili mimo své 

parcely rŧzné stavby, kterých se nyní nechtějí vzdát. Prodeji se nyní brání ještě zhruba  50 

vlastníkŧ z pŧvodních asi 160. Je vidět, ţe počty vzdorujících se zatím daří sniţovat jen 

málo! 

 Jednomu uţ se z těch etap pomalu hlava točí. Ale všechno se táhne na dlouhé 

lokty, vţdyť Povodí Moravy, které letos provede alespoň dílčí úpravy na některých tocích, 

předloţilo městu investiční plán uţ před šesti (!) lety.  A od té doby se s vlastníky pozemkŧ 

vyjednává! Shrnujeme nakonec situaci: Protipovodňová ochrana města je rozdělena do 3 

etap a přijde podle odhadŧ na 800 milionŧ korun. Patří k největším akcím, které jsou na 

řece Moravě v rámci ochrany před záplavami plánované. Největší stavby se budou 

budovat mimo zastavěné území. O nulté etapě píšeme podrobně výše. Pro ochranu před 

dvacetiletou vodou ji však musí doplnit souběţně etapa první – Litovel a Červenku má 

obehnat asi pět kilometrŧ sypaných hrází. Takzvaná západní ochranná hráz s regulačními 

stavbami bude mít za úkol zkoncentrovat rozlitou vodu před městem a dostat ji do uţ 

upravených koryt Moravy a Malé Vody. Druhá etapa si vyţádá stavbu objektŧ na 

severním obtoku a na východním okraji Litovle. Tím zajistí kompletní ochranu města aţ 

před stoletou vodou. Uţ aby to bylo! 
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 Něco se skutečně děje! Od začátku listopadu jsou na březích Moravy vidět bagry a 

vodohospodáři čistí ramena řeky. Nejprve jsou odstraňovány firmou Povodí Moravy 

nánosy z koryta Radniční Moravy na úseku dlouhém 1,7 kilometru. Stroje tak odstraňují 

z Nečízu pod náměstím nánosy bahna a dalších věcí, které tam obyvatelé „odloţili“. 

Práce jsou velmi náročné, protoţe koryto je z velké části sevřené městskou zástavbou a 

protéká pod historickými klenbami. Na konci první listopadové dekády je hotovo, dá se 

projít téměř suchou nohou aţ k Husovu sboru, neţ se rameno zavodní. Teď řádí stroje u 

elektrárny, park u kostela je silně rozjeţděný těţkou technikou (i kdyţ si tady poloţili 

panely), obyvatelé okolí si houfně stěţují na hluk z čerpadel a kompresorŧ, ale asi se to 

jinak zajistit nedá. Opravují se i opevnění a opěrné zdi pod stavidlem a musí se hodně 

dobetonovávat. Čištění a opravy mají skončit do 15. prosince a akce přijdou zhruba na 

4,3 milionu korun. Ale alespoň se uţ konečně něco děje!        

 

20. KRIMINALITA, PČR, MP, HASIČI 

 Ţe je v naší zemi kriminalita vysoká, píší a mluví všechna média, jejich zpravodajství 

je z větší části černá kronika, to je známo. Ve skutečnosti, jak uvádíme dále, byla 

v Olomouckém kraji situace stejná nebo lepší. Na Litovelsku podle zprávy OO PČR 

kriminalita někde klesla, jinde stoupla. Vláda během roku schvalovala některé zákony, 

které by měly posílit pravomoci policie a náš ţivot tak stále více omezovat předpisy a 

nařízeními. Těch nařízení uţ je tolik, ţe si je nepamatují ani právníci. Uţ v lednu vláda 

schválila návrh zákona, který umoţňuje, aby do domu či bytu lidí, na které si stěţují 

sousedi, mohla vtrhnout policie. Zákon by měl ztíţit ţivot všem trýznitelŧm. Aţ dosud mohli 

policisté při podezření z týrání zvířat vstoupit jen na pozemek jejich majitele a zámek na 

dveřích pro ně zŧstával tabu. Otřesné případy desítek psŧ v tzv. mnoţírnách uvnitř malého 

bytu tak byly prakticky nepostiţitelné. Podivní „chovatelé“ jen pro peníze se tak mohli 

dosud zákonu jen vysmívat.  

 Na začátku září byla schválena novela zákona, podle níţ budou stráţníci mocnější 

neţ dřív. Uţ na začátku příštího léta má platit novela zákona o obecní policii, která 

významně rozšíří jejich pravomoci. Městští policisté tak dostanou do rukou především bič 

na restaurace, které pod rouškou soukromých akcí nalévaly alkohol dětem. Dnes mŧţe na 

takové místo jen Policie ČR, nově to tedy bude platit i pro stráţníky. Ti budou také moci 

pokutovat jízdu na červenou. Pokud vše projde, budou moci stráţníci MP od 1. 7. 2013 

kontrolovat podniky i po zavírací době. Nyní sem mohou jen, kdyţ je oficiálně otevřeno, a 

to navíc pouze do veřejných prostor pro hosty. Mnohdy byl stráţníkŧm odepřen vstup 

s odkazem na to, ţe je zde třeba soukromá akce, avšak mnohdy byl přitom podáván 

alkohol nezletilým.     

 Podle statistiky Krajského ředitelství P ČR je město Litovel nejbezpečnějším městem 

kraje. Rok 2012 byl podle policejních statistik v Olomouckém kraji podoben tomu 

předchozímu, dobrou zprávou je menší počet mrtvých a těţce zraněných, tou špatnou 

vyšší číslo dopravních nehod. Ubylo také řidičŧ přistiţených za volantem pod vlivem 

alkoholu nebo těch, kteří se nepřipoutali bezpečnostním pásem. Při nehodách zemřelo 40 

lidí, coţ je o pět méně neţ v předešlém roce. Statistiku navíc velmi výrazně zhoršil měsíc 
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prosinec, kdy při nehodách zemřelo sedm lidí. Kromě prosince byly špatnými měsíci i 

květen, srpen a září, kdy při nehodách zemřelo po pěti lidech. Zajímavá je také statistika 

nehod podle dní v týdnu, kdy křivka postupně stoupá podle dne v týdnu a nejvyšší je 

v pátek. 

 Nejčastější příčinou nehod, a to více neţ v polovině případŧ, zŧstává nesprávný 

zpŧsob jízdy, do kterého patří riskantní projíţdění nepřehledných úsekŧ či nedodrţení 

bezpečného odstupu. Policisté řešili téměř 43 000 dopravních přestupkŧ, více neţ v 17 000 

případŧ se jednalo o překročení povolené rychlosti. O pětinu ubylo přestupkŧ 

nepřipoutání se pásem či nepouţití autosedačky. Řidiči si zřejmě konečně uvědomili, ţe 

jde o ţivoty a zdraví, především pak v autech s airbagy. Ještě několik faktŧ o tom, jak se 

v kraji bouralo v roce 2012: nejčastějšími dopravními přestupky bylo překročení povolené 

rychlosti – 17 189, nesprávný zpŧsob jízdy – 4 834, nepouţití pásŧ/sedačky 2 547, jízda bez 

dálniční známky 1 328, pouţívání mobilu za jízdy 1 622, jízda pod vlivem alkoholu/drog 936, 

přestupky cyklistŧ 517, přestupky chodcŧ 351. Celkem bylo 4 406 dopravních nehod, 

z toho na Olomoucku 1 827. Následky byly tragické – 40 mrtvých, 179 těţce zraněných, 

1 357 lehce zraněných.     

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY LITOVEL 

  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 

2012, ve které se uvádí toto: sluţební obvod se rozkládá na 276 km2 a má zde trvalé 

bydliště 26 190 obyvatel. V roce 2012 bylo P ČR prověřováno celkem 523 trestných činŧ, 

které byly spáchány v územním obvodu OO P ČR Litovel. Ve 225 případech byl zjištěn 

pachatel, statistická objasněnost je tedy 43,02 %, coţ ve srovnání s rokem 2011 znamená 

nevýznamný pokles o 0,1 %. Z uvedených 523 trestných činŧ, u kterých byly zahájeny 

úkony trestního řízení, spadá 411 skutkŧ do obecné kriminality (násilné, mravnostní, 

majetkové, krádeţí vloupáním, krádeţí prostých, krádeţí ostatních), 14 skutkŧ do 

hospodářské kriminality a 98 do tzv. zbývající kriminality. Výše škody, kterou pachatelé 

svým protiprávním jednáním zpŧsobili, se dostala na 15 334 000 Kč, coţ je o 272 000 Kč 

méně neţ v roce předešlém. Z celkového počtu trestných činŧ evidovali a prověřovali 

policisté OO P ČR Litovel 459 trestních spisŧ a 64 ostatní útvary P ČR. Z nich bylo 49 

trestních věcí postoupeno k zahájení trestního stíhání na Sluţbu kriminální policie a 

vyšetřování Územního odboru Olomouc, ve 12 nebylo dáno podezření z trestného činu a 

398 trestních věcí bylo ukončeno buď sdělením podezření osobě pachatele, nebo 

odloţeno. Zkrácené přípravné řízení, při kterém nedochází k zahájení trestního stíhání 

obviněného (zákon na ně nestanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující 5 let) 

bylo u trestních věcí spáchaných v našem územním obvodu konáno ve 108 případech.  

 Kriminogenní faktory – rozloha, zalidněnost, sociálně patologické prostředí, recidiva 

pachatelŧ trestných činŧ, nezaměstnanost aj. se podílejí na vzniku a vývoji kriminality. OO 

P ČR Litovel je jedno z typově menších oddělení v rámci Územního obvodu Olomouc, 

avšak má velkou rozlohu. Jsou zde chatové oblasti u obcí Bouzov, Savín a Hynkov, 

obvodem prochází 17 kilometrŧ silnice pro motorová vozidla R 35 Olomouc – Mohelnice, 

prochází jím dŧleţitá ţelezniční trať spojující Olomouc s Českou Třebovou – to vše jsou 

místa rizikových faktorŧ. Mezi další lze řadit panelovou sídlištní zástavbu s vysokou hustotou 
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obyvatel a s ní spojenou anonymitou pachatelŧ trestné činnosti a dostupnosti předmětŧ 

jejich zájmu (parkoviště, velké 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 obavami z následné agresivity pachatelŧ. 

 V centru pozornosti OO zŧstává samo město Litovel, kde je evidována přibliţně 

polovina všech trestných činŧ spáchaných v místní pŧsobnosti oddělení. Jde zejména o 

majetkové trestné činy, jako jsou vloupání do chat, krádeţe dopravních prostředkŧ, 

zvláště jízdních kol a vloupání do vozidel. S počtem nově vznikajících obchodŧ a 

supermarketŧ se mnoţí i drobné krádeţe v těchto obchodech a rovněţ před nimi dochází 

k častějším krádeţím jízdních kol. Páchání trestné činnosti ovlivňuje řada faktorŧ, mezi něţ 

patří i konání hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí, období Dušiček 

či vánoční shon. Tehdy je evidován zvýšený nápad trestné činnosti, coţ ovšem není jen 

litovelský, ale spíše celorepublikový problém. K rizikovým místŧm patří místa odlehlá, jako 

jsou hřbitovy, parkoviště u nich, místa s malým či ţádným pohybem lidí. Na druhou stranu 

rizikovými jsou i prostory konaných hromadných akcí, kde se zvyšuje riziko páchání 

kapesních krádeţí nebo riziko odcizení volně odloţených věcí.  

 Došlo k nárŧstu pachatelŧ trestné činnosti v tomto roce a také podíl recidivistŧ se 

ve struktuře celkové kriminality oproti roku 2011 zvětšil: celková kriminalita 224 : 189, 

obecná kriminalita 123 : 101, hospodářská kriminalita 13 : 6, zbývající kriminalita 88 : 82; u 

recidivistŧ: 109 : 89, 63 : 53, 5 : 2, 41 : 34. Zajímavá je statistika počtu mladistvých 

pachatelŧ, která se zmenšila o 50, ovšem počet trestných činŧ spáchaných ţenami se 

naopak zvýšil o 8 na celkových 32. V trestních spisech je mezi oběťmi poškozenými nejvíce 

osob ve věku 18 a více let, tedy osob dospělých. Obětí domácího násilí bylo v tomto roce 

28, stejně jako loni a ve většině případŧ byly ohroţenými osobami ţeny a ve většině 

případŧ se prověřovalo násilí fyzické, mnohdy doplněné o jednání mající znaky násilí 

psychického. Obětem trestné činnosti se policisté snaţí pomoci – jsou schopni 

zprostředkovat zdravotní pomoc či pomoc psychologa.  

  Za jednu z priorit povaţuje OO P ČR Litovel ochranu veřejného pořádku. 

Město ţije svým společenským a kulturním ţivotem a na jeho území či v jeho okolí se na 

nejrŧznějších akcích schází mnoho návštěvníkŧ. K zajištění ochrany bezpečnosti osob, 

majetku a veřejného pořádku jsou vyhlašovány bezpečnostní akce, například při 

motosrazech v Unčovicích nebo Odrlicích, Hanáckých Benátkách, Litovelském otvíráku, 

Litovelských slavnostech či Bobr Cupu. Vyhlášeny byly i preventivní dopravně 

bezpečnostní akce „X“ a „Y“, kdy při kontrolách motorových vozidel a kontrolách jejich 

řidičŧ se policisté zaměřili na technický stav vozidel nebo kontrolu moţného poţití 

alkoholických nápojŧ či uţití drog. Další akce se konaly ve spolupráci s dalšími subjekty 

Územního odboru Olomouc a významným partnerem byla i Městská policie Litovel.  

 V roce 2012 bylo zaevidováno 1 053 přestupkŧ, z nichţ 1 019 bylo do konce roku 

řádně ukončeno. Mimo 519 přestupkŧ v dopravě, které byly většinou řešeny na místě 

uloţením blokové pokuty (252 000 Kč), jich policie řešila 534, přičemţ u 239 případŧ byl 

zjištěn pachatel. V porovnání s rokem 2011 to bylo o 71 přestupkŧ méně.  
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 U kriminality mládeţe došlo k poklesu spáchaných provinění na 7 (v roce 2011 14), 

většinou šlo o kriminalitu násilného a majetkového charakteru. V oblasti drogové 

problematiky šlo o 6 skutkŧ (oproti roku 2011 nárŧst o 4 skutky) a osoby páchající tuto 

trestnou činnost naplnily obligatorní znaky skutkové podstaty přečinu Nedovolená výroba 

a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Nejvíce ohroţenou 

skupinou v této problematice byly osoby mladistvé a osoby blízké věku mladistvých. 

V roce 2012 nebyl zaznamenán ţádný trestný čin mající znaky extremismu či rasové 

nesnášenlivosti. 

 V oblasti majetkové kriminality byl zaznamenán nárŧst o 40 zjištěných trestných činŧ. 

Bylo jich spácháno celkem 326 a v 57 případech se podařilo zjistit pachatele (úspěšnost 

17,48 %). Majetková kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality zaznamenaným na 

území OO PČR zdejší součásti. Z celkového počtu všech spáchaných trestných činŧ 

v územním obvodu OO P ČR Litovel se tento druh kriminality vyskytuje v  62,33 %. Krádeţí 

vloupáním bylo  112, z toho vloupání do chat 9, do rodinných domŧ  11, do bytŧ 5, do 

obchodŧ 8, do restaurací 7, do ostatních objektŧ 72. Krádeţí prostých bylo 187, z toho 2 

kapesní krádeţe, 14 krádeţí motorových vozidel dvoustopých, 31 krádeţí jízdních kol, 56 

krádeţí věcí z vozidel, 36 v jiných objektech a 48 krádeţí ostatních. Z údajŧ vyplývá, ţe 

v tomto roce bylo nejváţnějším problémem vloupání do ostatních objektŧ, v 72 

případech, a krádeţe věcí z motorových vozidel.  

 U hospodářské kriminality došlo k poklesu, kdyţ bylo evidováno spáchání 14 

trestných činŧ (rok 2011 23 skutkŧ), jejich objasněnost byla na konci roku 64,29 %. Největší 

podíl na ní má trestná činnost týkající se podvodných jednání a zpronevěry. Tyto činy se 

prověřovaly celkem v 10 případech se  70 % objasněností. Násilná kriminalita zaznamenala 

mírný pokles o 2 skutky, bylo jich tedy 30 a jejich objasněnost byla 76,67 %. K ţádné vraţdě 

nedošlo, loupeţe byly 3, loupeţe na finančních institucích 3, úmyslných ublíţení na zdraví 

12, násilí na úřední osobě 3, nebezpečné pronásledování 3 a neoprávněný zásah do 

práva domu 1, vydírání 2, porušování domovní svobody 3. V roce 2012 bylo spácháno 

celkem 8 skutkŧ spadajících do problematiky mravnostní kriminality (oproti roku 2011 

nárŧst o 100 %) – 3 byly kvalifikovány jako znásilnění, 4 jako skutky vykazující znaky 

pohlavního zneuţívání a 1 trestný čin týkající se kuplířství. Výsledná objasněnost byla 62,5%.  

 U ostatní a zbývající kriminality bylo prověřováno celkem 47 trestných činŧ 

zařazených do kriminality ostatní. Sem patří například výtrţnictví, maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, poţáry, sprejerství aj. Ve  41 případech byl zjištěn pachatel, 

objasněnost tedy byla 87,23 %. Zbývající kriminalita znamenala 98 trestných činŧ, z nichţ v 

90 případech byl policisty zjištěn pachatel – objasněnost 91,84 %. Početně nejvíce 

zastoupené bylo zanedbání povinné výţivy (48 případŧ), ohroţení pod vlivem návykové 

látky a opilství (22), nedbalostní dopravní nehody (22), nadrţování (1), ublíţení na zdraví 

z nedbalosti – pracovní úraz (1), ublíţení na zdraví z nedbalosti – ostatní (1), týrání zvířat (1), 

ostatní trestná činnost (2).  

 Policisté OO PČR Litovel zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým výkonem 

sluţby, kdyţ dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu provádějí kaţdodenně. 

Zajišťují také dopravně bezpečnostní akce a nad jejich rámec provedlo OO dalších 14 

preventivních akcí. Bylo zjištěno celkem 539 přestupkŧ, z nichţ 509 bylo vyřešeno v rámci 
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blokového řízení, 29 oznámeno správnímu orgánu a 1 přestupek k řešení v roce 2013. 

V blokovém řízení bylo vybráno 245 100 Kč. V 7 případech bylo konstatováno řízení 

motorového vozidla pod vlivem alkoholu a byla tak naplněna skutková podstata přečinu 

Ohroţení pod vlivem návykové látky podle ustanovení § 274 trestního zákoníku. 

 Z celkového počtu 19 policistŧ sluţebně zařazených na OO PČR Litovel jsou 2 

sluţební funkcionáři, 10 policistŧ je určeno k plnění úkolŧ v rámci trestního řízení a 7 

policistŧ plní úkoly obchŧzkové sluţby v okrscích. Vedoucím oddělení je npor. Bc. et Bc. 

Libor Navrátil. Vysokoškolské vzdělání mají 4 policisté, další 2 nyní studují v bakalářském 

studijním programu. Většina policistŧ zdejšího oddělení pravidelně přispívá do Nadačního 

fondu policistŧ a hasičŧ ČR a mnozí jsou významnými dárci krve či krevní plazmy. 

Významnou prioritou oddělení je bezesporu preventivní činnost spočívající v předcházení 

trestné činnosti, podíl na projektu „Poznej svého policistu“, pravidelná účast na Dnech 

integrovaného záchranného systému, Dnech dětí a dalších akcí se zapojením široké 

veřejnosti. Územně odpovědní policisté navazovali s občany, podnikatelskými subjekty a 

orgány státní správy a samosprávy bliţší kontakty v duchu projektu COMMUNITY  

POLICING.  

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL 

 Městská policie Litovel pŧsobí na území města a 11 místních částí. Zabezpečuje 

místní záleţitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob i majetku, 

dohlíţí na dodrţování pravidel občanského souţití, obecně závazných vyhlášek, podílí se 

na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích a na 

prevenci kriminality. Všech 10 stráţníkŧ pracuje s patřičným osvědčením, 3 mají 

vysokoškolské a 7 střední vzdělání ukončené maturitou. Velitelem MP je Mgr. Lubomír 

Broza, jeho zástupcem Jiří Forst, stráţníky jsou: Bc. Zdeněk Medek, Oldřich Příkopa, Radek 

Coufal, František Bartošek, DiS, Ludvík Opletal, Jan Grunt, Petr Meravý a Ing. Leoš Rozsypal. 

Petr Meravý opustil v měsíci září na vlastní ţádost řady MP Litovel.  Prŧměrný věk stráţníkŧ 

je 41,4 roku. Rozpočet MP na provozní výdaje je 1 213 000 Kč, celkový rozpočet včetně 

odvodŧ 4 155 000 Kč. 

 Při plnění úkolŧ během roku 2012 řešila MP Litovel celkem 1 818 přestupkŧ, 27 

podezření ze spáchání trestného činu a odchytila 30 volně pobíhajících psŧ. Na 

blokových pokutách bylo uloţeno celkem 416 000 Kč. Při dohledu na místní úpravu 

silničního provozu bylo řešeno 1 227 přestupkŧ, 616 blokovou pokutou, 64 postoupením 

správnímu orgánu, 547 domluvou a vybráno na pokutách bylo 364 600 Kč. Byl prováděn i 

dohled nad dodrţováním nejvyšší povolené rychlosti, zvláště na místech leţících v blízkosti 

školských zařízení, přechodŧ pro chodce a na místa, kde se vyskytuje větší počet chodcŧ 

a cyklistŧ na komunikaci. Bylo uskutečněno 18 dopravních akcí, na nichţ bylo řešeno 304 

překročení nejvyšší povolené rychlosti, 252 přestupkŧ řešeno blokovou pokutou (248  000 

Kč) a 52 přestupkŧ bylo postoupeno správnímu orgánu. Pro parkování v historickém centru 

města vydává MP parkovací karty, zajišťuje provoz parkovacích automatŧ a provádí 

kontroly tohoto parkování a parkování u přírodního koupaliště Nová Ves. Na těchto 

místech bylo na parkovném vybráno 835 929 Kč.  
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  Z ostatních přestupkŧ, které řeší MP při zajišťování místních záleţitostí veřejného 

pořádku – 30 na úseku alkoholismu a jiných toxikománií, 46 u nařízení a vyhlášek, 47 

veřejného pořádku, 49 občanského souţití, 50 majetku – bylo celkem projednáno 591, 

z toho blokovou pokutou  104, postoupením správnímu orgánu  170, domluvou  317  a na 

blokových pokutách bylo vybráno  51 400 Kč. Stráţníci odchytili 30 volně pobíhajících psŧ, 

z nichţ 21 bylo vráceno majitelŧm a 9 umístěno do útulkŧ. V ojedinělých případech 

dokonce odchytávali kočky a labuť.   OO P ČR Litovel bylo oznámeno 27 dŧvodných 

podezření o spáchání trestného činu, zadrţeno 5 hledaných osob, předvedeno 35 

hledaných osob a nalezeno jedno vozidlo v pátrání.  

 Při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí se stráţníci MP podílejí na 

zajištění veřejného pořádku, například při slavnostech Hanácké Benátky, Litovelské 

slavnosti, Otvírák, Bobr Bike, Bobr Cupu aj. Zúčastnili se i setkání stráţníkŧ městských policií 

ve Šternberku, které bylo uspořádáno u příleţitosti 20 let činnosti tohoto typu policie. 

Značnou část činnosti MP představuje oblast prevence, jejímţ základem je pohyb stráţníkŧ 

v ulicích při pěších hlídkách i autohlídkách. Po dobu školního roku je vţdy v ranních 

hodinách prováděna kontrola nebezpečných přechodŧ při cestě dětí do škol.  V oblasti 

dopravní prevence je dobrá spolupráce s DDM Litovel, kdy jsou prováděny besedy se 

ţáky ZŠ litovelského regionu a praktický výcvik na dopravním hřišti. Stráţníci MP Litovel byli 

přítomni na 20 takových akcích, kterých se zúčastnilo kolem 200 dětí. 

 Při zajišťování místních záleţitostí veřejného pořádku spolupracuje MP s OO P ČR 

Litovel, kdy jsou prováděny operativní hlídky. Velmi podnětné bylo cvičení Krizového štábu 

města a sloţek Integrovaného záchranného systému, kdy simulovaná událost spočívala 

v zásahu při poţáru pohonných hmot v areálu MJM Litovel. V měsíci prosinci 2012 byla 

zrealizována II. etapa budování městského kamerového systému. Kamera byla umístěna 

na rohový dŧm ulice 1. máje – náměstí Přemysla Otakara. Monitorováno je nejenom dění 

na náměstí a ulici 1. máje, ale také části ulic Havlíčkova, Smyčkova a parku Míru. Kamery 

mají slouţit k dohledu na místní záleţitosti veřejného pořádku, předcházení pouliční trestné 

činnosti a přestupkŧ a mají zvýšit bezpečnost občanŧ. Technické a monitorovací zařízení 

je umístěno na sluţebně MP na ulici Havlíčkova 818.      

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE, poţární stanice Litovel,   

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Poţární 

stanice Litovel, Náměstí Svobody 821 pracuje pod vedením velitele nadporučíka Bc. Petra 

Höchsmanna a početní stav příslušníkŧ byl 15. V prŧběhu roku odešel podpraporčík 

Zdeněk Snášel a nadstráţmistr Michal Vláčil, nastoupili nadstráţmistr Bc. Jaroslav Navrátil a 

stráţmistr Petr Plhák. Příslušníci slouţí ve třech dvacetičtyřhodinových směnách po pěti + 

jeden na denní směně.  

 Za rok 2012 jednotka vyjíţděla celkem ke 239 událostem. Na území ORP Litovel 

došlo v roce 2012 ke vzniku 211 mimořádných událostí, které si vyţádaly okamţitý zásah 

jednotek poţární ochrany. Šlo o 39 poţárŧ, 46 dopravních nehod, 5 únikŧ nebezpečných 

látek, 113 technických havárií a 8 planých poplachŧ.  Příslušníci jsou voláni všude tam, kde 

hrozí nebezpečí ohroţení ţivota nebo zdraví osob, zvířat, ohroţení majetku nebo ţivotního 

prostředí. Některé zásahy jsou opravdu kuriózní – odchytávání hadŧ v bytech nebo 
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prodejnách, pomoc při automobilových haváriích nebo pomoc Zdravotnické záchranné 

sluţbě se snášením objemnějších pacientŧ aj. V prŧběhu roku bylo zahájeno zateplování 

objektu poţární stanice a byly provedeny další dílčí opravy a úpravy. V prosinci 2012 byl 

kolektivem poţární stanice uspořádán 29. ročník tradičního vánočního turnaje ve stolním 

tenise pro příslušníky HZS Olomouckého kraje, ÚO Olomouc.   

 HZS by se ovšem neobešel bez pomoci Sborŧ dobrovolných hasičŧ. Spolupráce je 

výborná a drtivá většina případŧ je řešena společně.  HZS se také podílí na odborné 

přípravě velitelŧ a strojníkŧ těchto jednotek, spolupracuje se při cvičeních apod. 

      

21. EKONOMIKA, CENY, MZDY 

 Začněme předpovědí ministerstva financí z konce loňského roku, která tvrdí, ţe rok 

2012 bude chudý, ale neměl by být tak kritický jako rok recese 2009. Strádat prý budeme 

minimálně. České HDP prý poroste jen o procento nebo vŧbec a síla našich peněţenek se 

kvŧli inflaci mírně scvrkne.  S nezaměstnaností by to prý nemělo příliš zahýbat, kdyţ počet 

lidí bez práce by měl zŧstat stejný, kolem 480 000. Cestě na pracovní úřad se lidé navíc 

budou snaţit vyhnout víc neţ dosud, protoţe podpora v nezaměstnanosti bude spojena 

s novými povinnostmi. Uţ po dvou měsících musí nezaměstnaní pracovat 20 hodin týdně 

na veřejných sluţbách, jinak o peníze přijdou. Lákavou práci načerno chce zase 

ministerstvo potírat zesílenými kontrolami.  

 Kalouskŧv úřad předpovídá rŧst mezd o 2,7 %, ale kvŧli zvýšené inflaci si za ni 

koupíme o pŧl procenta věcí méně neţ dnes. Inflaci přes tři procenta bude mít 

z významné části na svědomí zvýšení DPH na potraviny, léky a teplo z dnešních 10 na 14 %. 

Draţší bude také elektřina, hlavně kvŧli dotování ekologické energie. Vývoj ekonomiky 

bude záviset také na tom, jak se podaří vyřešit současnou situaci v problémových zemích 

eurozóny. Česko navzdory aktuální předpovědi mŧţe skončit v recesi, pokud se na pokraji 

krachu ocitne Španělsko či Itálie nebo pokud by zkrachovaly velké evropské banky. 

Klíčová bude situace v Německu, na kterém jsme exportně závislí.  

 Lidé jsou ohledně své ekonomické situace v tomto roce velmi pesimističtí. Více neţ 

tři čtvrtiny z nich očekávají zhoršení celkové ekonomické situace, necelá polovina se 

obává, ţe se budou mít hŧře neţ dosud. Ve zlepšení situace doufá jen dvacet procent 

dotázaných, především ve věku 18 – 24 let, ve skupině optimistŧ mají navrch muţi. Jedním 

z dŧvodŧ, proč čekají Češi u sebe chudší rok, jsou vládní reformy. Na 70 % lidí si myslí, ţe na 

jejich ţivotní úroveň budou mít negativní dopad, jen 13 % si myslí, ţe na nich vydělají.  

Vycházejme ze skutečnosti, ţe stát je zadluţený, i tuzemské domácnosti ţijí na dluh. Podle 

prŧzkumu má dluhy sedm z deseti českých domácností. Lidé si hodně pŧjčují, často 

neuváţeně. Nejvíce je zadluţená skupina domácností s prŧměrnými čistými příjmy mezi 20 

aţ 40 tisíci korunami měsíčně. Nejčastěji si lidé pŧjčují částky do pŧl milionu korun, 

s rostoucími příjmy roste i výše úvěrŧ. 

 „Černé vize? Ale jděte. Letos bude dobře“, zní z firem. Optimismus. To je pravidelné 

slovo odborníkŧ, které MF DNES oslovila k ekonomickému výhledu Olomouckého kraje. 

Výkon celého českého prŧmyslu a stavebnictví v roce 2011 vzrostl téměř o 7 % a 
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ekonomika se tak poprvé vrátila na úroveň před krizí v roce 2007. Povzbudivá slova 

dopadají i na náš kraj, i přes rŧst nezaměstnanosti (leden 2012 11,9 %, bez práce je 38 902 

lidí) jsou zdejší firmy, podnikatelé i analytici naladěni vesměs pozitivně. Podle nich řada 

firem z regionu startuje nové investice a chce nabírat lidi. Výrazné oţivení na světových 

trzích z minulého roku ale pomalu mizí, rŧst počtu zakázek nebude tak výrazný. Jen jestli 

ten optimismus není přílišný? 

 V polovině roku je zřejmé, ţe tomu tak bylo. Česká ekonomika nabírá na rychlosti, 

ale směrem dolŧ. Recese se prohlubuje, stále více ztrácíme na zatím rostoucí Německo a 

tam směřuje celá třetina našeho vývozu. Sesuv prŧmyslu do červených čísel se podílí na 

tom, ţe hospodářství dále klesá. Řečí ekonomŧ jde o recesi, která se prohlubuje. Za druhé 

čtvrtletí šel hrubý domácí produkt v porovnání se stejným obdobím loňska dolŧ o 1,2 %. 

Déle neţ prŧmyslové podniky se s klesající poptávkou potýkají obchodníci. Jejich trţby 

klesají uţ čtyři měsíce v řadě, nejhŧře jsou na tom prodejci potravin. Očekávání oţivení 

jsou opatrná. 

 Přes 60 % lidí v Česku povaţuje současnou ekonomickou situaci za špatnou. Ukázali, 

ţe v „blbé náladě“ mezi okolními národy nemají konkurenci. V době, kdy Evropou opět 

obchází hrozba recese a hluboké dluhové krize, mají lidé u nás jasno – bude hŧř! Tak 

v otázce budoucího ekonomického vývoje patříme k největším škarohlídŧm v regionu. 

Myslí si to 61 % našich, v sousedním Polsku si totéţ myslí jen 29, v Maďarsku 48 a na 

Slovensku 44 % obyvatel. Česko si přitom ve srovnání se svými sousedy zatím nevede 

nikterak špatně. Například míra nezaměstnanosti je zde niţší neţ v uvedených zemích. 

Vysvětlením mŧţe být ovšem skutečnost, ţe tyto země mají teprve před sebou výrazné 

utaţení rozpočtových opaskŧ, kdyţ jejich veřejné finance jsou aktuálně v horším stavu neţ 

naše, protoţe u nás jiţ došlo loni k výraznému sníţení deficitu. 

 Jak je na tom náš kraj? Jizvy od krize stále ještě bolí, sil má kraj ale teď dost a 

otevřela se nad ním nadějnější budoucnost. Navzdory nynějším výsledkŧm analýz se 

ukázalo, ţe má na to odrazit se ode dna a dostat se na vyšší příčky ekonomických 

tabulek. „Kuchařku“ z dat za poslední čtyři roky mu sestavili odborníci z praţské Vysoké 

školy ekonomické. Ukázalo se, ţe uvedené jizvy, které si region i jeho metropole odnesly 

z ekonomické krize, jsou ještě hodně citlivé. A to především kvŧli nezaměstnanosti. Ta 

v rozmezí let 2008 aţ 2012 stoupla z více neţ 5 % aţ na 10,1 %. I přes tento nárŧst však 

Olomoucký kraj zaznamenal vŧbec nejvyšší relativní rŧst mzdové úrovně. Byť výrazný 

nárŧst prŧměrného platu, který je stále jedním z nejniţších v republice, vypadá pro region 

dobře, ukazuje na druhou stranu spolu s údajem o nezaměstnanosti na problémy ve 

struktuře místní ekonomiky. 

 Nepotkává se zde nabídka s poptávkou. Zaměstnavatelé chtějí jiné profese, neţ jim 

pracovní trh nabízí, a řeší to tím, ţe zvedají mzdy. Odborníci z VŠE Praha na základě 12 

socioekonomických ukazatelŧ sestavili tabulku, v níţ Olomoucký kraj skončil na sedmém 

místě v pásmu prŧměrně se rozvíjejících regionŧ. Celkově nás zařazují do takzvané 

kategorie „předposledních“. Jsme skutečně na tom předposledním místě a u dna nás drţí 

především severní část kraje s Jesenickem. Na úroveň před krizí se v nejbliţších letech 

zcela jistě nevrátíme a budeme rádi, kdyţ nezaměstnanost bude alespoň mírně klesat. 
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Cesta povede přes investory a bude nesmírně těţká. Takţe optimismus s tvrzením o blízké 

nadějnější budoucnosti kraje moc s odborníky nesdílím. Ještě ţe jsem jen laik.  

 Na konci května 2012 rozdala Evropská komise „vysvědčení“ jednotlivým zemím, 

v nichţ hodnotí stav ekonomik. České vládě vytkla předdŧchody, existenci anonymních 

akcií i nízké zdanění ţivnostníkŧ. Komise zopakovala svou výtku z loňského června, ţe 

zvyšování věku odchodu do dŧchodu je nepruţné a není nijak vázáno na zvyšující se 

prŧměrnou délku doţití.  Naše vláda by také měla přesunout daňové zatíţení od práce 

směrem k majetku a nemovitostem (ty jsou podle nich čtvrté nejniţší v Evropě). Mezi další 

zdroje příjmŧ má patřit ekologická daň, která je také příliš nízká. Kritika padá také na 

nerovnost mezi odvody zaměstnancŧ a ţivnostníkŧ, kteří jsou výrazně zvýhodněni. Jejich 

podíl na celkovém daňovém odvodu se z  12 % v roce 2008 sníţil jen o 2,2 % v roce 2011. 

Firmy jsou navíc motivovány k zaměstnávání lidí na volný úvazek, čímţ klesají příjmy státu 

jako celek. Velké výhrady měla komise k anonymně drţeným akciím, jejichţ existence 

výrazně přispívá k rozkrádání prostředkŧ z dotačních programŧ. To je také jedno 

z největších nebezpečí pro naši ekonomiku. Pokud by Evropská komise kvŧli absenci 

kontroly jejich proplácení dotace pozastavila, projekty bychom museli financovat 

výhradně z vlastních peněz. Kvŧli tomu se výrazně mŧţe navýšit schodek státního 

rozpočtu.  

 Hodnocení je reakcí na dluhovou krizi a snahou zabránit v budoucnu jejímu 

opakování vzájemnou koordinací hospodářských politik. I kdyţ, doporučení nejsou pro 

jednotlivé státy nijak závazná, přesto je u věci vyslechnout si, jaká doporučení komise 

Česku dává: udělat další změny v dŧchodovém systému; znovu zváţit plány umoţňující 

lidem opustit dříve pracovní trh; přijmout a uvést do praxe zákon o státní sluţbě; zabývat 

se problematikou anonymních akcií; zajistit korektnost čerpání evropských peněz a posílit 

boj proti korupci; přijmout opatření k výraznému navýšení dostupnosti a kvality školek; 

posílit veřejnou správu zvýšením kvality zaměstnancŧ; provést změny v daňové politice, 

např. posunout se od vysokého zdanění práce ke zdanění bydlení či ekologickým daním 

a sníţit rozdíly ve zdanění zaměstnancŧ a OSVČ a zlepšit výběr daní. 

 Co Olomoucký kraj? Ve druhém čtvrtletí vzrostly trţby prŧmyslových podnikŧ v kraji 

na téměř 2,2 miliardy korun. Prŧmysl jde nahoru, ovšem stavebnictví včetně výroby 

stavebních hmot jde dolŧ. Výrazně se propadla také výroba masa. Trţby prŧmyslových 

podnikŧ v regionu se v tomto období oproti stejnému období loňského roku zvýšily o více 

neţ osm procent a dosáhly částky téměř 27,2 miliardy korun. Za první pololetí je regionální 

prŧmysl lepší o 12,5 %. „Tyto údaje jsou velmi pozitivní. Ukazuje se, ţe prŧmysl má 

v Olomouckém kraji vysokou úroveň a máme tu dost podnikŧ, které jsou na špičce jak u 

nás, tak v Evropě nebo dokonce na světě a dokáţou se prosadit i ve sloţité době. Věřím, 

ţe efekty z toho mŧţe mít kraj ještě vyšší,“ sdělil šéf Krajské hospodářské komory 

Olomouckého kraje Bořivoj Minář.  

 Naopak stavební prŧmysl se potácí v krizi, která je stále hlubší. Počet zahajovaných 

staveb se ve druhém kvartále meziročně sníţil o téměř sedm procent, ale jejich hodnota 

meziročně klesla o 33 % na 3,13 miliard korun. Výrazně se propadá bytová výstavba. 

Počet nově zahájených staveb bytŧ klesl o téměř třicet procent a dokončených o 7 %. 

S poklesem stavebnictví poklesly také trţby v podnicích vyrábějících stavební hmoty. Těm 
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trţby meziročně poklesly o 18 %.  S propadem se potýká také výroba masa. Celkově ve 

druhém čtvrtletí poklesla o 11% na 5 954 tun. Negativně se projevila skutečnost, ţe kvŧli 

propadu výkupních cen v minulých letech řada chovatelŧ skončila s chovem prasat nebo 

i hovězího dobytka. Teď se ceny sice zvýšily, ale zemědělci, kteří chovy uţ skončili, se k nim 

nevrací. Obnovit chov je totiţ velmi náročné a nákladné a trvá to několik let. Navíc 

situace na trhu masa je velmi nejistá.        

 Je tu podzim a neradostné perspektivy. Manaţeři v Česku i v Evropě větří těţké 

časy. Pokles českého výrobního sektoru se na podzim ještě více prohloubil. Index 

nákupních manaţerŧ (PMI) klesl na 48 bodŧ ze srpnových 48,7 bodu, coţ je nejhorší 

výsledek od května. V indexu je předělem mezi rŧstem a poklesem aktivity hranice 50 

bodŧ. Tak to oznamuje společnost Markit Economics. Pokles českého výrobního sektoru 

v září nic nebrzdilo. Výroba klesala nejrychlejším tempem za poslední tři roky a poptávka 

na domácím trhu i v zahraničí zŧstala slabá. Nákupy, zásoby i zaměstnanost se sníţily, 

nárŧst cen vstupŧ byl navíc nejvyšší od června roku 2011, takţe výsledek indexu je nejhorší 

od třetího čtvrtletí roku 2009. Česká ekonomika není jediná, která se pohybovala pod 

hranicí 50 bodŧ, aktivita zpracovatelského sektoru celé eurozóny byla v září 46,1. 

Agentura Reuters výhled zhodnotila jako příchod nové hospodářské recese.     

 Jen ne tak černě! Česká ekonomika letos skončí v záporných číslech, na tom se uţ 

nic nezmění. I kdyţ uţ ekonomové museli prognózy posunout směrem dolŧ, pro příští rok 

počítají s rŧstem. Vychází jim pro letošní rok pokles HDP o 0,8 %, příští rok rŧst o 1,2 %. I kdyţ 

nezaměstnanost mírně vzroste, mohlo by to spotřebitele povzbudit k většímu utrácení. A to 

pomŧţe kondici ekonomiky. Na rozdíl od státŧ evropské periferie měla by česká 

ekonomika v roce 2013 rŧst a vzestup by měl být taţen rovnoměrně exportem, soukromou 

spotřebou i investicemi. Zatímco vývozu a především autoprŧmyslu, tradičnímu tahounu 

české ekonomiky, se dařilo dobře i letos, spotřeba domácností šla prudce dolŧ a také 

s nákladnými investicemi jsou firmy velmi opatrné. 

 Nejistotou i nadále zŧstává nedořešená krize v eurozóně, kde je niţší očekávaný rŧst 

kvŧli pravděpodobným dodatečným úsporným opatřením v periferních zemích. Pokud by 

totiţ došlo k výraznému zpomalení v Evropě, mělo by to následky i pro český exportně 

orientovaný prŧmysl. Otázkou tedy zŧstává, zda podniky a spotřebitelé překonají strach 

z budoucnosti, začnou více utrácet a povzbudí tak ekonomiku.   

 Zaměstnance tuzemských podnikŧ čeká zřejmě další rok, kdy jim platy porostou 

méně neţ ceny, a reálně se tak bude jejich příjem sniţovat.  To jsou očekávání, která mají 

zástupci nejsilnějšího odvětví české ekonomiky, prŧmyslu. Ti kvŧli špatným vyhlídkám na 

další rok očekávají, ţe mzdy porostou o 1,65 %, ovšem inflace přitom mŧţe být aţ 

dvojnásobná kolem 2,5 %. Rŧst mezd bude hodně záviset na výsledcích kolektivních 

vyjednávání s odboráři, kteří jsou dosti neústupní a odmítají i jen úvahy o tom, ţe by platy 

rostly pomaleji neţ inflace. Podle odborářŧ není dŧvodŧ, aby v Česku rostly mzdy pomaleji 

neţ například u zahraničních mateřských firem některých podnikŧ. Jdou proto do 

vyjednávání sebevědomě, protoţe ví, ţe zaměstnavatelé potřebují stabilizovat kvalitní 

personál a skutečně kvalitních lidí není dostatek. 
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 Uţ letos ale v ekonomice reálné mzdy klesají, kdyţ inflaci navíc nezpŧsobuje velká 

domácí poptávka, ale hlavně vládní zásahy do daní a regulovaných cen. Prŧmyslníci jsou 

přesvědčeni, ţe ekonomika je nejslabší za poslední dva roky, přetrvává nejistota a 

nedŧvěra v další vývoj. I proto firmy očekávají, ţe sníţí příští rok zaměstnanost, ale zhruba 

jen o tři desetiny procenta. Pozitivních signálŧ pro příští rok je prý minimum, snad jen nárŧst 

investičních výdajŧ a nízké úrokové sazby. Uvádí i pořadí problémŧ, které výrazně omezují 

rŧst: nedostatečná poptávka v tuzemsku; ceny materiálŧ a surovin; ceny energie; 

suroviny; nedostatečná poptávka ze zahraničí; vysoké náklady na práci; nedostatek 

financí; nedostatek kvalifikované pracovní síly a druhotná platební neschopnost.   

 V seznamu kritizovaných nedostatkŧ letos výrazně vyskočily stíţnosti na vysoké ceny 

elektřiny kvŧli čím dál vyšším poplatkŧm za obnovitelné zdroje. Ty u některých komodit 

tvoří aţ 35 % vstupních nákladŧ a takové zvýšení je třeba pro chemický prŧmysl zničující. 

Šéfŧm prŧmyslových firem také vadí nestabilita podnikatelského prostředí, kterou 

zpŧsobují například dohady o výši DPH. Pokles očekává většina oborŧ prŧmyslu, přesto 

jsou i výjimky. Například výrobci strojŧ zaţívají rekordní rok a očekávají rŧst o 20 %, kdyţ je 

přitom táhne hlavně export do Německa, Ruska a Číny. Budoucnost přece jen nevidí tak 

černě, o čemţ svědčí opatření, která chtějí pro zlepšení stavu udělat: sniţování nákladŧ 

(76 %); zvýšení produktivity práce (56 %); hledání nových trhŧ (54 %); zesílení marketingu 

(33 %); investice do inovací (27 %); zvyšování kvalifikace (24 %) a sniţování investic (21 %).   

 Pozor! Motor ekonomiky drhne – výroba aut jde z kopce! Z českých automobilek, 

které mají klíčový vliv na to, jak se daří celé tuzemské ekonomice, nepřicházejí povzbudivé 

zprávy – výroba aut po rekordním loňském roce a dobrém startu v letošním roce začíná 

klesat.  Výroba nových vozŧ klesá jiţ pátý měsíc v řadě, ve firmách se uţ mluví o delších 

odstávkách v závěru roku a v kolínské TPCA uţ oznámili odchody lidí. Evropské 

automobilky vŧbec trápí kromě poklesu příliš velká kapacita. Potíţe ztrátových 

automobilek se navíc zvětšují, neboť EU má čím dál přísnější normy, coţ prodraţuje vývoj, 

úspěšné jsou navíc hlavně značky přicházející s častějšími inovacemi aut, na které však 

ztrátoví výrobci nemají peníze. Problémy se zatím netýkají firmy Škoda, která nejen ţe jede 

naplno, ale chce oktávie vyrábět i mezi vánočními svátky. Tak to třeba nebude tak horké? 

 Trţby prodejcŧ se v září opět výrazně propadly. Lidé mají strach z budoucnosti, šetří 

se čím dál tím více, lidé utrácejí uţ jen s výraznou slevou. Vláda i ekonomové se snaţí 

tuzemské spotřebitele zoufale přesvědčit, aby začali utrácet a pomohli tak rozběhnout 

skomírající naši ekonomiku. Vypadá to, ţe marně. Češi asi skutečně budoucnosti nevěří a 

peníze raději hromadí na kontech bank, i kdyţ je to pro ně kvŧli minimálním úrokŧm 

z vkladŧ krajně nevýhodné.  Propad maloobchodních trţeb byl v září 3,3 % v meziročním 

srovnání, nejcitelněji pokles zaznamenaly obchody s potravinami ( - 6 %).  Pro spotřebitele 

je asi snazší a přijatelnější ušetřit na jídle neţ na jiných produktech. V regálech řetězcŧ 

mohou sáhnout po méně kvalitním, ale cenově výhodnějším výrobku. Ještě jednodušší by 

bylo lépe plánovat svou spotřebu. V evropských popelnicích končí podle Evropské komise 

aţ padesát procent (!?) nakoupených potravin.    

 Poněkud odlehčíme téma pohledem do zákulisí: kde je v kraji nejlehčí rozjet 

byznys? Rozsáhlý prŧzkum „Město pro byznys“ ukázal na nejvhodnější místa pro podnikání 

a nás bude zajímat, jak jsme na tom my v Litovli. Výsledky vycházejí z hodnocení dvou 
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základních oblastí: podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy. Kaţdá oblast 

zahrnovala ještě dílčí kritéria. Jen pro zajímavost – městem pro byznys Olomouckého kraje 

je město Prostějov, který zvítězil mezi třinácti městy regionu a v přístupu úředníkŧ 

k podnikatelŧm překonal i Olomouc (ta skončila v ţebříčku aţ na 10. místě). Naše město je 

tak nějak uprostřed, na 8. místě, kdyţ jsme za sebou nechali třeba Šternberk, Olomouc, 

Konici, Jeseník a Mohelnici. Ta tedy dopadla vŧbec nejhŧř. Přitom jde o prŧmyslové 

město, kde pŧsobí i dvě z největších firem v regionu (Siemens a Hella Autotechnik).  

 V dílčích hodnoceních podle vybraných kritérií - nejniţší rozšíření korupce, odborné 

kompetence úředníkŧ jednajících s podnikateli, dostupnost pozemkŧ k podnikání a 

odborně vzdělaní studenti – jsme se nikde neumístili mezi prvními třemi. Zato v kritériu 

nejvyšší korupce podle prŧzkumu za celý kraj vedeme! „Nechci výsledky prŧzkumu 

zlehčovat, ale takhle to vypadá, ţe je tady samý korupčník. Tak to ale přece vŧbec není,“ 

brání naše město před nařčením místostarosta Petr Šrŧtek.       

 Doma není nikdo prorokem. Tak si musí připadat premiér Petr Nečas (ODS) a šéf 

financí Miroslav Kalousek (TOP 09), kteří čelí domácí kritice za přílišné škrcení ekonomiky, 

ale zároveň se hřejí na výsluní u zahraničních investorŧ. Téměř posedlost vlády sniţováním 

rozpočtového schodku, ať uţ přes rŧst DPH nebo opatrnými pokusy o škrtání znamená, ţe 

rozpočet ušetří letos více neţ 10 miliard korun.  Jenţe to má háček. Velkým zahraničním 

investorŧm jde hlavně o velikost deficitu, nezaměstnanost či inflace je aţ tak netrápí.  

 V posledním roce se ukazuje, ţe reálné ekonomice mantra šetření a striktní 

orientace na udrţení schodku příliš nesvědčí. Zatímco okolní státy včetně pupeční šňŧrou 

spojené německé ekonomiky rostou, Česko je v nejdelší recesi ve své novodobé historii. 

Mírně klesá uţ páté čtvrtletí v řadě, meziročně uţ je dole o 1,5 %. Lidé stále více šetří i na 

tak zdánlivě nutných výdajích jako je jídlo, a jejich chuť nakupovat je takřka nulová. A na 

slabé domácí poptávce má vláda svou „zásluhu“. Rétorika šetření zavřela lidem 

peněţenky, ačkoliv reálná situace domácností není nijak dramaticky špatná a 

nezaměstnanost je pod 9 %. Firmy zase opatrně investují kvŧli sporŧm ve Sněmovně, kde se 

vedou neustálé spory o výši DPH v příštím roce. Svŧj díl na naštvanosti lidí má i opozice, 

která hlásá zrušení většiny vládních krokŧ, hned jak se dostane k moci. Dŧvěra 

v dlouhodobost hospodářské politiky je tak v troskách. Vláda na začátku listopadu ustála 

dŧvěru a prosadila daňový balíček, reformu penzí a církevní restituce a premiér uvedl, ţe 

přestane se strašením a začne hledat prorŧstová opatření.  Takţe kdyţ to shrneme: vyšší 

daně, pokusy o škrtání státních výdajŧ, tlak na rŧst efektivity ve firmách (propouštění, 

nezvyšování mezd) a nepříznivý vývoj v zahraničí. K tomu lze přidat měkký faktor 

vycházející z „blbé nálady“ lidí kvŧli politickým kauzám a neschopnosti politikŧ dohodnout 

jasné směřování ekonomiky a reforem – to je mix faktorŧ, které tlačí českou ekonomiku 

dolŧ. Jen aby ta premiérova nová aktivita nepřišla uţ moc pozdě!?        

 Malinko svítá na lepší časy. Lepší zprávy o stavu tuzemské ekonomiky přinesl 

v prosinci ČSÚ. Poprvé stouply všechny sledované indikátory dŧvěry, které mapují náladu 

a očekávání podnikatelŧ i spotřebitelŧ do budoucna. Zvýšila se dŧvěra v prŧmyslu, 

stavebnictví, obchodě i sluţbách. Optimističtější byli také spotřebitelé, kteří jsou na tom 

dokonce lépe neţ před rokem. Ekonomové však přílišný optimismus ohledně rŧstu české 
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ekonomiky, jeţ letos klesla zhruba o procento, mírní. Je jasné, ţe na velký optimismus je 

ještě brzy a tak počkejme, co se “vyvrbí“ v roce 2013. 

O litovelských podnicích a prŧmyslové zóně viz v kapitolách Prŧmysl, podnikání a 

Prŧmyslová zóna.                      

CENY    

 Jaké bude Česko roku 2012 – stát si bude léčit kapsu, občané to budou platit! Na 

konci minulého roku po dlouhých opozičních obstrukcích vládní reformy definitivně prošly 

parlamentem a letos výrazně ovlivní rodinné rozpočty. Od 1. 1. lidé pociťují nepříjemné 

změny 15 reformních zákonŧ, vrácených Senátem. Společné je jim to, ţe zatíţí rozpočty 

domácností. Od změn se čeká v příštích letech úspora pro státní kasu, pruţnější 

zaměstnávání lidí, obtíţnější zneuţívání státních dávek či více peněz vybraných na daních.  

Tento rok má být také rokem příprav na velkou dŧchodovou reformu. Jedinou nejistotou 

je, jak se k věci postaví Ústavní soud. 

 Rok 2012 tak bude pro mnoho lidí chudší neţ ty minulé. Nepŧjde si nevšimnout 

zdraţování potravin, lékŧ, tiskovin či novostaveb – kvŧli zvýšení sazby DPH z 10 na 14%. Stát 

ale také slíbil přilepšit rodinám s dětmi, a kvŧli inflaci se chystá zvyšovat dŧchody a dávky.  

I pro náš kraj asi bude rok 2012 rokem špatných zpráv. Aţ stovky korun si budou muset naši 

občané připravit navíc. Jeden z největších dodavatelŧ elektřiny – skupina ČEZ – zdraţuje 

od ledna proud pro domácnosti o 4,9 %, v nejběţnějším tarifu je nárŧst o 3,8 %.  Prŧměrná 

domácnost tak zaplatí o padesát aţ sto korun měsíčně více. Platit více máme také za 

vodu. Nejlevnější vodu a nejmenší nárŧst budeme mít naštěstí právě my v Litovli, kdyţ 

zaplatíme 54 Kč (coţ je nárŧst jen o 2 koruny). O desítky korun měsíčně poroste v regionu 

také cena tepla, kdyţ se na nárŧstu ceny podílí vysoká cena zemního plynu, vyšší cena 

elektrické energie, špatný kurz koruny a v neposlední řadě nárŧst DPH. Jedna z mála 

poloţek, která se v rodinných rozpočtech nemění, jsou poplatky za odpad. U nás, stejně 

jako v Jeseníku či Přerově zaplatíme maximum, tj. 500 Kč. Více naštěstí nedáme ani za 

rŧzné poplatky. Za psa je od 300 do 1 000 korun, ostatní poplatky zŧstávají beze změn. 

Tady je Litovel poněkud radikálnější a rapidně sniţuje poplatek za uţívání veřejného 

prostranství, konkrétně za umístění reklamních zařízení. Dosud to bylo 280 Kč za týden, letos 

je to pouhých 70 Kč. Měsíční taxa klesá z 600 na 200 korun. 

 Zdání klame! Jakoby se ceny potravin nezvedaly? Jenţe obchodníci vyuţili 

předvánočního nákupního rauše, začali zdraţovat uţ od října a lednové zvýšení DPH na 

potraviny promítli do cen ještě před koncem roku. Na další výrazné zdraţování tady příliš 

prostoru nebude a pro zastavení rŧstu cen u potravin mluví hned několik faktorŧ. Analytici 

očekávají inflaci kolem 3 %, avšak firmy chtějí zvyšovat mzdy zpravidla opatrněji, a uţ 

vŧbec ne plošně. Většině domácností tak zŧstane méně peněz na útraty, coţ povede 

k poklesu spotřebitelské poptávky. Navíc mezi obchodními řetězci funguje v Česku silný 

konkurenční boj a prodejci se snaţí nalákat zákazníky především na nízké ceny. Ve snaze 

nabídnout zákazníkŧm co největší slevu jsou přitom velcí prodejci stále agresivnější. 

Očekává se proto, ţe odvětví maloobchodu bude letos spíše stagnovat nebo poroste jen 

velmi mírně.  
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 Proti dalšímu zdraţování potravin mluví také pokles cen potravinářských komodit na 

světových burzách. Ceny kávy, kakaa, kukuřice či pšenice kvŧli nadprŧměrné úrodě roku 

2010 a očekávanému sníţení světové poptávky jiţ řadu měsícŧ klesají. Na druhou stranu 

pŧsobí i řada vlivŧ, které budou tlačit na rŧst cen. Kromě vyšší DPH to bude draţší voda, 

pohonné hmoty či silný dolar. Oboustranný tlak tak mŧţe vést k dalšímu poklesu kvality 

potravin. Navzdory spotřebitelským prŧzkumŧm statistiky ukazují, ţe Češi preferují 

především cenu. Lidé budou muset omezit svou spotřebu a jít do méně kvalitních potravin, 

nakupovat stejné mnoţství potravin levnějších. 

 Počítejme stále s rŧstem cen lékŧ, hromadné dopravy, ubytování, vstupenek na 

sportovní aktivity či kulturní představení nebo stavebních prací. Všechny tyto produkty 

spadaly do niţší sazby DPH! Podle propočtu ministerstva financí to pro prŧměrnou 

domácnost ve výdajích bude znamenat zhruba 255 korun měsíčně navíc. Pŧvodně 

potraviny a nealkoholické nápoje měly od ledna podraţit v prŧměru o 4 %. Realita je 

ovšem mnohem horší – lednové zdraţení bylo vyšší, neţ většina z nás očekávala. Například 

chleba podraţil o 16,2 %, pečivo o 18,9 %, vejce podraţila o téměř čtvrtinu, káva o 21,5 % 

a rostlinný olej dokonce o 26,5 %. V ceně vajec se kromě daně projevila povinnost vybavit 

chovy slepic většími klecemi. Jídlo, které zdraţilo o 7 procent a více, uţ se pro Čechy stává 

luxusní záleţitostí. Vyšší DPH měla neblahý vliv i na meziroční inflaci. Ta byla v lednu 

dokonce nejvyšší za poslední tři roky a potvrdila v podstatě očekávání, ţe letos poprvé od 

recese z přelomu let 1998 a 1999 reálně klesnou mzdy.   

 Během ledna citelně podraţily také léky a nejrŧznější sluţby související se zdravím – 

sluţby zubařŧ, optikŧ či návštěva lázní. To vše je oproti loňskému roku draţší  o více neţ 

deset procent.  Kvŧli slábnoucí koruně rostly ceny benzinu, nafty, plynu. Významný vliv 

měly také změny regulovaných cen v čele s regulovaným nájemným, které stouplo o 5,7 

%. Vládní odhady ukazují, ţe zdraţovat se letos bude rychleji, neţ poroste mzda. Ceny 

zboţí mají stoupnout o 3,2 %, odměna za práci jen o dvě procenta. Z porovnání obou čísel 

tak skutečně vychází, ţe zaměstnanec s prŧměrnou mzdou bude mít měsíčně k dispozici 

zhruba o 250 korun méně.  

 Jak se budou ceny skutečně vyvíjet, záleţí hlavně na kurzu dolaru. Pokud bude i 

nadále sílit, podraţí hlavně energie a pohonné hmoty. Jídlo by se oproti tomu mohlo 

udrţet na dnešních cenách. Mezi jeho prodejci je jak víme velká konkurence a řetězce si 

další zdraţování rozmyslí. To by mohlo platit aţ do ledna příštího roku, kdy se podle 

vládních plánŧ znovu zvýší niţší sazba DPH ze 14 na 17,5 %. Nejvíce se to projeví u potravin, 

lékŧ či veřejné dopravy. Zboţí, které je zatím ve vyšší sazbě, by naopak mohlo i zlevňovat. 

To se týká třeba oděvŧ či domácích spotřebičŧ, které jako jedny z mála zlevňovaly uţ 

během loňska. 

 Šlágr roku! Na začátku března vejce za jeden týden podraţila aţ o 100 %! Ceny 

vajec rostou skutečně raketově a není výjimkou, ţe jedno stojí i šest korun! Vejce v Česku 

jsou dokonce draţší neţ v sousedním Německu. Dŧvody jsou dva. Prvním je nedostatek 

vajec na trhu kvŧli novým pravidlŧm chovu slepic. Ta od ledna nařizují zvětšit klece, v nichţ 

se chovají. Řada producentŧ však nechávala výměny aţ na tento rok a během úprav na 

farmách nemohou obchody zásobovat. To zvyšuje tlak na rŧst cen. Statistiky ale ukazují, ţe 

na nedostatku vajec se přiţivují sami obchodníci. Podle dostupných údajŧ vydělávají na 
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jednom vejci zhruba devadesát haléřŧ a vzhledem k blíţícím se svátkŧm Velikonoc se dá 

očekávat, ţe své marţe budou ještě zvyšovat.      

 Ab ovo (Od vejce)! Staré latinské přísloví asi platí!? Jako „vaječnou inflaci“ označují 

ekonomové březnový rŧst cen. I kdyţ se vejce na spotřebním koši podílejí pouze třemi 

promile, jejich meziroční zdraţení o 124 % vedlo k tomu, ţe pomohla vytáhnout celkovou 

inflaci. Ta dosáhla meziročně 3,8 %, nejvíce za tři roky. Vejce k ní přispěla 0,2 procentního 

bodu. Spolu s vejci totiţ zdraţovaly i výrobky, ve kterých se pouţívají. Rŧst cen se vyhnul jen 

trvanlivému zboţí, jako jsou těstoviny, kde mají obchodníci nasmlouvány dlouhodobé 

kontrakty. Naštěstí s Velikonocemi minula doba největší poptávky a cenové rekordy 

pomalu mizí. Někteří obchodníci uţ vejce zlevnili z březnových 6 na 3 koruny. Zajímavým 

úkazem ale bylo rozšíření chovu slepic (někde i na balkonech!), kdyţ zájemci zcela 

vykoupili tzv. vynesené slepice z hromadných chovŧ. 

 Kromě vajec táhly inflaci nahoru i další potraviny, především chleba a pečivo. Ceny 

pekárenského sortimentu ovlivnily podle výrobcŧ především pohonné hmoty. Benzin totiţ 

zdraţil meziročně o 8 a nafta dokonce o 10 %. Náklady jednoznačně zvedly nahoru ceny 

energií a pohonných hmot, vţdyť i kvŧli naší „rozpapanosti“ pekaři musí dodávat do 

velkých supermarketŧ své zboţí třikrát aţ čtyřikrát denně! Statistikové však upozorňují, ţe 

pečivo, obilniny a oleje uţ nezdraţují takovým tempem jako dříve. Chleba byl sice 

v březnu o téměř pětinu draţší neţ před rokem, ale celkově se rŧst cen u pekárenských 

výrobkŧ zpomalil. 

 V polovině roku se zdá, ţe zdraţování z prvních měsícŧ letošního roku polevilo. Řidiči 

se mohli těšit dokonce z poklesu cen benzinu a nafty. V květnu zaplatili zákazníci více 

především za ovoce a zeleninu, které zdraţily o více neţ 5 %. Nadprŧměrně však rostly i 

ceny jogurtŧ, mléka, kakaa, cukru, ryb nebo vepřového. Brzy by mohl nastat prostor pro 

zlevňování. Nelze však vyloučit, ţe předvídané přepisování cen směrem dolŧ se Česku 

vyhne.  Je totiţ moţné, ţe si někteří domácí obchodníci budou chtít po měsících strádání 

vylepšit zisky. Kvŧli zdraţování zpŧsobenému rŧstem niţší sazby DPH z 10 na 14 % omezili 

Češi výrazně své útraty a trţby obchodníkŧm klesají uţ dvanáct měsícŧ v řadě! Na druhou 

stranu řada obchodníkŧ se snaţí povzbudit nákupní chuť lidí nabídkou více zboţí v akcích. 

Přecpané listovní schránky letáky s nabídkou nejrŧznějších slev jsou toho dokladem! 

 V nepotravinářském prostředí se projevil propad ceny bavlny aţ o polovinu v oblasti 

módy, která zlevnila o celá 4 %. Dlouhodobě klesají také ceny vybavení pro domácnosti, 

jako jsou elektronika, nábytek nebo zahrádkářské potřeby. Letní výprodeje a sezónní 

zelenina by měly nyní zabrzdit rŧst cen. Obchodníci se totiţ stále hlouběji propadají do 

slevové pasti a nevědí, jak z ní ven. Na levné zboţí sice nalákají více zákazníkŧ, musí si však 

ukrojit ze svých ziskŧ. Naplno se to projevilo uţ v červenci, kdy poprvé letos klesly 

spotřebitelské ceny zboţí i sluţeb v prŧměru o 0,1 %. Podle ekonomŧ srazily ceny dolŧ letní 

výprodeje módy a obuvi. Obchody potřebují místo pro podzimní kolekci, snaţí se rychle 

zbavit starého zboţí, které nabízejí aţ se 70procentní slevou. Nebýt těchto výprodejŧ, 

spotřebitelské ceny by nejspíš stagnovaly.  

 Existuje však i opačný trend. Obchodníci marţe zvedají nahoru, aby pak mohli 

nabídnout co nejvyšší slevu. Mimo akce totiţ ceny příliš neklesaly. Výrazně sice zlevnily 
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některé druhy zeleniny a rané brambory, vesměs však šlo o sezónní zboţí, jehoţ ceny 

výrazně ovlivňuje roční období a rychle a skokově se mění několikrát během roku. Sníţení 

se projevilo hlavně u ovoce, kdyţ výrazně klesly ceny u broskví a nektarinek. Mnohem 

méně se to týkalo cen vajec, cukru nebo jogurtŧ – v prŧměru jen o 1,5 %. Meziročně pak 

nejvíce narostly výdaje na bydlení, neboť se zvýšily ceny plynu, elektřiny, vody i nájmŧ. 

Celkově se ceny v porovnání s červencem 2011 zvýšily o 3,1 %.  

 Zajímavé je sledovat vývoj cen pohonných hmot. Uţ v lednu se předpovídalo, ţe 

právě ony zpŧsobí občanŧm vítr v peněţence, kdyţ kvŧli napětí v  Íránu a slabé koruně 

stouply ceny benzinu na prŧměrných 33,47 Kč a nafty na 32,72 Kč. Jak asi hovoří ti 

nespokojení z ledna na konci srpna? Očekává se, ţe padnou rekordní ceny, protoţe ropa 

Brent stojí kolem 115 dolarŧ za barel a koruna je slabší neţ na jaře. Takţe nejen letní 

teploty, ale i ceny pohonných hmot se šplhají ke čtyřicítce! Na českých dálnicích uţ je litr 

benzinu Natural 95 jen deset haléřŧ pod psychologickou čtyřicetikorunovou hranicí. Ropu 

tlačí vzhŧru optimismus na finančních trzích, vyvolaný spekulacemi o blíţících se 

intervencích centrálních bank, a vzrŧstající napětí na Blízkém východě. Vrátili jsme se 

v cenách o deset let zpět. Kdybychom chtěli ţivotní úroveň měřit počtem litrŧ benzinu, 

které si mohou lidé koupit za prŧměrnou mzdu, rázem se ocitneme v roce 2002. Naposledy 

se očekávalo prolomení hranice 40 Kč během předkrizového léta 2008. Tehdy se této 

ceně jen blíţila, 22. srpna 2012 ji uţ překonala, kdyţ se za ni prodával benzin v pumpách u 

dálnic. Dosud se přes tuto cenu šplhaly jen upravené vysokooktanové benziny. Co bude 

dál? Odhady hovoří o poklesu spotřeby pohonných hmot meziročně zhruba o 5 %. Kdo 

ale musí jezdit, ten se na cenu moc ohlíţet nemŧţe. Snad z toho alespoň na čas bude 

profitovat hromadná doprava a taky ţivotní prostředí!?    

 Na začátku podzimu se objevuje neradostná prognóza: cena elektřiny v příštím 

roce poroste. Prodraţí ji rostoucí příspěvek na obnovitelné zdroje a plány vlády přenést ho 

ve větší míře na spotřebitele. Podíl energie z obnovitelných zdrojŧ  se rok od roku zvyšuje a 

s ním i podpora, kterou spotřebitelé na zelenou energii připlácejí. Vláda ale nepočítá 

s tím, ţe by občanŧm a podnikŧm od zdraţení ulehčila, právě naopak. Aţ doposud stát 

spotřebitelŧm cenové skoky tlumil tím, ţe část podpory „zelené energie“ vzal na sebe. 

Chtěl tak zbrzdit dopady nekontrolovatelného rozvoje především solárních elektráren na 

domácnosti i firmy. Částka na podporu obnovitelných zdrojŧ však stále roste a vláda od 

kompenzace pomalu upouští. Vláda chce ušetřit asi dvě miliardy korun a příspěvek vzroste 

jen o 9,7 miliardy korun, takţe jeho konečná výše bude 43 miliard korun.  V praxi to 

znamená, ţe odběratelé elektřiny budou muset zaplatit za větrníky, solární elektrárny či 

bioplynové stanice o 9,2 miliardy více neţ letos. Pro kaţdou domácnost to bude zhruba o 

340 korun ročně navíc. Ve spotřebním koši má sice elektřina jen nepatrný podíl a přímé 

dopady na jednotlivé spotřebitele tak nejsou nijak katastrofální, draţší elektřina se však 

promítne i do dalších výdajŧ. Víc za proud zaplatí i firmy a ty tučnější účet jistě 

neopomenou promítnout do cen svých výrobkŧ. Ještě ţe uţ solárních elektráren zdaleka 

nepřibývá takovým tempem jako při vyvrcholení solární horečky před dvěma lety (!), i tak 

ale i v příštím roce spolknou více neţ polovinu z celkových dotací na obnovitelné zdroje. 

Proč ale máme za neschopnost poslancŧ zastavit předloni nekontrolovatelný boom 

solárních elektráren platit my ze svých peněţenek!?   
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 „Zářijová inflace se meziročně zvýšila na 3,4 % - od léta zdraţuje maso (coţ se 

projevilo uţ i ve špekáčcích), benzin „spadl z rekordŧ“ – hlásá titulek novin. Nebýt jídla, 

tankování a výdajŧ spojených s bydlením, nakupovalo by se u nás stále levněji. Takzvaná 

čistá inflace, tedy vývoj cen bez vlivu pohonných hmot a státem regulovaných poloţek, je 

totiţ stále mírně záporná. Odpovídá tak tlaku na obchodníky se spotřebním zboţím na 

jeho zlevňování kvŧli slabé domácí poptávce.  Klesají ceny oblečení, nábytku, potřeb pro 

domácnosti i kutily a ceny mobilních telefonŧ. Ceny jídla, benzinu a bydlení, které na 

začátku roku povzbudila vyšší DPH, ovšem tuto výhodu pro kupující, za níţ stojí špatná 

ekonomická nálada, zcela potlačují, ČSÚ oznámil zářijový meziroční rŧst inflace o 3,4 %, 

meziměsíčně ceny mírně klesly o 0,1 %.  

 Dlouhodobějším trendem stojícím za rŧstem cen potravin, které jako celek vzrostly 

meziročně o 7,3 %, je zdraţování masa. Vepřové meziročně podraţilo na českých pultech 

o 14 %, hovězí o 13 % a téměř stejně jsou na tom kuřata. Co za tím stojí? Polovina dovozu 

vepřového jde z Německa, kde se ceny zvedly o 19 %. Česko tak platí za svou 

nesoběstačnost při chovu prasat, protoţe zhruba 60 % z domácí spotřeby musí dováţet. 

Cenu údajně tlačí vzhŧru niţší stavy vepřŧ v celé Evropě a draţší krmné směsi. Rŧst cen 

masa obecně se kaţdopádně přetavuje i do dalších masných výrobkŧ. Například ty naše 

oblíbené „české“ špekáčky zdraţily meziročně o 18,5 % a kilo jich uţ stojí v prŧměru 98 Kč! 

 V září se na rŧstu cen citelně podepsaly také ceny benzinu a nafty, které dosáhly 

absolutních rekordŧ. O překročení čtyřicetikorunové hranice u Naturalu 95 jsme jiţ psali 

výše. V poslaneckých lavicích se sice objevil návrh na sníţení spotřební daně u 

pohonných hmot, ale koaliční většina ho nepodpořila. Aktuálně uţ je situace lepší, ceny 

benzinu klesly zhruba o padesátník, nafta zlevnila o třicet haléřŧ – to se asi projeví aţ 

v mírnější inflaci za říjen. Údaje o inflaci naznačují podle ekonomŧ, ţe by mohla centrální 

banka přistoupit v případě potřeby k dalšímu uvolňování měnové politiky, a to hlavně přes 

intervence na devizovém trhu. Základní úroky uţ jsou na minimu ve výši 0,25 % a dále se 

zřejmě upravovat nebudou.   

 Po vládní krizi se podařilo prosadit „daňový balíček“, a tak od 7. listopadu (zajímavá 

historická paralela!) máme naději, ţe všechno podraţí. Zákonodárci poslali tento vzkaz 

spotřebitelŧm, kdyţ odhlasovali rŧst DPH ze 14 na 15 a z 20 na 21 %. Ekonomové hned 

spočítali, ţe jedinec vydá kvŧli vyšší dani měsíčně o 83 korun více neţ letos a pro 

domácnost to bude znamenat zvýšení výdajŧ o více neţ dva tisíce korun ročně. Záleţí na 

tom, zda prodejci promítnou zvýšení do svých cen zcela, nebo jestli v rámci 

konkurenčního boje vezmou část na sebe. Úplně by se vyšší daně nemusely odrazit 

v cenách spotřebního zboţí. Češi totiţ šetří, výrazně omezili útraty a obchodníci jsou tak 

s jakýmkoli pohybem cen směrem nahoru velmi opatrní. Příliš zdraţovat by nemusela 

například móda a obuv (tak to nás skutečně pobavilo a uklidnilo)! 

 Zdraţovat by nemusela ani elektronika, kterou si Češi zatím nedokázali odpustit. 

Také prodejcŧm potravin kvŧli šetrnosti lidí se uţ téměř rok a pŧl propadají trţby, ovšem na 

rozdíl od zbytného zboţí se lidé nákupu potravin sice nevyhnou, začnou však ještě více 

kupovat levnější a méně kvalitní jídlo. Nejvíce by měly podraţit zdravotní pomŧcky a 

dětské pleny. Na ně totiţ dopadne nejen rŧst DPH, ale také jejich přesun ze sníţené sazby 

do základní. To v praxi znamená rŧst o sedm procentních bodŧ. Ţádné zmírnění vyšší DPH 
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nelze očekávat ani u energií a pohonných hmot. Porostou i výdaje za dopravu. Okamţitě 

se asi nezdraţí veřejná doprava, ale spíše jako minulý rok budou radnice ceny jízdenek 

postupně zvyšovat. 

 Vláda posunula dolní sazbu daně z přidané hodnoty na jednu z nejvyšších úrovní 

v celé Evropě. Například více neţ 15 % na DPH u potravin platí jen v několika evropských 

zemích. Vyšší daň má sníţit schodek státního rozpočtu a přinést přes 16 miliard korun do 

státní kasy navíc. Ve skutečnosti však mŧţe deficit ještě zvýšit! Naznačují to letošní 

zkušenosti se zvyšováním daní. Ten vedl k takovému nárŧstu cen, ţe Češi utrácejí jinde. 

Zvýšení dolní sazby DPH v letošním roce nepřineslo prakticky ţádný nárŧst v jejím výběru – 

státu se podařilo ke konci října naplnit očekávané celoroční příjmy z DPH jen na 79 % (loni 

to bylo uţ 87 %). Pokud by lidé v příštím roce omezili útraty stejně silně jako letos, vybere 

stát navzdory zvýšení sazeb DPH ještě méně neţ letos.  

 Poptávka navíc silně závisí na vývoji mezd a nezaměstnanosti. Podniky jsou však 

zdrţenlivé v nabírání nových zaměstnancŧ a nelze očekávat ani nijak výrazný rŧst mezd. 

Zaměstnavatelé očekávají jejich rŧst v příštím roce kolem 1,6 %, zatímco zvýšení cen 

odhadují na 2,5 %. To znamená, ţe lidem poklesne reálná mzda a nadále budou šetřit. 

Řada věcí zdraţuje i bez vlivu daně, především kvŧli rostoucím cenám energií a dalších 

poloţek. Výrazné zdraţení ohlašují na leden 2013 například teplárny, vodárny, o více neţ 

daň zvýší ceny i České dráhy. 

 Kde se najdou ty ušetřené miliardy? Jiţ uvedené zvýšení DPH by do rozpočtu na rok 

2013 mělo přinést 13,7 miliardy korun (2014 16,3; 2015 17,8 miliardy korun); milionářská daň 

alias solidární příspěvek těch, kteří mají hrubou mzdu nad 100 000 Kč měsíčně 1,5 miliardy; 

konec stropŧ na zdravotní pojištění od těch s příjmem nad 150 000 Kč měsíčně 1,5 miliardy; 

2 miliardy korun přinesou do státní kasy pracující dŧchodci, kteří přicházejí o slevu na dani 

z příjmu; 3,5 miliardy by mělo v roce 2014 přinést zpřísnění ţivnostenských paušálŧ; 0,5 

miliardy zrušení zvýhodnění zemědělcŧ u „zelené nafty“; vyšší sráţková daň 35 % pro 

daňové ráje by měla vynést 0,9 miliardy a 2 miliardy korun pak chce stát vybrat navíc na 

transakcích s nemovitostmi, kdy namísto dnešních 3 % se budou odvádět 4 %. Zlaté 

Kalouskovy oči – jen aby mu to aspoň trochu vyšlo! 

 Na začátku listopadu alespoň jedna dobrá zpráva, ale více špatných: benzin 

zlevňuje a má významný prostor pro další pokles, naopak základní potraviny, jako je 

máslo, mléko či vejce, v říjnu podraţily. Meziroční rŧst cen se vyšplhal na poměrně 

vysokých 3,4 % a stojí za tím především zdraţení potravin a piva. Pokles pokračuje u 

benzinu, kde čerpadláři a velkoobchodníci musí jít s marţemi dolŧ a místo čtyř korun 

vyţadovat něco kolem 2,50 korun za litr. To by znamenalo, ţe ceny Naturalu 95 klesnou 

z aktuálních prŧměrných 36,50 Kč k pětatřicítce. Nahoru šly ceny masa, mléka, másla i 

vajec. Za zdraţováním stojí z poloviny příprava obchodníkŧ na vyšší DPH a z poloviny 

skutečný rŧst cen surovin, jde tedy o kombinaci dvou faktorŧ. Stojí za tím obchodníci, 

protoţe něco podobného nám udělali uţ loni. Pivo v říjnu zdraţili všichni a pivaři museli 

zaplatit za svŧj oblíbený nápoj o 4,8 % více. Za rŧstem cen stojí z velké míry zdraţení ze 

strany Plzeňského Prazdroje a Staropramenu, kteří ovládají téměř 60 % trhu a pivovarníci 

tvrdí, ţe zdraţit museli kvŧli rostoucím nákladŧm na energie a suroviny. Platí ještě stále to ze 

Švejka, ţe která vláda zdraţí pivo, padne?   
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 Energetický regulační úřad zveřejnil 28. 11. 2012 cenové rozhodnutí, které ovlivní tu 

část konečné ceny, kterou neurčuje vývoj na trhu. Elektřina tak v prŧměru domácnostem 

podraţí o 2,4 %, plyn dokonce o 4,13 %. Rodina ţijící v bytě, kde svítí elektřinou a kde 

k vaření a ohřevu vody pouţívá plyn, si musí na příští rok připravit tisícikorunu navíc. 

Domácnosti, jeţ elektřinou navíc topí, musí počítat s výdaji ještě o několik stokorun vyššími. 

To samé platí i pro majitele rodinných domŧ. Dŧvodem rŧstu cen elektřiny je především 

neustále rostoucí příspěvek na obnovitelné zdroje, u plynu zase rozhoduje rŧst cen 

zemního plynu z Ruska. 

 Příspěvek na obnovitelné zdroje, který je součástí koncové ceny elektřiny se kvŧli 

chybným rozhodnutím politikŧ příští rok vyšplhá na souhrnnou částku 44,4 miliardy korun. 

Rok od roku tento příspěvek v konečném účtu tvoří významnější část poloţky, a pro příští 

rok se zvedá dokonce o 39 %. Poslanci totiţ včas nezarazili štědře nastavené podmínky pro 

solární elektrárny, čímţ zpŧsobili jeho nekontrolovatelný rŧst.  Kaţdý odběratel elektřiny si 

tak připlatí na obnovitelné zdroje 583 korun za kaţdou spotřebovanou megawatthodinu. 

Zákazníci ČEZ, kteří elektřinou netopí, zaplatí zhruba 268 korun ročně navíc, domácnosti 

s přímotopem musí počítat s výdaji vyššími o 1 854 korun. Z více neţ poloviny však přispívá 

na solární, bioplynové a větrné elektrárny prŧmysl a velké firmy, kterým elektřina podraţí o 

2,8 %. Pro mnohé z nich se takové příplatky na zelenou energii stávají neúnosnými a dle 

jejich slov výrazně sniţují jejich konkurenceschopnost.    

 Ani blíţící se konec roku nijak nenakopl trţby obchodníkŧ. Češi málo utrácejí – 

budou chudé Vánoce? Obchodníci si nyní lámou hlavu nad tím, co z údajŧ statistikŧ 

plyne pro vánoční útraty, tedy z pohledu prodejcŧ nejdŧleţitější v roce. Vysvětlení jsou 

dvě: Češi buď výrazně seškrtali své výdaje a šetří, aby si mohli o to více uţít během svátkŧ,  

anebo jim kvŧli poklesu reálných mezd a rostoucí nezaměstnanosti ţádné peníze nezbývají 

a podle toho budou vypadat i letošní Vánoce.  

 Maloobchodní trţby skomírají prakticky celý letošní rok, reálné mzdy se ve třetím 

čtvrtletí sníţily o 1,8 % a podle indexu ING Bank poklesly ve stejném období po měsících 

rŧstu i úspory domácností. Mŧţe sice jít jen o sezónní výkyv, ochota Čechŧ utrácet je 

ovšem i tak minimální. V prosinci by sice mohlo Čechy přimět ke zvýšeným nákupŧm 

opětovné zvýšení DPH od začátku ledna a stejně jako letos by se mohli chtít předzásobit. 

Ovšem vzhledem k pesimismu spotřebitelŧ a zdraţení zpŧsobenému zvýšením DPH se 

přílišné útraty očekávat nedají a tak asi budou letošní Vánoce chudší neţ loňské. 

Nezoufejme, s nepříznivým vývojem nejsme v Evropě ničím ojedinělým. Trţby obchodníkŧ 

klesaly i v mnoha jiných zemích, největší propady zaznamenaly Slovinsko a Španělsko. 

Jediným segmentem, který téměř nepřetrţitě roste je internetový obchod, kde se 

meziročně zvýšily trţby o 19,5 %. Za úspěchem e-shopŧ stojí právě nepříznivá finanční 

situace obyvatel, kteří z cen, které jsou na internetu příznivější, si díky srovnávačŧm mohou 

snadno vybrat tu nejniţší cenu. Jak si momentálně stojí, ukáţe 10. prosinec, takzvané 

green monday, tedy zelené pondělí, kdy lidé podle webu nakupují nejvíce z celého 

prosince. Poté se pozornost zákazníkŧ přenese v obavě z pozdního doručení spíše na 

kamenné obchody, jejichţ sezóna vrcholí zlatou nedělí.     

 Je tu konec roku a titulek novin nás chce uklidnit: Největší rŧst cen je za námi! Letos 

poprvé se meziroční míra inflace sníţila pod 3 %. V listopadu dosáhl rŧst cen 2,7%, a 
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v meziročním srovnání došlo dokonce na jejich sníţení o dvě desetiny. Bylo to překvapení, 

tuzemští analytici čekali další cenovou gradaci. Na meziměsíčním poklesu inflace se 

projevily ceny pohonných hmot, které klesly o 3,7 % a sniţovaly se uţ druhý měsíc v řadě. 

Dŧvodem je hlavně pokles cen benzinu a nafty na světových trzích. Klesly také ceny 

alkoholu o 2,7 % snad kvŧli přetrvávající opatrnosti lidí konzumovat tvrdý alkohol po 

metanolové aféře.  

 Podle ekonomŧ porostou ceny pomaleji celý příští rok. Uţ do nich totiţ nepromluví 

velké zvýšení DPH z 10 na 14 %, které nastalo letos a inflace by se měla příští rok 

pohybovat mezi 2 aţ 3 %. Vzhledem k tomu, ţe v takovém rozmezí se často pohybují také 

předpoklady na rŧst mezd, měli by se lidé dostat v reálném vyjádření alespoň na nulový 

rŧst. To je zlepšení, letos jim totiţ inflace z příjmŧ reálně ukrajovala, ve třetím čtvrtletí 

dokonce reálné mzdy klesly nejvíce od roku 1998.   

 Je tu konec roku a zdá se, ţe načasování svátkŧ pomŧţe hlavně kamenným 

obchodŧm. Lidé utrácejí – tablety, čtečky, herní konzole, kníţky – to jsou podle 

obchodníkŧ hlavní taháky Vánoc. Podle nich se zatím nepotvrdily předpovědi o 

„přiškrcených“ rodinných rozpočtech. Lidé utrácejí minimálně stejně jako loni, takţe ţádné 

„chudé“ Vánoce. V prosinci se trţby zvedly přibliţně o 50 %, z toho dva dny před Štědrým 

dnem aţ o 80 %. Více neţ tři čtvrtiny lidí nakoupí část dárkŧ po internetu. Je zřejmé, ţe lidé 

hledají zajímavé akční nabídky a moţnost ušetřit. Je cítit poměrně výrazná opatrnost 

zákazníkŧ.  Prŧměrná útrata za dárky je očekávána kolem 5 023 korun za nakupujícího, 

coţ je proti loňsku o 450 Kč méně, za jídlo a další sváteční doplňky lidé plánují utratit 4 300 

korun, coţ je pokles o tři stovky. Letos jsou tradiční obchody v mírné výhodě. Dŧvodem je 

načasování Štědrého dne, který letos vyšel na pondělí, a Češi velmi často nechávají 

nákup dárkŧ na poslední chvíli. Tak to asi s tou naší ţivotní úrovní nebude aţ tak 

katastrofální, jak tvrdí někteří křiklouni a ţe se máme špatně? Jen se podívejte po svátcích 

do popelnic! 

MZDY  

 Začněme hned u nás, v našem kraji. Zaměstnancŧm firem loni meziročně vzrostly 

prŧměrné hrubé měsíční mzdy o 2,8 % na 21 643 korun. Oproti roku 2010 si tak polepšili o 

580 Kč. Přesto však lidé z regionu pobírali čtvrté nejniţší mzdy v zemi, výrazně pod 

celostátním prŧměrem, který činil 24 319 Kč a byl oproti roku 2010 o 522 korun vyšší. Výši 

mezd v našem kraji negativně ovlivňuje podle odborníkŧ vysoká nezaměstnanost. 

Zaměstnavatelé kvŧli tomu nemají dŧvod své pracovníky přeplácet, protoţe za ně mohou 

snadno získat náhradu. V samotném závěru roku platy v kraji vzrostly o 2,2 % na 23 318 

korun, v celé zemi pak o 2 % na 26 067 korun. Tolik výchozí údaje. 

 Vývoj mezd v Česku během roku příliš příznivý nebyl. Výdaje domácností rostou kvŧli 

vyšším cenám, ale mzdy za rŧstem inflace zaostávají. Výsledkem je pokles kupní síly lidí a 

také vysvětlení, proč zavřeli peněţenky a neutrácejí. Z výpočtu statistikŧ vyplývá, ţe 

například členovi bezdětné domácnosti se letos měsíční výdaje meziročně zvýšily o 450 Kč 

a domácnost s dětmi utratí na hlavu o 350 korun více. Pokud se údaje zkombinují s mírným 

nebo ţádným rŧstem mezd, je jasné, ţe lidé letos disponují s měsíčním rozpočtem niţším 

řádově o stovky korun. Nejhŧře jsou na tom profese spojené se stavebnictvím a realitami, 
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kde klesla podle údajŧ ČSÚ reálná kupní síla ve druhém čtvrtletí 2012 o více neţ 6 %. Lidé 

tedy mají méně na útratu a reálné mzdy šly dolŧ. Kam?  Ve druhém čtvrtletí byla 

prŧměrná mzda v Česku 24 626 Kč (meziročně stoupla o 546 Kč, s inflací klesla o 1,1 %). 

 Na konci září 2012 konstatujeme podobně: se svým šéfem v práci není spokojeno 36 

% Čechŧ, ovšem se svým platem dokonce 75 %! A 30 % oslovených se nelíbí náplň práce 

(s tím ale statistik asi nic neudělá?). Vyplývá to z on-line prŧzkumu postojŧ k zaměstnání, 

kterou pro Nadaci Vodafone uskutečnila agentura DATA COLECT v souvislosti 

s programem Rok jinak. Pozoruhodné je to, ţe pouze 4 % Čechŧ povaţují práci za nutné 

zlo. Tolik na úvod ke konstatování, ţe reálné mzdy ve firmách klesly nejvíce od 

devadesátých let. Mix více neţ tříprocentní inflace a rŧstu prŧměrné mzdy jen o 2,3 % 

vytahuje lidem peníze z kapes.  

 Příčina zavřených peněţenek Čechŧ, které brzdí ekonomiku kvŧli niţším útratám je 

potvrzena údaji  ČSÚ – reálná kupní síla zaměstnancŧ ve 2. čtvrtletí klesla o 1,1 %. 

Prŧměrná mzda je nyní ve výši 24 626 Kč, kdyţ se sice nominálně zvýšila o 2,3%, ale ceny 

ve stejném období rostly o 3,4 %. Jejich tahounem byl hlavně rŧst spodní sazby DPH z 10 na 

14 % od Nového roku, který zdraţil potraviny, jízdné či bydlení. Na straně malého rŧstu 

mezd stojí i snaha šetřit ve státní sféře a obavy z následkŧ dluhové krize. Změna reálné 

mzdy podle krajŧ staví Olomoucký kraj na 10. místo s poklesem o 1,2 % (za námi zŧstaly 

kraje Jihomoravský, Liberecký, Vysočina a překvapivě i Praha). Změna reálné mzdy podle 

odvětví boří některé zavedené závěry, kdyţ v minusu se objevily komunikace a IT (-0,5 %), 

administrativa, vzdělávání, těţba, energetika (-2,8 %!), doprava, obchod, ubytování a 

stravování, stavebnictví (-6,2 %), reality (-6,5 %!).  

 Mzdové nároky rostou, hlavně u absolventŧ škol. Tuzemští absolventi vysokých škol 

opět trochu přiostřili své nároky, a to i přesto, ţe trh práce jim letos zrovna nepřeje. Míra 

nezaměstnanosti se pozvolna zvedá a právě mladí mají velký problém s nalezením místa. 

Vysokoškoláci z ekonomických oborŧ si v prŧměru představují nástupní plat 14 306 eur 

ročně, tedy asi 29 447 Kč měsíčně.  Ještě větší skok ve svých očekáváních učinili technici, 

kteří by letos rádi nastoupili za více neţ 30 000 korun hrubého. Jen kontrolní otázka. Kolik je 

aktuální prŧměrná mzda v Česku? Nyní je 24 126 Kč hrubého! Takţe, klídek! Snad by se to 

mohlo stát u oborŧ, které mají největší nouzi o kandidáty: informační technologie, prodej a 

technologie a IT. Pokud však absolventi nemohou nabídnout zajímavou pracovní 

zkušenost při studiu nebo speciální znalost či certifikaci, nikdo tyto absolventy nebude 

přeplácet. Bohuţel, někdy jsou v univerzitním prostředí studenti vedeni k vysokému 

sebevědomí, bohuţel uţ jim chybí pokora a připuštění faktu, ţe absolutorium studijního 

oboru neznamená jeho znalost, ale jen úvod do problematiky. Kaţdý si tak musí 

absolvovat svŧj střet s realitou při hledání práce. A čím dříve, tím lépe! Tolik k problému 

nadupaných absolventŧ.  

 Asi nemá cenu provokovat, ale třeba rozdíl v platech mezi Německem a Českem 

je i dvacet let po revoluci stále propastný. Asi největší je u pracovníkŧ ve sluţbách, jako 

jsou číšníci, prodavači, uklízečky nebo kuchaři. Zatímco jejich výplatní pásky se v Německu 

příliš neliší od pásek zubních technikŧ nebo zdravotních sester, u nás je situace jiná. Oproti 

německým kolegŧm berou čtvrtinový plat a v porovnání s jinými zaměstnáními vydělávají 

nejméně. Prŧměrný plat prodavače v maloobchodě se v Německu pohybuje kolem 
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52 000 korun, zatímco český si vydělá jen málo přes 13 000 Kč. Podle optimistických 

prognóz se Češi s Němci platově srovnají aţ v roce 2035, podle pesimistŧ nikdy. I to je 

zřejmě dŧvod, proč naši lidé hledají pracovní příleţitosti v cizině. Dostanou dobře 

zaplaceno a v některých oborech i něco navíc – společenské uznání. Například sociální 

pracovníci u nás nedosahují ani prŧměrné mzdy (15 562 Kč), a to i přes skutečnost, ţe 

většina z nich má vysokoškolské vzdělání. V Německu je prŧměrný plat sociálního 

pracovníka 62 975 Kč a navíc je péče o handicapované a staré lidi vysoce společensky 

ceněna (rozdíl je o 305 %!). Ano, bereme v úvahu další faktory – vyšší nájmy, některé ceny, 

sluţby aj. – přesto to bude dělat zlou krev našich lidí stále.    

 Mzdy se zatím v letošním roce zvýšily jen o pár procent, coţ nepokryje ani inflaci, 

takţe reálný výdělek poklesne.  Šlo v prŧměru jen o pár set korun, přesněji o 3 % u 

mezinárodních firem, u českých podnikŧ je to jen o 2,3 %. Zvýšení tedy skutečně nepokryje 

ani předpokládanou inflaci 3,3 %. To je jeden ze závěrŧ mzdového prŧzkumu Total 

Remuneration Survey 2012, který zveřejnila poradenská společnost Mercer.  V roce 2012 

zvyšovalo mzdy 95 % společností v rozpětí od desetin procenta aţ po osm procent – 

především podle hospodářských výsledkŧ firmy. Nejvyšší nárŧsty měly společnosti 

s rychloobrátkovým zboţím, nulové byly naopak ve výrobních podnicích, které nemají jisté 

objednávky na další období a připravují se na moţný útlum výroby. Zajímavé je, ţe oproti 

předchozím rokŧm není v oblasti nárŧstu mezd jasný lídr trhu. Dříve to byla farmacie, 

bankovnictví, rychloobrátkové zboţí a teď se Česko dostává do stejné situace, v níţ je 

řada zemí Evropy, kde mzdy spíše dorovnávají inflaci, neţ aby se reálně zvyšovaly.  

 Nejvíce si podle údajŧ Informačního systému prŧměrného výdělku ministerstva 

práce a sociálních věcí polepšili řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích 

sluţeb, kterým se mzda meziročně zvýšila o 10,7 % a dostali se tak v prŧměru na 84 tisíc 

korun hrubého měsíčně. V nepodnikatelské sféře jsou na tom nejlépe učitelé v mateřských 

školách, kterým se plat zvýšil o 13,5 % - kaţdý měsíc jim chodí 21 839 korun. Je to proto, ţe 

začal fungovat nový systém platových tarifŧ. S největším ročním poklesem hrubé měsíční 

mzdy se museli smířit mechanici a opraváři elektronických přístrojŧ, kterým se výplaty sníţily 

o 8 % na 23 259 korun. Špatně jsou na tom i vedoucí knihoven a muzeí, u nichţ došlo k 2,8 

% poklesu platŧ na 37 152 korun.  A ještě dva protipóly: nejvíce berou primáři – 83 133 

korun měsíčně, nejméně vydělávají uklízečky a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích 

zařízeních – 11 095 korun za měsíc.  

 Podle uvedeného prŧzkumu mezi téměř dvěma stovkami firem v Česku pokračuje 

trend vyššího podílu motivační sloţky na celkové odměně. Cílové bonusy jsou na rozdíl od 

předchozích let aspoň zčásti svázány s hospodářským výsledkem firmy. Rozdíly mezi 

plánovanými a vyplacenými bonusy ukazují, ţe firmy pečlivě stanovují své cíle a jejich 

dosaţení zaměstnanci není samozřejmé. Procenta bonusŧ se řádově neliší od předchozích 

let a pohybují se od 10 u niţších pozic po 40 aţ 50 % u top managementu.     

 Takţe vyšší mzda bude pro mnoho tuzemských zaměstnancŧ jen nesplněným snem. 

Česko patří podle mezinárodního prŧzkumu personálně - poradenské sluţby Mercer 

v tomto směru k „nejúspornějším“ v regionu. Zahraniční firmy, které pŧsobí v Česku, plánují 

zvyšovat v prŧměru o 3,1 %. U českých firem, hlavně středních a malých podnikŧ, bude 

moţné procento jistě niţší. Záleţí hlavně na tom, jak je firma kapitálově silná a jak si umí 
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rozloţit rizika. Majitelé firem by však měli zvyšování mezd chápat i jako zachování kupní síly 

obyvatel. Rŧst prŧměrné mzdy v polovině letošního roku činil podle Českého statistického 

úřadu 2,3 % a prŧměrná mzda je tak v Česku k tomuto datu asi 24 626 korun hrubého. I 

pokud by se vyplnila optimističtější verze s rŧstem ke třem procentŧm, lidé by ji 

v peněţenkách výrazněji nepocítili. Česká národní banka totiţ očekává inflaci nad dvěma 

procenty.   

 Otázka, proč obchodníci mají špatné trţby, a ekonomika se potácí v recesi, je 

zodpovězena. Domácnosti mají letos do svých peněţenek skutečně hlouběji.  Od 

července do září podle dat ČSÚ sice nominální prŧměrná mzda vzrostla meziročně o 1,4 % 

na 24 514 korun, reálně, tedy po započtení vyšších cen na trhu, si však lidé pohoršili.  I za 

svou mírně vyšší mzdu si tak letos koupili méně neţ v loňském roce. Reálná prŧměrná mzda 

se tak sníţila o 1,8 %, coţ je největší propad od konce devadesátých let. Hŧře na tom jsou 

lidé v soukromých firmách neţ státní zaměstnanci. To vše pochopitelně dopadá na 

spotřebu a chuť lidí nakupovat, tedy i na trţby obchodníkŧ a výrobcŧ, čímţ se kruh 

uzavírá.  

 Spoléhat se zatím nedá ani na zahraniční poptávku, která by mohla rozproudit 

klíčové odvětví pro českou ekonomiku – prŧmysl. Ten se kvŧli nejistotě v Evropě ocitá také 

pod tlakem – pokračuje oslabení domácí i zahraniční poptávky, coţ prŧmysl výrazně 

pociťuje. Firmy kvŧli přetrvávající nejistotě nemohou popustit uzdu rychlému navyšování 

mezd. Snad uţ příští rok by se mohla situace uklidnit a reálné příjmy lidí stabilizovat. Pomoci 

tomu mŧţe hlavně niţší inflace, která by se měla pohybovat kolem dvou procent, a firmy 

v Česku by mohly přidávat v prŧměru 3,3 %. I v méně optimistické verzi Svazu prŧmyslu 

s předpokladem kolem 2 %, by tak lidé alespoň mohli zŧstat na svém.  

 Nejvíce nyní chudnou pracovníci v oblasti nemovitostí – tedy zaměstnanci 

developerŧ a realitních společností. Citelně se také sniţují reálné výsledky lidí 

v pohostinství, v dopravě či v obchodu. Na ně totiţ nejvíc dopadá skutečnost, ţe lidé 

neutrácejí, protoţe mají peněz méně, nebo raději šetří. Základním problémem je však 

vadnoucí prŧmysl, který je tradičním srdcem české ekonomiky – pokud se přestává dařit 

prŧmyslu, který v Česku zaměstnává nejvíce lidí, problémy se rychle přelévají do jiných 

odvětví.  

 Jak u nás, v Olomouckém kraji? Prŧměrná hrubá mzda se meziročně zvýšila o 546 

korun. Zaměstnanci tak v prŧměru berou 22 288 korun. Ve třetím čtvrtletí letošního roku 

navíc platy v regionu rostly ve srovnání s ostatními kraji nejrychleji z celého Česka. V celé 

republice se podle údajŧ ČSÚ prŧměrná mzda zvýšila ve třetím čtvrtletí o 1,4 %, 

v Olomouckém kraji to bylo 2,5 %. Reálné mzdy však kvŧli vyšší inflaci klesly. „Zvýšený rŧst 

prŧměrné hrubé měsíční mzdy znamenal pro Olomoucký kraj ve třetím čtvrtletí posun 

v mezikrajském srovnání na osmou nejvyšší mzdu mezi kraji,“ komentovali údaje analytici 

z olomoucké pobočky ČSÚ. Lidé v kraji ale navzdory rychlejšímu rŧstu platŧ pobírali 

v uvedeném období mzdy výrazně pod celostátním prŧměrem, který činil 24 514 korun. 

Nejvyšší mzdy vyplácely svým zaměstnancŧm firmy v Praze, kde prŧměrná měsíční mzda 

činila 31 492 korun. Na mzdách v našem kraji se podle odborníkŧ stále negativně 

podepisuje zejména vysoká nezaměstnanost. Její míra v říjnu mírně vzrostla ze zářijových 

10,3 % na 10,4 %. Kraj tak opět vykázal třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku. 
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Zaměstnavatelé kvŧli tomu nemají dŧvod své pracovníky přeplácet, protoţe za ně mohou 

snadno získat náhradu. Podle statistikŧ firmy v Olomouckém kraji v tomto období 

zaměstnávaly v prŧměru 205 900 lidí, oproti stejnému období loňského roku jejich počet 

klesl o 1,2%.  

 

22. ZAMĚSTNANOST  

 Začíná další rok a lidí bez práce přibylo. Přes 3 500 lidí v našem kraji práci hledá. A 

toto číslo poslalo náš region v celokrajském ţebříčku na druhé nejhorší místo. Zájem je 

hlavně o strojírenské profese, kraj proto učňŧm poskytuje stipendia. Technikŧ ovšem není 

vysloveně málo, spíše rostou nároky na kvalifikaci, ať uţ jsou to jazykové dovednosti nebo 

třeba znalost práce na počítači. Díru na trhu práce se kraj pokouší zakrýt jiţ třetím rokem 

programu učňovských stipendií, kdy je podporována dvacítka zejména strojírenských a 

stavebních oborŧ, ale třeba i řezníci a pekaři. Učni si tak mohou přijít na tři sta aţ pět set 

korun měsíčně plus prémie za prospěch od 1 500 aţ do 5 000 korun. V prvním roce dal kraj 

1,8 milionu, v dalším 4 miliony a nyní sedm milionŧ korun.  

 Za rŧstem nezaměstnanosti v kraji na 11,4 % je konec sezónních prací a velké 

propouštění.  U nás na Olomoucku nejvíce propouštěla firma TŘÍDIČ (30 lidí) a stavební 

firma MODOS (20 lidí). Rŧst nezaměstnanosti je spojován s tím, ţe mnoho firem mělo 

zaměstnance na dobu určitou, smlouvy skončily s koncem roku a nová místa budou 

vznikat zase aţ na začátku sezóny. Tak je v útlumu třeba stavebnictví.  

 Jaro je tu, lidí bez práce ubývá. Fronty na úřadech práce se začínají zmenšovat. 

Spíše neţ nové nástroje ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09) na podporu 

zaměstnanosti za to však mŧţe teplý březen a tradiční sezónní jevy. Úřady práce nasadily 

Drábkova opatření proti černým „pasaţérŧm“ - pozitivní dopad povinné veřejné sluţby či 

docházky nezaměstnaných na pobočky České pošty. Tato opatření by prý měla lidem 

vrátit zpět pracovní návyky a také znepříjemnit ţivot těm, kteří na úřadech práce pasivně 

přeţívají, pobírají dávky a nechávají si od úřadŧ platit pojistné.  

 Celorepubliková čísla ukazují, ţe se ze zimního spánku ještě neprobrala aktivní 

politika zaměstnanosti. Na úřadech práce se v březnu evidovalo 525 000 lidí (coţ je 

bezmála o 17 000 méně neţ v únoru). Míra nezaměstnanosti se sníţila na 8,9 %, coţ je první 

pokles počtu lidí bez práce od listopadu loňského roku. Podle ekonomŧ i šéfŧ úřadŧ práce 

je dŧvodem k optimismu počet volných pracovních míst. Ten v březnu vystoupal na 39,9 

tisíce, bylo jich tak o 3 000 více neţ v únoru a jejich počet nepřetrţitě roste od začátku 

roku. 

 „Nemám práci“, volá opět bezmála pŧl milionu Čechŧ – v polovině léta přibylo lidí 

bez práce. Na trh práce vyrazili nedočkaví absolventi. S hledáním zaměstnání to však 

řada z nich bude mít těţké. Firmy pod tíhou špatných zpráv z Evropy začínají být velmi 

opatrné, a to vše zpŧsobilo, ţe nevznikají nové pracovní příleţitosti a v polovině léta počet 

lidí bez práce opět stoupá k metě pŧl milionu. Přesně se jich na úřadech práce tísnilo 

485 600 a červencová míra nezaměstnanosti vyskočila na 8,3 %, na jedno volné místo 

připadá asi 12 nezaměstnaných. Je to změna – zatímco vloni od jara byly především 
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prŧmysl a výroba tahounem tvorby nových pracovních míst, letos jsou firmy při nabírání 

obezřetnější a část náborŧ odkládají. Čísla ze statistického úřadu ukazují, ţe recese jiţ 

vládne české výrobě – pokles zaznamenalo hutnictví, ale také výroba výpočetní techniky 

a elektrotechniky. Takţe firmy se spíš chystají propouštět. 

 I v našem kraji na otázku, kdy bude lépe, z firem zaznívá: „Brzy ne!“. Krajská 

ekonomika se nelepší, o čemţ svědčí vysoká nezaměstnanost, která je nyní kolem deseti 

procent. Počet nezaměstnaných klesl meziročně o zanedbatelných 135 lidí na 34 591. A 

lépe nebude ani v následujícím období, míní odborníci. Neveselé zprávy totiţ zní i z firem, 

které krizi v minulých letech zvládly bez problémŧ. Na trhu práce se spíše očekává 

stagnace a pro oţivení ekonomiky nebude dost prostoru. Na Olomoucku je nyní 

nezaměstnanost na 9 %, nejmenší z okresŧ, volných míst je tu 520. 

 Podzim obvykle bývá náborovou špičkou, letos se však budou kupit lidé spíše na 

úřadech práce neţ na nových pracovištích. Podle personálních společností firmy ve 

čtvrtém kvartále letošního roku nabírat v drtivé většině vŧbec neplánují, zároveň však 

nečekají ani smršť propouštění. Nula procent má být čistý index práce – jde o rozdíl 

propouštějících a nabírajících firem. Na podzim přitom náborová aktivita firem zpravidla 

nabírá druhý dech. Po letních měsících startují nové pracovní kontakty, stejně jako firmy 

čekají na vhodné absolventy, kteří po svých posledních prázdninách začínají shánět 

práci. V posledních letech je ale snaţení mladých diplomantŧ stále častěji marné. A právě 

absolventi škol středních i vysokých mají na trhu práce nejtěţší pozici. Je předpoklad, ţe 

nejvíce budou propouštět obory ubytování a stravování, finance, pojištění, doprava a 

komunikace a těţba surovin. Na nule bude stavebnictví. Přibírat má velkoobchod i 

maloobchod, státní správa, zdravotnictví, zemědělství, lesnictví a rybolov, zpracovatelský 

prŧmysl a výroba a rozvod elektřiny a plynu. Nezaměstnanost zŧstala na 8,3 % a o práci se 

ucházelo 486 693 lidí.  

 V Olomouckém kraji na začátku podzimu zŧstává míra nezaměstnanosti na 10,1 %, 

úřady práce registrují na konci srpna 33 236 dosaţitelných uchazečŧ. Celkový počet 

uchazečŧ o práci, kam patří i lidé na nemocenské, na rodičovské dovolené nebo 

účastníci rekvalifikačních kurzŧ, se sníţil z červencových 34 591 na 34 567 lidí. Ve srovnání 

s ostatními kraji je náš kraj třetí nejhorší, hned za Ústeckým (13 %) a Moravskoslezským (11,1 

%). Na úrovni okresŧ je Jesenicko na devátém místě s 12,4 %, u nás na Olomoucku jsme 

stále na 9 %. Podle analytikŧ se celkový počet volných míst v kraji nijak výrazně nezměnil, 

na jedno volné místo připadá kolem 22 uchazečŧ o zaměstnání. Na konci srpna bylo 

v databázi volných míst nejvíce pracovních příleţitostí pro dělnické strojírenské profese – 

kováře, nástrojáře, slevače a svářeče, ale i pro rŧzné pomocné a nekvalifikované 

pracovníky, řidiče nákladních automobilŧ, techniky, obchodní zástupce, pracovníky 

v zemědělství a kuchaře.     

 Na začátku podzimu nezaměstnanost dále roste, firmy v září prakticky vŧbec 

nenabíraly nové zaměstnance. Rŧst nezaměstnanosti ovšem mají na svědomí nejen 

opatrnost firem a pokračující recese tuzemské ekonomiky. Zářijové fronty na úřadech 

práce umocnili i propadlíci u zářijových maturit. I kdyţ kaţdé září platí, ţe trh práce 

zaplavují absolventi středních a vysokých škol, kteří jdou hledat práci po letních 

prázdninách, letos byl zaznamenán příchod výjimečně velkého mnoţství maturantŧ 
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z gymnázií. Často jde o ty, kteří napoprvé neuspěli u státních maturit a uţ nestihli nástup na 

vysoké školy. Také kvŧli těmto skokŧm se celostátní míra nezaměstnanosti dostala na 8,4 %.  

 Část mladých lidí často databázi úřadŧ brzy opustí, protoţe za pár měsícŧ znovu 

naskočí do školského systému, jen co bude další kolo přijímacích řízení na vysoké školy. 

Zatímco v loňském září jich meziměsíčně přibylo asi sedm tisíc, letos jich bylo oproti srpnu o 

10 000 více. Absolventi jsou tradičně v dobách ekonomického útlumu ohroţenou 

skupinou. U absolventŧ je i problém v rostoucí konkurenci. Ti, co během studií nezískali 

ţádnou praxi nebo neznají jazyky, a to více neţ jeden, hledají práci čím dál obtíţněji.    

 Zářijový rŧst nezaměstnanosti je tak veskrze nemilým překvapením. Poslední dva 

roky totiţ září ještě provázely spíše pozitivní sezónní jevy, kdy na konci léta a začátku 

podzimu většinou startují nové pracovní poměry, končí dovolené i nárazové brigády a se 

startem nových projektŧ přichází i potřeba nových kmenových zaměstnancŧ. Nic z toho 

se ale letos nedělo! Letos jsou skutečně firmy vzhledem k nejistotě na trhu s nabíráním 

pracovníkŧ daleko zdrţenlivější a nenabírají v takovém mnoţství jako obvykle. Do konce 

roku a zřejmě ani v roce příštím se však zlepšení čekat nedá. Zpomalení hlásí motor české 

ekonomiky – prŧmysl. Navíc s nástupem chladného podzimu a ještě chladnější zimy 

přijdou sezónní „výpadky“ práce ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví. Je realistické 

čekat pro konec roku míru nezaměstnanosti nad devíti procenty a to, ţe počet lidí bez 

práce překročí metu pŧl milionu!?  

 Jak v našem kraji? Přestoţe si na konci září našlo práci o pět stovek 

nezaměstnaných víc neţ v srpnu, téměř stejný počet lidí v evidenci úřadŧ práce 

v Olomouckém kraji přibyl. Bez práce je tak nyní 35 036 lidí a míra nezaměstnanosti 

v regionu vzrostla o dvě desetiny na 10,3 %. Ve srovnání s ostatními regiony opět máme 

třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti. Během září sice našlo v regionu práci 1 904 

nezaměstnaných, ale proti srpnu se výrazně zvýšil počet nově zaregistrovaných lidí bez 

práce. V září to bylo 3 884 lidí, coţ je o 44 % (!) víc neţ v srpnu. I u nás se pochopitelně 

statistická čísla výrazně zhoršila nárŧstem absolventŧ škol, kteří nemohou najít své první 

zaměstnání. I tady odhad: koncem roku, po skončení sezónních prací mŧţe být na 

úřadech práce kraje zaregistrováno kolem 40 000 lidí. Je vidět, ţe po měsících mírného 

ekonomického rŧstu přichází útlum a podle mnoha signálŧ bude nějakou dobu trvat.   

 Jsme na začátku listopadu a v evidenci nezaměstnaných v našem kraji je téměř o 

dva tisíce lidí více ve srovnání se stejným obdobím loni. Celkem je jich jiţ 35 595 a podle 

odborníkŧ bude ještě hŧř. „Hospodářské oţivení v Evropě je v nedohlednu a obdobně je 

to i u nás. Bohuţel náš stát nedělá nic pro to, aby ekonomiku v Česku oţivil. Naopak zvedá 

daně. To se negativně promítne do hospodářství a dalšího rŧstu nezaměstnanosti,“ sdělil 

místopředseda krajské hospodářské komory Tomáš Sýkora. V říjnu se míra nezaměstnanosti 

v regionu dostala na 10,4 %, coţ je o čtyři desetiny více neţ před rokem a o jednu desetinu 

více neţ před měsícem. Olomoucký kraj si drţí ve výši míry nezaměstnanosti stále třetí 

nejhorší příčku mezi regiony v republice.  

 Z okresŧ je na tom v kraji nejhŧř tradičně Jeseník, kde se míra nezaměstnanosti 

dostala na 12,7 %, nejniţší je opět v okrese Olomouc, ale i tady vzrostla meziročně o pět 

desetin na 9,4 %. Celkově negativní trend zhoršuje nedostatek volných pracovních míst. 
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Ten se meziměsíčně sníţil téměř o 30 % a na jedno volné místo připadá téměř 37 uchazečŧ 

o zaměstnání. V databázi volných míst je nejvíce pracovních příleţitostí pro řidiče 

nákladních automobilŧ, soustruţníky, zámečníky, nástrojaře, techniky, pracovníky v oblasti 

ostrahy, kuchaře a automechaniky.    

 Na nezaměstnanost se hledají rŧzné léky, nevím ale, jestli tento bude nějak 

spasitelný? Normální je, nemít práci, mohou si říci mladí Evropané, kdyţ se rozhlédnou po 

svých vrstevnících, zvláště v krizových zemích na jihu kontinentu jako je Španělsko, Řecko 

nebo Itálie. Této „ztracené generaci“ by měl pomoci plán Záruky pro mladé, který 

nakazuje členským státŧm Unie, aby zajistily všem mladým Evropanŧm do 25 let do čtyř 

měsícŧ po ukončení školy práci či placený rekvalifikační kurz. Plán by měl za pomoci 

miliard z evropských sociálních fondŧ zajistit rekvalifikační programy, další vzdělávání a 

také usnadnit firmám zaměstnání mladých lidí bez pracovních zkušeností a pomoci tak při 

jejich vstupu na trh práce.  

 To co zní na první poslech jako utopie, má však reálný základ. Podobné programy, 

které mladým lidem nabízejí po vysoké škole rekvalifikaci, například na ţádané 

řemeslnické obory, úspěšně fungují uţ v několika zemích Evropské unie, třeba v sousedním 

Rakousku. To má po Německu druhý nejmenší počet nezaměstnaných mezi mládeţí do 25 

let. Slova o „zaručené práci“ pro mladé Evropany zní velmi dobře, ale Evropská unie 

nemá páky, jak k tomu unijní státy zavázat. Česká republika se podle mluvčí ministerstva 

práce a sociálních věcí Viktorie Plívové nestaví k programu odmítavě. „Chtěli bychom 

však, aby se místo konkrétního údaje čtyř měsícŧ členské státy zavázaly jen k tomu, ţe dají 

záruku práce co nejdříve po ukončení školy,“ uvedlo ministerstvo. Nezaměstnanost 

mladých lidí do 25 let dosahuje v Česku vysoké hodnoty 19 % (prŧměr EU je 22,6 % a 

znamená to 7,5 milionu mladých lidí do 25 let bez zaměstnání).  

 Na začátku zimy se situace dále zhoršuje. Olomoucký kraj vykázal v listopadu opět  

třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku, hŧř jsou na tom pouze Moravskoslezský a Ústecký 

kraj. Míra nezaměstnanosti v kraji se zvýšila z říjnových 10,4 na 10,8 % a v regionu bylo bez 

práce 35 552 lidí (v říjnu 2012 to bylo 34 191). Nezaměstnanost se zvýšila i při meziročním 

srovnání, počet lidí bez práce je o 2 393 vyšší neţ ve stejném měsíci loni. Nejlépe je na tom 

zase Olomoucko, kde míra nezaměstnanosti činí 9,7 %, nejhŧře jako vţdy Jesenicko (14,1 

%). Olomoucko ale v listopadu vykázalo nejvyšší nárŧst počtu uchazečŧ o místo, bylo jich 

ve srovnání s říjnem o 439 víc. Celkový počet volných pracovních míst je 947 a na jedno 

volné místo připadá 39 uchazečŧ o zaměstnání. V kraji bylo v listopadu nahlášeno celkem 

676 nových pracovních míst.  

 Ani vánoční nákupní špička a sněhové vánice lidem více pracovních příleţitostí 

nepřinesou a ekonomika zásobuje úřady práce novými nezaměstnanými, na konci zimy 

mŧţe být bez práce kaţdý desátý a fronty na úřadech práce se mají prodluţovat aţ do 

jara. Bez práce se v ČR v listopadu ocitlo přes 508 000 lidí, nejvíc od března. Míra 

nezaměstnanosti vystoupala na 8,7 %, tedy o dvě desetiny vzhŧru oproti říjnu. Dŧvodem 

jsou hlavně negativní sezónní vlivy – se závěrem roku končí řada zaměstnaneckých smluv 

na dobu určitou, definitivně dobíhají poslední letní práce třeba v lesnictví, zemědělství, 

stavebnictví, ale také v pohostinství.  
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 Kvŧli přetrvávajícímu poklesu tuzemské ekonomiky však firmy nenabírají, dech 

dochází i prŧmyslovým podnikŧm, které zaměstnávají u nás nejvíce lidí. Naproti tomu 

vánoční horečka na konci roku vytvoří stovky nových pracovních míst, letos to však ke 

zmírnění dopadŧ krize na trh práce zřejmě nestačí.  V zimních měsících také řada 

nezaměstnaných nachází práci při údrţbě komunikací a odklízení sněhu. Ani letos to 

ovšem nebude ţádná velká spása. V závěru roku se tak počet nezaměstnaných dál 

výrazně zvýší, předpokládá se aţ o pŧl procentního bodu. To by bylo jen kousek od 

prosincového historického maxima z roku 2010, kdy byly propuštěny tisíce lidí ze státní 

správy. V únoru 2013 se zřejmě míra nezaměstnanosti v Česku podívá nad hranici deseti 

procent. Nadějí, ţe na trhu práce není tak dusno, jak se mŧţe na první pohled zdát, je 

počet volných pracovních míst, kterých se v listopadu nabízelo 38,8 tisíce a jde tak o 

nejvyšší listopadovou hodnotu od roku 2008. Na jedno volné místo připadá na začátku 

prosince 2012 13 nezaměstnaných lidí.    

 Je tu konec roku a nezaměstnaných prudce přibylo a zástupy lidí bez práce se hlásí 

na úřadech práce v kraji. V evidenci přibylo 3 518 nezaměstnaných a celkový počet 

uchazečŧ o práci se na konci prosince dostal na 39 070. Míra nezaměstnanosti vzrostla o 

1,1 % na hodnotu 11,9 %. Na vysoký nárŧst má vliv příchod lidí, kteří ukončili sezónní práce, 

a část padá na vrub pokračující hospodářské recese, kdy se propouští i  v oborech, které 

nepodléhají sezonnosti. Nejvyšší nárŧst zaznamenal olomoucký okres, kde přibylo 1 007 

nezaměstnaných. Ve srovnání s ostatními kraji je náš kraj opět třetí nejhorší a na jedno 

volné místo nyní připadá v regionu padesát nezaměstnaných, coţ je vŧbec nejvyšší počet 

uchazečŧ na jedno volné místo za poslední tři roky. Tak končíme rok 2012 tímto 

neradostným konstatováním. 

 

23. ŢIVOTNÍ STANDARD  

 V úvodu několik čísel ze sčítání lidu, bytŧ a domŧ, která byla zveřejněna na počátku 

roku 2012. Počet obyvatel se za deset let zvýšil. K 26. 3. 2011 u nás ţilo 10 562 214 obyvatel, 

o 330 000 víc neţ v roce 2001. Podle statistikŧ mŧţe za nárŧst vedle babyboomu v 

posledních letech zejména počet cizincŧ. V příštích letech by se měl podle demografŧ 

trend kvŧli stárnutí populace obrátit. Potvrzuje se trend, ţe více lidí ţije ve větších obcích a 

městech (například obcí do 199 obyvatel bylo tehdy 1 652, dnes je jich uţ téměř o dvě 

stovky méně). Ve městech významně roste podíl lidí starších 65 let, hledají totiţ větší 

komfort nebo lepší sociální sluţby. V Česku je 2,1 milionu domŧ (z toho 1,52 milionu 

rodinných) a 3,8 milionu obydlených bytŧ. Pouze 376 000 domŧ zŧstává prázdných. Klesá 

počet nájemních a druţstevních bytŧ, v osobním vlastnictví je má uţ milion lidí. 

Vybavenost je stále lepší, bez koupelny nebo sprchového koutu se musí obejít jen 100 000 

domácností. V roce 2001 byl internet zaveden jen do 245 000 domácností, za deset let se 

jejich počet zdesateronásobil na 2,2 milionu. Nezpochybnitelné je také stárnutí populace – 

osob starších 65 let dnes ţije v zemi víc neţ dětí do 15 let. Před padesáti lety bylo dětí 

dvaapŧlkrát víc! Vláda ví, proč spěchat s dŧchodovou reformou, protoţe i ve srovnání 

s rokem 2001 v Česku ţije o 200 000 seniorŧ víc (nyní 1,6, dříve 1,4 milionu). Jen stručně o 

našem kraji: ţije v něm 639 946 obyvatel; k moravské národnosti se hlásí 76 887 obyvatel 

(12 %); z moravských regionŧ je zde nejméně členŧ církví, jen 16,4 %. 
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 A teď uţ začněme od Adama. Jak jsme se změnili od roku 1989? Kdyţ se na 

náměstích měst 17. listopadu 1989 tísnili demonstranti, aby dali najevo svou nespokojenost 

s komunistickým reţimem, těţko přemýšleli, kolik cigaret v napětí vykouřili. Kaţdý Čech 

tehdy spotřeboval prŧměrně 1 776 cigaret ročně. Dnes sice lidé o tabáku a zdravém 

ţivotním stylu přemýšlejí mnohem více, ale paradoxně také více kouří. V prŧměru teď 

kaţdý zvládne přes dva tisíce cigaret za rok. A to i přes fakt, ţe za dvaadvacet let se 

vesměs přestalo kouřit v kancelářích, na zastávkách hromadné dopravy i v mnoha 

restauracích. Kromě toho se v Česku také vypije více tvrdého alkoholu či vína neţ před 

revolucí.  

 Společnost se změnila i v mnoha dalších ohledech, a to vesměs k lepšímu. Máme 

vyšší příjmy a za vydělané peníze si koupíme více neţ před listopadem 1989. Jíme 

podstatně zdravěji – v jídelníčku ubylo maso, zato výrazně přibylo ovoce a zeleniny. 

Častěji cestujeme, mnohem více jezdíme třeba na kole. Prudce narostla nabídka 

televizních programŧ, všechny stanice ročně odvysílají bezmála 400 000 hodin, coţ je 

padesátkrát více neţ před rokem 1989. Společně s internetem a velkou nabídkou DVD 

však ubírají diváky kinŧm (těch z někdejších 51,4 milionu zbylo 12,9 milionu ročně).  

 Po roce 1989 si Češi rychle rozšiřovali šatníky a botníky. Na startu měla prŧměrná 

čtyřčlenná rodina celkem desatery boty, dnes by potřebovala botník čtyřikrát větší. 

Prŧměrná dnešní ţena unosí více kabátŧ, svetrŧ i halenek. A to přesto, ţe se za oblečení a 

obutí neutrácí o tolik více neţ v roce 1989. Moţná je to i tlakem reklamy, kdy podléháme i 

věcem, které nepotřebujeme.  

 Prŧměrný současný Čech zdravěji jí. Kaţdý z nás podle statistikŧ spolyká o 12 

kilogramŧ více zeleniny (celkem 81 kg), dopřává si ovoce a sýry. Z kuchyní téměř vymizelo 

hovězí maso a výrazně ubylo i vepřové. Nahradila ho dietnější drŧbeţ. Pijeme více kávy a 

jíme více čokolády. Roční útrata jednoho člověka za potraviny vzrostla z  5 902 na  22 484 

Kč. Reklama vedla k tomu, ţe místo vody z kohoutku plníme sklenice častěji limonádami a 

uvedená spotřeba čokolády se zvedla o 1,4 kilogramu na osobu a rok. 

 Ani nesrovnatelně čistší ţivotní prostředí či kvalitnější lékařská péče a zdravější jídlo 

v porovnání s rokem 1989 nezabránily nástupu civilizačních chorob. Méně se hýbáme a 

ţijeme ve větším stresu, a to zpŧsobilo například raketový nárŧst cukrovky. Statistiky to 

dosvědčují: zatímco v roce 1990 bylo v Česku na sto tisíc obyvatel 4 624 diabetikŧ, v roce 

2008 uţ 7 421. Ţijeme sice lépe, ale na dluh. Státní dluh z roku 1993 (159 miliard) je ve 

srovnání s rokem 2009 (bilion a 178 miliard) legrační. Asi za to mohou především politici. 

První skok nastal v roce 2001, kdy se premiér Miloš Zeman vydal cestou masivních úvěrŧ ve 

výši 345 miliard. Ještě dramatičtější zlom nastal ve volebním roce 2006 – premiér Jiří 

Paroubek ve spolupráci s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou štědrými sociálními 

dávkami fakticky ze státní pokladny „sponzorovali“ kampaň ČSSD. Státní dluh tehdy 

narostl na nevídaných 800 miliard.  

 Jednoho nadzvedne tvrzení některých staromilcŧ:  Za komunistŧ bylo lépe či Kdysi 

bylo levněji! Všechno jsme kupovali levněji, na silnicích bylo bezpečno, kaţdý dostával 

stejně a nebylo co si závidět! Tyto stále rozšířené idylické představy o ţivotě za minulého 

reţimu lze podrobit přísnému srovnání s tvrdými statistickými daty. Slyšíme všude jen nářky: 
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stále se zvyšují ceny za potraviny, pohonné hmoty či sluţby a k tomu hospodářské krize a 

nezaměstnanost. Víte ale, ţe pokud patříte k těm šťastlivcŧm, kteří o práci nepřišli, a 

nepobíráte jen podporu, nemáte si vlastně moc na co stěţovat? 

 Podívejme se k nám do Olomouckého kraje někdy na přelom roku 2011 – 2012. 

Mzdy v kraji rostou, krize nekrize. A za svou mzdu si ve srovnání s předešlými léty mŧţeme 

koupit mnohem více věcí. Nevěříte? Například chleba si za prŧměrnou mzdu kolem 22 tisíc 

mŧţete koupit celou tunu. To je přibliţně dvojnásobek ve srovnání s rokem 1990, tehdy 

vám prŧměrná mzda vystačila jen na 477 kilogramŧ. Podobné je to i u kuřecího masa, 

elektroniky či automobilŧ – na novou škodovku jste si dříve našetřili aţ za téměř tři roky, 

dnes vám stačí kolem dvaceti měsícŧ. A na televizor jste si v roce 1990 museli vydělávat 

čtyři měsíce, nyní si za jeden plat koupíte hned dva. Ať nezabředneme do populismu! 

Naše ekonomika si od roku 1990 prošla několika propady. Přesto se nedá říci, ţe by u nás 

byla nízká ţivotní úroveň. Mohla být ale vyšší, protoţe v produktivitě práce nejsme daleko 

za Německem nebo Rakouskem, ale se mzdami daleko za nimi. Zatímco ještě mezi léty 

2007 a 2008 rostly prŧměrné mzdy v kraji o 8 %, tedy něco kolem 1 500 Kč, mezi roky 2008 a 

2009 to byla jen 3 % a od roku 2009 jen pouhá 2 %.  

 Prŧměrná mzda v Olomouckém kraji vzrostla do roku 1990 více neţ sedminásobně. 

Přestoţe došlo oproti začátku devadesátých let k výraznému rŧstu cen, podstatně vzrostly i 

takzvané reálné mzdy, které říkají, co si člověk mŧţe za svŧj plat koupit. Z výrobkŧ a sluţeb 

došlo k poklesu jen u několika, jinak došlo ke zvýšení koupěschopnosti, často velmi 

výrazně. Oprávněné jsou tak stesky jen u plateb za elektřinu, vodné a stočné či zemní 

plyn. V roce 1990 si mohl prŧměrně vydělávající zaměstnanec zaplatit z prŧměrného platu 

1 125 kubíkŧ vodného a stočného, nyní je to pouze 328 kubíkŧ, coţ je necelých třicet 

procent. Zemního plynu pořídí nyní člověk s prŧměrnou mzdou v přepočtu na 

kilowatthodiny 14 824, před jednadvaceti lety to byl dvojnásobek. Větším tempem neţ 

mzdy rostla také cena jízdného v městské hromadné dopravě nebo cena za vstupenku 

do kina. Tím ale výčet končí, u všech ostatních věcí a produktŧ jsme si nyní proti roku 1990 

polepšili.  

 Pojďme nyní porovnávat, a začněme u krajŧ. Ti, co u nás ţijí v Plzeňském kraji, mají 

štěstí: právě tento kraj se ve statistikách a hodnocení porotcŧ v unikátním srovnání 

českých krajŧ umístil na prvním místě, jako nejlepší místo pro ţivot. Na opačném konci 

ţebříčku skončil Ústecký kraj. Náš Olomoucký je jedenáctý ze čtrnácti, o místo před 

Ostravskem. Body mu přidává hodně kulturních institucí a kulturní vyspělost, vysoká 

kapacita mateřských škol, dolŧ jej táhnou nízké mzdy. O tom, ve kterém kraji je 

nejpříjemnější ţivot, rozhodovalo celkem 54 kritérií z osmi rŧzných oblastí ţivota. Hodnotilo 

se třeba, jak hustá je síť lékařŧ, jaké jsou moţnosti pro volný čas, jak moc lidé navštěvují 

kulturní představení, kolik je míst pro seniory v domovech dŧchodcŧ či jaká je veřejná 

doprava nebo objasněnost trestných činŧ. Kritéria, která měli členové poroty k dispozici, 

byla pestrá: o tom, kde se dobře ţije, vypovídala nejen třeba hustota silniční a ţelezniční 

sítě nebo počet školek a lékařŧ, ale například i to, kolik je kde dárcŧ krve, dobrovolných 

hasičŧ či jak moc se obyvatelé zapojují do politiky a veřejného ţivota. 
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Vysoká škola ekonomická zase sestavila ţebříček 63 měst podle platŧ, 

nezaměstnanosti, kriminality či zdraví lidí. Tady byl na špici Jindřichŧv Hradec, na chvostu 

Karviná - dvě města, kde se ţije nejlépe a naopak nejhŧře. Výsledky ukázaly, ţe lépe se 

ţije Čechŧm neţ Moravanŧm – města v Čechách jsou bezpečnější a bohatší na práci. Na 

Moravě je naopak obtíţnější najít práci a lidi tu trápí vyšší kriminalita. A co je horší. Sociální 

rozdíly mezi oběma částmi republiky se v poslední době ještě prohloubily. Nejhŧře dopadl 

Moravskoslezský, Karlovarský, Olomoucký a Jihomoravský kraj. Na posledních deseti 

místech je devět příhraničních měst z Moravy a naopak v první desítce vítězŧ je jen jedno 

moravské město – Třinec. Morava na tom byla špatně i v minulosti, ale za posledních pár 

let se tu situace ještě ztíţila, a to kvŧli hospodářské krizi, která region postihla výrazněji neţ 

Čechy. Je jasné, ţe naše Litovel se do hledáčku nedostala, na to je příliš malá, ale 

podívejme se, jak dopadli ti okolo nás a mŧţeme se pokusit srovnávat. V Olomouckém 

kraji je nejvýše Prostějov, který se dostal mezi města s prŧměrnou sociální situací tj. mezi 23. 

aţ 37. místo na předposlední 36. (85,128 bodu). Na 40. místě je Olomouc (84,943), třetí mezi 

městy s podprŧměrnou sociální situací a v téţe skupině je třetí od konce Přerov (84,102). 

V poslední skupině měst se zhoršenou sociální situací je třetí od konce Šumperk (83,503 

bodu ze 100 moţných).  

 Sociální situace v globále není rŧţová a Češi z opatrnosti nakupují levněji a dávají si 

peníze stranou, na horší časy. Kola ekonomiky se i proto točí pomaleji. Čeká se na dobré 

zprávy ohledně vývoje zejména evropské ekonomiky. Lidé skutečně utrácejí méně neţ 

před rokem, všímají si, ţe jim v peněţenkách zŧstává méně peněz neţ dřív. Netankují plnou 

nádrţ, pijí vodu z kohoutku a více nakupují v akcích. Maloobchodní trţby klesají, spotřeba 

domácností klesá pod vlivem stagnujících či klesajících reálných mezd, zvýšení DPH a 

dalších daní. Čechŧm mírně klesá reálná mzda a roste míra úspor. Velkou roli ovšem hraje 

psychologie. Na lidi se valí zprávy o špatném ekonomickém vývoji ze světa a tak podléhají 

„blbé náladě“, padá na ně obava, ţe bude ještě hŧř. Draţší potraviny nahrazuje 

v nákupních košících levnější zboţí. Vedle jídla se méně utrácí například za balenou vodu, 

za auta, benzin a naftu či za počítače a mobily. Od roku 2013 peněţenky Čechŧ čeká 

ovšem další nápor – DPH znovu vzroste, tentokrát „jen“ o jeden procentní bod, zato na 

veškeré zboţí. Reálný je i nárŧst cen elektřiny. K tomu odstartuje dlouho očekávaná 

dŧchodová reforma, která lidi k šetření přímo motivuje. 

 Podívejme se na obyčejný den obyčejného člověka u nás. Podle rozsáhlého 

výzkumu společnosti MEDIAN je našinec za posledních deset let víc „do světa“. Jezdí více 

autem, častěji se stravuje mimo domov a méně se věnuje koníčkŧm a zábavě doma – 

včetně sledování televize. Ačkoliv Češi stále pociťují finanční krizi, nepřestávají utrácet, i 

kdyţ méně neţ dřív. Pro zajímavost některé údaje z prŧzkumu podrobněji: 27 % Čechŧ jezdí 

denně autem. Jiným zpŧsobem, to znamená hlavně hromadnou dopravou - jich cestuje o 

deset procent více. Doma pracuje jen asi 7 % lidí, 41 % má zaměstnání mimo domov. Na 

97 % lidí jí během dne alespoň jednou doma. Mimo domov sní některé jídlo – nejčastěji 

oběd – denně 40 % Čechŧ. Nechodí však jen do restaurací, ale i do podnikových jídelen a 

kantýn. Nakupovat nebo vyřídit si jiné záleţitosti mimo domov nebo zaměstnání jde denně 

na 40 % lidí. Koníčkŧm a zábavě mimo domov (včetně návštěvy restaurace) se denně 

věnuje 30 % Čechŧ, doma se koníčky baví 57 % lidí. Domácím pracím a péči o děti se 

denně věnuje 67 % obyvatel, 82 % stále denně sleduje televizi, byť je to o 6 % méně neţ 
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před deseti lety. Televizi „okrádá“ dnes hlavně internet, který denně vyuţívá 23 % lidí 

(oproti 7 % před 10 lety). Po roce 2006 se pokles obliby televize zastavil. České domácnosti, 

kterým se zhoršily finanční podmínky, se k ní vrátily jako k nenákladnému trávení volného 

času.         

 

24. ZDRAVOTNICTVÍ  

 Hlavním jeho problémem je i v tomto roce nedostatek peněz. Ministr zdravotnictví 

Leoš Heger dal jiţ loni jasný příkaz, který měl přinést úspory ve zdravotnictví – zrušit 10 000 

lŧţek akutní péče v nemocnicích. Pŧvodní ambiciózní plán, který měl ušetřit aţ pět miliard 

korun, dopadl neslavně, Škrtnuta byla pouze desetina lŧţek z plánovaného počtu. 

Veškeré statistiky totiţ ukazují, ţe v Česku je o třetinu lŧţek akutní péče více, neţ jaký je 

prŧměr v zemích Evropské unie. V polovině roku VZP, tedy největší zdravotní pojišťovna 

v zemi navrhla, ţe se z nadbytečných lŧţek škrtne pouze polovina, přesně 5 728 lŧţek. A 

začaly tahanice, které se naplno projevily i v našem kraji. Začalo se mluvit o redukci lŧţek 

nemocnice ve Šternberku, coţ vyvolalo poplach a vyrojily se petice za zachování 

dosavadního stavu. Vše se vyjasnilo aţ na konci roku, kdy bylo vydáno prohlášení, ţe 

skupina Agel, která spravuje 3 nemocnice pod hlavičkou Středomoravská nemocniční, 

má zrušit celkem jen 32 lŧţek akutní péče. Více v kapitole Události. 

 Jako největší problém ohroţující zdraví lidí se opět ukázal alkohol. Podle velkého 

celonárodního prŧzkumu je v Česku na alkoholu závislých zhruba 550 000 lidí. A drtivá 

většina z nich se neléčí. Do nejrizikovější kategorie spadá 7,2 % lidí – jde o ty, kteří mají 

podle zavedených diagnostických metod rozvinutou závislost na alkoholu, a tedy by se 

měli léčit. Pokud se započítají i lidé, kteří sice nejsou závislí, ale pijí rizikově, problém 

s alkoholem má celá pětina dospělých Čechŧ a u muţŧ je to dokonce třetina. Prŧzkum 

odhalil především fakt, ţe existují desítky tisíc lidí, kteří nemají pití pod kontrolou, ale nejsou 

ochotni vyhledat pomoc odborníkŧ. Ze závislosti se loni léčilo asi jen 30 000 lidí a toto číslo 

navíc kaţdým rokem klesá. Ubývá také lŧţek na protialkoholních odděleních. Rychle 

ubývá i ambulantních zařízení, ve kterých je moţno léčit závislost na alkoholu bez toho, ţe 

by člověk musel opustit práci a rodinu. Tedy – někteří lidé se moţná léčit chtějí, ale nemají 

kde.  

 Potenciálních pacientŧ přitom bude v Česku zřejmě přibývat. Před třemi roky 

proběhla studie mezi šestnáctiletými studenty. Ukázalo se, ţe 93 % z nich mělo zkušenost 

s alkoholem a 20 % uvedlo, ţe pije pravidelně. V mezinárodním srovnání dopadli hŧř neţ 

Dánové! Alkohol se u nás pije ve velkém a v jeho spotřebě jsme mezi národy na špici. 

Kaţdý Čech nad 15 let vypije ročně v prŧměru 16,5 litru stoprocentního alkoholu, zatímco 

světový prŧměr činí pouze něco přes šest litrŧ. Zhruba polovina tohoto mnoţství připadá 

na pivo. Trendem poslední doby je bohuţel skutečnost, ţe se návykové nemoci prolínají. 

K alkoholismu se přidávají častěji léky, drogy nebo patologické hráčství. Se zvýšeným 

povinným poplatkem za den v nemocnici se dokonce léčba v nemocnici stává méně 

dostupná. O to větší dŧraz by se měl klást na prevenci. 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

157 

 

 Co ještě prŧzkum prozradil? Nejčastějšími příleţitostmi k pití alkoholu jsou významné 

události, kdy při oslavách pije vţdy 43 % dotázaných (občas 33 %); při oslavě narozenin 

pije pokaţdé 39 % dotázaných (občas 40 %); při návštěvě restaurace si skleničku 

neodpustí 16 % dotázaných (občas ji vynechá 44 %); při domácím posezení pije pokaţdé 

13 %, jen někdy si láhev otevře 57 % lidí (třetina lidí občas pije na chatě). Co a kde se pije 

za alkohol? Pivo pije denně 8 % dotázaných, jednou aţ dvakrát týdně 21 %. Víno – denně 

0,8 %, jednou aţ dvakrát týdně 21 %. Tvrdý alkohol – ani jeden den nevynechá 0,6 % 

dotázaných, jednou aţ dvakrát týdně si dá panáka 11 % lidí. Nejméně oblíbené jsou 

míchané nápoje, které téměř polovina dotázaných nekonzumuje vŧbec.  Jak často se 

lidé opíjejí? V jediném měsíci se opilo 22 % lidí – častěji muţi (33 %), ţeny (12 %). Mezi muţi 

se častěji opili ti ekonomicky aktivní, ale také studenti a nezaměstnaní. Mezi posledně 

jmenovanými byla necelá polovina s niţším vzděláním. U ţen podle výzkumu hraje velkou 

roli faktor věku. Mezi těmi nad 45 let se opilo jen 6 % sledovaných. Zdrojem této 

neradostné statistiky je reprezentativní sociologický prŧzkum agentur FOCUS pro MF DNES, 

kterého nezúčastnilo 1 024 respondentŧ z ČR nad 18 let.           

 Pozitivní skutečností je 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. 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 Poděbradově. 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, 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 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 
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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.        

 

25. BYTY, BYDLENÍ  

 V tomto roce zaţíváme něco, co zde ještě nebylo. Po létech napětí na trhu s byty 

se ukazuje úplně jiná situace. Byty ve většině měst proti loňsku zlevnily a někteří makléři 

tipují, ţe ceny postupně klesnou aţ k roku 2005, tedy do doby, neţ se na byty vrhli 

spekulanti. Ţivot realitního makléře se nyní zkomplikoval. Neţ prodá byt, projde ho s osmi 

aţ deseti lidmi. Před čtyřmi lety ho prodal prvnímu zájemci. Lidé se dnes daleko pečlivěji 

dívají na to, jak je byt postavený a v jaké lokalitě. Byty v blízkosti městské dopravy, 

obchodŧ, škol a lékařŧ se prodávají celkem dobře. Zato byty v nových projektech na 

bývalé zemědělské pŧdě na okrajích měst uţ se proti minulosti prodávají mnohem hŧře.  

Prodejci nových bytŧ takto vzdálených městu prý dávají i podpultové slevy, které 

neinzerují, aby nenaštvali ty, kdo si byty koupili za plnou cenu. I tady je poznat, jak boj o 

zákazníka přituhuje. Některé firmy lákají na respekt k přírodě a nízkoenergetické byty, 

pomohou i s prodejem stávajícího bytu nebo i s přestěhováním. O takovém přístupu si 

majitelé nových bytŧ před třemi lety a za tyto ceny mohli nechat jen zdát. Na poklesu cen 

se podepisují i klesající ceny stavebních prací.  

 Jak to vypadá v našem kraji? Jsme v polovině roku a konstatujeme: nacházejí se na 

dobré adrese, jsou nové, za dobrou cenu, jenţe … nikdo je nechce. Takových bytŧ je 

třeba jen v Olomouci 358 a další desítky jich najdete třeba v Přerově, Prostějově nebo 

Šumperku. Řeč je o nových bytech v právě dokončovaných novostavbách, které jsou 

k mání. A dlouho ještě zřejmě i budou, kupci se k nim totiţ zrovna moc nehrnou. O tom, ţe 

stavět a prodávat nové byty, řadovky či rodinné domky ve velkém teď není zrovna 

nejlukrativnější podnikání, by mohli developeři v Olomouckém kraji vyprávět. Ještě tak 

nejvíc na odbyt jdou dvoupokojové byty za cenu do 1,7 milionu korun a dobře prodejné 

jsou i menší třípokojové byty do 80 metrŧ čtverečních v ceně do 2,5 milionu korun. 

 Lidé si více váţí svého bydlení a jsou ochotni pro pohodlí a menší náklady za 

bydlení leccos udělat. Majitelé většiny panelových domŧ investují peníze do zateplení 

vnějšího pláště a výměny oken. Paneláky jsou díky novým fasádám stále barevnější a i 

malá města chtějí, aby šedivé nebylo ani okolí domŧ postavených většinou uţ před řadou 

desetiletí. Problémem lokalit je dnes hlavně nedostatek míst pro parkování, dosluhující 

chodníky, stárnoucí zeleň nebo chybějící hřiště pro děti. My v Litovli jsme se do toho dali 

naštěstí uţ před lety a nyní máme jedno obnovené sídliště uţ za sebou a na plánech pro 

ta další se pracuje. Revitalizace se chystá na léta 2013 a 2014. Jiţ nyní město dodělává 

plány na proměnu prostředí nejstaršího místního sídliště Gemerská a také sousedícího 

prostoru s panelovými domy u ulice Karla Sedláka. „ Tyto prostory si víc parkovacích míst, 

oţivení zeleně, úpravu chodníkŧ a cest určitě zaslouţí. Projekty chceme letos dokončit a 

příští rok poţádat o dotaci,“ popsal situaci starosta města Ing. Zdeněk Potuţák. Zatím se 
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povedlo v letech 2010 a 2011 obléknout nový kabát sídlišti Vítězná. V budoucnu se moţná 

dočká nového venkovního vzhledu či většího počtu parkovacích míst i sídliště Novosady?    

 S příchodem podzimu se u nás objevuje nový fenomén. Rapidně se zvyšuje koupě 

bytŧ za účelem investice. Meziročně se více neţ zdvojnásobil počet lidí, kteří kupují nový 

byt ne kvŧli vlastnímu bydlení, ale za účelem výdělku. Nahrává k tomu pokles cen 

nemovitostí, rekordně nízké hypotéky a relativně stabilní nájmy. Dosud byty na investici 

kupovali hlavně fyzické osoby s kapitálem v řádu pěti aţ deseti milionŧ, které kupují 

obvykle více bytŧ najednou. Šlo hlavně o podnikatele, manaţery, lékaře či advokáty. Teď 

k nim přibývají mladší a méně majetní lidé, kteří investici do bytu berou jako jištění před 

inflací, nedostatečným dŧchodem nebo chtějí získávat pravidelný výnos přes pronájem. 

Developeři odhadují, ţe podle velikosti bytu lze pronájmem aktuálně získat reálnou roční 

výnosnost kolem 2 aţ 3 %. To je v době nulových úrokŧ diktovaných centrální bankou, 

které se odráţí v prakticky nulovém reálném zhodnocení i u dlouhodobých bankovních 

úloţek, zajímavý výsledek. Přitom platí úměra – čím menší byt, tím jsou menší náklady na 

jeho pořízení a tím je investice výnosnější. Největší zájem je proto mezi investory o 1 + kk a 2 

+ kk.  

 Dŧleţitým parametrem pro výhodnost takové investice je samozřejmě nájemné. I 

zde je situace zatím příznivá. Ceny nových bytŧ klesly od roku 2008 aţ o 30 %, zatímco trţní 

nájemné se v prŧměru drţí na stejné hodnotě, na dobrých adresách i vzrostlo. Téměř 

polovina lidí uvedla v prŧzkumu jako dŧvod investice zabezpečení na stáří – tolik lidí 

uvedlo vlastně obavy o svŧj budoucí dŧchod. Pokud by to platilo mnohem masivněji, 

nevěští to nic dobrého pro budoucnost dŧchodové reformy, která chce být výhodná 

hlavně pro mladší lidi s nadprŧměrnými příjmy. Ti mohou dát raději neţ účasti 

v soukromých fondech přednost právě investicím do nemovitostí. Stále častěji se děje, ţe 

generace třicátníkŧ aţ čtyřicátníkŧ investují do další nemovitosti hned poté, co si zajistí 

vlastní bydlení.  Mladí tak jasně demonstrují, ţe českému penzijnímu systému příliš nevěří. 

Pro dokreslení snad procentuální vyjádření výsledkŧ prŧzkumu: vlastní byt kupujeme – 

65,66 % pro vlastní bydlení; 10,24 – pro děti; 24,10 % jako investici. Proč kupujete byt na 

investici: 29 %  - pro pravidelný výnos bez rizika; 18 % - pro ochranu před inflací; 47 % - pro 

zabezpečení na stáří; 6 % -jiné dŧvody.     

 Jaká j situace na konci roku 2012? Prodejci realit, developeři i statistici hlásí 

pokračující mírné sniţování cen nemovitostí. Trţní ceny bytŧ poklesly například v Praze aţ o 

3 %, v některých lokalitách je však propad větší, protoţe na podzim propukla mezi velkými 

developery cenová válka. Vyšší pokles zaznamenávají zejména starší nemovitosti, hlavně 

panelové byty. Podle statistického úřadu klesly trţní ceny bytŧ z druhé ruky 

v celorepublikovém prŧměru meziročně o víc neţ 6 %. I tady je v některých lokalitách 

pokles vyšší. Česká národní banka očekává, ţe obrat v klesajícím trendu by mohl přijít 

nejdříve ve druhé polovině příštího roku.  Bude záleţet na vývoji ekonomiky. V našem kraji 

nabídkové ceny standardního šedesátimetrového bytu za dva roky klesly o statisíce korun. 

Nejdraţší byty jsou v regionu jiţ tradičně v Olomouci. Běţný dvoupokojový byt přijde 

v prŧměru na 1 422 000 korun, před dvěma lety platil zájemce o 240 000 korun více. 

Zájemci o koupi bytŧ budou mít podle makléřŧ ještě dlouho čas na koupi, protoţe 

neočekávají dramatický nárŧst zájmu a tím i cen. Příští rok bude podle nich víceméně 

kopírovat ten letošní.   
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26. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ 

ALIBONA, a.s.  

Ředitelem firmy zŧstává Ing. František Toman. K ţádným organizačním změnám během 

roku 2012 nedošlo, výrobním programem je stále výroba konzervovaného ovoce a 

zeleniny. Prŧměrný počet zaměstnancŧ byl 103 a jejich prŧměrný plat 14 377 Kč. V roce 

2012 bylo dosaţeno niţších výkonŧ neţ v předchozím roce. Trţby za výrobky, zboţí a sluţby 

dosáhly 160 mil. Kč, coţ bylo méně ve srovnání s rokem 2011. Nakupovaného zboţí se 

prodalo méně, prodej vlastních výrobkŧ byl také niţší. Výroba vlastních výrobkŧ, vyjádřeno 

v objemových ukazatelích, se sníţila o 30 %. Z tohoto pohledu byl rok 2012 méně úspěšný 

neţ ten předchozí. Prŧměrný počet zaměstnancŧ poklesl ze 124 na 103 osoby. Dosaţené 

výsledky byly negativně ovlivněny ztrátou významných zákazníkŧ a z toho plynoucím 

poklesem produkce. Z těchto dŧvodŧ vykázala společnost záporný hospodářský výsledek. 

Z investičního hlediska byl uplynulý rok nevýznamný, zaměřený na udrţování výrobních 

prostředkŧ. Pěstitelská pálenice zpracovala díky silné úrodě ovoce více  kvasu neţ v roce 

2011. Alibona je stále předním producentem výrobkŧ z ovoce a zeleniny. Na trhu pŧsobí jiţ 

celých 100 let a výroba společnosti je zaloţena na tradičních českých recepturách. Při 

výrobě se pouţívá koření a kořenící výtaţky, od čehoţ mnohé firmy upustily. V klasických 

výrobcích se nevyskytují barviva, konzervanty, umělá aromata ani látky zvýrazňující chuť 

nebo jiné chemické náhraţky. V prŧběhu posledních dvaceti let společnost významně 

zmodernizovala výrobní technologie a strojní zařízení, a to s přihlédnutím na poţadavky 

zákazníka, jakoţ i na kvalitu a přesnost při výrobě. Široký sortiment produktŧ je 

zpracováván do skleněných, plechových nebo i plastových obalŧ.              

PIVOVAR LITOVEL a.s. 

 Od 1. 12. 2010 pŧsobí na pozici ředitele pivovaru Ing. Lumír Hyneček, který nahradil 

dlouholetého ředitele a zkušeného pivovarníka pana Miroslava Koutka. Miroslav Koutek 

v pivovaru zastává pozici předsedy představenstva a status společnosti zŧstává 

nezměněn.  

 Pivovar Litovel zaměstnává 183 stálých zaměstnancŧ a zhruba 10 sezónních 

brigádníkŧ. V roce 2012 vystavil pivovar celkem 177 986 hektolitrŧ piva, z toho 50 tisíc 

hektolitrŧ šlo na export. Produkci se podařilo udrţet na stabilní úrovni. Pivo Litovel si stále 

drţí pozici lídra v regionu a přilehlém okolí, kde se značka těší velké přízni konzumentŧ. 

Úspěchy piva Litovel potvrzují, ţe kvalita se skrývá v klasické výrobě. K těm největším patří 

vítězství v degustační soutěţi Zlatá pivní pečeť. Litovel Moravan tady slaví grandiózní 

úspěch a stává se šampionem soutěţe dokonce ve dvou kategoriích. V roce 2012 

současně slaví také významné výročí. Je mu 30 let a po celou dobu se tento vyzrálý 

třicátník zaslouţeně těší mimořádné přízni konzumentŧ.   

 Jen v posledních letech patří pivu z Litovle desítky ocenění, které dokládají, ţe zlatý 

mok prvotřídní chuti a kvality se tady vaří dlouhodobě. Kvalita piva z hanácké Litovle má 

hluboké a pevné kořeny. Je postavena na nejkvalitnějších surovinách z tradiční 

zemědělské oblasti Hané, dále pak na dodrţování klasického technologického postupu 

výroby a na pivovarských odbornících. 
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 Pivovar Litovel ročně navštíví na 20 tisíc návštěvníkŧ, z toho 10 tisíc připadá na 

tradiční Otvírák. Jde o jednu z největších akcí na Olomoucku, coţ potvrzuje i její 

návštěvnost. Pivovar Litovel je dlouhodobým partnerem kultury, vzdělání a sportu 

v Olomouckém  regionu, ve kterém nejen podniká, ale současně podporuje jeho rozvoj. 

V roce 2013 pivovar oslaví významné výročí 120 let. 

 První zpráva z pivovaru za rok 2012 mluvila o tom, ţe jej navštívil pravnuk jeho 

zakladatele, který si v minipivovaru uvařil svoje pivo. K návštěvě Aleše Nováka a jeho 

rodinu zlákala vzpomínka na otce jeho praděda Josefa Svozila ze Seničky, který měl 

největší zásluhu na vzniku pivovaru před 119 lety a významně se zapsal do historie i vedení 

podniku. Pravnuk navštívil jednotlivé provozy a uvítal moţnost uvařit si své vlastní pivo 

v nedávno otevřeném minipivovaru. Rozhodl se pro polotmavý třináctistupňový leţák, 

který po dokvašení v leţáckých tancích bude po finální degustaci stočen do sudŧ a 

připraven ke konzumaci v lednu 2013. 

 Velká sláva nastala v únoru, kdy se čeští sládci a odborní degustátoři sjeli do 

Tábora, aby zvolili vítěze mezi pivy v degustační soutěţi Zlatá pivní pečeť 2012, která se 

zde koná kaţdoročně v rámci Pivovarských slavností. O titul se letos utkala pětistovka piv 

ze 108 pivovarŧ v celkem 21 kategoriích. Degustátoři posuzovali především chuť, hořkost, 

říz, ale i vzhled přihlášených piv, tedy vlastnosti, které jsou pro konzumenta nejdŧleţitější. 

Denně se na tom vystřídalo stovky porotcŧ, aby byla zaručena vysoká objektivita.  

 Pivo Litovel Moravan ohodnotili degustátoři jako nejlepší v kategorii 

jedenáctistupňových piv a vítězství patří i jeho nefiltrovanému kvasničáku. Pivo Litovel tak 

dobylo Ţiţkŧv Tábor a stalo se nejchutnější „jedenáctkou“. Moravan je vlajkovou lodí 

pivovaru a obě piva se dlouhodobě těší vysoké přízni konzumentŧ. Degustátoři zpečetili 

také vítězství tmavého leţáku Litovel Premium Dark a litovelského Gustava z produkce 

minipivovaru. Všechna čtyři piva tak získala titul „Zlatá pivní pečeť 2012“ kaţdoročně 

udělovaný nejlepším pivŧm v jednotlivých kategoriích. Další dvě, tentokrát stříbrné 

medaile, patří nealkoholickému pivu Litovel Free a Svátečnímu speciálu 13°. V silné 

konkurenci českých i zahraničních piv tak dokázalo pivo Litovel zvítězit hned v pěti 

kategoriích a v dalších dvou obhájit stříbro. Moravské pivo Litovel, tím získalo rekordních 

sedm medailí a opět potvrdilo špičkovou kvalitu napříč celým sortimentem, bez ohledu na 

stupňovitost piva.    

 Jde o velký úspěch, který potvrzuje špičkovou kvalitu našeho piva v celém 

sortimentu. „Ocenění získala téměř všechna piva, která jsme do soutěţe přihlásili,“ vyjádřil 

se pochvalně a spokojeně ředitel pivovaru Ing. Lumír Hyneček. Na první příčky mezi 

ostatními pivy staví Litovel především jedinečná chuť a osobitá charakteristika. Tu mu 

přináší tradiční zpŧsob výroby, který se v dŧsledku změn na pivním trhu stal významnou 

konkurenční výhodou. „Pro výrobu našeho piva vyuţíváme nejen prvotřídní suroviny, ale 

dáváme pivu čas vzít si z nich to nejlepší. Ve srovnání s europivy je naše výroba aţ čtyřikrát 

delší a tím samozřejmě také finančně nákladnější. S pivem si jednoduše musíte vyhrát a 

ono vám to pak vrátí v kaţdém doušku,“ říká sládek pivovaru Ing. Petr Kostelecký.  

 S pivem z minipivovaru soutěţili litovelští letos vŧbec poprvé a hned vítězně. Název 

Gustav dostalo po Gustavu Frištenském, a stejně jako tento úspěšný silák, sbírá medaile. 
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„Piva z našeho minipivovaru chceme nabídnout restauracím nebo pivotékám, a tak 

zpestřit náš běţný sortiment. Jsme jedním z mála pivovarŧ, které mají svŧj minipivovar a 

tuto výhodu se snaţíme co nejvíce vyuţít,“ vyjadřuje záměr ředitel pivovaru Ing. Lumír 

Hyneček. Pivovaru se otevírají i nové moţnosti jak testovat suroviny nebo zdokonalovat 

technologické postupy a pak je následně aplikovat do velkovýroby.         

 V další soutěţi,  PIVEX 2012, tentokrát v Přerově, sice vyhrál, co se dalo místní Zubr, 

který se stal pivovarem dvacetiletí, ale uspěl i náš pivovar. Pivo Litovel Free v soutěţi o Zlatý 

pohár PIVEX zvítězilo a stalo se nejlepším nealko pivem u nás. Mŧţe se proto pyšnit titulem 

Pivo roku 2012. Naše pivo bodovalo také v kategorii tmavých piv - pivo Litovel Schwarzbier 

získalo zlato i titul Pivo roku, Litovel Dark se umístil hned za ním a patří mu tak stříbrná 

medaile. Degustátoři dále ocenili plnou chuť, hořkost a výborný říz oblíbené jedenáctky 

Moravan a udělili jí certifikát kvality.  

 Ještě k nealko pivu. Ředitel pivovaru Ing. Lumír Hyneček potvrzuje kaţdoročně se 

zvyšující odbyt nealkoholického piva. Ročně ho pivovar prodá kolem 10 000 hektolitrŧ, coţ 

představuje zhruba 5 % produkce. Rŧst poptávky souvisí s měnícím se ţivotním stylem, ale 

také se zvyšující se kvalitou. „Nealko pivo u nás vzniká technologií zkráceného kvašení. Ta 

omezuje vznik alkoholu na minimum, takţe se v těle odbourává hned po napití,“ říká pan 

ředitel a poukazuje na nutnost potlačení mladinové příchuti nealko piva a vyladění 

chuťových vlastností. Je oblíbené, protoţe jeho chuť je velmi blízká běţnému pivu. Preferují 

ho proto běţní konzumenti piva při sportu nebo za volantem a současně je stále 

oblíbenější alternativou slazeným nápojŧm pro všechny ostatní. Jde o přírodní nápoj bez 

přidaných sladidel, zato s obsahem řady vitaminŧ a tělu prospěšných látek. 

 Pozornost si zaslouţí i litovelský speciál Gustav. Ten mŧţe vzbudit pocit, ţe „nic není 

jako dřív…“, ale zde nejde o paralelu politickou, ale historickou. Pivo nese jméno známého 

zápasníka Gustava Frištenského, který pivovar nejen často navštěvoval, ale dokonce 

v pivovarském parku trénoval. Jeho manţelkou totiţ byla dcera litovelského sládka a on 

sám pivem s chutí připíjel na svá vítězství. Vánoční Gustav je speciální pivo z ječmenného 

sladu se stupňovitostí 13,5 a šestiprocentním obsahem alkoholu. Ve srovnání s běţnými 

pivy vyniká výraznou silou a dokonalou vyladěností. Je charakteristické plnou chutí s déle 

doznívající hořkostí a vysokou pitelností. Jde o nefiltrované pivo jantarové barvy s mírným 

zákalem. Sytou barvu mu přináší pouţitý karamelový slad, zatímco bavorský slad zvyšuje 

plnost chuti. Pivovar toto pivo vyrábí pouze v omezeném mnoţství (letos 1 000 hektolitrŧ) a 

při výjimečných příleţitostech. Pivo láká k napití i delšímu posezení. 

 Do našeho pivovaru zavítalo letos na 10 000 návštěvníkŧ. Jako obvykle si prohlédli 

varnu, leţácké sklepy i stáčení piva. Jenţe letos tu bylo ještě jedno lákadlo. Litovelský 

pivovar láká turisty připomínkou třicátého výročí uvaření první dávky oblíbeného piva 

Moravan. Podle předsedy představenstva pivovaru pana Miroslava Koutka to bylo přesně 

17. února 1982. „V rámci zpestření nabídky jsme měli za úkol vytvořit nové pivo, tehdy byly 

na trhu hlavně desítky a dvanáctky,“ říká Miroslav Koutek, který v pivovaru čerstvě pŧsobil 

jako sládek. Moravan si cestu na trh razil pozvolna, zato vytrvale. Dnes se tento vyzrálý 

„třicátník“ a mezi Moraváky nejoblíbenější pivo 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. Za 30 let se Moravanu uvařilo přes 
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1,2 milionu hektolitrŧ, coţ představuje zhruba 45 plaveckých olympijských bazénŧ.  Letos 

se ho vypilo celých 65 000 hektolitrŧ, především v České republice, pouze malá část 

produkce jde na export, hlavně do Anglie. Jen od roku 1990 získal Litovel Moravan uţ 13 

medailí na prestiţních soutěţích jako je České pivo, PIVEX, Pivní pečeť a pivo České 

republiky. A letos oslavil grandiózní úspěch, jak píšeme výše. Stal se šampionem Zlaté pivní 

pečeti na mezinárodní anonymní degustaci v Táboře v kategorii filtrovaných i 

kvasnicových piv. Patří mu i certifikát kvality udělovaný v rámci Zlatého poháru PIVEX 2012. 

Skutečně dŧstojná oslava kulatého výročí!       

PAPCEL, a.s., 

 V organizační struktuře podniku došlo k několika změnám, a to na pozici 

technického ředitele a k rozpuštění oddělení OTS do ostatních technických oddělení. 

Oddělení IT přešlo pod úsek výkonného ředitele a výrobní úsek je nyní řízen přímo 

generálním ředitelem. Vedení společnosti v roce 2012 bylo toto: Ing. David Dostál, 

předseda představenstva a generální ředitel; Ing. Filip Wrnata, výkonný ředitel; Ing. 

Ladislav Řehák, technický ředitel; Ing. Hanuš Majer, ředitel obchodu a marketingu; Marta 

Skvrnová, MBA, finanční ředitelka; Ing. Jan Smítal, výrobní ředitel; Mgr. Pavla Hovorková, 

personální ředitelka.  

 Stav zaměstnancŧ k 31. 12. 2012 byl 257, prŧměrný přepočítaný stav zaměstnancŧ 

k tomuto datu 262 (THP – 161, DV – 70, DR – 2). V roce 2012 bylo dosaţeno trţeb 

v celkovém objemu 862 123 000 Kč. Z celkového objemu trţeb bylo 70 % z Ruské federace 

a největší podíl na tomto výsledku měly především obchodní případy pro firmy MAYAK-

VEGA a Suchonski CBK (viz dále). Velmi významnou pozici dosáhlo Turecko, kde 15 % trţeb 

tvořily zakázky pro AKSAN a DENTAS. Další trţby dle státŧ: Bělorusko 6 %, Ukrajina 2 %, 

Uzbekistán 2 %, Egypt 1 %, Česko 1 %, ostatní (Argentina, Ázerbájdţán, Ekvádor, Finsko, 

Francie, Německo, Chile, Čína, Indonésie, Kuvajt, Litva, Polsko, Paraguay, Saudská Arábie, 

Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko) 3 %. PAPCEL je tedy v podstatě 100 % exportérem.  

 V podílu realizovaných obchodních případŧ velmi výrazným zpŧsobem narŧstá 

podíl investičních akcí, kdy zákazník kupuje second-hand papírenskou linku, kterou 

modernizuje. Často jde o projekty na zelené louce, které jsou financovány prostřednictvím 

exportního úvěru. Rozšiřuje se tak rozsah činnosti firmy od obchodně-technické aţ po 

finanční poradenství a studie proveditelnosti. 

 Jiţ v červnu 2011 uzavřela společnost obchodní smlouvu s nově vzniklou společností 

MAYAK-VEGA v ruské Penze na rekonstrukci papírenského stroje na výrobu testlineru a 

flutingu, včetně dodávky nových linek přípravy látky a konstantních částí pro obě vrstvy 

papírenského stroje, který bude vyrábět sádrokarton. Výkon stroje bude 67 000 tun/rok a 

finanční objem kontraktu přesahuje 22 milionŧ eur. 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 halách.  Samotné 

stavební práce jiţ započaly na podzim roku 2011, uvedení do provozu je plánováno na 

rok 2014.        
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Dne 20. 11. 2012 podepsala společnost dosud největší smlouvu s běloruským 

koncernem „Závod gazetnoj bumagi“ Šklov na dodávku kompletní papírenské linky na 

výrobu dekoračního papíru.  Kapacita stroje bude 30 000 tun papíru za rok, šířka stroje 

bude 2 3140 mm a jeho rychlost 650 m/min. Pŧjde o zakázku „na klíč“ za téměř dvě 

miliardy korun. „Bylo pro nás velmi obtíţné kontrakt získat. Pro nás to znamená vytíţení 

kapacit v konstrukci a ve výrobě na celý rok. Firma přijme dalších 30 lidí, aby zvládla vedle 

ostatních i tuto mamutí zakázku. Její stav se tak navýší na skoro 300 zaměstnancŧ a 

v zaměstnanosti se dostaneme prakticky na předkrizovou úroveň,“ uvedl generální ředitel 

společnosti Ing. David Dostál. Díky nové zakázce překročí společnost v trţbách vŧbec 

poprvé v novodobé historii jednu miliardu korun za rok a v roce 2014 plánuje dosáhnout 

dokonce 1,7 miliardy. Dostane se tak mezi několik elitních výrobních firem z Olomouckého 

kraje, které ročně vyrobí a dodají zboţí více neţ za miliardu. Ve vypsaném tendru porazil 

PAPCEL významné konkurenty a v rámci kraje jde jistě o jednu z největších smluv 

podepsaných místními firmami v posledních dvou letech.  

 V měsíci září 2012 došlo k převzetí kompletního „know-how“ a obchodních značek 

firmy GOROSTIDI, která dodávala přestavby a modernizaci největším světovým 

papírenským společnostem.  Díky převzetí této patentované technologie bude litovelská 

společnost schopna dodávat kompletní technologie pro výrobu papíru v gramáţích od 40 

do 700 g/m2, pro šíře papírenského síta do 7 500 mm a rychlosti stroje do 1 200 m/min.     

MJM Litovel a.s. 

 Ve vedení společnosti nedošlo k ţádným změnám. Podnik má 160 zaměstnancŧ a 

oblastí jeho podnikání je nadále velkoobchod: nákup a prodej rostlinných komodit, hnojiv, 

pesticidŧ, výroba a prodej krmiv, mlýnských výrobkŧ a pohonných hmot. V maloprodeji 

jde o vlastní prodejny pro prodej zahradnických a chovatelských potřeb. Podnik vydává 

3x ročně vlastní zpravodaj, který je k dispozici na webových stránkách. 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 nebezpečných chemických látek a přípravkŧ, činnost 

účetních poradcŧ, vedení účetnictví a daňové evidence. 

 Hlavní činností společnosti zŧstává i nadále výroba krmiv, mlynářství a nákup 

zemědělských komodit od subjektŧ zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a 

skladování a obchodní činnost zaměřená na osiva, hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty a 

sluţby s nimi spojené pro zemědělské podniky.  

 Celková skladová kapacita činí 116 000 tun v silech ve Šternberku, Uničově a 

Bruntále. Roční výkup činí okolo 94 000 tun obilovin všech druhŧ, 25 000 tun olejnin včetně 

máku a hořčice, všech druhŧ luštěnin a ostatních maloobjemových plodin. Výroba 

krmných směsí byla v roce 2012 35 615 tun, ve vlastním mlýně ve Šternberku bylo vyrobeno 

24 616 tun mouk. Objemem výroby krmných směsí se společnost řadí mezi největší výrobce 

na Moravě a mlynářskou kapacitou patří k významným subjektŧm tuzemského trhu. 

Vzhledem k hlavnímu zaměření jsou dŧleţitou součástí činnosti provozování nákladní 

autodopravy, dráţní dopravy a laboratorní rozbory krmiv a surovin pro jejich výrobu.  
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 Ke konci roku byly nově otevřeny dva provozy VOP Bruntál a VOP Skalice nad 

Svitavou, které byly pořízeny nákupem movitého a nemovitého majetku. V prŧběhu 

účetního období 2012 došlo k nákupu akciového podílu ve společnosti Tršická 

zemědělská, a.s. Trţby za vlastní výrobky v roce 2012 byly 382 144 000 Kč, trţby z prodeje 

sluţeb 73 647 000 Kč, trţby za zboţí 2 052 260 000 Kč, trţby z prodeje materiálu 33 616 000 

Kč a ostatní finanční výnosy 31 329 000 Kč.    

ADRIANA, Litovel - Tři Dvory 

 Divize ADRIANA se sídlem v Litovli – Tři Dvory je součástí společnosti EUROPASTA SE, 

která je největším výrobcem těstovin v regionu střední a východní Evropy. Vedle výroby 

privátních značek podporuje společnost i své tradiční značky ve všech klíčových částech: 

Zátkovy těstoviny v oblasti vaječných těstovin, Rosické těstoviny v bezvaječných 

těstovinách a značku ADRIANA v úseku těstovin ze 100% semoliny. 

 Divize ADRIANA byla zaloţena v roce 1993 a v současné době je nejmladší firmou 

koncernu s největší výrobní kapacitou. Závod je vybaven špičkovou italskou technologií se 

systémem T. A. S. (Thermo-active-systém) umoţňující pouţití velmi vysokých teplot (aţ 120 

°C) při sušícím procesu. Vyrobené těstoviny jsou tak téměř sterilní.  

 V letošním roce došlo k realizaci jedné ze strategických investic v hodnotě přes 110 

milionŧ korun. Jde o výstavbu nové moderní velkokapacitní linky na výrobu špaget. Další 

investice se budou týkat zvyšování produktivity práce, inovaci v balení či neustálé 

zlepšování v oblasti logistiky a zákaznického servisu. Za vyuţití posledních výzkumŧ a 

zkušeností spoluvlastníkŧ společnosti Europasta SE ze Španělska a Portugalska došlo 

k výrazné inovaci produktového portfolia značky ADRIANA. K dispozici jsou nyní větší a 

„vzrušující“ tvary jako například tortiglioni, kohoutí hřebínky či eliché. Zároveň byl 

akceptován i poţadavek zákazníkŧ na větší „pohodlí“ při přípravě jídel uvedením nové 

řady rychlovarných těstovin značky Adriana s názvem „2 MINUTI“ (torti, špagety). Nové 

produktové portfolio značky Adriana tak nemá s ohledem na šíři výrobkŧ obdoby na 

českém a slovenském trhu. Nabízí spotřebitelŧm kombinaci osvědčených lokálních a 

moderních tvarŧ včetně dalších inspirativních řad (trikolore, 2 Minuti, Sapori). Nový černý 

design obalu je doplněn o doporučení k uţití pro kaţdý jednotlivý tvar těstovin. Kaţdý má 

svŧj vlastní recept, který je uveden na obalu specifickým QR kódem. Stačí oskenování 

chytrým telefonem a hned lze začít vařit. Vzhledem k tomu, ţe ani přes opakovanou a 

urgovanou ţádost podnik neposkytl informace, bylo vyuţito propagačního textu 

vydaného Krajským úřadem Olomouc.  

LITOVELSKÁ CUKROVARNA   

 Zpracovatelská kampaň cukrovaru byla zahájena 23. 09. 2012 a ukončena 13. 01. 2013. 

Celkem bylo vyrobeno 39 077 tun cukru při zpracování 25 9579 tun cukrovky s prŧměrnou 

digescí 16,31 %. Tato výroba je historicky nejvyšší za celou existenci cukrovaru. V roce 2012 

společnost dosáhla celkových trţeb 555 709 tis. Kč, coţ je zvýšení oproti roku 2011 o 105 

622 tis. Kč. Společnost zaměstnávala 91,47 přepočtených pracovníkŧ a mzdové náklady 

činily 34 565 tis. Kč.  V roce 2012 společnost investovala celkem 57 922 tis. Kč, tyto investice 

byly pouţity na rekonstrukci staveb cukrovaru a na navýšení kapacity cukrovaru na 2 800 

tun zpracované řepy  za den. 
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 Výroba v litovelském cukrovaru byla zahájena jiţ v roce 1871. V polovině 19. století 

bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku kolem 400 cukrovarŧ, dnes je jich sedm! Není to 

málo? „Sedm cukrovarŧ v ČR stačí vyrobit dostatek cukru pro zásobení českého trhu. 

Protoţe je cukerní pořádek řízen EU, má kaţdá z těchto továren kvótu na výrobu cukru pro 

potravinářský prŧmysl, který má právo prodat v rámci unie. Všechno, co se vyrobí navíc, 

se buď musí vyváţet mimo státy EU, nebo zpracovat v chemickém prŧmyslu,“ vysvětluje 

ředitel cukrovaru Ivo Mikstein. Takţe i v zahraničí se sladí cukrem z Litovle! Cukrovarna je 

běţně v provozu tři měsíce, zpracovává řepu z Litovelska, Uničovska a Zábřeţska – denně 

asi 2 500 tun, za celou kampaň okolo 220 000 tun a výsledkem výroby je kolem 33 000 tun 

cukru.  

 Nejmenší balení, které vyrábí Litovelská cukrovarna je padesátikilové a cukr je 

v podstatě dodáván jen do prŧmyslu, zejména nápojářského nebo do pekáren i podniku 

OLMA. Ke kilovým balením se moţná dopracuje výroba v budoucnu, zatím je výrobcŧ 

tohoto balení dostatek. Jako v jediném cukrovar u nás je zde vedle krupicového vyráběn i 

hrubý krystalový cukr, naopak moučkový ani kostkový cukr zdejší cukrovarníci nevaří.  

 Mnoho se v poslední době v cukrovaru změnilo. Po léta oprýskané budovy září 

ţlutou fasádou i vyměněnými okny, budova zámečnických dílen a stolárny má novou 

střechu. Řidiči nepochybně zaznamenali opravený úsek silnice vedoucí podél cukrovaru. 

Část byla znovu předláţděna, na části byly kostky nahrazeny asfaltem. Pŧvodní panely na 

prostoru řepní nakládky také nahradil asfaltový povrch. Vlastní elektřinu vyrábí nyní 

cukrovaru nový turbogenerátor o výkonu 2 MWh, přičemţ je vyuţívána pára vznikající 

v uhelné kotelně. Turbina nahradila starší, méně výkonný stroj a zároveň doplnila solární 

panely, jejichţ energii vyuţívá cukrovar jiţ tři roky.  

 Aby se zabránilo zápachu z kalových polí, bylo letos zakoupeno štěrbinové 

spádové nerezové síto, které z jiţ jednou přečištěného hliněného roztoku separuje 

organické nečistoty. Za kampaň je odstraněno asi 1 000 tun organické hmoty. Všichni věří, 

ţe to zajistí obyvatelŧm příjemnější ţivotní prostředí a ţe provedené i plánované 

technologické změny sníţí negativní dopad činnosti závodu na ovzduší. Rekonstruován 

totiţ bude i jeden z uhelných kotlŧ, jehoţ látkový filtr má výrazně sníţit případné emise 

tuhých látek.      

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŢSTVO HAŇOVICE 

Předseda představenstva Ing. Václav Kuba; místopředseda představenstva Pavel Obrátil; 

členové představenstva: Ing. Marie Slánská; Ing. Květoslav Ambroţ; Jaroslav Balatka; 

Vladimír Kopřiva; Zdeněk Zapletal. Kontrolní komise: Jaroslav Winiarski (předseda) 

K 31. prosinci 2012 mělo druţstvo 235 členŧ. Proti roku 2011 došlo ke sníţení o 10 členŧ, 

z toho se 6 členŧ odhlásilo, 6 členŧ zemřelo a přihlásili se 2 noví členové. Zapisovaný 

základní kapitál činí 13 176 tis. Kč. V roce 2012 se sníţil počet přepočtených pracovníkŧ 

z 69 na 60 (zohledňuje i pomáhající osoby) a jejich prŧměrná měsíční odměna vzrostla o 

8,8 %, na 22 927 Kč. Pokračovalo placení kapitálového a penzijního pojištění pro všechny 

pracovníky, kteří jsou v pracovním poměru v ZD déle neţ dva roky. V současné době činí 

příspěvek na pracovníka 666 Kč za měsíc. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo 

uhrazeno 132 tis. Kč. Byly to příspěvky na obědy, příspěvky k ţivotním výročím, vánoční 
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kolekce a poukázky na nákup zboţí. Rodiny s dětmi mohly poţádat o příspěvek na letní a 

ozdravné pobyty dětí. Sociální výdaje za rok 2012 činily celkem 899 tis. Kč, tj. 1 250 Kč na 

pracovníka za měsíc. 

Hospodaření roku 2012 bylo velmi úspěšné. Rostlinná výroba hospodařila na výměře 2 146 

ha zemědělské pŧdy. Rok 2012 měl jen dvě roční období – zimu a léto, nějak se vytratil 

podzim (2011) a jaro přešlo hned v léto, ovšem s výraznými mrazy v dubnu (Velikonoce) a 

květnu („zmrzlí muţi“). Do zimy neměly porosty ozimŧ takovou kondici, aby vydrţely bez 

sněhové pokrývky silné únorové holomrazy (aţ - 28 oC), které vystřídalo březnové sucho 

s teplotami aţ 30 oC a tak bylo nutné přeset 150 ha pšenice, na 50 ha provést přísev, také 

bylo přeseto 30 ha jílku mnohokvětého a 50 ha poškozených ploch bylo přeseto jarní 

řepkou. Následovaly chladné Velikonoce s mrazy aţ – 6 oC a opoţdění „mraziví muţi“, kdy 

teplota klesla 18. května aţ na – 8 oC. Studené období opět vystřídaly tropické teploty 

v červnu a červenci, které vedly k zasychání obilí a uspíšení nástupu do ţní. Všechny tyto 

extrémy se podepsaly na výpadku produkcí u většiny komodit. Tyto výpadky byly 

v minulém roce nahrazeny dobrými výkupními podmínkami, takţe celkově byl minulý rok 

pro rostlinnou výrobu uspokojivý.  

V chovu mléčného skotu byl prŧměrný stav stáda 855 ks, z toho 461 ks krav. V roce 2012 

bylo ukončeno ozdravení od IBR. Díky kvalitní krmivové základně, dodrţování obratu stáda 

a pracovních postupŧ došlo ke zlepšení zdravotního stavu stáda a tím i k nárŧstu 

uţitkovosti, kterým byl částečně vykompenzován propad ceny mléka. Středisko skončilo 

s dobrým hospodářským výsledkem. V chovu prasat byla část roku 2012 ještě ve znamení 

ozdravení chovu. Ke konci roku byl jiţ plně obnoven provoz na všech stájích, byl uzavřen 

přístup cizích osob do stájí a pro zaměstnance byla vyhlášena přísná zooveterinární 

opatření. Ke konci roku zde bylo 271 prasnic, 1 233 selat a 1 990 prasat ve výkrmu. Plný 

dopad ozdravení chovu se projeví aţ za rok 2013. 

K významné změně došlo u nezemědělských činností, kde ukončení provozu jatky a 

kuchyně v Bílé Lhotě bylo kompenzováno zahájením provozu bioplynové stanice. 

Bioplynová stanice o výkonu 1 MW je v plném provozu od září 2012. Její provoz významně 

přispívá ke stabilizaci hospodaření. Provoz Plasty Mladeč – došlo k nárŧstu trţeb a zlepšení 

výsledku hospodaření. Významným počinem bylo získání certifikátu kvality ISO 9001 a vývoj 

nových výrobkŧ - profilŧ vzduchotechniky a drátŧ pro 3D tiskárny. 

 V roce 2012 došlo opět k podstatnému nárŧstu majetku druţstva. Dŧvodem nárŧstu 

je především rozsáhlá investiční činnost spojená s ukončením výstavby bioplynové stanice, 

nákup kombajnu a pozemkŧ – to vše za 85 mil. Kč. Investiční činnost byla financována 

částečně z vlastních zdrojŧ a především zvýšením investičních úvěrŧ. Produktivita práce 

vzrostla z 1 706 087 Kč na 1 986 110 Kč trţeb na pracovníka. Vlastní kapitál druţstva je 

137 781 000 Kč, z toho základní kapitál 34 728 000 Kč, kapitálové fondy 54 911 000 Kč, 

fondy tvořené ze zisku 32 000 000 Kč, hospodářský výsledek z minulých let + 1 390 000 Kč a 

hospodářský výsledek za účetní období 2012 + 13 327 000 Kč.  
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ORRERO, a.s., Litovel – Tři Dvory 

 „Sýrárna ORRERO byla zaloţena v roce 1996. Podnik, věren starým tradicím ručního 

zpracování, vznikl právě z obdivu pro starodávné umění výroby sýru, a protoţe zdejší 

mléko je mimořádně kvalitní. Výsledkem rŧstu a prohlubování tohoto plně řemeslného 

zpracování je kvalitní sýr značky GRAN MORAVIA. Kvalita výrobku, lahodnost jeho typicky 

zrnitého těsta, nasládlá chuť, kterou získává v období zrání, hebká struktura a rafinované 

aroma dělají z tohoto sýru artikl, který nesmí chybět v ţádné kuchyni. GRAN MORAVIA je 

sýr patřící na dobrý stŧl a ke správné a zdravé výţivě. V těchto letech se sýrárně ORRERO 

podařilo získat proslulost v České republice, kde stále více kuchařŧ a gurmánŧ pouţívá 

tento sýr. V roce 2003 získal sýr ocenění národní značkou kvality Klasa, kterou uděluje 

Státní zemědělský intervenční fond mimořádně kvalitním výrobkŧm.“ – tolik 

z propagačního materiálu Krajského úřadu Olomouc. Ředitel podniku Ing. Petr Lakomý 

poskytl kronice další informace: v názvu společnosti ani sídle se nic nezměnilo. Nově 

nastoupil generální ředitel, který zastřešuje celý management společnosti. Výroba se 

začala rozvíjet a prodávat nové produkty na český trh. Byly to především čerstvé sýry 

GIUNCATA a CACIOTTA. Firma má nyní 190 zaměstnancŧ a hospodaří s uspokojivými 

ekonomickými výsledky. 

SEV LITOVEL, s.r.o. 

 Ředitel podniku Ing. Jiří Mencl podal do kroniky tyto informace: rok 2012 byl 

v prodeji velmi úspěšný. Podařilo se zvýšit prodej gramofonŧ o 30 % a bylo dosaţeno 

rekordního prodeje ve výši 54 000 přístrojŧ. V souvislosti s tím bylo během roku přijato 30 – 

40 nových zaměstnancŧ. V majetkové struktuře k ţádným změnám nedošlo.  Distribuci 

gramofonŧ do 50 zemí světa zajišťuje rakouská firma Audio Tuning Wien pod značkou Pro-

Ject a za dobu své existence si vydobyla velmi slušné jméno.  V Evropě a moţná i ve světě 

je firma SEV největším výrobcem hi-fi gramofonŧ a ve svém oboru patří ke špičce. 

Zaměstnává téměř 200 lidí a fluktuace zde prakticky neexistuje. 

 Stabilitu gramofonového podniku v Litovli dokládá i jeho historie. Pojďme 

zavzpomínat: pobočku brněnského závodu Křiţík, která zde byla otevřena v roce 1949 a 

fakticky tak přivedla gramofony do Litovle, pamatuje asi uţ málokdo. Tady zařadila do 

textu korektorka paní Marie Hrubá tuto vsuvku: „Já to ještě pamatuji. Dostávali jsme 

poučení, kdyţ jsme chodili do školy, ţe u Křiţíkŧ máme chodit po chodníku aţ u plotu, aby 

nás něco nepřejelo. A to je mi teprve něco malinko přes šedesát!“ Moţná pamatujete i 

Gramozávody Litovel z let 1952 – 1960. Zato podnik TESLA, kterým za třicet let jeho 

pŧsobení prošly stovky obyvatel Litovelska, je pojmem ještě dnes, kdy uţ nestojí ani jeho 

reprezentativní budovy. V roce 1991 došlo k fúzi Tesly s Elektro-Pragou Hlinsko a v roce 1999 

byl závod zrušen. Gramofonová výroba se u nás prakticky zachovala jen díky bývalému 

řediteli Ety Ing. Menclovi, který odkoupil výrobní zařízení podniku a část jeho zaměstnancŧ 

přivedl do bílé výškové budovy, na níţ se dnes vyjímá nápis SEV – tedy Speciální a 

elektrotechnická výroba. (Vyuţito článku LN, strana č. 1, březen 2012, autorka Helena 

Kaštilová).  

 Z výroben závodu vycházejí i další produkty – trysky a čerpadla pro ostřikování skel u 

automobilŧ, servomotory pro naklápění reflektorŧ do automobilŧ aj., převaţujícím artiklem 
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jsou však gramofony. Vedle mohutných přístrojŧ z drahých materiálŧ, které se prodávají aţ 

za 7 000 eur, jsou to i „obyčejné“ gramofony v ceně kolem 5 000 Kč. Ţádný z nich však 

není výsledkem klasické pásové výroby. Některé kusy sestaví od začátku do konce jediný 

člověk, na dalších se podílí 4–5 pracovnic.     

ETATHERM 

 Při příleţitosti dvacátého výročí zaloţení a následného zahájení činnosti společnosti 

ETATHERM s.r.o. v Litovli dodala a instalovala v roce 2012 tato firma formou sponzorského 

daru svŧj výrobek - programem řízenou regulaci vytápění - v mateřské škole ve 

Frištenského ulici. Hodnota daru mírně přesáhla částku 50 000. K moţnostem uvedené 

soupravy patří mimo jiné také její ovládání a dálkový dohled prostřednictvím internetu. 

Mateřská škola tak získala prostředek ke zkvalitnění tepelné pohody ve svých prostorách a 

k hospodárnějšímu vyuţití energie pro vytápění. 

 Ředitel podniku Ing. Špička dále poslal velmi zajímavý názor na poslání kroniky, 

který uvádíme doslovně jako námět k zamyšlení, ale i k polemice o tom, co by měli a 

neměli naši potomci vědět o ţivotě naší doby: „Další Vámi poţadované údaje o naší firmě 

mají s ţivotem města jen velmi málo společného a nevidíme ţádný dŧvod, proč bychom 

je měli „pro účely kroniky” poskytovat. Neposkytovali jsme je v minulých letech a 

nehodláme tak činit ani nyní či v budoucnu. Věřím, ţe náš postoj chápete. Neţijeme jiţ v 

době, kdy bylo povinností nejrŧznějším orgánŧm poskytovat hlášení o plnění plánu, účasti 

pracovníkŧ na manifestacích, v prvomájových prŧvodech a podobně“. 

HAJDO spol. s r.o. 

 Sloţení statutárního orgánu nedoznalo změn, pouze došlo ke změně společníkŧ a 

k novému procentuálnímu rozdělení společnosti. Jednateli statutárního orgánu jsou 

Jaroslav Dohnal, Jiří Hlavinka a Věra Lukáčová, společníky Věra Lukáčová a Jaroslav 

Dohnal. Změny ve výrobním programu společnost ani nadále neplánuje a věnuje se 

strojírenské výrobě resp. jednotlivým jejím činnostem. Do oblasti zájmu spadají sluţby 

v oblasti hydrauliky, pneumatiky, centrálního mazání a paro-kondenzačních systémŧ; 

konstrukční a projekční činnost v oblasti strojírenství; montáţní práce v oblasti strojírenských 

technologií; 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; pronájem věcí movitých. 

 Prŧměrný počet zaměstnancŧ se v roce 2012 zvýšil z pŧvodních 53,4 na 58,65 

zaměstnance. Během roku společnost zaměstnávala i 3 osoby na Dohodu o provedení 

práce a 5 učňŧ SOŠ v rámci jejich povinné školní praxe, dle smluv, které firma se školami 

kaţdoročně uzavírá. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl pozitivní.  

AUTO HLAVÁČEK a.s. 

 Firma patří mezi přední prodejce vozŧ Škoda, Volkswagen a KIA. Své komplexní 

sluţby spojené s prodejem a servisem automobilŧ poskytuje svým zákazníkŧm jiţ od roku 

1996. Snaha o dokonalé uspokojování potřeb zákazníkŧ a zkvalitňování poskytovaných 

sluţeb vedla k postupnému rozšiřování firmy, která sídlí v Olomouci v nově vybudovaném 
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autosalonu s nejmodernějším vybavením, včetně karosárny a nové autolakovny. V dnešní 

době má firma 156 zaměstnancŧ. Pobočky firmy AUTO HLAVÁČEK a.s. jsou v Litovli, 

Zábřehu na Moravě, Litomyšli a Zlíně. V naší pobočce pracuje 19 zaměstnancŧ. Informace 

pro kroniku poskytla paní Jana Páleníková z poprodejního servisu.     

KIMBERLY-CLARK s.r.o., Studentŧ 49 

 Ředitelem závodu je i nadále Ing. Jaroslav Zapletalík. Prŧměrný počet zaměstnancŧ 

v roce 2012 byl 337 a prŧměrná hrubá mzda 26 825 Kč. Právě investice do výrobního 

zařízení řádově ve výši 500 milionŧ znamenaly v posledních čtyřech letech vytvoření více 

neţ 300 pracovních míst, coţ v současné době znamená pro litovelský region výjimečný 

přínos. Závod se řadí na jedno z předních míst zaměstnavatelŧ v kraji. 

 V roce 2012 se v závodě vyrobilo 1 102 milionŧ tamponŧ, coţ představovalo téměř 

stejný objem výroby jako v roce 2011. Výsledku bylo dosaţeno díky stabilnímu výrobnímu 

plánu, kdyţ se pracovalo v nepřetrţitém provozu. V červenci 2012 se v závodě rozjela 

výroba na další, v pořadí jiţ druhé lince na výrobu aplikátorových tamponŧ. Po velmi 

úspěšném vstupu tohoto výrobku na trh v roce 2011 bylo rozhodnuto o nákupu této linky 

v hodnotě 40 milionŧ korun. Letošní investice byly zaměřeny především na celkovou 

úpravu infrastruktury závodu a zvýšení bezpečnosti práce ve výškách. Další investice ve 

výši 6,1 milionu korun byla věnována do výměny vzduchotechnické jednotky a instalace 

dochlazovacích jednotek pro prvovýrobní halu. Byly tak vytvořeny velmi příznivé podmínky 

pro práci zaměstnancŧ jak v zimním, tak i v letním období. V hodnotě 700 000 Kč byla 

vybudována školicí místnost přímo ve výrobní hale. 

 Závod se stará nejen o vlastní investice, ale ve spolupráci s Městem Litovel také o 

úpravy ramene řeky Moravy v bezprostřední blízkosti závodu. Během roku byla vyčištěna 

část ramene řeky před stavidlem a v parku v hodnotě přes 200 000 Kč. Aby závod co 

nejméně narušoval okolní obytnou zónu, byl vybudován nový neprŧhledný a zvukově 

lépe odhlučněný plot v severní části závodu. Nejvýznamnější investicí pro zajištění ochrany 

zaměstnancŧ pracujících ve výškách bylo zakoupení vysokozdviţné plošiny v hodnotě 

450 000 Kč, která se pouţívá především k čištění kovových konstrukcí hal a k údrţbářským 

pracím ve výrobních prostorách. 

HTM  SPORT s.r.o., Palackého 34 

 Název firmy zŧstává, jednatelem společnosti je i nadále Ing. Josef Weithaler. 

Produkcí je stále výroba lyţařských bot HEAD. Ve spolupráci s italskými designéry byly 

vyvinuty nové, resp. upraveny dva stávající modely a jejich vývoj je nyní dokončován. 

Došlo k podepsání smlouvy o spolupráci s firmou FISCHER.  Tímto byl poprvé v historii 

výrobní program rozšířen o lyţařské boty značky FISCHER a v tomto roce pro uvedenou 

firmu bylo vyrobeno 50 000 párŧ lyţařských bot. Prŧměrný počet zaměstnancŧ se 

pohybuje kolem 220–230. Hospodářské výsledky za rok 2012 lze hodnotit jako pozitivní, 

uspokojivé a jsou vţdy konsolidované v rámci koncernového účetnictví. Došlo jen ke 

změně kontaktní osoby, kdyţ Mgr. Daniel Vajbar byl v rámci koncernu přeřazen do jiného 

výrobního závodu a na jeho místo nastoupil pan Petr Měrka, DiS. 
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STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s.r.o.  

 V roce 2012 nedošlo k ţádným změnám v názvu ani sídlu organizace, ani ve 

výrobním programu. Statutárním zástupcem je i nadále Ing. Jiří Sedláček, jednatel firmy. 

Prŧměrný počet zaměstnancŧ byl 49. Během roku 2012 se obrat firmy pohyboval 

v podobných číslech jako loni. 

VÁPENKA VITOUL, Měrotín 

 Název a sídlo organizace zŧstávají stejné, ředitelem a jednatelem společnosti je 

nadále Ing. Ladislav Vitoul. Počet zaměstnancŧ je 36, prŧměrný plat v dělnických 

profesích 26 000 Kč. Roční výroba podniku je kolem 84 000 tun. Zaměstnancŧm jsou 

vydávány veškeré naturální i hmotné poţitky, včetně 13. platu. 

SLADOVNY SOUFFLET  ČR, a.s.   

 Statutárním zástupcem a generálním ředitelem společnosti je stále Ing. Richard 

Paulŧ. V závodě Litovel je zaměstnáno 22 pracovníkŧ, na jaře roku 2012 odešel do 

dŧchodu pan František Plachý. Výrobní program se nezměnil a stále je zaměřen na 

speciální slady. Nyní závod vyrábí slad plzeňský, mnichovský, karapils, 4 druhy 

karamelového sladu, 2 druhy barevného sladu a pšeničný slad. V tomto hospodářském 

roce (červenec 2011 – červen 2012) bylo vyrobeno 12 465 tun sladu. Informaci podal 

vedoucí závodu Litovel pan František Poštulka (plant manager).  

 

Podnikatelé, kteří zahájili nebo ukončili provozování ţivnosti v Litovli v roce 2012 

Litovelská stavební spol. s r.o. otevřela v části areálu PAPCEL a.s. Uničovská 132/19 

prodejnu stavebnin. 

Jana Urbanová ukončila provoz večerky na ul. Ţerotínova 59/4 a v těchto prostorách 

otevřela prodejnu se smíšeným zboţím firma ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. (Šternberk). 

Pavel Kadlčík zahájil na Staroměstském náměstí 93/6 provoz prodejny a míchárny barev. 

Irena Halouzková ukončila prodej bytového textilu v provozovně na adrese: 1. máje 791/4 

a ve stejných prostorách otevřela paní Soňa Rašnerová obchod s galanterií a bytovým 

textilem. 

Firma Mŧčka a Papula s.r.o. otevřela v nevyuţité hale postavené v 70. letech minulého 

století v ul. Dukelská 1334/1 prodejnu HOBBY PROFI MARKET, ve které nabízí klempířské 

výrobky, střešní okna, komíny, střešní krytinu, izolační materiál, palubky atd.  

 

27. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 2012 

 Prŧmyslová zóna Nasobŧrky-Víska je v provozu jiţ šest let. Za projektem výstavby 

prŧmyslové zóny stál především zájem města podpořit podnikání v oblasti, a tím sníţit 

nezaměstnanost. Výstavba byla zahájena v červnu 2006. Celková plocha 22 ha zatím 
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zcela zastavěna není. Pro nové investory je zde i nadále moţnost výstavby na volných 

parcelách. Obrovskou výhodou pro firmy je blízkost silnice pro motorová vozidla a umístění 

zóny mimo zástavbu, která z ní dělá klidnou pro dopravce snadno vyuţitelnou oblast. Nyní 

v prŧmyslové zóně pŧsobí 5 firem a část je vyuţita pro fotovoltaickou elektrárnu 

společnost GREEN PP, s.r.o. 

NAPO Morava, s.r.o. 

 Má 13 zaměstnancŧ a je i zaměřením výroby nejmenší z firem v zóně. Jejím 

jednatelem a zakladatelem je pan David Weiser, který se pro podnikání rozhodl v roce 

2000. Začal vyrábět těsnění a orientoval se na velkosériovou výrobu několika produktŧ. 

Dnes firma zakázkově vyrábí řadu výrobkŧ v malých sériích. Vedle výroby těsnění jde také 

o kovoobrábění a opravy strojních dílŧ i celkŧ. Konkrétně jde o přípravky k potisku 

lyţařských bot firmy HEAD, kovové komponenty a těsnění pro armaturky, těsnění do 

motorŧ i náhradní díly k lince, která motory vyrábí. Zároveň firma zajišťuje údrţbu a opravu 

strojŧ řadě firem, na zakázku pro ně vyrábí i jednoúčelové stroje. Ve výrobě zde pracují 

kovoobráběči, zámečníci, svářeči a nástrojaři. Sluţeb firmy mohou vyuţít vedle 

obchodních společností i běţní občané, pro které zde na zakázku vyrábějí nerezové ploty 

a brány. Mohou si zde nechat opravit stroje jako je sekačka, míchačka nebo okruţní plila.      

VESETA, spol. s.r.o. 

 Třetí ze závodŧ firmy VESETA (základní závod v Kyšicích, další v Malé Skále 

v Krkonoších) zahájil výrobu v této prŧmyslové zóně v roce 2007. Ryze česká firma se 

věnuje výrobě nealkoholických nápojŧ, ať jde o klasické cukernaté nebo light limonády, 

balenou vodu s příchutí nebo bez příchutě, ledové čaje a dţusy. Vedoucí výroby Eva 

Drozdová říká: „největší zájem je o vody ochucené ovocnou příchutí a cukrem. České 

specifikum je totiţ pití minerálek, kterých se v jiných zemích zase tolik neprodukuje. Proto 

Češi dávají přednost ochucené čiré tekutině, ke které se ve výrobě postupně přechází od 

barevných limonád.“  

 V sezóně od října do září je provoz na dvou linkách nepřetrţitý (výrobky jdou 

samozřejmě nejvíce na odbyt v teplých letních měsících), přes zimu se pak omezuje jak 

mnoţství výrobkŧ, tak i počet zaměstnancŧ. Místo přibliţně 65 jich zŧstane asi padesát. 

Dvě třetiny z nich přitom tvoří muţi, neboť nejvíc práce je ve skladech při manipulaci 

s těţkými paletami. Vlastní značkou podniku je BONNY, kterou mŧţeme zahlédnout hlavně 

v supermarketech, do okolních maloobchodŧ firma zboţí nedodává. Největší objem 

výroby však zahrnují nápoje prodávané pod značkami jednotlivých obchodních řetězcŧ. 

V poslední době byla instalována nová, aseptická výrobní linka. „Při běţné výrobě se do 

nápojŧ přidávají konzervanty, které napomáhají tomu, aby ovocná sloţka vydrţela co 

nejdéle a zabránilo se mnoţení mikroorganismŧ. Do nápojŧ z aseptické linky nic takového 

nepřidáváme, ale naopak zde vytvoříme takové pracovní prostředí, aby tam ţádný 

mikroorganismus nebyl. Na dalších linkách se dělají sycené nápoje, kam se přidává oxid 

uhličitý a cukr jako stabilizátor. V těch uţ konzervant bývá,“ upřesňuje paní Eva Drozdová. 

Významným faktorem je jistě také naše vynikající voda! 

 Statutárním zástupcem a jednatelem společnosti zŧstává pan Petr Souček. 

Prŧměrný počet zaměstnancŧ v roce 2012 byl 61. Během roku se podařilo udrţet a obhájit 
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všechny odběratelské trhy. Díky nové výrobní aseptické lince byl rozšířen sortiment pro 

stávající odběratele i pro nové odběratele z EU. Byl dodrţen vysoký standard kvality a 

jakosti výrobkŧ dle BRC a udrţena pracovní místa pro občany regionu. Pro sezónu 2013 je 

plánováno přijetí dalších 15 aţ 20 zaměstnancŧ.    

KVARTA Litovel, a.s. 

 Jde o jednoho ze tří českých výrobcŧ tenkostěnných výstuţných profilŧ do 

plastových oken a dveří. Jejich výrobě se pod vedením ředitele pana Josefa Höniga firma 

věnuje jiţ od svého zaloţení v roce 1991. U základŧ firmy stojí bývalé litovelské Komunální 

sluţby se sídlem na Čihadle. Z těch Kvarta vzešla a jejich pracovní program, tedy 

klempířství, pokrývačství a zámečnictví, převzala. Zároveň vyuţila situace, ţe se na trhu 

začala objevovat plastová okna, a zahájila výrobu okenních profilŧ, jejichţ produkce se 

ještě upevnila a zvýšila v roce 1994, kdy byla zakoupena první výrobní linka. Těch má firma 

v současnosti uţ šest. Na prŧmyslové zóně vznikla budova zcela přizpŧsobená potřebám 

výroby a po finanční krizi se firma spojila se společností Metal Trade Comax Velvary, a.s., 

která se od roku 2011 stala jediným majitelem firmy. Po sloučení tak KVARTA vstoupila i na 

zahraniční trh.  

 Postupným vývojem prochází i výrobní program. Vedle okenních profilŧ zde vznikají 

profily pro stavebnictví – skelety montovaných domkŧ, automobilový prŧmysl i 

elektroprŧmysl. Nová linka je pouţívána na svaţované profily a k výrobě plotových 

sloupkŧ. Měsíčně se zde zpracuje téměř 1 000 tun plechu. „Pracuje u nás 36 zaměstnancŧ 

ve dvousměnném provozu. Jsou to hlavně lidi od černého řemesla, obráběči kovŧ a 

zámečníci, které si tady vychováváme. Proto máme celkem stabilní kádr pracovníkŧ. Ti 

vyrábějí jak na zakázku, tak na sklad, protoţe kdyţ někdo pošle objednávku a chce mít 

třeba dvacet druhŧ profilŧ – samozřejmě co nejdřív a všechny. Proto je dobré mít všechny 

typizované výrobky i na skladě,“ říká ředitel Josef Hönig. V roce 2012 byla přistavěna nová 

velká skladová hala a zastřešený prostor pro nakládání a vykládání ochrání pracovníky i 

za nepříznivého počasí. 

DSL FOOD, s.r.o. 

 DSL znamená Dietary Supplement Laboratory – tedy laboratoř na výrobu doplňkŧ 

stravy. Zakladatelem a jednatelem společnosti je pan Michal Dokoupil. Společnost vznikla 

v roce 2006 a její začátky jsou spojeny s Vědeckotechnickým parkem Univerzity 

Palackého, kde se od roku 1999 její pracovníci zabývali vývojem farmaceutických 

substancí. Ty později nahradili sportovní výţivou, od vývoje přešli k malovýrobě, a pak i 

k velkovýrobě. Přestoţe se firma osamostatnila, pokračuje její spolupráce s univerzitou, 

Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze či výzkumným ústavem potravinářským 

v Praze.  

 „Všechny výrobky, které děláme, byly vyvinuty námi na základě poţadavku 

zákazníka. Ten si řekne, ţe by chtěl např. dětský sirup s vitaminy a minerály, my 

specifikujeme, jaké účinné látky by v něm měly být, a navrhneme jeho sloţení. Výrobek 

vyvineme, uděláme stabilní studie a testy, a pak jej vyrábíme. Vývoj nového produktu trvá 

přibliţně dva roky,“ uvádí jednatel společnosti Michal Dokoupil. Jedním ze základních 

produktŧ firmy je výţiva pro sportovce, a to jak profesionální, tak rekreační. Protoţe před 
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vstupem na trh musí být kaţdý výrobek řádně otestován, spolupracuje DSL FOOD s řadou 

cyklistŧ, běţcŧ či plavcŧ, kteří konkrétní gely či energetické nápoje vyzkouší ve sportovním 

zápřahu. 

 Mezi další výrobky patří například vitaminové či minerálové tablety a další 

potravinové doplňky, nutriční doplňky pro zvířata nebo premixy (směsi vitaminŧ, sladidel, 

minerálŧ…) pro potravinářský prŧmysl. Koupit je lze v lékárnách, obchodech se sportovní 

výţivou atp. Ani na jednom z více neţ 350 výrobkŧ firmy značku DSL FOOD ale nenajdete. 

Pod svými značkami je prodávají velké společnosti, které si takto doplňují sortiment. 

Kupujete si sirup Marťánci  nebo Urinal? Pak si kupujete výrobek z Nasobŧrek! 

BRC Production SE 

 Je nejmladší z firem na prŧmyslové zóně, pŧsobí zde teprve od února 2012. Oficiální 

sídlo firmy je v Brně, její jediný výrobní závod se nachází právě zde, firma je tedy pouze 

nájemcem (podobně jako Tenzo, a.s., které v areálu pŧsobilo před ní). Produktem této 

firmy jsou výpalky z plechŧ rŧzných tlouštěk, na kterých se podle poţadavkŧ zákazníka 

provádí broušení, vrtání atd. Jde výlučně o zakázkovou výrobu komponentŧ například pro 

automobilový prŧmysl, další strojírenský prŧmysl atp. V současné době firma zaměstnává 

kolem třiceti pracovníkŧ, zejména ve strojírenských profesích paličŧ či obráběčŧ kovŧ a 

související technickohospodářské pracovníky, jako jsou programátoři, plánovači výroby aj. 

Do budoucna se dá očekávat rŧst počtu zaměstnancŧ.  

BRAVE PASTOR 

 Šestá firma na zóně teprve dokončuje výstavbu svého areálu, kam se hodlá 

přestěhovat z Olomouce. Na jaře roku 2013 by měly být dostavěny sklady, zázemí firmy jiţ 

funguje. Logistická firma je zaměřená na kamionovou dopravu, jejím majoritním 

zákazníkem je místní firma VESETA. Protoţe jde o zavedenou firmu, další zaměstnance 

přijímat nehodlá. Její jednatel pan Tomáš Špaček ovšem do budoucna uvaţuje o rozšíření 

aktivit společnosti, a sice o výrobu dřevěných domkŧ. 

Text byl v podstatě převzat z Litovelských novin číslo 9/2012 s laskavým svolením 

redaktorky Mgr. Heleny Kaštilové, která je jeho autorkou.         

 

28. INSTITUCE  

ČESKÁ POŠTA, s. p.,   

 Na litovelské poště je jiţ od 1. 11. 2011 vedoucí řídící pošty paní Ivana Mlčochová. 

Pod uvedenou poštu patří řízené poštovní úřady obcí Bílá Lhota, Bouzov, Chudobín, 

Slavětín u Litovle, Vilémov u Litovle, Pňovice, Příkazy, Unčovice a Náklo. Personálně sem 

spadá i pošta Uničov s příslušnými poštami Medlov, Újezd u Uničova, Střelice, Nová 

Hradečná, Paseka u Šternberka, Šumvald, Troubelice, Dlouhá Loučka a Uničov 1. V roce 

2012 došlo k oddělení dodávací sluţby, coţ značí doručovatele, kteří patří pod Depo 

Olomouc. Stále však sídlí na litovelské poště a podílí se o její prostory, ale jsou vedeni jako 

samostatná Dodejna Litovel. Mnoho činností se prolíná, takţe radikální rozdělení moţné 
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není a spolupráce tak dále pokračuje. Začátkem roku 2012 došlo na razantní rekonstrukci 

interiéru poštovního úřadu, který tak získal novou vizibilitu v části pro klienty a pracovnice 

přepáţek.  

SPRÁVA ŢELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o., Olomouc 

 V informaci za spádové území města Litovel nám bylo sděleno, ţe Správa ţelezniční 

dopravní cesty, státní organizace má celostátní pŧsobnost na území Olomouckého a 

Zlínského kraje. Vznikla sloučením SDC Olomouc a SDC Zlín k 1. 1. 2012 jako nová 

organizační jednotka Správa dopravní cesty střední Morava a jejím ředitelem byl do 30. 3. 

2012 Dr. Ing. Václav John. Na základě další organizační změny k 1. 4. 2012 vznikla 

sloučením SDC střední Morava a části Regionálního centra provozu Ostrava nová 

organizační jednotka Oblastní ředitelství Olomouc a jejím ředitelem byl jmenován Ing. Petr 

Novák. Instituce je pověřena správou infrastruktury ţelezničních tratí a řízením provozu na 

nich v obvodu odpovídajícím území Olomouckého a Zlínského kraje.  Oblastní ředitelství 

Olomouc mělo na území města Litovel v roce 2012 pouze jedno stálé pracoviště obsazené 

dvěma svými zaměstnanci, a to na pracovní pozici výpravčí a dozorce výhybek 

v ţelezniční stanici Litovel předměstí.  Ostatní zaměstnanci prováděli na území města 

dohled a kontrolu v oblasti řízení ţelezničního provozu a provádění oprav a údrţby 

ţelezničních tratí a zařízení infrastruktury ţelezniční dopravní cesty.   

SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, Olomouc 

 Statutární orgán představuje Ing. Drahomír Babnič. Správa silnic Olomouckého 

kraje je provozně rozdělena na 3 střediska, a to Středisko údrţby Olomouc, Jih (okresy 

Přerov a Prostějov) a Šumperk (okresy Šumperk a Jeseník). Samotné středisko Olomouc se 

dále dělí na 3 cestmistrovství, a to Litovel, Olomouc a Šternberk. Cestmistrovství Litovel má 

v současné době 33 zaměstnancŧ a sídlí v Litovli – Chořelicích 1070.    

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

 Od roku 1990 ţijeme v chráněné krajinné oblasti, od konce roku 2001 sídlí jeho 

správa přímo v Litovli. Vedoucím S CHKO LP je nadále Ing. Michal Servus. Jde o 

samostatný správní orgán, který rozhoduje, vydává rozhodnutí, na poţádání vydává 

odborná stanoviska a mimo území CHKO má hlas poradní. K za 22 let existence CHKO je 

zřejmý pokrok v ochraně krajiny na lokální úrovni. Změnil se zpŧsob hospodaření v lesích, 

zastavily se regulace toku řeky Moravy tam, kde to není nutné (tedy umělé zásahy, které 

řeku spíše kanalizovaly). Na řadě míst i v bezprostřední blízkosti Litovle došlo k pozitivním 

proměnám krajiny – třeba krásné louky v nivě řeky pod Novými Zámky, kde před lety byla 

jen pole s kukuřicí (viz dále). V roce 2012 S CHKO LP připravila pro veřejnost 9 exkurzí s  427 

účastníky a 21 přednášek pro 869 posluchačŧ. 

 Dŧleţitý zpŧsob péče o CHKO jsou skutečně krajinotvorné programy. Kaţdý rok je 

k dispozici určitá finanční částka, kterou je moţno uvolnit na podporu hospodářŧ v lese či 

na loukách, tedy vydávat je na údrţbu krajiny (sečení, zlepšování druhové skladby v lese 

aj.). Podporuje se vysazování porostŧ s více dřevinami. Kdyţ potom dojde k nějaké 

ekologické katastrofě, jako je hromadné vymírání jilmŧ nebo jasanŧ, alespoň nějaké 

stromy v lese zŧstanou. Nástrojem S CHKO LP je také uplatňování zákona o ochraně 
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přírody v konkrétních podmínkách chráněného území. Ne vţdy se ale vše podaří 

zachránit.  

 Příkladem pozitivního zásahu do krajiny mohou být právě Novozámecké louky, dříve 

vyuţívané jako orná pŧda Ty byly za vyuţití dotačních prostředkŧ před více neţ patnácti 

lety Správou CHKO LP zatravněny. Od této doby zajišťuje Správa CHKO LP péči o toto 

území, která spočívá v pravidelném kosení ve stanovených termínech, respektujících 

nároky vzácných druhŧ (např. motýlŧ). Součástí péče je i ponechávání části 

neposečeného porostu z dŧvodu umoţnění dozrání semen vzácnějších druhŧ bylin i 

dokončení vývoje některých druhŧ hmyzu. Součástí péče Správy CHKO LP o 

Novozámecké louky bylo v minulosti i vytvoření několika tŧní, zpestřujících nabídku biotopŧ 

o vlhčí aţ periodicky zaplavované mikrolokality. Proces obnovy pŧvodních společenstev 

po intenzivním zemědělském hospodaření není snadný ani rychlý, na Novozámeckých 

loukách však lze demonstrovat, ţe pečlivá péče o taková území vede k cíli, tedy k 

postupné obnově druhové bohatosti pŧvodních nivních luk. 

 V roce 2012 zahájila Správa CHKO LP záchranný program na posílení genofondu 

jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v území CHKO. Osivo bylo sebráno v roce 2011 (z oblasti 

okolo Templu), sazenic se podařilo vypěstovat okolo dvou tisíc ks. První část sazenic byla 

vysazena právě v roce 2012 do prostoru Třesína, s výsadbou dalších sazenic na vhodné 

lokality v CHKO se počítá v následujících letech tak, aby se podařilo tento mizející druh 

dřeviny udrţet i do budoucna.  

 

29. ŠKOLSTVÍ  

 Situace v oboru nikdy nebyla jednoznačná a vţdy se objevovala řada problémŧ. 

Co je tím hlavním kamenem na cestě v roce 2012? „Zapomeňte na střední školy, které 

v Česku fungují uţ padesát let. Aţ na výjimky zrušte gymnázia, prŧmyslovky i ušáky a 

nechte, aby se všechny děti učily společně na nových všeobecných středních školách a 

aţ v závěru studia se začaly specializovat na obor, který jim vyhovuje. Tedy podobně, jako 

to funguje například v USA,“ je jen jedna z provokativních, smělých, radikálních myšlenek, 

která se objevila v diskusi vyvolané MF DNES, a dosti zarazila rodiče, učitele i odborníky. 

Všichni by tak nějak chtěli znovu reformovat české školství. 

 Dŧvodŧ k radikální reformě školství je ale skutečně mnoho. Jeden však vyniká. 

Vzdělání patnáctiletých školákŧ podle posledního mezinárodního prŧzkumu PISA upadá. 

V matematice se české děti zhoršily nejvíce ze čtyřiceti testovaných zemí. Celkově se 

tuzemští školáci v tabulce dívají na záda všech evropských státŧ s výjimkou Slovenska, 

Rakouska a Lucemburska a musí se spokojit se společností Turkŧ či Mexičanŧ. „Nebojme se 

rozloučit s rakousko-uherskými tradicemi, které uţ nefungují: čím více všeobecného 

vzdělání a čím déle v něm ţáci budou, tím lépe. Hlavní je, aby se naučili učit. Specializace 

mŧţe přijít později,“ myslí si Petr Matějŧ šéf katedry sociologie Vysoké školy finanční a 

správní. Kdyby mohl hlasovat, zvedl by ruku pro zrušení víceletých gymnázií. 
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Revoluční názory nejsou aţ tak šokující. Podobné nápady popisuje i oficiální 

dokument Národní ekonomické rady vlády (NERV): „Aţ na malou skupinu není vhodné 

ještě patnáctileté tlačit do výběru konkrétní profese. Uţší specializace na odborných 

školách máme zavádět aţ v posledním ročníku pro studenty, kteří směřují přímo na trh 

práce, a případně podporovat specializační kurzy po skončení školy. Zatím nikdo neříká, 

ţe Česko by mělo šmahem zavřít odborné školy nebo gymnázia. Taková zařízení by dále 

fungovala, ale bylo by jich méně a měla by učit jen skutečnou elitu. Dnes ale vzdělávají 

asi 20 % populace. Česká společnost je však výrazně elitářsky zaměřená a většina rodičŧ-

voličŧ hodlá posílat své děti do prestiţních škol. Model střední školy postavený na 

společném studiu učňŧ a gymnazistŧ tak jen obtíţně uspěje. Nápady jistě vyvolají kritiku, 

protoţe podobná radikální změna by vyţadovala zkvalitnění středních škol. Podle výzkumu 

společnosti SCIO připravují své ţáky nejlépe gymnázia. Jejich studenti se v testech mezi 

prvním a posledním ročníkem nejvíce zlepšili v tom, co vědí a dovedou. Podobně by se 

ţáky musely pracovat i nové všeobecné střední školy. 

 Jeden z nejlepších klíčŧ ke zlepšení českého školství však objevil uţ před pěti sty lety 

Jan Amos Komenský. Zázračný lék se jmenuje „dobrý učitel“. Ten naučí děti nejen si 

pamatovat potřebná fakta, ale především kriticky, kreativně a samostatně myslet. Naučí 

děti pracovat s moderními technologiemi i informacemi z internetu. Současně si dokáţe 

udrţet kázeň a disciplínu. O dostatek kvalitních kantorŧ by se tedy mělo ministerstvo 

školství postarat v první řadě, jakékoliv velké změny bez nich nepochybně skončí 

prŧšvihem. Jenţe to má háček – v Česku pováţlivě přibývá kantorŧ nad 45 let, coţ mŧţe 

být za dvacet let problém. Na pedagogické fakulty se podle výzkumu SCIO hlásí 

středoškoláci s nejhoršími výsledky. „Zvýšit odměňování učitelŧ,“ volá ředitel elitního 

gymnázia PORG Václav Klaus mladší. Není sám. Vyšší platy by měly přilákat do tříd 

kvalitnější pedagogy. Přesně o tuto změnu se současný ministr školství Petr Fiala uţ snaţí. 

Jeho úředníci připravují kariérní řád učitele, díky němuţ dostanou šikovní kantoři větší platy. 

Jenţe v chudém a podfinancovaném školství uţ nyní panují obavy – budou odměny pro 

schopné pedagogy dostatečné? 

 Něco z podobných nápadŧ na podzim avizuje ministerstvo školství, které 

přesvědčuje kraje, aby zrušily část středních škol. Prý je jich příliš mnoho a jejich chod stojí 

ročně okolo 34 miliard – středních škol je tedy moc, peněz i dětí zoufale málo. Dosud o 

existenci středních škol rozhodovaly kraje, které jsou jejich zřizovateli, ty však k problému uţ 

léta přistupují hodně vágně. Chod středních škol je ale stále těţší ufinancovat. Zvláště pak 

v případě ústavŧ, které jsou naplněny studenty třeba jen z dvaceti procent. O konkrétních 

závěrech chce ministr Fiala ještě hovořit s odborníky. Kdyţ se před sedmi lety začalo mluvit 

o tom, ţe je kvŧli klesajícímu počtu dětí nutné redukovat počet středních škol, 

navštěvovalo jednu třídu v prŧměru 25 studentŧ. Od té doby se situace zhoršila a nyní 

chodí do jedné třídy střední školy nebo učiliště prŧměrně 23 ţákŧ. Aby se systém škol dostal 

alespoň do stavu z roku 2005, musely by kraje zavřít skoro dva tisíce tříd. Ušetřené peníze 

by pak mohly jít na zkvalitnění výuky.  

 Protoţe ministerstvo nemá právo rušit obecní základní a krajské střední školy, 

nezbude mu neţ se se zřizovateli dohodnout a případně vyuţít i finanční nátlak. U 

středních škol to lze řešit jasně – stát dá krajŧm peníze podle počtu ţákŧ, a pokud bude 

mít škola málo studentŧ, skončí. Některé odborné a řemeslné školy by také mohly 
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podporovat kupříkladu firmy. Ministerstvo bude muset stanovit normativy (platby za ţáka) 

pro jednotlivé obory. Kraje pak budou muset vybírat školy, které region potřebuje a které 

ne a zaměřit se na obory, jejichţ absolventi seţenou práci. Ţe se to týká bezprostředně i 

nás dokladuje fakt, ţe nejhorší situace je právě v Olomouckém a Jihomoravském kraji.    

 Prosinec přinesl alespoň nějakou dobrou zprávu: Školství bylo na dně. Děti špatně 

počítaly i četly a stále se zhoršovaly. Podle posledního prŧzkumu však došlo k obratu a 

školáci se začínají zlepšovat. Stručně řečeno: ţáci čtvrtých tříd základních škol se podle 

dvou respektovaných mezinárodních prŧzkumŧ výrazně zlepšili v matematice, čtenářské 

gramotnosti a přírodovědě. Tedy zlepšují. Zatím se odrazili ode dna, ale třeba 

v matematice se ještě nevrátili na úroveň znalostí z 90. let. Je to však pozitivní náznak 

trendu a toho, ţe se podařilo zastavit propad, který naše školství trápí posledních patnáct 

let. „Ve všech sledovaných oblastech dosáhly děti nadprŧměrných výsledkŧ. Nejlépe šly 

ţákŧm úlohy z přírodovědy, ve kterých skončili v mezinárodním srovnání osmí. Ve 

čtenářské gramotnosti byli čtrnáctí,“ uvedl ministr školství Petr Fiala. Výsledky vyplynuly 

z testŧ PIRLS, které zkoumaly čtenářské dovednosti čtvrťákŧ z celkem 45 zemí světa a testy 

TIMSS měřily znalosti z matematiky a přírodovědy ţákŧ čtvrtých a osmých tříd z celkem 

dvaapadesáti zemí.  

 V matematice skončilo Česko dvaadvacáté, tedy lehce nadprŧměrně. I to je 

úspěch. Od roku 1995, kdy byli čeští čtvrťáci v ţebříčku třetí, totiţ ve svých znalostech 

rychle padali ke dnu, do hlubokého podprŧměru. „Minulý negativní trend se obrátil, ţáci 

se nyní v porovnání s přecházejícími měřeními zlepšili nejvíce právě matematice, na 

druhém místě v přírodovědě a na třetím ve čtenářské gramotnosti,“ upozornil ministr. Teď 

jenom, jestli tento trend potvrdí příští rok třetí respektovaný mezinárodní výzkum znalostí 

PISA? 

 Na úřadech, v kancelářích a kabinetech se diskutuje o tom, čí je to úspěch. Fiala za 

něj děkoval především učitelŧm, které chce od roku 2015 lépe odměňovat, aby byli 

spokojenější. Jak totiţ nyní prŧzkum ukázal – ţáci spokojeného učitele dosáhli v testech 

lepších výsledkŧ. Přestoţe se české děti podle analýz pomalu šplhají nad své vrstevníky 

z jiných zemí, „láskou“ ke škole rozhodně neoplývají. Ba naopak. Jen tři tuzemští školáci 

z deseti tvrdí, ţe do školní lavice usedají rádi, to třeba v Rumunsku je osm dětí z deseti.       

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŦRKY 

 Základní škola a mateřská škola Nasobŧrky byla ve školním roce 2011/2012 

organizována jako dvojtřídní škola s pěti ročníky, jedním oddělením školní druţiny a jedním 

oddělením mateřské školy. Ředitelkou školy je nadále Mgr. Jana Nakládalová. Vzhledem 

k nízkému počtu ţákŧ ve třídách je zde moţno uplatňovat individuální přístup vedoucí 

k rozvoji dětí talentovaných, ze sociálně znevýhodněných rodin, ale i dětí vyţadujících 

speciální přístup kvŧli poruchám učení.  

 Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí ve věku od 3 do 6 let z obcí: Nasobŧrky, 

Chudobín, Mladeč, Sobáčov a Litovel. Základní školu 21 ţákŧ z obcí: Nasobŧrky, Víska, 

Sobáčov, Střeň, Měrotín a Litovel. Výuka se realizovala ve dvou kmenových třídách, 

v jedné učebně vybavené počítači a v prostorách školní druţiny. ZŠ a MŠ sídlí v jedné 

budově, prostory v přízemí vyuţívá převáţně mateřská škola, 1. patro budovy základní 
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škola. Třídy jsou standardně vybaveny, lavice výškově nastavitelné, v jedné z kmenových 

tříd je nainstalována interaktivní tabule Activboard. V podkroví jsou zřízeny dvě učebny a 

k nim přidruţeny dva malé kabinety. V jedné třídě je zřízena školní druţina, druhá je 

specializována pro výuku anglického jazyka a počítačové gramotnosti ţákŧ. K dispozici 

jsou 4 počítače a v rámci akce „EU peníze školám“ bylo zakoupeno 7 notebokŧ. Vlastní 

tělocvičnu škola nemá, k výuce tělesné výchovy je vyuţíván přilehlý venkovní areál školy 

nebo část místní sokolovny. 

 Ve školním roce 2011/2012 se v ZŠ vyučovalo podle školního vzdělávacího 

programu „OKO – ochota – komunikativnost – otevřenost“ jehoţ cílem 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.  Mateřská škola vyučovala ve školním roce 2011/2012 podle ŠVP „Barevný rok 

s kamarády“ a na děti byly kladeny nároky přiměřené jejich věku. Cílem bylo vést děti 

k samostatnosti, toleranci k odlišnostem, respektu k sobě i autoritě, vzájemné spolupráci a 

pomoci, podporovat jejich zájem o poznávání a objevování světa kolem sebe.    

 Pedagogický sbor tvoří 3 učitelky ZŠ, z nichţ jedna pracuje i jako vychovatelka, 2 

učitelky MŠ, 2 provozní zaměstnanci (uklízečka; školnice provádí i úklid v sokolovně). Zápis 

do 1. třídy proběhl 17. 1. 2012 a byli přijati 3 ţáci, jednomu byl povolen odklad pro školní 

rok 2012/2013. Zápis do MŠ v měsíci únoru 2012 znamenal, ţe ze 7 zájemcŧ mohly být 

z kapacitních dŧvodŧ přijaty jen 3 děti. Do 1. ročníku ZŠ z MŠ odešly téţ tři děti. V I. třídě – 1. 

a 2. ročník (učitelka Mgr. Blanka Látalová) bylo 9 ţákŧ (4 chlapci, 5 dívek), ve II. třídě – 3. a 

4. ročník (Mgr. Jana Nakládalová) bylo 12 ţákŧ (7 chlapcŧ, 5 dívek); ve školní druţině (Mgr. 

Barbora Fridrichová) 21 dětí (11 chlapcŧ, 10 dívek). V MŠ (učitelky Jarmila Miškovská a 

Iveta Šišmová) bylo zařazeno 20 dětí (15 chlapcŧ, 5 dívek). Jako cizí jazyk byl na škole 

vyučován jazyk anglický. Na konci školního roku 2011/2012 bylo na škole celkem 21 ţákŧ, 

z nichţ 17 prospělo s vyznamenáním, a 4 prospěli. Celkem bylo zameškáno 1 343 

vyučovacích hodin, prŧměr na ţáka byl 65,51 hod., všechny zameškané hodiny byly 

omluvené. Za celý školní rok bylo zapsáno 31 pochval a udělena 2 kázeňská opatření 

(napomenutí a dŧtka třídního učitele).                    

 Škola má vypracován plán environmentální výchovy, ţáci jsou vedeni k třídění 

odpadu. Byli zapojeni do celoroční soutěţe „Sběr papíru s panem Popelou“, kterou 

pořádá společnost .A.S.A., ta věnovala škole 4 plastové koše na tříděný odpad. Druhým 

rokem je také sbírán elektroodpad a pouţité baterie – projekty „Recyklohraní“ a 

„Elektrowin“. V rámci prvního z nich v podzimní soutěţi osadila škola 3. místo 

v Olomouckém kraji v přepočtu nasbíraného elektroodpadu na ţáka. 

 I v tomto školním roce se škola účastnila akce ke Dni Země „Ukliďme svět“ a v rámci 

přírodovědného krouţku a školní druţiny bylo uklizeno okolí školy a obec Nasobŧrky. Děti ze  

4. a 5. ročníku reprezentovaly školu v přírodovědné soutěţi „Zelená stezka“ a obsadily 6. 

místo. Podporovány byly projekty: Školní mléko, Zdravé zuby, Ovoce do škol a byla 

uspořádána beseda na téma „Dentální hygiena“. Pro podporu zdravého ţivotního stylu se 

škola podílela na soutěţi „Košík plný rozumu“, kterou pořádal Nadační fond Albert. Šlo o 

deskovou hru a v krajském kole se dobře umístili všichni zástupci školy a Miroslav Haizner (1. 

místo) se nominoval do celostátního kola v Praze.  Z dalších aktivit v tomto směru lze uvést 
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besedu „Zdravá pětka“, výrobu krmítek - „Staráme se o ptáčky“ a zajímavou besedu „Co 

je to mushing?“. 

 V oblasti dopravní výchovy se ţáci 4. ročníku zúčastnili projektu „Mladý cyklista“ a 

v okrskovém kole dopravní soutěţe pořádané DDM Litovel za podpory Olomouckého 

kraje se umístili na 2. místě. V rámci vlastivědy byl zrealizován projekt „Za putováním do 

Litovle“, kde bylo cílem seznámit ţáky s historií města a jejími památnými místy. Pro děti 

obou škol byla zajištěna účast na divadelních a kulturních představeních v Litovli nebo 

přímo v budově školy. Omezujícím faktorem pro konání akcí ve škole je pořadatelem 

poţadovaný minimální počet divákŧ, případně minimální výše honoráře za účinkování, v 

případě akcí MK v Litovli je doprava na představení velmi časově i finančně náročná.  

 Z dalších vzdělávacích a kulturních aktivit školy si zaslouţí pozornost ještě tyto: výlet 

do Prahy spojený s návštěvou České televize a muzea policie (listopad); „Beruškový den“ 

a „Škola Ferdy Mravence a jeho kamarádŧ“ – dopoledne plné her s návštěvou Mikuláše; 

„Vánoce za dveřmi“ – vánoční besídka; projekt „Ţivot Karla IV. a jeho doba“ (leden); 

projekt „Čím bych chtěl být“ (únor); návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci (březen); 

beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru v Litovli (duben); projekt „Moje 

nejmilejší hračka“ (duben); „Etiketa“ – beseda o společenském chování (květen); 

celodenní výlet rodičŧ a dětí do zooparku a dinoparku ve Vyškově (květen); „Olympijské 

hry Asterixe a Obelixe“ – sportovní dopoledne ke Dni dětí; Škola v přírodě „Záchranná 

mise“ – pobyt ve Starém Městě pod Sněţníkem, pokračování „Vesmírné Odyssey“- 

rozloučení se školním rokem (červen). 

 V rámci prevence a pro rozvoj všestranných schopností a dovedností nabízela škola 

dětem volnočasové aktivity ve formě zájmových krouţkŧ, jejichţ vedoucími byly 

pedagogické pracovnice školy a pracovník DDM Litovel. Byly to následující krouţky: 

pohybové hry (počet dětí 9); anglický jazyk pro MŠ (11); anglický jazyk pro 1. a 2. ročník 

(7); počítačový I. (9); počítačový II. (8); výtvarný krouţek (8) a přírodovědný krouţek (6). 

Od dubna do června absolvovali všichni ţáci školy v rámci tělesné výchovy plavecký 

výcvik, ţáci 2. a 3. ročníku povinně, ţáci ostatních ročníkŧ jako kurz zdokonalovací. Od září 

do listopadu se plaveckého výcviku zúčastnily děti předškolního věku z MŠ. Medializace 

školy je zajištěna na webových stránkách a činnost školy je prezentována i v Litovelských 

novinách. Ve školním roce 2011/2012 se pracovnice ZŠ vzdělávaly v oblasti informačních 

technologií a získané zkušenosti vyuţily při tvorbě výukových materiálŧ v rámci projektu 

„EU – peníze školám“ a účastnily se ročních kurzŧ anglického jazyka. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Jungmannova   

 Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jako plně organizovaná 

městská škola s dlouholetou tradicí je zařazena do sítě škol. Zřizovatelem je Město Litovel. 

Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní druţina a školní výdejna jídel. Výuka je 

realizována v kmenových i odborných učebnách, ţáci vyuţívají odbornou učebnu IT, 

fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílen, 2 učebny pro výuku jazykŧ a 7 

učeben s interaktivní tabulí nebo obdobnou technikou. Ve školním roce 2011/2012 

navštěvovalo školu 271 ţákŧ jak z Litovle, tak i z okolních obcí. Z Litovle a místní části 

Chořelice dochází do školy 141 ţákŧ, ostatní dojíţdějí z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, 
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Choliny, Červenky, Mladče a Nasobŧrek. Jejich počet 130, je z celkového počtu ţákŧ 

zhruba 48 %.  

 Ve školním roce 2011/2012 se na škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

programu „Učíme se vzájemné komunikaci … doma i ve světě“. Je zaměřen na výuku 

jazykŧ a informačních a komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován jazyk 

anglický, od 6. ročníku je volitelně nabízen jazyk německý. Na škole jsou podporovány 

environmentální a protidrogové aktivity ţákŧ, které jsou součástí školního preventivního 

programu a v rámci doplňkové činnosti jsou ţákŧm nabízeny krouţky. Škola komunikuje 

s rodiči také prostřednictvím webového portálu, kde nabízí kromě informací pro rodiče, 

ţáky i pracovníky školy jako sluţbu rodičŧm elektronickou ţákovskou kníţku, omluvenku, 

moţnost odhlášení a přihlášení obědŧ, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléka a jogurtŧ a 

zadání domácích úkolŧ s informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy.   

 Vzdělávání ţákŧ a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 23 

pedagogických pracovníkŧ a 5 THP pracovníkŧ, na mateřské dovolené byly 3 učitelky. Ve 

školní druţině pracovala vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi další 

vychovatelku, učitelku 1. stupně a asistenta pedagoga. Pět pedagogŧ a tři vychovatelky 

pracovaly na částečný úvazek.  Ve škole dále pracoval koordinátor ICT, výchovný 

poradce, koordinátor pro tvorbu Školního vzdělávacího programu a metodik prevence 

sociálně patologických jevŧ.  Na škole pracoval i asistent pedagoga, který byl určen pro 

pomoc ţákovi s Aspergerovým syndromem a od června 2012 se věnoval i vyučování 

českého jazyka pro dva ţáky vietnamské národnosti. 

 V tomto školním roce si podalo přihlášky ke studiu na střední škole 25 ţákŧ devátých 

ročníkŧ, z nichţ 17 bylo přijato na maturitní obor a 8 do učebního oboru s výučním listem. 

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 67 dětí, přijato bylo 60, u ostatních došlo k odkladu 

školní docházky o jeden rok. Byly otevřeny tři třídy prvního ročníku. 

 Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 1. stupeň školy 138 ţákŧ v šesti třídách, 2. 

stupeň 133 ţákŧ v sedmi třídách, celkem tedy 271 ţákŧ ve 13 třídách. Školní druţinu 

navštěvovalo 88 ţákŧ ve věku 6 aţ 11 let ve třech odděleních. První pololetí ukončilo 271 

ţákŧ (134 dívek, 137 chlapcŧ) a z nich 165 prospělo s vyznamenáním, 104 prospělo, 1 

neprospěl a 1 nebyl klasifikován. Bylo uděleno 83 pochval, 25 napomenutí třídního učitele, 

15 dŧtek třídního učitele a 8 dŧtek ředitelky školy. Zameškáno bylo celkem 12 549 hodin, 

z nichţ 111 bylo neomluveno. Ve 2. pololetí ukončilo školní rok 271 ţákŧ (135 dívek, 136 

chlapcŧ), z nichţ 153 prospělo s vyznamenáním, 117 prospělo, 1 byl neklasifikován. 

Uděleno bylo 46 pochval, 32 napomenutí třídního učitele, 16 dŧtek třídního učitele, 3 dŧtky 

ředitelky školy a 3 sníţené stupně z chování. 

 Ţákŧm bylo nabídnuto 14 volitelných a nepovinných předmětŧ, otevřeny byly: 

sborový zpěv, ruský jazyk, pohybové hry, hrátky s angličtinou, keramika, čeština trochu 

jinak a dramatický krouţek. Nepovinný předmět Náboţenství byl vyučován ve spolupráci 

se ZŠ Vítězná a zajišťován Farností církve římskokatolické v Litovli. V nabídce volitelných 

předmětŧ byly: konverzace v anglickém jazyce, přírodovědný seminář, literárně 

dramatická výchova, fyzikálně-chemický seminář, německý jazyk a pohybové hry.    
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 Ve škole pracoval v krouţku Dětský pěvecký sbor Úsvit, který mimo jiné 

reprezentoval školu na řadě společenských akcí, například na předvánočním zpívání při 

rozsvěcování stromu, na Rozloučení s „deváťáky“ nebo v soutěţi „Litovelský skřivánek“. 

Během roku aktivně pŧsobil turistický oddíl Kompas v prostorách školní duţiny. Byl 

organizován lyţařský kurz pro ţáky 7. ročníku v Hynčicích pod Sušinou, všichni ţáci 1. 

stupně absolvovali během roku plavecký kurz – ţáci 2. a 3. ročníku povinný, ostatní 

rozšiřující. V dubnu 2012 se ţáci 4. ročníku zúčastnili ekologického pobytu v centru 

Sluňákov u Horky na Moravou, pobytu se účastnilo 18 ţákŧ. Škola se tradičně zapojila do 

akce „Zdravé zuby“ jejíţ součástí byl výukový program na téma správné péče o zuby a 

získání hygienických návykŧ. Úkoly environmentálního vzdělávání byly zapracovány do 

ročního plánu a integrovány do jednotlivých předmětŧ, vzdělávacích blokŧ a školních 

projektŧ. Byla rozšířena spolupráce s Odborem ţivotního prostředí MěÚ Litovel, 

s pracovníky středisek ekologické výchovy, organizace a účast v programu Ekoškola a 

spolupráce s organizacemi Elektrowin, EkoKom, DDM Litovel, Sita Praha, CHKO Litovelské 

Pomoraví, ZOO Olomouc, Arboretum Bílá Lhota a HJK pana Pokorného na Šargouně.  

 V prŧběhu školního roku byly realizovány rŧzné projekty a významné aktivity, z nichţ 

zaslouţí pozornost: Projekt Velká Morava – návštěva Muzea Velké Moravy ve Starém 

Městě u Uherského Hradiště a skanzenu Modrá u Velehradu; Multikulturní workshop – 5 

dvouhodinových workshopŧ pro 7. ročník s tématy: „Všichni jsme stejní, všichni jsme rŧzní“, 

„Stereotypy v myšlení a jednání“, „Předsudek má mnoho podob“, „Dlouhá cesta 

k novému domovu“ a „Podivné přátelství“; pro třídu 9. A projekt Bezpráví – emigrace, s 

panem Luďkem Štiplem;  projekty Loštická synagoga a Deník Otty Wolfa zajištěné 

sdruţením Respekt a tolerance; interaktivní program „Útěk přes Himaláj“ zaměřený na 

otázku uprchlíkŧ z Tibetu; „Noc s Andersenem – akce pořádaná Městskou knihovnou 

Litovel; projektový den – Den Země; Workshop Ekoškol na Jungmance – setkání škol 

Olomouckého kraje zapojených do programu Ekoškola a další.  

 Výstavy: Vánoční a Velikonoční výstavy – ţáci se prezentovali svými výtvarnými 

pracemi v MK v Litovli, DDM a ve skanzenu v Příkazích. Ţáci 7. a 9. ročníkŧ se úspěšně 

zúčastnili výtvarné soutěţe Památky očima dětí pořádané MěÚ Litovel v rámci Dnŧ 

evropského dědictví. 

 Úspěchy jednotlivcŧ: v  1. ročníku celostátní soutěţe výukových objektŧ digitálních 

učebních materiálŧ Domino obsadila vyučující anglického jazyka Petra Bazalová 3. místo 

a pro školu získala software pro výuku anglického jazyka; ţákyně 8. B třídy Zdeňka Kolářová 

obsadila v krajském kole Logické olympiády 2. místo, v soutěţi v programování – 

aplikovaný software 2. místo v kraji a v korespondenční celostátní soutěţi Taktik, zaměřené 

na řešení logických úloh 1. místo a získala ocenění starosty města Talent města Litovle. 

V přírodovědné soutěţi Zelená stezka v okrskovém kole získali ţáci 6. třídy 3. místo, ţáci 8. a 

9. třídy 5. místo. 

 Škola se významně prezentovala ve spolupráci s klubem českých turistŧ při TJ Tatran 

Litovel a s vedením rodičovského sdruţení na organizování celooblastní akce „Toulky 

Litovelským Pomoravím“, kde byly nabízeny rŧzné trasy pro pěší i cyklisty. Akce byla 

spojena se Dnem dětí, kde na školním dvoře byly připraveny soutěţe s tématem Divokého 

západu a postaveno teepee. Na celoměstské slavnosti Hanácké Benátky škola v parku 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

183 

 

Míru prezentovala zaměření školy, její výsledky a výrobky, v prostorách dopravního hřiště 

pak byly připraveny soutěţe pro děti. 

 Ţáci ze 6. a 7. ročníku, kteří se učí německý jazyk, se zapojili do mezinárodního e-

Twinningového projektu. Twinn jsou dvojčata a e-Twin jsou dvojčata elektronická – 

internetová. Za pomoci digitálních technologií probíhala komunikace s přihlášenými 

školami na téma Die magisme Zeit – Magický čas – zimní období. Partnery byly školy 

v Dánsku, Polsku a Bulharsku. Jiţ třetím rokem běţí spolupráce školy se školou v Lábu ve 

Slovenské republice, a to prostřednictvím e-mailové komunikace mezi ţáky a učiteli obou 

škol. 

 V oblasti prevence sociálně-patologických jevŧ je pozornost stále zaměřena 

k nejčastějším problémŧm, tj. záškoláctví, kouření, konzumace alkoholu a šikaně. Ve škole 

je umístěna schránka dŧvěry a tematická nástěnka s časopisem RED WAY. Hlavním 

tématem letošního školního roku se stal „Zdravý ţivotní styl“ s dŧrazem na pohybovou 

aktivitu ţákŧ, prevenci úrazŧ při sportu, zdravou výţivu a vztahy v kolektivu. Proběhl téţ 

projekt „Bezpečné sportování“ a v rámci lyţařského kurzu tematický večer „Kamarádi na 

horách“. Přínosná byla beseda s pracovnicí Preventivního oddělení P ČR o dŧsledcích 

kriminálního chování a o trestní odpovědnosti. Drogová problematika byla i nadále 

začleněna do předmětŧ občanská a rodinná výchova, výchova k občanství a ke zdraví a 

do předmětu chemie.  Dlouhodobě dobrá spolupráce byla po celý školní rok s Městem 

Litovel, DDM, TJ Tatran a TJ Vodní sporty. 

 V rámci autoevaluační  činnosti proběhlo ve školním roce 2011/2012 testování ţákŧ 

5. a 9. ročníkŧ s cílem získat srovnání se ţáky ostatních škol a získat pro jednotlivé ţáky 

východisko při volbě povolání a v přípravě na přijímací řízení. Testování proběhlo formou 

Scio testŧ (projekt Stonoţka) v předmětech matematika, český jazyk a z obecných 

studijních předpokladŧ. Výsledky testování slouţily ţákŧm při výběru střední školy, pro školu 

pak k porovnání dosaţené úrovně ţákŧ na obou stupních školy v uvedených předmětech 

s obecnými studijními předpoklady a k vyvození moţných zlepšení pro výuku ţákŧ 

s ohledem na chybovost v jednotlivých úlohách. Proběhlo i testování informační 

gramotnosti (projekt Gepard), ze kterých ţáci 5. a 9. ročníkŧ získali informace o úrovni 

svých IT dovedností. V závěru školního roku proběhlo i celoplošné testování ţákŧ těchto 

ročníkŧ v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk organizované MŠMT, 

v rámci kterého byly otestovány všechny děti uvedených ročníkŧ.  

 Opravy a rekonstrukce zahájila kompletní rekonstrukce křídla školní výdejny jídel, 

kde byla provedena výměna oken za plastová, zateplen plášť budovy, střecha i strop 

sklepa. V přízemí byla zcela rekonstruována jídelna s výdejnou včetně přezdění příček, 

výměny rozvodŧ, topení, instalací a výměny nábytku, provedena i celková oprava 

schodiště. Během prázdnin došlo k opravě omítky na přístavbě šaten a opravě komínŧ na 

traktu výdejny. Byl dokoupen nábytek do tříd a skříňky do šaten, proběhly udrţovací práce 

– výmalby. V měsíci srpnu došlo na první instalaci nového ICT vybavení školy z prostředkŧ 

EU – peníze školám. Šlo o kompletní výměnu zařízení počítačové učebny včetně navýšení 

stanic pro ţáky na 24. Do 5 tříd byly nainstalovány komplety tabule, interaktivního 

diaprojektoru a počítače. Dále proběhla oprava sborovny 1. stupně, výměna podlahové 

krytiny, nábytku a vybavení, zakoupen sem kopírovací stroj. Z klubovny turistického oddílu 
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Kompas byla vybudována odborná učebna pro výuku práce s keramikou, z investičního 

fondu zakoupena keramická pec.         

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná 1250, Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc 

 Základní škola Vítězná byla otevřena k 1. 9. 2002. V témţe roce byla uvedena do 

provozu sportovní hala a v roce 2004 plavecký bazén a venkovní hřiště. Zřizovatelem školy 

je město Litovel. Kapacita školy je 720 ţákŧ. Ve školním roce 2011/2012 měla celkem 25 tříd 

1. aţ 9. ročníku s prŧměrným počtem 20,6 ţáka na jednu třídu a s celkovým počtem 538 

ţákŧ, z toho 290 na 1. a 248 na 2. stupni. Škola sdruţuje školní druţinu s naplněnou 

kapacitou 120 ţákŧ ve 4 odděleních a školní jídelnu s kapacitou aţ 700 jídel. 

 Jde o spádovou školu pro okolní neúplné školy, čili část ţákŧ dojíţdí. Škola je dobře 

vybavena učebnicemi a učebními pomŧckami, je pouţíván výukový software. K dispozici 

je školní knihovna a dvě velmi dobře vybavené učebny informatiky. Na základě Zřizovací 

listiny a ţivnostenských listŧ lze provozovat i hostinskou činnost (vaření obědŧ pro školu i 

veřejnost). Tělovýchovná a sportovní zařízení budou slouţit k regeneraci a zvýšení kondice 

(sportovní hala a plavecký bazén). Doplňková činnost školy je rozšířena o organizaci 

zájmových krouţkŧ a pronájem nebytových prostor. 

 Škola je tvořena vlastní budovou, na niţ navazuje v přízemí blok s učebnami 

výtvarné výchovy a pracovních činností, dále je škola spojena s halou, jejím zázemím a 

plaveckým bazénem. Součástí školy je jídelna a prostory pro školní druţinu. Je zde 40 

učeben, z toho 15 odborných pracoven, v nichţ je pro potřeby výuky moţné připojení na 

internet. V bloku výtvarné výchovy a pracovních činností je 6 odborných pracoven.  

V tomto školním roce zajišťovala školní jídelna stravování pro 496 strávníkŧ, z toho 63 

zaměstnancŧ ZŠ. Pracuje zde 6 zaměstnancŧ: 2 kuchařky, 3 pracovnice provozu a 

vedoucí jídelny. Bylo zajišťováno stravování pro sportovní akce konané ve sportovní hale a 

bazénu a pro místní dŧchodce, DPS Litovel, Charitu Litovel a v měsíci červenci i pro 

mateřské školy. 

 Plavecký bazén je vyuţíván pro plavecký výcvik i pro okolní školy a mateřské školy. 

Ve školním roce 2011/2012 se výcviku zúčastnilo 1 327 ţákŧ z¨ 10 základních a 21 

mateřských škol.  V odpoledních hodinách je bazén vyuţíván dětmi ze školních druţin, jsou 

organizovány krouţky pro děti i neplavce, probíhalo kondiční plavání a aqua-aerobic pro 

ţeny, plavání pro pojištěnce Metal-Aliance, od dubna 2012 bylo ranní plavání pro seniory 

rozšířeno z 2 na 4 hodiny  týdně. V odpoledních hodinách a o víkendech je bazén 

vyuţíván veřejností, sportovními kluby nebo jde o pronájmy rŧzných sportovních klubŧ 

v rámci rehabilitace. 

 Sportovní hala a venkovní hřiště jsou vyuţívány ZŠ, místními i přespolními oddíly. Hrají 

se zde mistrovská utkání v házené (I. liga muţŧ, II. liga dorostu), odbíjené (II. liga ţen, II. liga 

muţŧ, I. liga dorostenek), floorballu (Středomoravská liga muţŧ, dorostu a ţákŧ). V zimním 

období vyuţívá halu i SK Litovel – oddíl tenisu a fotbalisté TJ Tatran, nohejbalisté SK Tři 

Dvory. Konají se zde i mezinárodní turnaje v házené muţŧ, soutěţ v tancích, soutěţ 

maţoretek, mezinárodní camp v házené mládeţe či akce Silácká Litovel. Hala i hřiště 

slouţí i ke sportování veřejnosti – v období letních prázdnin je venkovní hřiště po určitou 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

185 

 

dobu k dispozici zdarma. Ţáci mohou o přestávkách vyuţívat stoly pro tenis, stolní fotbal a 

šachy instalované v odpočinkových částech školy včetně atria. 

 Škola je zaměřena na výuku informatiky a pro výuku ICT i dalších předmětŧ jsou 

určeny dvě učebny výpočetní techniky a tři interaktivní tabule. Celá škola je zasíťována 

pro přístup na internet a další vybavení. Notebooky škola získala prostřednictvím programu 

EU – peníze školám. Většina učeben je vybavena televizním přijímačem s videem. Ve 

všech prostorách má škola kvalitní sociální zázemí. Zřizovatel nechává postupně instalovat 

v budově venkovní ţaluzie a byla vyměněna část oken z dŧvodu lepšího proudění 

čerstvého vzduchu. Škola je bezbariérová, ţáci s tělesným postiţením mají k dispozici výtah 

na čip a oddělené prostornější WC na kaţdém patře.  

 Ve školním roce 2011/2012 tvořil pedagogický sbor ředitel školy (Mgr. Blahoslav 

Melhuba), zástupkyně pro 1. stupeň (Mgr. Hana Vašíčková), zástupkyně pro 2. stupeň 

(Mgr. Vladimíra Vojnarová), 38 pedagogŧ a 4 vychovatelky školní druţiny. Zastoupeni jsou 

i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči, výchovná poradkyně, 

metodik ekologické výchovy a metodik prevence sociálně-patologických jevŧ, se školou 

intenzivně spolupracuje psycholoţka, výuku náboţenství zajišťuje externista. Učitelé byli 

zapojeni do mezinárodního projektu Socrates – Comenius, během školního roku byl 

ukončen ekologický projekt školy ve spojení se školami z Polska, Walesu a Španělska. 

Dětem je nabídnuto vyţití v zájmových krouţcích doplňujících nepovinné a volitelné 

předměty včetně krouţku plavání. Dobře pracuje Rodičovské sdruţení a z jeho iniciativy se 

škola zapojila do tzv. adopce na dálku, čímţ byla přijata nová „ţákyně“ – Margaret 

Janifer z Indie. Zřizovatelem byla iniciována i Školská rada, v níţ školu zastupují 2 členové 

zvolení pedagogickými pracovníky. V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola 

se Střediskem ekologické výchovy Sluňákov z Horky nad Moravou a v kulturní sféře s MK 

Litovel. Vychází školní časopis Prskavka, o dění ve škole informují Litovelské noviny či 

Infokanál, případně lze získat informace na internetu: http://www.zsviteznalitovel.cz. 

 Školní druţina pracovala ve 4 odděleních a k dispozici měla 4 samostatné herny. 

Odpolední činnosti ŠD jsou děleny na odpočinkové, rekreační, zájmové a k přípravě na 

vyučování nebo činnost umoţňující seberealizaci. Jsou vyuţívány téměř všechny prostory 

školy (hala, plavecký bazén, hřiště, kuchyňka, knihovna, atrium). Pravidelné aktivity: 1x 

týdně plavání pod vedením cvičitele, 1x týdně počítačové hry na DDM a na podzim a na 

jaře 1x týdně dopravní výchova na dopravním hřišti.        

 Přijímacího řízení se ve školním roce 2011/2012 zúčastnilo 63 ţákŧ 9. ročníku (33 

dívek, 30 chlapcŧ), 3 ţáci 8. ročníku (1 dívka, 2 chlapci), 12 ţákŧ 5. ročníku (7 dívek, 5 

chlapcŧ). Při zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 bylo zapsáno 36 

dětí, do dvou prvních tříd přijato 32 dětí, 4 dostaly odklad povinné školní docházky. 

 V 1. pololetí, bylo klasifikováno 539 ţákŧ (262 chlapcŧ, 277 dívek), z nichţ 339 

prospělo s vyznamenáním, 191 prospělo, 9 neprospělo. Bylo uděleno 83 pochval, 10 

napomenutí třídního učitele, 23 dŧtek třídního učitele, 9 dŧtek ředitele školy, 2 ţáci měli 2. 

a 1 ţák 3. stupeň známky z chování. Bylo zameškáno 23 360 omluvených a 47 

neomluvených hodin. Ve 2. pololetí z počtu ţákŧ 538 (269 dívek, 269 chlapcŧ) prospělo 

319 s vyznamenáním, 219 prospělo, 1 neprospěl, 1 byl uvolněn. Bylo uděleno 107 pochval, 

http://www.zsviteznalitovel.cz/
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12 napomenutí třídního učitele, 12 dŧtek třídního učitele, 9 dŧtek ředitele školy, 3 ţáci byli 

hodnoceni 2. stupněm a 1 ţák 3. stupeň z chování. Zameškáno bylo 27 132 omluvených a 

113 neomluvených hodin. 

 Za významné úspěchy v soutěţích a olympiádách lze povaţovat tyto: v národním 

kole soutěţe Památky očima dětí ţáci školy obsadili 1., 2. a 4. místo; na akci Podpora 

technických a přírodovědných oborŧ bylo získáno 9 certifikátŧ Dětské vědecké 

konference. V krajských a okresních kolech byla získána tato ocenění: 1. místo ve fyzikální 

olympiádě; 1. a 2. místo v matematické olympiádě; Matematický klokan 1. místo; soutěţ o 

nejlepší školní časopis 2. místo; chemická olympiáda 1. místo; litovelskou nadějí se stal ţák 

Josef Kolář. 

 Bohatou činnost vyvíjel během celého roku Dětský pěvecký sbor Mládí.  Nejvíce 

aktivit proběhlo v předvánoční době např. zpívání při rozsvícení vánočního stromu, na 

vánočním jarmarku, při vystoupení pro spoluţáky a učitele nebo na vánoční besídce 

v Husově sboru. Úspěšně se sbor účastnil soutěţe dětských pěveckých sborŧ v Uničově, 

kde si vybojoval bronzové pásmo. Dětský pěvecký sbor Benjamínek, který byl sloţen z 28 

ţákŧ 1. stupně, většinou vystupoval spolu s DPS Mládí, samostatně pak na besídce ke Dni 

matek. Májovým koncertem děti dokázaly, ţe jim to ladí i společně.  

 Úspěšná byla činnost keramického krouţku, který zhotovil i výrobky pro prodejní 

vánoční jarmark, upomínkové předměty pro budoucí prvňáčky, pro velikonoční výstavu 

v Hanáckém skanzenu v Příkazích a zorganizoval keramický workshop pro veřejnost 

v rámci slavnosti Hanácké Benátky. V mediálním krouţku pracovalo 7 ţákŧ, kteří vydávali 

školní časopis Prskavka. Během školního roku vyšla 4 čísla, kaţdé v nákladu 50 výtiskŧ. Pro 

nadané děti ze 4. a 5. tříd byl k dispozici přírodovědně zaměřený krouţek Chemíček, kde 

děti pracovaly v projektu Člověk a výţiva. Chemii se věnovaly i krouţky pro 8. a pro 9. 

ročník a děti dokázaly, ţe jejich práce nebyla zbytečná, neboť na chemické olympiádě 

ve Šternberku obsadil Daniel Bazala 1. a David Sedlář 4. místo. Většina členŧ krouţkŧ se 

chystá na studium na gymnáziích nebo středních zdravotních školách v oborech 

zdravotnický asistent, laboratorní či nutriční asistent. Z tohoto dŧvodu byla práce 

v krouţcích také zaměřena na obor biochemie, dŧkazy látek a chemických prvkŧ. 

Z dalších krouţkŧ byl mezi ţáky populární také krouţek informatiky a krouţek sportovních 

her pro chlapce i pro dívky.  

 V hodnocení minimálního preventivního programu absolvovaly dvě osmé třídy 

program olomouckého sdruţení D s názvem „Petřin příběh“, zaměřený na drogovou 

problematiku. V rámci preventivního programu byla diskutována otázka „Víš, co ti hrozí na 

netu?“ o projevech kyberšikany. Probíhala kvalitní spolupráce se školním psychologem 

Mgr. Inkou Koutnou. Šlo o řešení problémŧ s učením nebo chováním některých dětí a byla 

realizována také diagnostika chování třídních kolektivŧ při vyučování. Do školy se podařilo 

umístit kontejnery na tříděný odpad a tím přispět ke zlepšení vztahu dětí k prostředí, ve 

kterém se denně několik hodin pohybují.  Výchovné poradenství realizovalo projekt Na 

správné cestě, který se zabýval integrovanými ţáky ze slabého sociálního prostředí a 

pomocí se v ţivotě zorientovat a nalézt správnou cestu k volbě střední školy, k zaměstnání, 

k řemeslu nebo učebním oborŧm.          
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 Činnost v oblasti informatiky byla velmi široká. Poprvé se ţáci školy zúčastnili on-line 

soutěţe Bobřík informatiky v kategorii Benjamin a Kadet. V listopadu škola umoţnila ţákŧm 

9. tříd zpracovat on-line Scio  testy z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a 

obecných studijních předpokladŧ. V květnu pak totéţ umoţnila i ţákŧm 8. ročníkŧ. Od 

měsíce března se ţáci 6. A zapojili v hodinách informatiky do vědomostní soutěţe „Najdi, 

co hledáš!“. Všemi koly prošli  s maximální úspěšností, postoupili do finále, a tam získali 

diplom za 100% úspěšnost. Výuka informatiky se výrazně obohatila zapojením nových ICT 

technologií, kdyţ díky projektu „EU – peníze školám“ bylo moţno zakoupit dataprojektory 

téměř do všech učeben a pro všechny učitele byly zakoupeny notebooky. Ti na nich 

zpracovali na 30 sad digitálních učebních materiálŧ. Prostřednictvím tohoto projektu je do 

školy postupně zaváděn e–learning iTrivio, díky němuţ ţáci získávají na internetu přístup 

k digitálním materiálŧm nejen ve škole, ale i v domácí výuce. Ţe má škola nadané 

informatiky svědčí úspěchy ţáka  9. B Josefa Koláře nejen v krajských soutěţích fyziky, kde 

se stal vítězem, ale i v oblasti informatiky. V soutěţi Aplikace softwaru v okresním i krajském 

kole rovněţ vítězil.    

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, Komenského 

 SOŠ Litovel je příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Jde o 

kompletní střední školu zajišťující teoretickou výuku, odborný výcvik i výchovu mimo 

vyučování. Ředitelkou školy do 31. 12. 2011 byla Ing. Helena Kupková, od 1. 1. 2012 Mgr. 

Pavel Skácel, zástupcem pro teoretickou výuku je Mgr. Vladimír Vaca, vedoucím učitelem 

odborného výcviku Zdeněk Jančí. Na škole pŧsobí 19 pedagogických pracovníkŧ, z toho 

11 učitelŧ teoretické výuky, 6 učitelŧ odborného výcviku, 2 vychovatelé. Nepedagogické 

činnosti vykonávalo 9 pracovníkŧ: účetní, ekonomka, bezpečnostní pracovník, asistentka-

personalistka, správce budov, školník a 3 uklízečky. Čtyři učitelé byli externí. Součástí školy 

je Domov mládeţe.  

 Škola ve školním roce 2011/2012 poskytovala následující obory vzdělání: mechanik 

elektrotechnik (studijní obor s maturitní zkouškou), elektrikář (učební obor s výučním listem), 

cukrář (učební obor s výučním listem), kuchař-číšník (učební obor s výučním listem), 

podnikání (nástavbové denní studium s maturitní zkouškou). Do přijímacího řízení se 

v oboru mechanik elektrotechnik přihlásil pouze 1 uchazeč, studijní obor proto nebyl 

otevřen. Do učebního oboru elektrikář bylo přijato 12, cukrář 22, kuchař-číšník 33 a do 

nástavbového studia podnikání 17 uchazečŧ. Plánované nové obory: výrobce potravin a 

montér suchých staveb nebyly zatím pro malý zájem otevřeny, jejich otevření se plánuje 

na školní rok 2013/2014.  

 V jednotlivých ročnících a oborech se na konci školního roku vzdělávalo: mechanik 

elektrotechnik – 14 ţákŧ ve 2. ročníku; elektrikář – 12 v 1. a 21 ve 3. ročníku; cukrář – 16, 8, 9 

v prvních třech ročnících; kuchař-číšník – 22, 15, 18 v prvních třech ročnících; podnikání 17 

v 1. a 11 ve 2. ročníku studia. Ve čtyřletém oboru mechanik elektrotechnik s maturitní 

zkouškou ze 14 ţákŧ 12 prospělo, 2 neprospěli (1 pak uspěl při opravné zkoušce), jejich 

prŧměrný prospěch byl 3,23; v oboru elektrikář z 33 ţákŧ 25 prospělo, 7 neprospělo (1 

následně uspěl při opravné zkoušce), prŧměrný prospěch byl 3, 33; v oboru cukrář z 30 

ţákŧ 2 prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli, prŧměrný prospěch byl 3,11; v oboru 

kuchař-číšník z 55 ţákŧ 42 prospělo, 13 neprospělo (5 následně prospělo při opravné 
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zkoušce), prŧměrný prospěch byl 3,20. V nástavbovém studiu s maturitní zkouškou – 

podnikání z 28 studentŧ 19 prospělo, 9 neprospělo (3 uspěli aţ po opravné zkoušce), 

prŧměrný prospěch byl 2,88. V porovnání s minulým rokem byly výsledky výrazně horší, a to 

ve všech skupinách. Hlavním dŧvodem je asi nezájem ţákŧ o studium a nedostatečné 

znalosti ze základní školy. 

 U maturitních zkoušek bylo z oboru mechanik elektronik přihlášeno 7 ţákŧ, prospěli 

pouze 3; v denním studiu oboru podnikání bylo přihlášeno 16 ţákŧ, z nichţ bylo 9 

oprávněno konat zkoušku, prospěli v jarním zkušebním období 2, v náhradním podzimním 

zkušebním období byla z 5 přihlášených 3 oprávněným povolena zkouška u které neuspěli 

a poté v opravném termínu prospěli jen 2. Proč byly výsledky tak tristní? U současného 

modelu maturitní zkoušky ţákŧm činila největší problémy ústní část zkoušky z českého 

jazyka a literatury. I kdyţ školou stanovený kánon znamenal přečtení pouhých 20 titulŧ, 

ţáci situaci podcenili a většinou si jen přečetli anotaci knihy na internetu, a s tím u zkoušky 

nevystačili. Špatné výsledky byly i v případě didaktických testŧ z matematiky a anglického 

jazyka, které někteří studenti nezvládli ani v opravném termínu. Nový model maturitních 

zkoušek se tak na tomto typu školy ukázal jako silně problematický.  

 U závěrečných zkoušek bylo mnohem veseleji. V učebním oboru elektrikář bylo z 21 

ţákŧ 14 oprávněno konat závěrečnou zkoušku, u níţ 9 prospělo, u opravných zkoušek v září 

z 5 ţákŧ 4 prospěli a 1 byla povolena opravná zkouška. Cukráři, kterých se přihlásilo ke 

zkouškám 9, všichni uspěli v řádném termínu. Kuchař-číšník – z 18 ţákŧ bylo ke zkouškám 

oprávněných 15, z nichţ 13 prospělo v červnovém termínu a 2 u opravné zkoušky v září. 

Všechny závěrečné zkoušky probíhaly podle projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška, 

navazující na pilotní zadání Kvalita I. Zadání se ukázalo jako přiměřeně náročné jak po 

praktické, tak i po teoretické stránce.  

 Škola měla zpracovány dva strategické dokumenty. Krizový scénář byl zpracován 

na základě Metodického pokynu MŠMT a vyţadoval jednotu a dŧslednost při řešení 

psychické a fyzické šikany i kyberšikany. Hlavním cílem řešení měla být vţdy ochrana dětí. 

Minimální preventivní program byl ve školním roce 2011/2012 zaměřen v prevenci 

především na oblasti drogových závislostí, alkoholismu a kouření, šikany a násilí mezi 

spoluţáky, záškoláctví a drobné kriminality a na projevy kyberšikany. Škola se zapojila do 

projektu „Škola bez drog“ a Městská policie Litovel byla pověřena namátkovými 

kontrolami přítomnosti alkoholu v šatních skříňkách i v dechu. Výchovný poradce řešil 

s učiteli i rodiči všechny neomluvené absence, protoţe především „záškoláci“ se 

dopouštějí vandalismu, drobné kriminality a poţívají alkohol případně návykové látky. 

Jako zásadní problém se ovšem ukázal postoj některých rodičŧ, kteří nepřímo své děti kryjí.  

Základní strategií celé prevence je tak vytváření příznivého školního klimatu, preferování 

zdravého ţivotního stylu, vzájemná spolupráce a v extrémních případech nutná represe.  

 Pěkné byly výsledky ţákŧ v soutěţích a přehlídkách. Nejlépe si vedli barmani, kdyţ 

v Kroměříţské koktejlové soutěţi O. Pohajda získal 2. místo; v soutěţi O pohár náměstkyně 

Moravskoslezského kraje V. Neumannová 6. místo; na Hanáckém poháru v Prostějově M. 

Gottwald 1. místo a na Tescoma junior club 2012 M. Gottwald 3. a M. Baciak 6. místo. 

Výborně si vedla cukrářka A. Hlaváčková, která zvítězila v soutěţi O Priessnitzŧv dortík a její 

spoluţačka L. Eiblová, která na Moravském poháru v Kroměříţi obsadila 6. místo. 
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Z elektrooborŧ na soutěţi Elektro slaboproud Brno 2012 získal M. Teplík 1., T. Duda 8. a 

soutěţní druţstvo školy 4. místo. Kuchaři L. Martinková a A. Skácel  na Gastro Makro Cupu 

2012 získali shodně 3. místa. 

 Z aktivit školy si zaslouţí pozornost sbírka „Květinový den“ pořádaná Ligou proti 

rakovině Praha, které se ţáci školy zúčastnili jiţ počtvrté. Ve vzdělávacích aktivitách školy 

proběhl barmanský kurz v délce 30 hodin, ukončený testem a potvrzený certifikátem CBA; 

kurz vyhlášky 50/1978 Sb. O odborné zpŧsobilosti v elektrotechnice, ukončený závěrečným 

testem a potvrzený certifikátem; kurz ručního obloukového svařování, ukončený zkouškou 

a potvrzený Osvědčením; kurz barmanství v délce 100 hodin ukončený písemným testem 

a praktickým výrobkem potvrzeným Certifikátem. Pro volnočasové aktivity slouţí 

Středoškolský klub ASK ČR v odpoledních a večerních hodinách mladým barmanŧm a 

pořádá klubové večery zaměřené střídavě na hudební a filmovou produkci. Ţáci školy se 

účastnili soutěţí středoškolské mládeţe v individuálních i kolektivních sportech v rámci 

okresu; vnitroškolní soutěţe v odbíjené, stolním tenisu a kuţelkách (včetně druţstva 

pedagogŧ); kondiční kulturistiky ve školní posilovně; zumby v tělocvičně a plavání v krytém 

bazénu ZŠ Vítězná. Z ostatních aktivit je zajímavá spolupráce se záchrannou stanicí sov a 

dravcŧ „Sovinsko“ ve Stránském a třídění odpadŧ – papíru, plastŧ a elektromateriálu.  

 Škola se prezentovala na veřejnosti například při obsluze na plesech základních a 

středních škol v Litovli; na přípravě a realizaci rautŧ a podnikových oslav ve městě a okolí; 

organizaci Dnŧ otevřených dveří s praktickými ukázkami prací ţákŧ; účastí na vánočních 

a velikonočních výstavách v MK Litovel a účastí na prezentaci oborŧ vzdělávání 

Olomouckého kraje – Scholaris. Škola je zapojena do projektu „Nová závěrečná zkouška“, 

který navazuje na projekt „Kvalita I.“ a je partnerskou školou při projektu jiných škol 

podobného typu v regionu, především SOŠ v Přerově a Jeseníku. Zapojuje se také do 

dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení v kurzech svařování elektrickým obloukem 

v ochranné atmosféře, odborné zpŧsobilosti v elektrotechnice, barmanství a je partnerem 

projektu Cesta k nové kvalifikaci (Další profesní vzdělávání) Centra celoţivotního učení 

Olomouckého kraje.  

 Ve škole proběhl grantový projekt s názvem GASTREND s charakteristikou 

Vzdělávání pedagogických pracovníkŧ sluţbových oborŧ zaměřené na nové trendy 

v gastronomii, jako operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je 

plánován na dobu 14 měsícŧ a je dotován z Evropského sociálního fondu a ze státního 

rozpočtu ČR celkovou částkou 2 505 968 Kč. V rámci projektu škola rozšířila odbornou 

učebnu barmanŧ o pracoviště sommeliera-baristy. Výstupem projektu, který se skládal ze 

tří modulŧ - progresivní mixologie, molekulární mixologie, sommelierství a baristika byl 

výukový šanon, DVD, LMS moodle a 27 proškolených odborných učitelŧ partnerských škol, 

kteří obdrţeli certifikát. Přínosné je i to, ţe ţáci 2. ročníkŧ oborŧ cukrář, kuchař-číšník a 

podnikání procházejí nepovinným předmětem Technika mixologie, ve které zdokonalují 

své dovednosti z techniky přípravy teplých a studených nápojŧ. SOŠ je ještě zapojena jako 

partner do projektu Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce v rámci Centra 

celoţivotního učení Olomouckého kraje (CUOK).  
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 Ze zaměstnavatelských organizací spolupracuje škola zejména s těmi, kteří se 

podílejí na organizaci odborného výcviku. Dobrá je spolupráce s firmou JABLOTRON 

z Jablonce nad Nisou, výrobcem zabezpečovací techniky v ČR. S ní spolupracuje škola 

v oblastech zabezpečení domŧ, bytŧ a provozních prostor, vyuţívá školení a seminářŧ o 

novinkách v oboru. Nově byla navázána spolupráce s firmou SEV Litovel, Pivovarem 

Litovel, litovelskými stavebními firmami ZAKA CARMAN v rámci přípravy nových oborŧ 

studia. Dobrá je spolupráce s Hospodářskou komorou Olomouc, kdy škola vyuţívá 

odborných seminářŧ a webinářŧ OHK Olomouc. Její členové se pravidelně účastní 

závěrečných zkoušek všech oborŧ a vybírají ty z absolventŧ, kteří splní podmínky pro 

udělení Diplomu Hospodářské komory ČR v Praze.     

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL  

Fakultní škola přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, Škola zapojená do 

sítě škol UNESCO, Škola zapojená do projektu ESF VÚP Praha a MŠMT „Kurikulum G“ – 

„Podpora učitelŧ gymnázií jako pilíř kvality gymnaziálního vzdělávání“, Škola zapojená do 

projektu „PROŠ – programování do škol“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Škola zařazená do projektu „EU – peníze středním školám“. 

 Jde o příspěvkovou organizaci jejímţ zřizovatel je Olomoucký kraj, ředitelkou školy je 

RNDr. Jitka Krausová, zástupcem ředitelky pan Radomír Dědek. Školní rok 2011/2012 je 

rokem 110. výročí ústavu. Škola má všeobecné zaměření s dŧrazem na přírodovědnou a 

jazykovou oblast. Dopravní dostupnost pro obce z nejbliţšího okolí a samotnou Olomouc 

je dobrá, integrovaný dopravní systém města Olomouce je rozšířen i o zónu Litovel. 

Úspěšným zakončením niţšího stupně osmiletého gymnázia (kvarta) získává ţák základní 

vzdělání a absolvováním vyššího stupně osmiletého, a nebo čtyřletého studia získá ţák 

střední vzdělání s maturitou. Prioritou je příprava ţákŧ na vysokoškolská studia a osvojení si 

základních principŧ orientace na trhu práce, včetně uplatnění absolventa v zemích EU. 

Zaměření na přírodovědnou oblast vzdělávání se odráţí v dlouhodobém zájmu absolventŧ 

o studium vysokých škol technického, ekonomického a přírodovědného směru. 

 Studijními obory ve školním roce 2011/2012 byly: čtyřleté denní studium oboru 

Gymnázium; osmileté denní studium oboru Gymnázium – všeobecné; osmileté denní 

studium oboru – Gymnázium. Celkově vyučuje na škole 34 pedagogŧ, včetně vedení 

školy. Je zde 6 THP pracovníkŧ (asistentka, účetní, hospodářka, školník, 2 uklízečky). Cílová 

kapacita školy je 486 ţákŧ, z toho 246 ţákŧ ve čtyřletém studiu a 240 ţákŧ v osmiletém 

studiu. V pěti třídách čtyřletého studia studovalo v tomto školním roce 134 ţákŧ (38 

chlapcŧ, 96 dívek) z toho 115 dojíţdějících; ve 4 třídách niţšího osmiletého gymnázia 

(prima – kvarta) studovalo 97 ţákŧ (34 chlapcŧ, 63 dívek), z toho 57 dojíţdějících, ve 4 

třídách vyššího gymnázia (kvinta – oktáva) 104 ţákŧ (41 chlapcŧ, 63 dívek), z toho 81 

dojíţdějících. Celkem GJO: 335 ţákŧ (113 chlapcŧ, 222 dívek) z toho 253 dojíţdějících. 

 Volitelnými předměty pro 3. ročník ve školním roce 2011/2012 byly: semináře 

z anglického jazyka, matematiky, dějepisu, seminář fyzikálně chemický, seminář 

z informačních technologií I. Pro 4. ročník: semináře z anglického jazyka, německého 

jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, zeměpisu, seminář filosofie a 

přírodní věda, seminář z kritického myšlení (úvod do neformální logiky) a seminář 
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z informačních technologií II. Z nepovinných předmětŧ byly ţákŧm k dispozici sportovní hry 

a hudební výchova. K aktivitám studentského klubu patřily: Debatní liga, chemický 

krouţek, keramický krouţek a florbal.                           

 V 1. pololetí školního roku 2011/2012 z 97 ţákŧ niţšího gymnázia prospělo 

s vyznamenáním 43, prospělo 53, neklasifikován 1, prŧměr známek byl 1,52, zameškaných 

hodin 144, z toho 1 neomluvená.  V 9 třídách vyššího gymnázia bylo 238 ţákŧ, z nichţ 49 

prospělo s vyznamenáním, 181 prospělo, 7 neprospělo, 1 nebyl klasifikován, prŧměr 

známek byl 1,98, zameškáno 14 771 hodin, z toho 4 neomluvené. Prŧměrný počet 

zameškaných hodin na ţáka v celém ústavu byl 56,46 hodin. Ve 2. pololetí z 97 ţákŧ 

niţšího gymnázia 49 prospělo s vyznamenáním, 48 prospělo, prŧměr známek byl 1,52, 

zameškáno bylo 868 hodin. Na vyšším gymnáziu z 238 ţákŧ prospělo 49 s vyznamenáním, 

184 prospělo, 3 neprospěli, 2 nebyli klasifikováni, prŧměr známek byl 1,76, zameškáno 8 187 

hodin, z toho 26 neomluvených. Škola celkem: 335 ţákŧ, 98 s vyznamenáním, 232 

prospělo, 3 neprospěli, 2 nebyli klasifikováni, prŧměr známek 1,64, zameškáno 24 055 

hodin, z toho 26 neomluvených, prŧměrný počet zameškaných hodin na ţáka byl 71,81 

hodin. 

 Pro školní rok 2011/2012 bylo schváleno otevření jedné třídy osmiletého studia a 

jedné třídy čtyřletého studia. Do čtyřletého studia se přihlásilo 62 uchazečŧ, přijato bylo 45 

ţákŧ (z toho 30 dívek), do osmiletého studia 23 uchazečŧ, přijato bylo 23 ţákŧ (z toho 16 

dívek). Maturitní zkoušky proběhly jiţ podruhé podle tolik diskutovaného nového modelu. 

Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní). Společná 

část sestávala ze dvou povinných předmětŧ: český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo 

matematika. V rámci kaţdého z předmětŧ si ţák mohl zvolit úroveň obtíţnosti – základní 

nebo vyšší. V profilové části museli ţáci konat 3 zkoušky z nabídky předmětŧ: cizí jazyk, 

matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, společenské vědy, zeměpis, informační a 

komunikační technologie, výtvarná výchova a hudební výchova. Jako nepovinné si mohli 

ţáci zvolit maximálně dva předměty z výše uvedené nabídky.     

 K maturitním zkouškám bylo přihlášeno 85 ţákŧ v obou oborech studia, jeden z ţákŧ 

však nebyl z dŧvodu neprospěchu ke zkoušce připuštěn. Ke zkouškám tedy přistoupilo 84 

ţákŧ, z nichţ v řádném termínu ji 75 úspěšně vykonalo. Ti, kteří neuspěli v jarním termínu, 

opakovali v podzimním termínu pouze tu zkoušku, u které neuspěli. K podzimnímu termínu 

se přihlásilo 8 ţákŧ, neuspěli 2 a mohou si podat přihlášku ke druhému opravnému termínu. 

Umístění absolventŧ bylo velmi úspěšné: 71 z nich (86 %) bylo přijato na vysoké školy, 

k jazykovému kurzu nebo zahraničnímu pobytu 4 %, 10 % absolventŧ však informace 

nedodalo, takţe konečné informace mohou být zkresleny. 

 Ze školní kroniky budeme uvádět dŧleţitá fakta po jednotlivých měsících. Ve dnech 

2. – 5. září proběhla „Prima-seznamka“ – dva dny plné poznávacích her a výletŧ za 

dobrodruţstvím pro seznámení s novými spoluţáky; 10. 9. – v rámci Litovelských slavností 

bylo slaveno 110. výročí zaloţení české reálky v Litovli; 4 – 6. 10. Projekt „Křiţovatky umění“ 

zpracovávající integrující téma Umělecká tvorba a komunikace; 6. 10. v okrskovém kole 

ve fotbale SŠ v Uničově – 2. místo; 15. 10. – Gymnasia cup – tradiční volejbalový turnaj pro 

studenty, absolventy a vyučující GJO; 19. 10. – školní kolo soutěţe Přírodovědný klokan 

(účast 52 ţákŧ); 16. 11. XXIII. ročník oblastního závodu ve štafetovém běhu dvojic „Po 
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stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“ – 3. místo; 16. 11. – pietní shromáţdění 

k uctění památky absolventa gymnázia Jana Opletala a listopadových událostí let 1939 a 

1989; 28. 11. – návštěva hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka spojená 

s besedou se ţáky 3. a 4. ročníkŧ; 28. 11. – 22. 12. – výstava fotografií doc. Jindřicha Štreita 

„Jedno světlo“. 

 V republikovém kole soutěţe Školní časopis roku 2011 5. místo v oblasti grafiky (1. 

12.); 2. 12. – okresní kolo v košíkové hochŧ SŠ v Uničově – 3. místo; 2. 12. – Advent 

s pěveckým sborem Palora – rozsvícení vánočního stromu na náměstí; 4. 12 – turnaj 

smíšených druţstev ve volejbalu SŠ – 2. místo; 7. 12. – Den otevřených dveří; 8. 12. – Advent 

s PS Palora v aule gymnázia; 8. 12. – okresní finále v košíkové hochŧ SŠ v Olomouci – 3. 

místo; 9. 12. – Stuţkovací ples pro studenty 4. a 8. ročníkŧ a jejich rodiče v hotelu Záloţna; 

26. 1. 2012 – okresní kolo matematické olympiády kategorie B v Olomouci – 2. místo Eliška 

Málková (2. A); 12. 2. – PS Palora pořádá koncert účastníkŧ celorepublikového projektu 

CELEBRATION JAZZ MASS v olomoucké Redutě; 23. 2. – konverzační soutěţ v anglickém 

jazyce okresní kolo – 4. místo Jan Dvořáček (septima); 25. 2 – ples GJO; 14. 3. – zeměpisná 

olympiáda okresní kolo kategorie D – 3. místo Ondřej Štafa (septima); 16. 3. – Matematický 

klokan krajské kolo – 3. místo Eliška Málková (2. A); 22. 3. – soutěţní festival Ars poetica – 

Puškinŧv památník v ruském jazyce pro jednotlivce i kolektivy v Mohelnici – 1. místo 

v kategorii hudebního projevu a 2. místo v oblasti slovního projevu; 28. 3. – okresní kolo 

fyzikální olympiády kategorie E v Olomouci – 4. místo Michal Zajíček (kvarta); 28. 3. Okresní 

kolo v odbíjené hochŧ SŠ v Olomouci – 1. místo. 

 Na turnaji smíšených druţstev ve florbalu „O slovanskó flórbalku“ získáno 3. místo; 11. 

4. – zahájení výstavy „Zmizelí sousedé“ v aule školy; 11. 4. – krajské finále v odbíjené hochŧ 

SŠ v Olomouci – 3. místo; 17. 4. – krajské kolo matematické olympiády na PřF UP Olomouc – 

4. místo Eliška Málková (2. A); 18. 4. – krajské kolo zeměpisné olympiády kategorie D – 6. 

místo Ondřej Štafa (septima); 1. 5. – 30. 6. – „Tajemství zahrady“ – výstava makrofotografií 

Ing. Petra Dolinského, člena Fotoklubu Litovel; 2. 5. – didaktické testy a písemná část 

společné části maturitní zkoušky; 11. 5. – MAJÁLES 2012 – králem zvolen starosta města Ing. 

Zdeněk Potuţák (více viz v kapitole Slavnosti); 10. 5. – Den Evropy na gymnáziu – 

prezentace spojené se soutěţí pro ţáky primy; 19. 5. – Zelená stezka – Zlatý list – krajské kolo 

mladší kategorie – 9. místo (kolektiv primy); 21. – 25. 5. – maturitní zkoušky třídy 4. B a oktávy 

– ústní část společné i profilové části; 28. 5. – 1. 6. – maturitní zkouška třídy 4. A; 31. 5. – 

Památky očima dětí – soutěţ ke Dnŧm evropského dědictví 2012 městem Kutná Hora, 

kategorie 15 – 18 let – 2. místo Adéla Dýcková (kvarta); 8. 6. – slavnostní předávání 

maturitních vysvědčení v aule školy; 18. 6. – výroční koncert PS Palora v aule gymnázia; 26. 

– 28. 6. – projektové dny: „Svět pohádek nejen německých“, „Animovaný film aneb dáme 

ţivot předmětŧm“ a Deskové hry. 

 V anketě pořádané Městem Litovel byli titulem „Litovelské naděje“ ocenění tito ţáci 

gymnázia: Eliška Čapáková (sexta, kanoistika), Sára Dimovová (kvarta, judo), Martina 

Šenková (kvarta, odbíjená) a Štěpán Zapletal (oktáva, kanoistika).  

 Během školního roku 2011/2012 byly realizovány ještě tyto projekty: „Starám se o 

svoji řeku“ – projekt spočívá v čištění náplav řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví 

v úseku Moravičany – Litovel – Hynkov. Sběr odpadkŧ je hlavní náplní, ale ţáci jsou 
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nejrŧznějšími formami seznamováni s okolní flórou, faunou, ekosystémem luţního lesa a 

s celkovou funkcí krajiny. Projekt „Etická výchova netradičně“ – získání golfové etiky a 

golfových pravidel, ukázat etiku a etiketu prostřednictvím tohoto sportu. Projekt „Nebe, 

voda, země“ – sportovní aktivity na lanovém centru, na raftech po řece Moravě a pěší 

turistika Litovelským Pomoravím s návštěvou Arboreta v Bílé Lhotě. „Jak se hraje divadlo“ – 

teorie o fungování divadla, práce s textem, scénář, komunikační hry a samostatné 

výstupy. „Uţivím se i bez maturity?“ – ekologický projekt udrţitelného ţivota završený 

výrobou a konzumací přírodního sýra. Projekt „Pevnost XIII“  -  aktivity, hry, vyhledávání a 

třídění informací o pevnostním systému města Olomouce. A další jako turnaj v pláţovém 

volejbale, tenise, cykloturistika napříč CHKO LP, „Čím je pro mě Francie“ … 

 Z dalších zajímavých aktivit školy je například spolupráce s Přírodovědeckou 

fakultou UP Olomouc, jíţ je GJO fakultní školou. Projekt „Přírodovědec“ je realizován jiţ od 

školního roku 2009/2010 a pro vybrané studenty připravuje celodenní semináře – 

přednášky z matematiky, fyziky, chemie, doplněné praktickými cvičeními v laboratoři. 

V tomto roce byli vybráni studenti Eliška Málková a Radek Kubíček, kteří se také zúčastnili 

letní školy Týden s přírodovědou. Na GJO byly realizována přednášky Nanotechnologie 

dneška – nanočástice ušlechtilých kovŧ (doc. Libor Kvítek) a Nanotechnologie uhlíku 

(RNDr. Berka). Studenti ze semináře z fyziky a chemie měli moţnost zúčastnit se přednášky 

prof. Ing. Pavla Hobzy, DrSc. „Molekula DNA přenáší a uchovává genetickou informaci: 

pohled výpočetní chemie“.  

 V červnu 2012 se 9 studentŧ GJO účastnilo projektu „100 vědcŧ do středních škol“ 

na PřF UP Olomouc, kde pro 100 středoškolských studentŧ deset známých vědcŧ 

přednášelo a diskutovalo se studenty na současná vědecká témata. Studenti GJO si 

vybrali biologická a environmentální témata, část z nich prošla kurzem kvantové 

informatiky a fuzzy matematiky.  Ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska, o.s. a 

Letopiseckou komisí v měsících duben – květen 2012 proběhla první fáze společného 

projektu „Osobnosti litovelského hřbitova“, kterou řídí Mgr. Lucie Babišová a Mgr. Pavel 

Roubínek. Ţáci z dějepisného semináře prováděli fotodokumentaci jednotlivých sekcí 

hřbitova za účelem zmapování/digitalizace a chtějí tak pomoci uchovat současný stav 

všech hrobŧ pro potřeby města, badatelŧ či muzea. Ţivotní osudy vybraných osobností, 

které jsou zde pohřbeny, zpracují posléze studenti do formy medailonŧ a výstupy poté 

poslouţí potřebám města a muzea a budou také vhodnou pomŧckou pro návštěvníky 

Litovle a pro všechny, kteří mají zájem pátrat po osudech svých předkŧ. Projekt „Zmizelí 

sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu“ znamenal pátrání po sousedech 

ţidovského pŧvodu, kteří z jejich okolí zmizeli převáţně v období 2. světové války. Od roku 

2005 je více zaměřen na pátrání po osudech dětí a mladých lidí ve stejném věku, jako jsou 

dnešní badatelé. Výstava vznikla ve spolupráci se Ţidovským muzeem v Praze a byla volně 

přístupná i veřejnosti ve dnech 12. – 30. dubna v aule školy.   

 Ke škole neodmyslitelně patří pěvecký sbor Palora pod vedením Mgr. Marcely 

Barvířové. Školní rok PS otevřel reprízou Beatlemanie  9. září a den poté vystoupením pro 

slavnostní zahájení oslav 110. výročí zaloţení české reálky v Litovli. Po repríze Hubertské 

mše odjela Palora do Německa předvést rockové oratorium Eversmiling liberty, se kterým 

vystoupila ve 4 městech. Po intenzivní přípravě na provedení Slavnostní jazzové mše Karla 

Rŧţičky ji poté sbor celkem šestkrát předvedl jako účastník celorepublikového projektu 
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Celebration Jazz MASS 2011 na velkých koncertech (během prosince aţ března). 

Následovalo soustředění v Hradečné a výroční koncert v aule školy, kterým sbor školní rok 

uzavřel. Další informace o GJO nabízí webové stránky školy www.gjo.cz.      

ZÁKLADNÍ ŠKOLA prof. Vejdovského, nám. Přemysla Otakara   

 ZŠ je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ředitelem je i nadále Mgr. Jiří 

Müller a součástmi školy jsou základní škola, internát, speciální pedagogické centrum, 

školní jídelna a školní druţina. Jde o školu pro ţáky se specifickými potřebami. Poskytuje 

pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředkŧ a forem výchovy a 

vzdělání ţákŧm smyslově postiţeným, které připravuje k začlenění do pracovního procesu 

a ţivota společnosti. Umoţňuje ţákŧm rovnocenné vzdělání jako v běţné základní škole. 

Tuto ZŠ navštěvují děti slabozraké, se zbytky zraku a nevidomé. Proto jsou do výuky 

zařazeny předměty: psaní na PC, práce na PC, prostorová orientace a samostatný pohyb, 

individuální tyflopedická péče, individuální logopedická péče, příprava hry na hudební 

nástroj a rozšířená výuka na hudební nástroj jako nepovinný předmět. Škola také poskytuje 

vzdělání ţákŧm se specifickými poruchami učení, pro něţ je zaveden předmět reedukace. 

Součástí školy je speciální pedagogické centrum pro zrakově postiţené, které poskytuje 

péči pro integrované zrakově postiţené děti v rámci Olomouckého kraje. Škola se po 

ukončení školního roku 2011/2012 přestěhovala do nové budovy v Olomouci-Hejčíně, 

Tomkova 42. 

 Kapacita ZŠ je 95 ţákŧ, internátu 65 ţákŧ, školní druţiny 30 ţákŧ a kapacita školní 

jídelny 210 jídel. V 9 třídách ZŠ bylo ve školním roce 2011/2012 84 ţákŧ, z toho 43 chlapcŧ a 

41 dívek. Do 1. třídy bylo přijato 5 ţákŧ, školu opustilo 8 ţákŧ, kteří byli přijati na střední 

odborná učiliště. Ve 2. pololetí 20 ţákŧ prospělo s vyznamenáním, 62 prospělo, 2 

neprospěli. Bylo uděleno 14 pochval třídního učitele, 4 dŧtky třídního učitele, 1 dŧtka 

ředitele školy, 5 zhoršených známek z chování – uspokojivé, 3 – neuspokojivé. Celkový 

počet zameškaných hodin byl 4 134, z toho 14 neomluvených. Prŧměr na ţáka třídy byl 

52,29 hodin. 

 Ve škole pracovalo celkem 32 zaměstnancŧ, z toho 24 ţen a 8 muţŧ. Šlo o 5 učitelŧ 

1. stupně základní školy, 10 učitelŧ 2. stupně základní školy, 6 vychovatelŧ, 1 pedagoga 

volného času, 1 vedoucího SPC, vedoucí školní jídelny a 8 zaměstnancŧ THP a jídelny. 

Členění zaměstnancŧ podle dosaţeného vzdělání: základní vzdělání 2, střední odborné 7, 

úplné střední 7, vysokoškolské 16. Členění podle věku: 1 do 20 let, 1 do 30 let, 6 do 40 let, 7 

do 50 let, 5 do 60 let, 12 61 a více let. 

 Během školního roku 2011/2012 pracovaly na škole krouţky show-downu, šachový a 

keramický krouţek. V září 2011 se 10 ţákŧ zúčastnilo republikového soustředění sportovcŧ 

v Ţelezné Rudě; v říjnu se ţáci zúčastnili mezinárodního šachového turnaje v Litovli, soutěţe 

v sebeobsluze v Levoči, mezinárodního šachového turnaje v Praze, mezinárodního 

goalballového turnaje v Litovli a republikové soutěţe Brailský klíč v Brně. V listopadu se 

konal turnaj v show-downu, mezinárodní šachový turnaj v Opavě, v prosinci šachový 

turnaj v Praze, vánoční besídka. Maškarní karneval byl na pořadu v únoru 2012, v březnu 

goalballový turnaj v Praze, soutěţ v keramické tvorbě, goalballový turnaj v Laski (Polsko). 

V dubnu se konalo Mistrovství Slovenska v šachu v Bratislavě, v květnu soutěţ v prostorové 

http://www.gjo.cz/
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orientaci v Levoči, mezinárodní šachový turnaj v Holandsku, mezinárodní výtvarná soutěţ 

ve Zlíně, Tmavomodrý festival v Brně, Sportovní hry mládeţe v Praze a v červnu Mistrovství 

ČR v šachu v Praze. Ţáci se zúčastnili také sportovního soustředění v Černé Hoře 

(prosinec), lyţařského výcviku (březen), školní výstavy (duben), a v prŧběhu měsícŧ říjen 

2012 – červen 2012 goalballové ligy. Jakých úspěchŧ v soutěţích dosáhli, nebylo ve 

výroční zprávě uvedeno.       

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA, Litovel, Palackého 

 Ve vedení ani v pedagogickém sboru ve školním roce 2011/2012 k ţádným 

změnám  nedošlo, školské zařízení zaměstnávalo celkem 30 pracovníkŧ, z toho 10 učitelŧ, 

12 vychovatelŧ a 8 pracovníkŧ provozu. Školní rok byl ukončen v ZŠ praktické se 40 ţáky, 

škola měla 6 tříd z toho 3 třídy s oddělením. Školní druţina zřízena nebyla. Dětský domov 

měl ve stavu 20 dětí (kapacita DD je 24 lŧţek) a pracovaly zde 3 rodinné skupiny. ZŠ při 

zdravotnickém zařízení DO Vojtěchov má kapacitu 45 ţákŧ, jejich počet se ovšem 

v dŧsledku střídání turnusŧ mění. Ţáci všech ročníkŧ jsou vzděláváni podle Školního 

vzdělávacího programu – příloha pro ţáky s lehkým mentálním postiţením; obor vzdělání: 

základní škola. V 6. – 9. ročníku je zařazena výuka angličtiny jako cizího jazyka. Volitelné 

předměty nebyly stanoveny. Na škole pracuje zájmový krouţek – Cvičení s hudbou. 

 Na konci školního roku 2011/2012 prospělo s vyznamenáním 15 ţákŧ, 27 ţákŧ 

prospělo, 2 ţáci neprospěli. Bylo zameškáno celkem 4 278 hodin (prŧměr na ţáka 96,88), 

z toho 403 neomluvených. Uděleno bylo 8 pochval, 1 napomenutí třídního učitele, 1 dŧtka 

ředitele školy a 2 sníţené třetí stupně z chování.  Školu ukončilo 10 ţákŧ, z nich 9 bylo přijato 

do zvoleného oboru vzdělání na střední škole.  

 V prŧběhu školního roku se ţáci zúčastnili 11 výtvarných soutěţí na regionální i 

celorepublikové úrovni. Pokračoval projekt „Pes nejen kamarád“ s paní Monikou Laikovou, 

která měsíčně navštěvovala školu se svými psy, vţdy se zajímavým programem.  Ze 

sportovních soutěţí to byly: školní i regionální kolo Běhu Litovelským Pomoravím; atletický 

čtyřboj ZŠ praktických proběhl ve školním kole a bylo zde uspořádáno i kolo okresní;  

v dopravní soutěţi mladých cyklistŧ se uskutečnilo školní kolo. Z dalších akcí: Mikulášská 

nadílka; návštěva 3 divadelních  představení; beseda s příslušnicí PČR z Preventivně 

informační skupiny P ČR Olomouc; soutěţ ve sběru PET víček; soutěţ ve sběru starého 

papíru Akce van Gan do škol; přednáška o zubní hygieně; projekt „Od semínka na talíř“; 

Den s Integrovaným záchranným sborem; Den dětí. 

 Dětský domov nabízí dětem široké pole pŧsobnosti pro účelné vyuţití jejich volného 

času. Děti se během roku zúčastnily velkého mnoţství akcí pořádaných rŧznými subjekty. 

Byly to sportovní, rukodělné či výtvarné soutěţe, setkání s dětmi z jiných DD, karnevaly, 

diskotéky aj.  V září - návštěva lanového centra v Olomouci, účast na Litovelských 

slavnostech; v říjnu vycházka do areálu Nových Zámkŧ a turisticko-sportovní hra Cesta za 

pokladem; listopad – sportovní odpoledne Dětské olympijské hry a výtvarná soutěţ Galileo 

drawing competition; v prosinci se vyráběly adventní věnce i peklo vánoční cukroví, děti 

se zúčastnily akcí MK na náměstí a na Štědrý den došlo k tradiční oslavě včetně 

společného rozbalování dárkŧ.  
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 V roce 2012 v měsíci lednu byla připravena Cesta za pokladem – dobrodruţné 

hledání pokladu s tematikou historie města Litovel; vycházka na Rampach a maškarní 

ples; v únoru sportovní den na bowlingu a v krytém bazénu, Noční hra, návštěva 

představení  MDO Olomouc a výtvarná soutěţ Ţízeň aneb voda nad zlato; březen – 

turistická vycházka do Vrapače a účast na soutěţní přehlídce pěveckých talentŧ 

Litovelský skřivánek. Měsíc duben byl ve znamení Velikonoční výstavy, výtvarné soutěţe 

Pohádková země a Sletu čarodějnic; v květnu děti absolvovaly zábavné odpoledne 

s hasiči v parku Míru a navštívily ZOO Olomouc a v závěru školního roku opět cesta na 

představení MDO Olomouc, návštěva hradu Bouzova a sportovní soutěţ Albert triatlon 

tour Olomouc.  Ve dnech 30. 6. – 17. 7 a 18. 7 – 2. 8. byly organizovány letní tábory ve 

Šternberku, v termínu 3. 8. – 22. 8. letní tábor v Kroměříţi a děti se ještě zúčastnily 

v Dětřichově leteckého dne.  Během prázdnin byly vychovateli naplánovány pro děti, 

které trávily dobu volna v DD návštěvy koupaliště, cyklistické a turistické výlety, jízdy na 

kolečkových bruslích, koloběţce, míčové hry a jiné sportovní aktivity. Tradicí se stalo i 

prázdninové grilování.         

MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ 

 Jde o příspěvkovou organizaci zřizovatele Město Litovel, jejíţ součástí je i Mateřská 

škola Kollárova, Kollárova 196. Ředitelkou zařízení je Irena Blektová, vedoucí učitelkou 

Bronislava Jachanová, vedoucí učitelkou MŠ Kollárova je Ivana Štýbnarová. Kapacita MŠ 

Gemerská je 116 dětí, MŠ Kollárova 48 dětí. Zaměstnanci jsou pouze ţeny, a to v počtu 19, 

největší část (10) je ve věku 51 – 60 let. Učitelek MŠ je 12 a všechny splňují poţadavky 

odborné kvalifikace. Asistent pedagoga k těţce tělesně postiţené holčičce Mgr. Marcela 

Blechtová má pedagogické vzdělání na vysoké škole.  

 Školní vzdělávací program „Hrajeme si spolu“ platí pro I. – VII. oddělení a vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  Hlavní myšlenkou je hra 

v rŧzných podobách a stupních, učení se proţitkem, tvŧrčí aktivita a rozvoj celé osobnosti 

dítěte. K hlavním cílŧm programu patří posílení zdravé sebeúcty, zvýšení tolerance a úcty 

k druhým i k ţivotnímu prostředí.  MŠ navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let. Výchova a 

vzdělávání je organizováno do 5 tříd v MŠ Gemerská a do 2 tříd v MŠ Kollárova. Pro vysoký 

počet ţádostí o přijetí byl maximální počet dětí ve třídě zvýšen se souhlasem zřizovatele na 

25 dětí.  

 V MŠ Gemerská jsou děti rozděleny takto:  I. oddělení Broučci, II. Mravenci, III. 

Včelky, IV. Motýlci, V. Cvrčci – pečuje o ně celkem 9 pedagogických pracovnic. V MŠ 

Kollárova: VI. oddělení Čmeláci, VII. oddělení Berušky – celkem 3 pedagogické 

pracovnice. Kaţdá učitelka pracuje podle svého vzdělávacího programu, který upravuje 

dle podmínek třídy. Program je dostatečně flexibilní, odpovídá věku dětí a přihlíţí k jejich 

individuálním zvláštnostem. K nadstandardním aktivitám školy patří plavecký výcvik 

starších dětí.  Školní vzdělávací program je rozpracován do 10 tematických částí: I Vesele 

do školy, II Barevný podzim, III Co viděl drak, IV Advent, V Z pohádky do pohádky, VI Svět 

dětskýma očima, VII Jak se rodí jaro, VIII Podej mi ruku, IX Země je kvetoucí louka, X Byl to 

krásně proţitý rok. Kaţdá tematická část odpovídá 1 měsíci ve školním roce. 
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 Vedení školy kladně hodnotí vybavení zahrad moderními prvky pro aktivity dětí, 

zlepšení prostředí tříd, výměnu části oken na MŠ Gemerská a modernizaci prostředí tříd 

novými stolky a ţidličkami pro děti, obnovu nábytku pro ukládání hraček a pomŧcek, 

výměnu špatných oken na MŠ Kollárova. Nedostatky vidí v přetrvávajícím nevyhovujícím 

stavu přístupových cest a chodníkŧ do MŠ, ve špatném stavu vnitřních chodeb kolem tříd. 

Jako nutné vidí opravu střechy, dokončení výměny oken a rekonstrukci umýváren a 

kuchyněk – vše na MŠ Gemerská. 

 Ve školním roce 2011/2012 bylo v MŠ Gemerská 117 dětí (55 dívek, 62 chlapcŧ), 

v MŠ Kollárova 45 dětí (22 dívek, 23 chlapcŧ) – celkem tedy 162 dětí (77 dívek a 85 

chlapcŧ). Kapacita MŠ tak nebyla překročena. Většina pracovnic MŠ se dále 

pedagogicky vzdělává, nabídka seminářŧ je převáţně zaměřena na tvořivou činnost 

učitelek a dětí.  Škola je vybavena ICT technikou na prŧměrné úrovni. Materiálně 

technické vybavení pro zájmové aktivity nad rámec programu je dobré, vyuţívá ho 52 

dětí s 5 lektorkami. MŠ má ve své správě přilehlé hřiště pro děti (Oranţové hřiště), které 

vyuţívá pro aktivní pohyb dětí. Nevýhodou je opakované ničení oplocení a zařízení, neboť 

hřiště je veřejné.  

 Během školního roku 2011/2012 byl organizován Den otevřených dveří, děti se 

mohly seznámit s činností hasičŧ, zásahovou jednotkou policie a záchranným systémem. 

Školní výlety zamířily do Stříţova (zahradní ţeleznice), na Bouzov (Putování s Večerníčkem), 

do Týna nad Bečvou (musheři) a výlet rodičŧ s dětmi na Loděnici. Děti vystoupily při 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí, u příleţitosti Dne matek a při rozloučení se 

školáky. Zúčastnily se výstav: Podzimní krása (v DDM) a Velikonočního jarmarku. Sportovní 

hry znamenaly velkou účast, kdyţ se jich zúčastnilo 152 dětí, dopravní soutěţe 119 dětí a 

sportovních her v hale ZŠ Vítězná 30 dětí. Z dalších akcí stojí za zmínku návštěva divadla 

v MŠ (7x), divadelního představení v MK Litovel (4x), karneval a sportovní den 

k Mezinárodnímu dni dětí, Čertí školka, Ledové království, Sněhuláčkŧv sen, Království sov  

Psí spřeţení – mushera a Zimní radovánky.         

 Prevence sociálně-patologických jevŧ se soustředila na etiku a mravní výchovu, 

výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu, osobnostní a sociální chování a získání dobrých 

pohybových dovedností a schopností. Byla vyuţívána témata z Kafometu – Příběhy zajíce 

Šikulky, a to pro nejstarší věkovou skupinu dětí, mladším byly nabízeny informace 

v základním školském vzdělávacím programu. V programu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty bylo záměrem vytvořit u dětí elementární povědomí o okolním světě a 

jeho dění a vlivu člověka na prostředí, včetně sběru papíru a třídění odpadu.  Spolupráce 

školy s rodiči je dobrá, bohuţel málo je vyuţíváno třídních schŧzek i konzultací s ředitelkou 

školy či učitelkami. Ty probíhají spíše náhodně při setkání s rodiči. 

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA SVATOJÁNEK, Vítězná               

 Církevní mateřská škola Svatojánek byla zaloţena pro 25 dětí, tedy jedno oddělení 

a začala fungovat 1. září 2010. Je nejmladší školkou v Litovli. Úkolem MŠ je podporovat u 

dětí rozvoj morálních a duchovních hodnot, které se z naší společnosti postupně vytrácejí. 

Snahou pedagogŧ je vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu bez násilí, naučit děti ţít své 

ţivoty v lásce a odpuštění. Křesťanské prvky prolínají veškerou výchovně vzdělávací práci. 
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V rámci aktivit se MŠ snaţí vést děti k úctě k ţivotu, k pravdě, spravedlnosti, k rozvoji 

tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory. Dŧraz je kladen na 

vztahy ve třídě, na pomoc silnějších slabším, schopnost obdarovávat i dostávat a umět 

odpouštět. Děti jsou přijímány bezvýhradně, spolu s jejich „silnými i slabými“ stránkami, ke 

kaţdému z nich je přistupováno jako k jedinečné osobnosti. MŠ usiluje o to, co nejvíce se 

přiblíţit funkční křesťanské rodině, coţ se projevuje hlavně v přístupu pedagogŧ vŧči 

dětem a rodičŧm. 

 V loňském roce byl zaznamenán veliký zájem o školku, počet uchazečŧ ve velké 

míře přesáhl počet volných míst, takţe nebylo moţno všem zájemcŧm vyhovět. Stejný 

problém řešilo i Město Litovel, které se potýkalo s velkým mnoţstvím dětí, které nebyly pro 

nedostatečnou kapacitu umístěny do ţádné z litovelských školek. Z toho dŧvodu bylo 

rozhodnuto školu rozšířit o další oddělení, a tak se i stalo. Celé letní prázdniny se ve škole 

budovalo - bylo zrekonstruováno 1. patro - nová elektřina, rozvod vody, WC, nové 

podlahy, okna a samozřejmě bylo oddělení vybaveno zcela novým nábytkem a hračkami 

tak, aby se tu dětem líbilo. Nové oddělení školky bylo slavnostně poţehnáno Mons. Janem 

Graubnerem, arcibiskupem olomouckým, z olomouckého arcibiskupství, které je 

zřizovatelem. Toto oddělení začalo fungovat 1. září 2012 a bylo v něm umístěno 25 dětí. 

Celková kapacita školky tak vzrostla na 50 dětí. Z dŧvodu rozšíření o nové oddělení MŠ 

bylo nutno přibrat i další pedagogické síly - v současné době zde pracují 4 učitelky a 2 

pracovnice na úklid a výdej stravy. Ředitelkou zařízení je Mgr. Marcela Houdková, která 

tuto zprávu zpracovala. Píše v ní: „škola je církevní, proto je její vzdělávací program 

propojen s obsahem duchovním a etickým, jehoţ cílem je utváření předpokladŧ pro 

zdravý psychický, duchovní a etický vývoj dítěte ve zdravého a plnohodnotného člověka 

a snaha pomoci dítěti na jeho cestě v duchovním rŧstu a zrání ve víře. Také motto 

vzdělávacího programu „Buďte světlem světa a solí země“ má děti nejen provázet po 

celý rok, ale také motivovat k tomu, aby se staly dobrými lidmi a svědky Kristovy lásky pro 

druhé. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke vztahu k Bohu a upozorňovány na jeho 

stvořitelské dílo. Učí se komunikovat s Bohem, a to nejčastěji formou písniček nebo 

spontánních modliteb vlastními slovy. Děti se však nemodlí jen v tzv. ranním kruhu, ale je 

snaha modlitbu a duchovní prvky zahrnout také do ostatních činností a částí dne. Děti se 

seznamují s obsahem Bible, s křesťanskými svátky a symboly. Poznávají ţivoty světcŧ, kteří 

pro ně mohou být vzorem. Během roku se uskutečnilo v MŠ několik mší svatých a také 

prohlídka betlému a kříţové cesty v kostele sv. Marka v Litovli. Děti měly také moţnost 

navštívit nově zrekonstruovanou kapli sv. Jiří v Litovli. K duchovním aktivitám patří také 

návštěva litovelského hřbitova v rámci svátku všech zemřelých. Snahou je, aby si děti stále 

uvědomovaly, ţe vztah k Bohu pro ně mŧţe být nejen velkým bohatstvím a posilou, ale 

také zpŧsobem, jak sám sebe zdokonalit a ţít dobrý a poctivý ţivot s láskou k Bohu, k sobě 

i k ostatním lidem. Také přítomnost kněze v MŠ je dobrým předpokladem pro uskutečnění 

duchovních a prosociálních cílŧ. 

 Co se v loňském roce povedlo? Určitě pracovníci školy mohou být pyšní na to, ţe 

rozšířili školku o nové oddělení a ţe je o ni takový zájem. Dále je tu radost z předškolákŧ, 

kteří se stali šikovnými ţáky některé z litovelských základních škol, stále se hlásí ke škole. Je 

radost i z toho, byla navázána  spolupráce s litovelskými základními školami, které si pro 

Svatojánek připravují rŧzné akce a ţe bylo moţno  přivítat ţáky ze ZŠ Vítězná, kteří  dětem 
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zahráli divadlo. V neposlední řadě se mohou radovat z toho, ţe kaţdoročně v únoru 

navštíví s dětmi Domov dŧchodcŧ v Litovli. Zazpívají zdejším klientŧm písničky, nebo zahrají 

divadlo, čímţ jim zpŧsobíme obrovskou radost a v mnoha tvářích dědečkŧ a babiček 

mohou vidět i slzy dojetí“. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL 

  Celý první pŧlrok byl ve škole ve znamení tvorby a „cizelování“ konečného znění 

Školního vzdělávacího programu (ŠVP), podle kterého bylo jiţ od září 2012 nutno vyučovat. 

Tato celostátní kurikulární reforma základního uměleckého vzdělávání neměla od 

padesátých let minulého století obdoby. ZUŠ zde měly moţnost vytvořit si svá vlastní 

pravidla výuky, která v obrysech, ale závazně určoval Rámcový vzdělávací program. Na 

tvorbě ŠVP se podíleli všichni učitelé školy a věnovali mu mnoho ze svého volného času. 

Účastnili se rŧzných seminářŧ, ale i společných porad dle úsekŧ (klavíry, EKN, dechy, 

výtvarný obor aj.), kde si v diskusi ujasňovali a vytvářeli program pro své ţáky, pro své 

podmínky, pro svoji školu.  Skončila zde etapa v uměleckém školství, ve které stát pouze 

určoval, co se má v konkrétní škole učit. Tato odpovědnost nyní přechází na školy, jejichţ 

učitelé nejlépe posoudí, co je vhodné a potřebné pro jejich ţáky. Byla to práce, která byla 

příleţitostí jak pro zaznamenání osvědčených pedagogických postupŧ, tak pro hledání 

nových moţností moderního a efektivního vzdělávání. To zasvěceně píše o novince v ZUŠ 

její ředitel Mgr. Ivo Škrabal. 

 V personálním zajištění došlo ke změnám u pedagogŧ i u nepedagogických 

zaměstnancŧ. V jarních měsících odešla do dŧchodu nejprve účetní, poté uklízečka a 

v závěru roku i dvě učitelky na rodičovskou dovolenou - Mgr. Jana Boţová (klavír) a Mgr. 

Jana Goricová (kytara). Jejich ţáky převzali učitelé – MgA.  Jan Bernátek, Monika Iléšová, 

DiS a Jaroslav Novák. Celkem v roce 2012 vyučovalo v ZUŠ Litovel 21 učitelŧ. Počet ţákŧ 

byl 376, počet absolventŧ hudebního oboru 25 a výtvarného oboru 2.  Absolventi se 

prezentovali na třech veřejných koncertech a výstavě, jeden z absolventŧ – Martin 

Dvořáček – svŧj závěrečný koncert podal zdařile formou recitálu. Všem absolventŧm 

darovalo sdruţení rodičŧ jako dárek a upomínku tričko s potiskem loga školy. Potěšitelné 

je, ţe většina absolventŧ dále pokračuje ve studiu na II. stupni. Dne 27. června předal na 

slavnostním aktu v historických prostorách litovelské radnice závěrečná vysvědčení 

starosta města Ing. Zdeněk Potuţák.  ZUŠ Litovel byla opět pořadatelem Okresní přehlídky 

ve hře na akordeon a keyboard s účastí olomouckých škol. Jako velký nedostatek je 

chápána jak pedagogy, tak i veřejností, absence dŧstojného koncertního sálu v budově 

školy. Práce na dostavbě jsou pouze krokové, v závislosti na finančních moţnostech školy.      

MATEŘSKÁ ŠKOLA FRIŠTENSKÉHO 

 MŠ Frištenského má dvě odloučená pracoviště – Čihadlo 862 a Unčovice 111. V MŠ 

Frištenského je vedení školy i pedagogický sbor beze změn, ředitelkou i nadále zŧstává 

paní Zdeňka Zmundová. Zapsáno zde bylo 42 dětí. V budově školy probíhaly obvyklé 

udrţovací práce, finančně náročnější byla výměna termoventilŧ plynového topení, kterou 

jako sponzorský dar zajistila firma ETATHERM. Na školní zahradu bylo dokoupeno několik 

hracích prvkŧ a předláţděn vstup na zahradu.  
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 V MŠ Unčovice i nadále pracuje jako vedoucí učitelka paní Helena Pavlíčková, 

další učitelkou je paní Doubravová. Zapsáno zde bylo 24 dětí. Došlo k částečné výměně 

oken, vymalování místností a nátěru dveří. Dokoupeno bylo několik herních prvkŧ na 

zahradu. V MŠ Čihadlo zastává dále funkci vedoucí učitelky paní Marie Mikešová, za paní 

Smýkalovou na mateřské dovolené zastupovala slečna Lucie Benešlová, další učitelkou 

byla paní Miroslava Tchírová. Zapsáno bylo 46 dětí. V části budovy došlo k výměně oken 

za plastová, na zahradu dokoupeny hrací prvky a část prostoru vydláţděna. Mateřská 

škola se pravidelně účastní akcí MK, výstav a soutěţí, pracoval zájmový krouţek 

roztleskávaček a široká spolupráce s rodiči dětí.  

ŠKOLNÍ JÍDELNA, Studentŧ 

 Školní jídelna je příspěvkovou organizací zřizovatele Města Litovel a její ředitelkou je i 

nadále Bc. Irena Halířová, ekonomem Markéta Nantlová, pokladníkem Markéta 

Bartoňová, vedoucí kuchařkou Věra Tichá. Dále je zde zaměstnáno 5 kuchařek a provozní 

pracovnice na úvazek 4,6. V organizaci tak pracuje 14 zaměstnancŧ na trvalý pracovní 

poměr a 1 pracovník zajišťující rozvoz jídel se smlouvou o poskytované sluţbě.  

 Hlavní účel zřízení organizace je vymezen Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a 

vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Předmětem činnosti je zajištění stravování 

dětí, ţákŧ, studentŧ a 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 vymezené vyhláškou č. 

84/2005 Sb. a také provozovat hostinskou činnost.  

 K  31. 12. 2012 vykazovala školní jídelna 1 091 zapsaných strávníkŧ, z toho dětí, ţákŧ, 

studentŧ a vlastních zaměstnancŧ 917, ostatních strávníkŧ 174. Ve školním roce 2011/2012 

bylo uvařeno 173 000 obědŧ, připraveno 57 000 přesnídávek a 44 000 svačin. Jídelna 

připravuje stravu pro 14 výdejních míst a vyváţí ji na 12 z nich. Nabízí stravování cizím 

strávníkŧm přímo v prostorách jídelny, nebo s moţností rozvozu stravy v Litovli a okolí. 

Zajišťuje stravování při rŧzných sportovních a společenských akcích a kompletní 

gastronomické sluţby jak v prostorách jídelny, tak i mimo ni.  

 Školní jídelna Studentŧ 91 zajišťuje stravu a rozvoz pro 8 mateřských škol 

(Frištenského, Čihadlo, Gemerská, Kollárova, Unčovice, Nasobŧrky, Červenka, MŠ 

Svatojánek), 3 ZŠ (Jungmannova, Nasobŧrky, Červenka), GJO a cizí strávníky (DPS, Charita 

Litovel, zaměstnanci škol a školských zařízení, stravování ve ŠJ, moţnost odběru do 

jídlonosičŧ nebo s rozvozem do domu). Pro cizí strávníky jsou stanoveny ceny takto: ve ŠJ 

67 Kč, dovoz individuální 70 Kč, dovoz hromadný 68 Kč, do jídlonosiče 64 Kč. Stanovené 

ceny pro děti, ţáky a studenty od 1. 3. 2012 (dle finanční normy na potraviny): 7 – 10 rokŧ 

20 Kč, 11 – 14 rokŧ 23 Kč, 15 a více 29 Kč. Pro mateřské školy: celodenní 31 Kč – 

přesnídávka 8 Kč, oběd 15 Kč, svačina 8 Kč. 
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30. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE  

 Jde o příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje, jejímiţ hlavními úkoly jsou: 

poskytování zájmového vzdělávání a dalších činností pro zájemce od 3 let aţ po seniory v 

Litovli a okolních obcích; zajištění a rozšiřování spontánních aktivit v Klubu mladých a 

v areálu pro in-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 regionu; spolupráce s Městem Litovel a 

komisí prevence kriminality; individuální práce s dětmi a mládeţí se speciálními 

vzdělávacími potřebami; zapojení dobrovolníkŧ do práce DDM a provoz táborové 

základny.  

 Personální zabezpečení ve školním roce 2011/2012 představuje ředitelka DDM Mgr. 

Jana Čekelová, zástupce ředitele Hedvika Weberová, DiS, 5 pedagogŧ volného času a 5 

provozních zaměstnancŧ. DDM vyuţívá dvě budovy patřící Městu Litovel, zabezpečuje 

činnost v Klubu mladých, na in-lineovém hřišti (krouţek Skateboarding a spontánní 

aktivity), provozuje dopravní hřiště pro účely dopravní výchovy, vyuţívá prostory škol nebo 

MK v Litovli i prostory v obcích, kde je provozována činnost krouţkŧ nebo jsou pořádány 

příleţitostné akce. Táborová základna v Cakově s celoročním provozem je pronajímána 

od obce Senice na Hané za symbolickou platbu a vyuţívají ji i jiné organizace. Město 

Litovel poskytlo dotaci ze svého rozpočtu ve výši 30 000 Kč na akce pro děti a vyčlenilo 

400 000 Kč na zpracování projektu přestavby budovy pŧvodní prádelny a výměníkové 

stanice na sídlišti Gemerská pro nové prostory DDM. S přestavbou by se mělo začít v roce 

2013.  

 V pravidelné činnosti bylo otevřeno 45 útvarŧ zájmového vzdělávání s 590 členy (54 

dětí, 482 ţákŧ, 54 dospělých). Počet a pestrost nabídky této činnosti se řídí poptávkou ze 

strany veřejnosti a prostorovými i personálními moţnostmi. Největší počet a nejlepší 

obsazení mají jako jiţ tradičně taneční a jazykové krouţky, krouţek leteckého modelářství 

a krouţky přírodovědné. V tomto školním roce pracovaly krouţky DDM v Července, 

Nasobŧrkách a Senici na Hané, obvyklé jsou problémy se zajištěním potřebných prostor. 

Dopravní výchova byla opět zabezpečována pro 4. ročníky téměř všech škol v regionu. 

V nepravidelné činnosti bylo uskutečněno celkem 615 akcí s 22 753 účastníky. Akcí 

příleţitostného charakteru bylo celkem 302 s 8 685 účastníky, z toho o víkendech a 

svátcích se konalo 40 akcí s 2 968 účastníky. Jiţ tradičně největší a nejúspěšnější byla 

taneční soutěţ „O erb města Litovle“ a ekologická akce „Ukliďme svět“. Tyto akce jsou 

zaměřeny na celé rodiny, některé jsou pořádány přímo pro určitý věk, popřípadě pro děti 

a mládeţ bez určení věku. 

 Spontánní aktivity jsou nabízeny v Klubu mladých a na in-lineovém hřišti, které je 

otevřeno denně, i o víkendech. Vystřídá se zde 20 – 50 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemţ 

převaţuje mládeţ od 10 let výše. Klub mladých je otevřen kaţdý všední den od 13.30 do 

17.30 hod. Kromě běţného uţívání klubu je nabízen i program protidrogové prevence a 

prevence sociálně patologických jevŧ a bohatá klubová činnost. Klub navštěvuje denně 

v prŧměru 30 zájemcŧ ve věku 8 – 20 let. Dobrá spolupráce v oblasti práce s mládeţí je 

tradičně s komisí prevence kriminality a Městskou policií Litovel. Klub by se měl později 
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přestěhovat do budovy na Staroměstském náměstí, kde poté budou všechny spontánní 

aktivity na jednom místě a bude je moţno lépe zabezpečit pedagogickým pŧsobením.    

 Výuka dopravní výchovy ţákŧ 4. ročníkŧ ZŠ regionu je rozdělena na praktickou a 

teoretickou část a ukončena zkouškou. Úspěšní ţáci dostávají prŧkaz cyklisty. Vzdělávání 

dopravní výchovy probíhá ve spolupráci Městské policie Litovel a BESIPu za podpory 

Města Litovel na dopravním hřišti v parku Míru a ve školách regionu. V zimním období 

pedagogické pracovnice DDM spolu s policistou vzdělávají děti ve zdravotní výchově a 

k dopravní kázni. 

 Do příleţitostné činnosti spadají i všechny DDM pořádané soutěţe: Dívka roku; 

taneční soutěţe O erb města Litovle, Jarní karneval, O zlatou rybičku; výtvarné soutěţe 

vánoční a velikonoční, Podzimní krása; recitační soutěţe; pěvecká soutěţ Litovelský 

skřivánek. Dále jde o soutěţe vyhlašované MŠMT: přírodovědná soutěţ Zelená stezka – 

Zlatý list a Ekologická olympiáda (krajské kolo). Pracovníci DDM pracují také 

s talentovanými dětmi a aktivně se podílí na ţivotě města při kulturních a společenských 

událostech jako jsou Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti nebo adventní akce.  

 Letošní tábory probíhaly na základně v Cakově nebo přímo v Litovli. Bylo 

uspořádáno 9 táborŧ – 1 podzimní, 5 letních pobytových, 3 příměstské. Zúčastnilo se jich 

213 dětí a trvaly celkem 48 dnŧ. Jiţ podruhé se konal z projektu financovaný tábor pro děti 

ze sociálně znevýhodněného prostředí a zúčastnilo se ho 25 dětí z rodin, které by si jinak 

pobyt na táboře nemohly dovolit. Jiţ počtrnácté se konal tábor s integrací postiţených 

opět v Cakově. Všechny příměstské tábory byly dobře obsazeny. V inkluzi dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami dlouhodobě spolupracuje DDM s Vincentinem 

Šternberk, letos se bohuţel letních táborŧ tyto děti nezúčastnily, byly však integrovány dvě 

děti z rodin. 

 Propagace činnosti DDM je na internetových stránkách, které od září dostaly novou 

podobu a jsou pravidelně aktualizovány. Program činnosti je kaţdý měsíc otištěn 

v Litovelských novinách, je k dispozici v TIC a vysílán kabelovou televizí INFOKANÁL. 

Informace o jednotlivých akcích jsou prezentovány městským rozhlasem a ve vývěskách. 

DDM jde s dobou, stále se přizpŧsobuje poptávce a do kolektivu se podařilo získat nové 

zapálené pracovnice. Více pozornosti je věnováno pravidelné zájmové činnosti i 

spontánním činnostem. Pokud budou adaptovány nové prostory bývalé prádelny a 

výměníkové stanice a v horizontu dvou let by mohlo dojít k přestěhování, výrazně by se 

zlepšily podmínky pro práci DDM a zájmové vzdělávání ve městě vŧbec. Nezbývá neţ se 

s obdivem podívat na výsledky práce a ocenit to, jak dokáţou pracovníci výrazně ovlivnit 

aktivity mladých ku prospěchu všech.           
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31. MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

Nejvýznamnější změnou v činnosti knihovny byla přístavba únikového schodiště 

včetně výtahu pro uţivatele se ztíţenou hybností (vozíčkáři, senioři, rodiče s malými dětmi 

včetně kočárkŧ apod.). Investorem bylo Město Litovel, stavba byla realizována díky 

grantu z Programu mobility Vládního výboru pro zdravotně postiţené občany, administraci  

dotace  zajišťovalo Ministerstvo kultury ČR. Celkové náklady dosáhly 2 818 000 Kč, podíl 

dotace byl 70%. 

Výpŧjční činnost v roce 2012: MěK Litovel s pobočkou ve Vísce realizovala 56957 

výpŧjček. Registrovaných čtenářŧ bylo 1527 z toho 557 dětí do 15 let, tj. nárŧst o 61 

uţivatelŧ do 15 let oproti minulému období. Fyzických návštěv bylo celkem 23796 (21093 + 

1486 internet + 1217 k.a.). Pro uţivatele bylo zajištěno prostřednictvím  MVS (Meziknihovní 

výpŧjční sluţby) 229 výpŧjček z jiných knihoven.  

MěK Litovel vede metodicky kromě MK ve Vísce dalších 10 knihovních poboček 

s evidenčním číslem knihovny, které stejně jako MěK zřizuje Město Litovel. V pobočkách 

bylo v roce 2012 registrováno 146 uţivatelŧ, z toho 38 do 15 let, evidováno bylo 6816 

výpŧjček, knihovny navštívilo 2331 návštěvníkŧ, z toho s internetem pracovalo celkem 599 

uţivatelŧ. 

Knihovní fond Městské knihovny, místní knihovny ve Vísce a v dalších místních 

částech vzrostl nákupem a dary o 1 326 svazkŧ., z toho pro pobočky bylo pořízeno 42 

svazkŧ. Náklady činily celkem 219 256 Kč, z toho 4 474 Kč pro pobočky MěK (10 kromě 

Vísky) ; rabat 111 844 Kč , tj. prŧměrná sleva 35,1 %.  Nákup periodik činil  23 645 Kč. Úbytek 

knihovního fondu za rok 2012: byl 636 svazkŧ, takţe nyní knihovní fond MěK tvoří 33 928 

knih. Pobočky mají k dispozici 9 994 svazkŧ základního fondu a 4 590 svazkŧ zapŧjčených 

z výměnných fondŧ z programu RF. 

Kulturní pořady a informační výchova: v roce 2012 bylo uskutečněno 34 akcí, 6 

úvodních knihovnických lekcí  a seznámení s knihovnou, 13 školních tříd navštěvuje 

v pravidelných intervalech knihovnu a pŧjčuje si dokumenty v rámci literární výchovy. 

Dalšími pořady byly: Noc s Andersenem; pořad Adolfa Dudka o ilustrování dětských knih 

pro 1. st. ZŠ (238 dětí); pasování na čtenáře – 3 první třídy, bylo spojeno s akcí  Kníţka pro 

prvňáčka; akce SKIP - Scénické čtení pro 242 dětí, seznámení s prací a významem 

knihovny jako instituce pro mimoškolní aktivitu „Globalisté“ – 20 účastníkŧ; literární besedy, 

čtenářská amnestie; pořad k nové knize Bedřicha Ludvíka pro dospělé apod. V prŧběhu 

roku byly také uspořádány výstavy výtvarných prací ţákŧ litovelských škol. 

Kontrolní a metodická činnost – v  rámci RF a plánovaných revizí MěK Litovel 

vykonává na základě objednávky pověřené knihovny – Knihovny Města Olomouce - 

některé regionální funkce pro 36 knihoven. Byly to metodické návštěvy 59x, konzultace 

47x, revize a aktualizace KF 15x. Retrokatalogizace knihovního fondu: za rok 2012 vloţeno 

1 397 svazkŧ, mnohé z darŧ a dohledaných svazkŧ. Vykonané odborné činnosti na 

základě smlouvy o regionálních funkcích (912 hodin), uhradila Knihovna Města Olomouce 

MěK v Litovli částkou 118 560 Kč. 
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Automatizace: MěK Litovel  pouţívá automatizovaný knihovní systém Clavius, pro 

uţivatele slouţí   8 PC (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska ), na adrese 

www.knih-litovel.cz je dostupný on-line katalog a nový katalog Carmen z prostoru mimo 

knihovnu. Knihovna je zapojena v projektu SKIP – Kniţní obálky. Uţivatelé knihovny jsou o 

rezervacích, předupomínkách a upomínkách informováni elektronickou poštou. Na 

webové adrese je kromě dalších informací přístupný rovněţ základní fond 

retrokatalogizovaných knihoven a aktualizována je informativní db svazkŧ z cirkulačních 

fondŧ aktuálně zapŧjčených v našich 11 pobočkách. V roce 2012 byl zakoupen nový SW 

pro SQL strukturu dat a zároveň katalog OPAC 2.0 Carmen. Na modernizaci knihovního 

systému byl zpracován projekt k programu VISK3, získáno bylo 80 000 Kč. 

Propagace knihovny: informace o činnosti, výpŧjční době a sluţbách byly 

prezentovány formou plakátŧ ve vestibulu knihovny, hlášením MR, na webu knihovny a v 

článcích v LN, regionálním tisku a  regionálním televizním vysílání.  

Personálie: v roce 2012 nedošlo k personálním změnám, přepočtený počet 

zaměstnancŧ je 4,4. Povinnou praxi ve šk. r. 2011/2012 vykonávaly dvě studentky SOŠ 

Olomouc. Vedoucí knihovny je i nadále Mgr. Lenka Fišrová a pracují zde 4 pracovnice: 

Lenka Nedopilová, Alena Paulíny mají na starosti oddělení pro dospělé, Bc. Olga Sieglová 

oddělení pro děti a Miroslava Škodová pečuje o regionální funkce.  

 

32. MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, o. s.; MUZEUM LITOVEL  

 Činnost MSL byla v roce 2012 velmi bohatá. Jiţ v lednu byly uzavírány dotační 

projekty a připravován plán na celý rok. Od 2. února byla v muzeu instalována výstavka o 

historii a současnosti obce Haňovice, na jejíţ vernisáţi si připravil obrazovou prezentaci 

starosta obce Arnošt Vogel. Poté následovalo Shromáţdění členŧ MSL za účasti 35 členŧ. 

 Na měsíc únor byla připravena přednáška o esperantu, kterou připravil předseda 

sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci pan Jan Duda. Přednášku doprovázela 

obrazová prezentace a také výstava literárních děl psaných v esperantu. Redaktorka 

Litovelských novin Mgr. Helena Kaštilová si na 20. března připravila přednášku o 

beletristech litovelského regionu a 23 posluchačŧ se mohlo na připravené výstavce 

seznámit i s díly regionálních spisovatelŧ.  

 Akci Silácká Litovel, kterou zajišťovala na počest 55. výročí úmrtí Gustava 

Frištenského jeho praneteř Mgr. Zdeňka Frištenská, podpořila MSL příspěvkem 5 000 korun a 

spolupodílela se na její přípravě i prŧběhu v sobotu 31. března 2012 ve Sportovní hale ZŠ 

Vítězná. První z řady zájezdŧ MSL se uskutečnil v sobotu 21. dubna a absolvovalo jej 21 

osob. Šlo o celodenní výlet do Prostějova, kde účastníci nejprve navštívili známou palírnu U 

zeleného stromu, poté Národní dŧm, kostel Povýšení Svatého kříţe, radniční věţ, Muzeum 

Prostějovska a prošli se centrem města po památkách osudu místních Ţidŧ s cílem v další 

budově muzea – Špalíčku.  

  

http://www.knih-litovel.cz/
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V květnu byla vydána práce Zajímavosti z Litovelska – Ročenka Muzejní společnosti 

Litovelska 2011. Červen byl ve znamení akcí pro členy MSL i veřejnost – 26 zájemcŧ si 

mohlo projít areál firmy ORRERO a.s. Tři Dvory, která se specializuje na výrobu rŧzných 

druhŧ sýrŧ, především parmazánu. Prŧvodcem exkurze byl mistr výroby, pan Tomáš 

Ochman. Uprostřed měsíce, 16. 6., bylo ve spolupráci s Muzeem Litovel, občanským 

sdruţením Kirri a ZŠ Vejdovského připraveno Hravé muzejní odpoledne aneb jak se ţije 

nevidomým a slabozrakým. Šlo o doprovodný program k výstavě ZŠ prof. Václava 

Vejdovského v Litovli 1954 – 2012, kterou se Litovel rozloučila se školou, která k městu téměř 

60 let neodmyslitelně patřila. Byla tu i projíţďka na tandemovém kole nebo stolní tenis pro 

nevidomé (showdown), coţ se nevidí kaţdý den. 

 Na konec měsíce srpna byl připraven výlet do Křelova na komentovanou prohlídku 

Muzea olomoucké pevnosti na Fortu XVII. Z 32 účastníkŧ bylo 16 členŧ MSL. Mohli se tak 

seznámit s historií i současným vyuţitím rozsáhlého komplexu a na závěr prohlídky projít i 

tamním soukromým muzeem. Během Litovelských slavností v rámci Dnŧ evropského 

dědictví připravili Ing. Radovan Urválek a Bc. Vendula Jurášová procházku po litovelských 

vilách. Kolem 30 zájemcŧ se vydalo z náměstí kolem Husova sboru, sokolovny do vilové 

čtvrti za gymnáziem a mohlo se dovědět mnoho zajímavého o historii a současné tváři 

města.  

 Do podniku ORRERO se podařilo zajistit ještě jednu exkurzi pro 20 zájemcŧ v neděli 

7. října 2012. O dva dny později se konal autobusový zájezd s cílem v Nošovicích a 

Kopřivnici. Celkem 50 účastníkŧ, z toho 17 členŧ MSL, navštívilo moderní korejskou 

automobilku HYUNDAI v Nošovicích a pak byla na výběr hned 3 muzea v Kopřivnici: TATRA 

muzeum s expozicí manţelŧ Zátopkových, Lašské muzeum a Muzeum fojtství. 

Nejnavštěvovanější akcí bývají obvykle Oţivlá řemesla a tak se přípravě jiţ osmého 

pokračování podíleli všichni členové vedení MSL. Na Štěpána – 26. prosince 2012 

navštívilo akci 233 platících osob a 46 dětí do 6 let, které měly vstup zdarma. Vedle 

tradičních činností se představila paní Marie Mazánková výrobou šperkŧ z rybích šupin, 

dostavil se nový řezbář student Střední řezbářské školy v Tovačově Jakub Přikryl a seniorky 

z Babic předvedly patchwork. K poslechu tradičně hrála Hanácká mozeka.              

 Mimo Olomouckého kraje podpořilo činnost MSL v roce 2012 i Město Litovel a to 

částkou 15 000 Kč. Všechny uvedené akce připravoval sedmičlenný Výbor MSL, jejímţ 

předsedou je i nadále Mgr. Robert Najman. MSL tvoří 70 řádných a 3 čestní členové. 

Kronikářka MSL paní Jitka Patáková se v létě z rodinných dŧvodŧ rozhodla vzdát této 

funkce a odstoupila i z výboru. Novou členkou pak byla jmenována paní Ludmila 

Tomášková. Výbor MSL se během roku sešel celkem desetkrát v kanceláři Muzea Litovel, 

zpravidla první úterý v měsíci. MSL spolupracovala s rŧznými subjekty, většinou na 

jednorázových projektech. Výjimkou byl dokumentační projekt litovelského hřbitova, na 

kterém participovala i Letopisecká komise a studenti GJO. Celý projekt si vzala za své 

členka výboru a Letopisecké komise paní Marie Hrubá. Akce přímo v terénu jsou 

plánovány na rok 2013.  
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V publikační činnosti je stěţejní práce „Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní 

společnosti Litovelska 2011“, která na 160 stranách nabízí 17 příspěvkŧ nejen od členŧ 

společnosti, ale také od příznivcŧ. Je výborné, ţe ročenka si získala své čtenáře i 

pravidelné přispěvatele a navázala tak na úspěšné ročenky prvorepublikové.    

 

33. MĚSTSKÝ KLUB 

 Městský klub je příspěvkovou organizací Města Litovel se samostatnou právní 

subjektivitou a jeho ředitelkou je i nadále Bc. Hana Vogelová. Dnem jeho zřízení je 1. 1. 

1992. Ve své činnosti se řídí zřizovací listinou, která vymezuje práva a povinnosti kulturního 

zařízení a celkový rozsah jeho činnosti (poslední novelizace 29. 10. 2009). Účelem MK je 

organizace a podpora kulturního dění a poskytování veřejných sluţeb v oblasti kultury na 

území města a připojených místních částí.  

 Předmětem hlavní činnosti je zejména: pořádání a zprostředkování uměleckých 

produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny; podpora činnosti zájmových skupin; 

kurzovní činnost; spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcí; 

spolupráce s dalšími kulturními i školskými zařízeními, Domem dětí a mládeţe Litovel a 

Základní uměleckou školou Litovel; vydavatelská činnost. Předmětem doplňkové činnosti 

je: poskytování reklamních sluţeb; zprostředkování veřejně prospěšných obchodních 

činností; poskytování pronájmŧ; hostinská činnost.  

 MK je rozdělen do dvou oddělení: Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, 

produkce, propagace) a Provozní oddělení (pronájmy sálŧ, předprodej vstupenek, správa 

budov, technika aj.). Pro svou činnost MK vyuţívá sály v budovách a objektech města – 

Koncertní sál, Výstavní síň, klubovny, učebny, zkušebny (v budově MK) a Velký a Malý sál 

(objekt hotelu Záloţna). Tyto prostory rovněţ krátkodobě pronajímá rŧzným firmám, 

organizacím a agenturám k jimi pořádaným akcím. Současně slouţí jako zkušební a 

nácvikové prostory kurzŧm, souborŧm a skupinám zájmové činnosti.  

 Divadelní sezóna 2012 představila 6 představení, z nichţ 5 bylo v abonentním 

předplatném, mimo něj se podařilo opět pozvat úspěšné Divadlo Járy Cimrmana s hrou 

Němý Bobeš, kterému se podařilo vyprodat Velký sál Záloţny včetně přístavkŧ i balkonu. 

Hra autorŧ Smoljaka a Svěráka měla u divákŧ velký ohlas. O jednotlivých inscenacích 

píšeme v kapitole Události 2012. Největší ovace a salvy smíchu sklidila inscenace 

Gogolovy hry Ţenitba s výbornými výkony hlavních představitelŧ Radka Holuba, Barbory 

Hrzánové, Miluše Šplechtové, Jana Hrušínského, Marka Taclíka, Miroslava Vladyky, Zdeňka 

Hrušky, Věry Kubánkové a dalších. V jednotlivých hrách dále excelovaly další herecké 

osobnosti jako je Simona Postlerová, Jan Révai, Ivana Chýlková, Mojmír Maděrič, Jiří Lábus 

nebo Jaroslava Kretschmerová. V sezóně 2011/2012 si zakoupilo abonentní vstupenku 184 

divákŧ, na další divadelní sezónu 202 osob. Mimo uvedené hry se ve spolupráci 

s agenturou O.Li.V. Y. – Daniel Kunz uskutečnila Divadelní improvizace jako benefice na 

podporu Charity Šternberk, pobočky Litovel. 
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 Koncertŧ bylo celkem 32 z toho 16 ve vlastní reţii, 8 ve spolupráci s Mikroregionem 

Litovelsko a MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., a 8 ve spolupráci s dalšími 

subjekty, především se ZUŠ Litovel. Jednotlivé akce jsou opět zachyceny v kapitole 

Události 2012, snad se sluší uvést ty nejúspěšnější: březnové koncerty Petry Janŧ s kapelou 

Golem a Kamila Střihavky a LEADERS – BEST OF; v dubnu koncert písničkářky Radŧzy 

s kapelou; květnové koncerty Jiřího Stivína „Sám se svým stínem“ a koncert Ivy Bittové 

v kostele sv. Marka. V červenci úspěšně koncertoval Pavel Šporcl v pořadu „Pocta 

Paganinimu“ v přírodním prostředí Arboreta v Bílé Lhotě; v říjnu zaujal zpěvák Joţka Černý 

a skupina Gracia; v listopadu Lenka Dusilová a Baromantika a v rámci vánočních 

koncertŧ Szidi Tobias „Ať se dobré děje“. Vedení MK se podařilo zajistit jak multiţánrovost, 

tak i rozptyl koncertŧ určených rŧzným věkovým skupinám. Prostor dostali nejen 

profesionální umělci, ale také amatérské nebo začínající kapely či sbory. Mladí tak třeba 

nejvíce ocenili koncerty Kamila Střihavky a Davida Kollera, senioři zase koncert Joţky 

Černého. 

 Z koncertŧ ve spolupráci s rŧznými subjekty bylo nejvíc se ZUŠ Litovel. Ve spolupráci 

s Mikroregionem Litovelsko a MAS pak šlo 3x o vystoupení na farmářských trzích, 2x o akci 

MK (Létohraní v Loučce, koncert Queenmania v Bílé Lhotě) a 3 akce s Mikroregionem 

Litovelsko, které měly zviditelnit zapomenuté kulturní památky (Dokořán aneb farní hraní 

v Nákle, Unčovické hraní v tvrzi, Adventní slavnost v Bílé Lhotě). Především návštěvnost 

těchto akcí byla vysoká, ať uţ z dŧvodŧ kvalitního doprovodného programu, volného 

vstupu nebo snad toho, ţe pro účastníky byla zajištěna i doprava zdarma?      

 V rámci Kruhu přátel hudby bylo v roce 2012 uskutečněno 8 koncertŧ váţné hudby. 

Na pódiu Koncertního sálu, ale také v kapli sv. Jiří, a jiţ tradičně i ve varně Pivovaru Litovel, 

se vystřídala řada známých umělcŧ a kolektivŧ – Stupkovo kvarteto, violoncellisté 

Dominika Hošková a Jiří Hošek, klavírista Martin Kasík, manţelé Rokytovi (flétna, cimbál 

resp. zobcová flétna), GUARNERI TRIO (Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek 

Jerie – violoncello), houslisté Michaela a Ivan Štrausovi, Klavírní kvarteto Bohuslava Martinŧ 

a velmi úspěšný SHADOW QARTET. O všech koncertech podrobněji v kapitole Události 

2012. Abonentní vstupenky si v roce 2011/2012 pořídilo 23 osob, pro sezónu 2012/2013 20 

předplatitelŧ. MK společně s Ing. Helenou Najmanovou Ph. D., která je dlouholetý spiritus 

agens těchto koncertŧ, připravil cyklus koncertŧ na velmi vysoké úrovni. Bohuţel, obvyklá 

návštěva koncertu je jen kolem 40 – 45 posluchačŧ, výjimku tvoří netradiční prostor varny 

pivovaru, kde bylo posluchačŧ o celou stovku více. Koncerty KPH jsou pro nízkou 

návštěvnost prodělečné, proto se MK snaţí oslovovat sponzory a nadace – Pivovar Litovel, 

nadace: Český hudební fond, Nadace Bohuslava Martinŧ a Nadace Leoše Janáčka. 

Celková částka získaná z nadací a sponzorských darŧ dosáhla v roce 2012 částky 36 200 

Kč.     

 Výstav zorganizoval MK během roku 2012 celkem 16, mimo letních měsícŧ 

července a srpna byly výstavy ve Výstavní síni organizovány pravidelně. Navíc přibyly 

výstavy velikonoční a vánoční a ty, které byly připraveny v rámci Hanáckých Benátek ve 

spolupráci s dalšími subjekty. Opět o kaţdé z nich najdete bliţší informace v kapitole 

Události 2012. Vystřídaly se fotografie, obrazy, keramika, sochy, dřevěné plastiky a reliéfy, 

šperky, ale také vánoční dekorace. Jiţ tradičně byla Litovel také zastávkou prestiţní 

putovní výstavy výtvarníkŧ EU „Mikolowské nálady“. Vernisáţe se zúčastnila delegace 
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z polského partnerského města a města Klimkovic. Dvě z vernisáţí vzbudily mimořádný 

zájem veřejnosti: fotovýstava doc. Jindřicha Štreita „Lidé Vítkovska“ (od 8. do 29. 2.) a 

výstava obrazŧ, malovaných kytar a jiných předmětŧ Ivany Barazi (od 3. do 31. 10.). Na 

většině vernisáţí se o hudební doprovod postaraly děti ze ZUŠ Litovel.  

 Pořadŧ pro děti, mládeţ a rodiče bylo celkem 19, z toho 6 představení pro 

mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, 5 představení pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, 2 pořady pro 

děti a jejich rodiče a další ve spolupráci s ODS a Agenturou BAVI a DDM Litovel. Pro děti 

z MŠ a 1. stupně ZŠ se MK snaţí vybírat jak pořady hudební, loutkové a pohádkové, tak i 

naučné a výchovné. Osvědčily se také pohádkové neděle pro nejmenší děti. Tady zaujalo 

představení Pat a Mat podle známého večerníčku. Kombinace hraného projevu a 

promítání, spolu se zajímavou scénou, nadchlo děti i jejich rodiče. Pro děti z 2. stupně ZŠ a 

SŠ byl velmi přínosný pořad JUDr. Miloslava Dočekala „Nenech si ubliţovat a věř si“ o 

šikaně a kyberšikaně. O všech těchto pořadech je více v kapitole Události 2012 pod 

příslušným datem.  

 Pod hlavičkou: Kurzy, workshopy, besedy, autogramiády se skrývá 24 akcí, z toho 8 

ve spolupráci se Seniorklubem Litovel. Patří sem: taneční pro mládeţ – pokročilí; taneční 

pro dospělé – pokročilí; latinopárty pro ţeny – začátečnice; latinopárty pro ţeny – 

pokročilé; taneční kurz pro náctileté – začátečníci; taneční kurz pro dospělé – začátečníci; 

kurz tvoření – výroba vlastního šperku; kurz tvoření – tvoření s papírem; kurz tvoření – výroba 

vizitek na dárky a ozdobné balení dárkŧ. Celoroční pŧsobení měly: CARAMBA I. – kurz 

latinskoamerických tancŧ do 15 let; CARAMBA II. – kurz latinskoamerických tancŧ pro starší 

15 let (celkem 24 osob); roztleskávačky: GOLDEN BEES – starší ţákyně (31), TEENY TANY – 

mladší ţákyně (24), MINI TEENY TANY – předškolní děti. Jednorázovými akcemi byly: 

Povídání o Keni (beseda s Václavem Arnošem); Zdravý ţivotní styl (přednáška a beseda 

s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou); Čile po Chile (diashow česko-rakouské dvojice 

cestovatelŧ Kateřiny a Miloše Motani); Adventní tvoření (tvoření adventních a vánočních 

dekorací pod vedením floristky). Ve spolupráci se Seniorklubem šlo o prezentaci tvorby 

fotografŧ Jiřího Hrozka a Miroslava Pinkavy, 3 cestopisné přednášky s besedou, beseda 

„Vánoce v příkazském skanzenu“ s panem Boleslavem Vacou a 2 setkání s vedením 

Města Litovel. V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit jasně převládají 

taneční lekce, o které je stále velký zájem. Výborná je spolupráce se Seniorklubem a se 

seniory vŧbec, kteří se aktivně účastní kulturních akcí MK, k čemuţ nepochybně přispívá i 

dotace Města Litovel na jejich zlevněné vstupné.      

 Pod kapitolou ostatních akcí MK mŧţeme najít 3 pořady Hanácké ambasády 

„Přendite si splknót“ s doprovodem Hanácké mozeke, 2 večery filmové hudby a 3 akce 

předvánoční (Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, VI. slet čertŧ, Mikulášŧ a andělŧ, 

Vánoční Senz-akordování). Dvě zbývající akce si zaslouţí pozornost: jednou je hudebně 

dramatické zpracování básní litovelské autorky Jarmily Cholinské „Striptýz“, které proběhlo 

v Domě umění v Olomouci ve spolupráci s Tyflocentrem Olomouc a ZŠ Vejdovského a 

úspěšné představení „Všechnopartička“ – zábavný pořad Karla Šípa s hostem Josefem 

Náhlovským. Dalších 7 akcí bylo zde provedeno ve spolupráci s dalšími subjekty, například 

s Agenturou BAVI, Klubem českých turistŧ TJ Tatran, Nadací prof. Vejdovského, Hanáckou 

mozekou či Sdruţením ŠANCE – rodičŧ a přátel hemato-onkologicky nemocných dětí při 

Dětské klinice FN v Olomouci. Plesy, zábavy a taneční odpoledne – těch MK sám 
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uspořádal šest, mimo jiné i slavný jiţ XXVI. Hanácké bál v obou sálech Záloţny, dalších osm 

akcí tohoto typu bylo ve spolupráci s jednotlivými pořádajícími subjekty, včetně tanečního 

odpoledne „Vítání jara“ pořádaného Seniorklubem Litovel nebo Maturitní ples studentŧ 

GJO Litovel. I přes snahu po zkvalitnění programu i přípravy plesŧ, neustále jejich 

návštěvnost klesá. Ţe by se lidé uţ nechtěli bavit? 

 X. Hanácké Benátky – celoměstská akce v sobotu 9. června od 9.45 do 23 hodin je 

podrobně zachycena v kapitole Slavnosti. 

 S velkým ohlasem se setkaly akce Litovelského kulturního léta, kterým předcházel 

minifestival ţivé hudby VII. Folkové Pomoraví ve Vodácké restauraci Loděnice. Dalších 7 

akcí se uskutečnilo v areálu nádvoří MK v pátky a soboty mezi 7. - 28. červencem. 

V termínu od 10. – 13. srpna se na náměstí prezentoval Kinematograf bratří Čadíkŧ se 

čtyřmi zajímavými filmy. O všech výše uvedených akcích je moţno se podrobněji 

informovat v kapitole Události pod příslušnými daty. 

Zájmové skupiny Městského klubu: 

Smíšený pěvecký sbor MK Litovel – KANTIKA (je uveden v kapitole Zájmové organizace a 

sdruţení). 

Fotoklub při MK Litovel – skupina fotografŧ místního regionu (je uveden v kapitole Zájmové 

organizace a sdruţení). 

Studio ATELIÉR – skupina výtvarníkŧ místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve Výstavní 

síni MK i po celé republice. Nejúspěšnějšími členy jsou vedoucí studia ATELIÉR – výrobce 

šperkŧ pan Jiří Tomanec, malíř Jiří Zapletal a keramička Miluše Hlavinková.  

HANÁCKÁ AMBASÁDA – přátelé hanáckého nářečí. Činnost těchto nadšencŧ byla 

zaměřena především na 3 představení v Koncertním sále MK a na předvánoční 

vystoupení v Husově sboru. Program kombinovaný s vystoupením Hanácké mozeke měl 

prŧměrnou návštěvnost kolem 50 divákŧ. Stálými členy Hanácké ambasády jsou Zdeněk 

Braný, Jaromír Hlavinka st., Petr Linduška, Miloslava Flášarová a Karel Vinkler. 

V programech po dohodě vystupují i hosté, většinou členové kapely (Iveta Navrátilová) 

nebo „získaní“ vypravěči v hanáčtině (školák Josef Havlíček). Za zmínku stojí, ţe jeden 

z členŧ ambasády – knihkupec pan Petr Linduška ze zábavných historek prezentovaných 

při těchto pořadech, kaţdoročně vydává kníţku parafrází na hanácké pověsti, 

svérázných fejetonŧ, úvah a roztomilých básní, kořeněných hanáckým svérázným 

humorem. Po knihách „Toţ tak“ a „Toţ bať“ to byla kniha „No deť“.  

 MK zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské sluţby pro 

soubory či sdruţení, které nemají právní subjektivitu. Dle moţností jsou jim poskytovány 

základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví, propagace a 

uplatnění při akcích pořádaných MK i jinými pořadateli). Tak či onak se podpora týká 

folklorního souboru HANAČKA, smíšeného pěveckého sboru SENZAKORD o.s. a kapely 

COKOLIV. Podrobněji o jejich činnosti v kapitole Zájmové organizace a sdruţení. 

Seniorklubu Litovel je poskytován bezplatný pronájem Malého sálu Záloţny pro deset jeho 

akcí během roku (z rozhodnutí Rady města Litovel). 
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 Některým z uvedených subjektŧ je pronájem poskytován trvale (HANAČKA, 

COKOLIV, SENZAKORD), kromě nich ještě dalším šesti nájemcŧm (Mateřské centrum 

Rybička, KARAOKE BAR, Advokátní kancelář JUDr. Calábkové, Pedagogicko-

psychologická poradna, prodejna MOZAIKA pana Petra Hájíčka, prodejna RAKOLA pana 

Radka Kohoutka). Krátkodobý pronájem byl poskytován pořadatelŧm kulturních, 

společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které MK zajišťoval buď 

jako spolupořadatel nebo formou pronájmu prostoru a sluţeb. Slouţily také jako nácvikové 

a zkušební prostory kurzŧm a souborŧm zájmových činností a jejich vytíţenost byla v roce 

2012 maximální. MK spolupracuje více neţ s 15 subjekty na velmi dobré úrovni.  

 Personální oblast – zaměstnáno je 7 stálých pracovníkŧ, ředitelkou je i nadále Bc. 

Hana Vogelová, dále jsou to: asistentka a propagační pracovnice Pavlína Vařeková, 

provozní a organizační pracovnice paní Alena Nepustilová, ekonomka a účetní Ing. 

Kateřina Kolářová, technik-údrţbář Miloslav Pudil, technik-elektrikář a zvukař František 

Machač, uklízečka a provozářka paní Hana Richterová. Mimo jiné vykonávají tyto činnosti: 

zajišťování oblasti dramaturgie a produkce; poskytování kompletního kulturního servisu 

občanŧm; vyřizování grantŧ, dotací a sponzoringu; výroba plakátŧ a propagačních 

materiálŧ; propagace činnosti formou měsíčních programŧ; součinnost s autorskými 

organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj.; ediční činnost; metodická pomoc souborŧm a 

zájmovým skupinám; organizování kurzŧ; součinnost s dalšími kulturními subjekty města a 

regionu; zajištění komplexního provozu, údrţby a úklidu budov a místností ve správě MK; 

zajišťování krátkodobých pronájmŧ sálŧ; technické zajištění pořádaných akcí; uzavírání 

objednávek a smluv; zajištění ubytování a stravování pro účinkující; předprodej vstupenek; 

zajišťování pořadatelské sluţby, hasičŧ a šatnářek na akcích; zajišťování revizních 

prohlídek; bezpečnost práce; vedení pokladny a provozního účetnictví; inventarizace, 

fakturace, mzdy a odvody, rozpočty, vyřazování majetku, komplexní vedení podvojného 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

 Vzhledem k nízkému počtu zaměstnancŧ, vykonávají stávající většinou kumulované 

funkce. Z úsporných dŧvodŧ není stále obsazeno místo programového pracovníka a jeho 

práci tak trvale vykonává ředitelka MK. Klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníkŧ 

na „Dohody o provedení práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, 

pomocné a jiné sluţby nutné ke kvalitnímu profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí.  

 Hospodářský výsledek za rok 2012 činil zisk 2 648 Kč. Krajský úřad Olomouc poskytl 

na základě grantu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji 2012“ na celoměstskou 

akci Hanácké Benátky částku 200 000 Kč, Město Litovel na akce „Vánoce na náměstí“ 

částku 100 00 Kč. Nadace Český hudební fond poskytla na koncerty sezóny 2011/2012 

12 000 Kč, Nadace Bohuslava Martinŧ částku 4 000 Kč, Nadace Leoše Janáčka částku 

2 000 Kč. Celková částka získaná z mimorozpočtových poloţek byla 3 000 Kč a celková 

částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorŧ 226 454 Kč.  

 V prŧběhu roku se podařilo realizovat rekonstrukce a inovace z vlastních zdrojŧ MK: 

opravu ventilace v Karaoke baru, protipoţární nástřik opon ve Velkém sále Záloţny, 

zatemnění nových oken Velkého sálu Záloţny, výměnu počítačové techniky, zakoupení 2 

nových reproduktorŧ a 6 divadelních reflektorŧ. Město Litovel zajistilo výměnu oken 

Velkého sálu Záloţny a zakoupení nových ţidlí pro tento sál. Pro výhledové investice je 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

211 

 

dlouhý seznam nutných zásahŧ, především zateplení a inovace osvětlení, elektrických 

rozvodŧ a jevištní techniky Velkého sálu Záloţny, výměna oken v Malém sále Záloţny a 

zbytku oken v budově MK pro velký únik tepla, výstavba technického výtahu a zajištění 

statiky šaten a jeviště na Záloţně aj. 

 Městský klub Litovel uspořádal v roce 2012 celkem 204 akcí, kterých se zúčastnilo asi 

28 000 návštěvníkŧ, divákŧ nebo posluchačŧ z toho: 7 divadelních představení, 32 

koncertŧ, 8 koncertŧ KPH, 8 koncertŧ ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko a MAS 

Moravská cesta o.s., 16 výstav (+ 15 výstav členŧ Fotoklubu Litovel mimo Výstavní síň MK), 

19 pořadŧ pro děti, 11 besed, 4 kurzy společenského tance, 4 kurzy latino tancŧ, 3 kurzy 

roztleskávaček, 4 kurzy tvoření, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejich rámci 9 

koncertŧ a 18 akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové  Pomoraví (v jeho rámci 3 

koncerty), 7 koncertŧ v rámci Litovelského kulturního léta, promítání 4 filmŧ Letního kina, 14 

plesŧ, zábav a tanečních večerŧ a 17 ostatních akcí. Dále se kolektiv MK podílel 

částečnou organizací, technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 359 akcích a 

pronájmech jiných pořadatelŧ.   

 MK se mŧţe směle ohodnotit jako velmi úspěšný klub se stmeleným a aktivním 

kolektivem. Dokáţe se inspirovat úspěchy a profitovat na oblíbených akcích, aniţ se 

podbízí vkusu, a také se poučit z chyb a vyvarovat se nedostatkŧ. Úspěch závisí na mnoha 

někdy nevyzpytatelných faktorech – zájmu o kulturní akce, trţby z doplňkové činnosti, 

počtu prostředkŧ získaných ze sponzoringu, grantŧ a nadací. Hlavně pak závisí na výši 

podpory od zřizovatele – Města Litovel. Zatím se daří plnit rozpočet i přesto, ţe se ceny 

kulturních pořadŧ, energií i DPH neustále zvyšují, přičemţ rozpočet je jiţ několik let 

víceméně stejný. Nelze podcenit ani dopad finanční krize, který se odrazil v počtu divákŧ, 

posluchačŧ či návštěvníkŧ akcí MK. Proto je potřeba závěrem pochválit vedení i všechny 

zaměstnance MK za jejich obětavou práci, kdyţ vše věnují přípravě perfektního prŧběhu 

plánovaných akcí. Ne nadarmo je nyní Litovel povaţována za významné centrum kultury 

na Hané, a za to patří pochvala právě výše jmenovaným.      

 

34. PUBLIKACE   

 Rok 2012 byl na publikace dosti chudý.  V červnu vyšla ročenka Muzejní společnosti 

Litovelska „Zajímavosti z Litovelska 2011“, v níţ mimo jiné čtenáři najdou příspěvek o 

pivovaru v Pňovicích, litovelském Nečízu, varhanách na Litovelsku i Bouzově, Vilému 

Švecovi, objeviteli Javoříčských jeskyní nebo o bylinkářství na Litovelsku. Ve 160 stránkové 

publikaci 27 stran tvoří obrazová příloha.  Redakčně ji připravil Mgr. Robert Najman, 

pracovník muzea. 

 Mladý litovelský básník Michal Zapletal po první sbírce Květiny z Korintu (2010) vydal 

letos další sbírku „Čekání na zázraky“. Osobní lyrika odráţí autorovy pocity, často na 

pozadí přírodních motivŧ. Kníţka je znatelným literárním posunem autora, který 

reprezentuje nejmladší uměleckou generaci našeho města. Jeho vzory jsou básníci 

Francois Villon, Jan Zahradníček nebo Karel Kryl.  
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 Pozoruhodné dokumentační dílo „Ješov v proměnách čtyřiceti let“ vydal fotograf 

Miroslav Pinkava. Ve svém rodném Ješově 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. Součástí knihy jsou i staré fotografie z rŧzných akcí konaných 

v obci.  

 Mikroregion Litovelsko nezŧstal ani letos nic dluţen své aktivní publikační činnosti. 

Tou nejvýznamnější publikací jsou „Obrázky z Litovelska“, kterou připravila manaţerka 

mikroregionu, pracovnice MěÚ Litovel paní Eva Vaňková ve spolupráci se starosty 

mikroregionu. Byly vyuţity i fotografie z archivu Machovský mapy s.r.o. a archivu Města 

Litovel. Publikace byla vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zajímavé 

fotografie a doplňující text se týkají obcí: Bílá Lhota (Arboretum, vodní elektrárna Nové 

Mlýny – významná technická památka); Bílsko (kostel Boţského srdce Páně);  Bouzov 

(hrad, Trojský kŧň, Muzeum Bouzov, vápencová pec u Kovářova);  Červenka (Mariánský 

sloup, kostel a klášter sv. Alfonse); Dubčany (Dubčanská okrouhlice); Haňovice (kaple sv. 

Cyrila a Metoděje);  Cholina (kostel Nanebevzetí Panny Marie, Svatá voda, Hanácké 

muzeum); Litovel (morový sloup, GJO, socha Panny Marie Immaculaty u Studánky, 

muzeum); Chudobín (kostely, zámek); Loučany (kaple sv. Floriána a Isidora, lípa na břehu 

Šumice); Loučka (pomník legionářŧ s bustou T. G. Masaryka); Luká (kostel Narození sv. 

Jana Křtitele, Javoříčské jeskyně); Měrotín (kostel sv. Martina, Parduska); Mladeč (jeskyně, 

Čertŧv most, zámek Nové Zámky);  Náklo (pamětní deska MUC. Jana Opletala, kostel sv. 

Jiří, vodní nádrţ Náklo); Náměšť na Hané (zámek, kostel sv. Kunhuty, kaple sv. Martina); 

Olbramice (kaple sv. Víta, socha Jana Nepomuckého); Příkazy (Hanácký skanzen, ţudry, 

kaple sv. Cyrila a Metoděje); Senice na Hané (Svatá voda, kostel sv. Máří Magdaleny); 

Senička (protipovodňové zídky, Šrámkova studna, kaple sv. Andělŧ stráţných);  Slavětín 

(kaple sv. Cyrila a Metoděje, památník padlým); Střeň (kaple sv. Jiří);  Vilémov (kostel sv. 

Kateřiny, Vilémovský lev – památník obětem světových válek, chrám a pravoslavný 

monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice). V závěru je charakteristika Mikroregionu Litovelsko 

jako dobrovolného svazku 22 obcí, jsou uvedeny počty obyvatel kaţdé obce, jméno 

starosty a kontakty (emailové adresy, webové stránky, čísla telefonŧ).         

 

35. OPRAVY, PAMÁTKY 

           V Městské knihovně konečně došlo k realizaci přístavby výtahu a schodiště: projekt 

zpracoval Ing. arch. Michal Giacintov, stavěla firma PPD  Steelglass Ostrava, 

subdodavatelem výtahu byla firma Kone. Celkové náklady byly téměř 2,8 mil., z toho 70 % 

nákladŧ bylo hrazeno z grantu „Program mobility Vládního výboru pro zdravotně 

postiţené občany“, a konkrétní administrace probíhala prostřednictvím Ministerstva kultury 

ČR (všechna ministerstva pracují v tomto programu dle zaměření projektu – pro nás tedy 

MK ČR).  

Co je dŧleţité, je to, ţe nejde o pouhý výtah, nýbrţ i nové pohodlné schodiště, které je 

bezpečnější neţ strmé stupně uvnitř budovy. Přístavbu k budově knihovny v dvorním traktu 

tvoří dvě prosklené šachty, ve vnitřní jezdí výtah, vnější je kolem schodiště. Slouţí všem 

uţivatelŧm bez rozdílu, nicméně nejvíc ji přivítali handicapovaní, matky s malými dětmi, jak 
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s batolaty, tak s dětmi v kočárku a v neposlední řadě starší spoluobčané. Realizací této 

stavby se litovelská knihovna zařadila mezi bezbariérové veřejné prostory. Do knihovny, 

oddělení pro dospělé v 1. NP přijde kaţdé pŧjčování v prŧměru kolem stovky uţivatelŧ, 

vybudování bezbariérového přístupu bylo tedy podle názoru ředitelky knihovny Mgr. Lenky 

Fišrové více neţ potřebné. Slavnostní otevření se konalo 3. 10. – více viz v kapitole Události. 

Revitalizace historického centra města Litovel – ulice 1. máje 

Plánovaná oprava ulice 1. máje měla pŧvodně probíhat mezi Hanáckými Benátkami a 

Litovelskými slavnostmi (od června do začátku září mělo být dle plánu pracovníkŧ odboru 

MHaSI s pracemi hotovo). Vzhledem k rekonstrukci plynovodního potrubí v centru města, 

byl začátek prací posunut aţ na konec července. Z tohoto dŧvodu nebylo moţné dodrţet 

dohodnutý termín, který byl následně posunut aţ do 7. října, kdy proběhlo předání hotové 

stavby. Vzhledem k dlouhodobým pracím, nejdříve při rekonstrukci plynovodu a poté na 

předláţdění ulice s rozšířením chodníkŧ na úkol komunikace, docházelo na ulici ke 

konfliktním situacím, kdy občané města Litovel byli znepokojeni nekončícím kopáním, 

vrtáním a prašností v této ulici. Ale nejhorší jsme přečkali a dnes jiţ máme krásnou nově 

předláţděnou ulici s rozšířenými chodníky (tedy kde to bylo moţné), s novým veřejným 

osvětlením, s novými bezbariérovými nástupy na chodníky a odvodněním komunikace. 

Slavnostní otevření rekonstruované ulice se konalo 23. 10. – více viz v kapitole Události.  

Materiálové provedení bylo v historickém centru nutné zachovat, a proto byly opět 

pouţity ţulové kostky 10x10 cm, ţulové obrubníky a v chodnících mozaika 5x5 cm. Délka 

opravené ulice 1. máje je cca 220 m. Celková cena opravené komunikace činí 5 480 244 

a stavbu provedla stavební firma KARETA s.r.o. Bruntál.  

 Další „pomník“ stavebních prací ve městě, opravy hradeb, pomalu mizí. Městské 

opevnění nechal postavit král Jan Lucemburský ve 14. století. Kdysi hradby obyvatele 

města chránily. Pak ale tísnily a bránily dalšímu rozkvětu. Dnes jsou pro nás kusem historie, 

a proto se je snaţíme zachránit! Letos na opravu zhruba třísetmetrového úseku hradeb 

padne 600 000 korun, dvě třetiny z této sumy pokryje dotace z ministerstva kultury. 

„Hradby jsou kulturně historická památka, takţe letos se pustíme do chátrající části 

v Jungmannově ulici. Jde o místo dobře viditelné směrem od domova dŧchodcŧ u 

Olomouckého rybníka“, popisuje situaci místostarosta Petr Šrŧtek.    

 Před zhruba pěti lety byl jiţ opraven asi nejdelší souvislý pás hradeb v parku Míru. 

„Nyní se dostal na řadu nejbliţší navazující úsek. Uţ jsme vypsali výzvu k podání zakázek a 

pak proběhne výběrové řízení,“ nastínil místostarosta.  Do konce března se také musely 

ministerstvu dodat podklady pro přidělení přislíbených peněz. Hradby vybudované ve 14. 

století chránily obyvatele města aţ do třicetileté války. Po dobytí města Švédy byly 

pobořeny. Měšťané později hradby znovu opravili, coţ dokládá zazděný kámen 

s letopočtem 1691 v nádvoří Revoluční ulice. Dnes je moţno si prohlédnout jen několik  

málo úsekŧ. Nejdelší souvislý pás je právě v parku Míru, částí je lemované i nádvoří za 

knihovnou, menší část je v zahradách kolem promenády od muzea za elektrárnou, kus je 

v ulici Boţeny Němcové a pak uvedený kus v Revoluční ulici. U některých částí je bohuţel 

z obou stran zástavba, takţe nejsou zvenku vidět.     
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 Opravené hradby jistě budou dalším lákadlem pro očekávané turisty, stejně jako 

snaha vylepšit nabídku návštěvy radniční věţe. Ta má novou atrakci – komŧrku, z níţ kdysi 

hlásný bděl nad Litovlí a především nad tím, aby ji nezachvátil poţár. Lidé, kteří vystoupají 

na věţ, se nyní mohou těšit nejen za slunečných dnŧ na krásný výhled na Praděd, 

Litovelské Pomoraví, zámek Úsov či na Svatý Kopeček, ale i na prohlídku opravené 

světničky hlásného, která je vybavena dobovými předměty. Navíc se má expozice 

v budoucnu rozšířit o další exponáty.   

 „Nyní například sháníme stylový stŧl, který by se do expozice hodil. Jinak některé 

z exponátŧ, které jsou uţ v místnosti, pocházejí z depozitáře našeho muzea. Nedávno jsme 

zase objevili heligonku, kterou jsme také vystavili,“ uvedl náš místostarosta pan Petr Šrŧtek.  

Kromě toho je v jednom z pater radnice vystavený i hodinový stroj, který ještě před 

několika lety řídil věţní hodiny.  Do budoucna se plánuje i otevření minigalerie ve věţi. Ji 

samotnou ovšem podstatnější rekonstrukce teprve čeká. „Potřebuje nové omítky, rozvody 

elektřiny i vody. Spravit by potřebovaly také schody,“ vypočítává dále místostarosta s tím, 

ţe stavba se bude opravovat postupně podle finančních moţností města. Chceme se jí i 

nadále chlubit, vţdyť se svými 72 metry je nejvyšší věţí stojící na řece Moravě, přesněji nad 

jedním z jejich ramen – Nečízem. Od měsíce května 2012 si ji turisté i místní zájemci mohou 

prohlédnout i během soboty odpoledne a také v neděli.  

 Hledáme i další „taháky“ na turisty. Netradiční výzdobu dostala i Základní škola 

Jungmannova, na jejíţ fasádě se objevily nové sluneční hodiny. Celá tisíciletí měřili lidé čas 

pomocí slunečního svitu, délky a směru stínu. Nyní s nápadem přišla pracovnice Městského 

úřadu paní Eva Vaňková. „Stěna na budově školy se přímo nabízela. Je orientována na jih 

a uţ zdaleka budou hodiny dobře vidět,“ vysvětluje. Její nápad podpořili zastupitelé a na 

vytvoření hodin uvolnili 20 000 korun. Město také vyhlásilo soutěţ o jejich výtvarné pojetí. 

Z 27 návrhŧ nakonec vybrali motiv, který se nejvíc líbil i lidem hlasujícím v anketě. Byl to 

návrh paní Dity Foretové z Litovle.  

 Aby hodiny nebyly jen estetickým doplňkem na budově školy, ale ukazovaly i 

správný čas, musel se určit azimut stěny. S technickou částí pomohli odborníci z Hradce 

Králové, kteří se hodinám dlouhodobě věnují. „Není to tak jednoduché, jak to na první 

pohled vypadá. Všechno se musí správně vypočítat, měří se přesná poloha i odchylky,“ 

popisuje paní Eva Vaňková.  Kdyţ bude svítit slunce, budou hodiny ukazovat čas od osmi 

hodin ráno do pŧl šesté odpoledne. Doufejme, ţe se stanou novým zajímavým turistickým 

cílem, stejně jako další sluneční hodiny, kterých se v nejbliţším okolí nachází několik. 

K vidění jsou na domech, kapličkách, farách nebo v zahradách. Některé ještě září 

novotou, další uţ poznamenal zub času. Neznámého stáří jsou třeba sluneční hodiny, které 

mohou turisté najít vyryté do pískovcového zábradlí ochozu na radniční věţi. Asi se podle 

nich dříve seřizovaly hodiny na věţi? 

 Na paní Evu musíme prozradit i něco dalšího. Sluneční hodiny obecně ji zaujaly 

přibliţně před dvěma lety, kdy si všimla hodin ve štítu kapličky sv. Anny v Unčovicích z roku 

1989. Od té doby pátrala po dalších slunečních hodinách na Litovelsku a brzy objevila 

další dvoje na hospŧdce v Březovém. Postupně se její seznam takových míst rozrŧstal tak 

se rozhodla všechny vyfotografovat a umístit do leporela, které nakonec vydal 

Mikroregion Litovelsko, kterého je mimochodem reprezentantkou a manaţerkou.  O tomto 
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tisku se mŧţete více dočíst v kapitole Publikace. Paní Evě se nejvíce líbí hodiny na faře 

v Cholině, které prý jdou úplně přesně a krásné hodiny na hradním nádvoří Bouzova. Jen 

pro zajímavost – v celém Olomouckém kraji mohou najít všímaví pozorovatelé na 150 

slunečních hodin. Nejvýše nad zemí se nacházejí hodiny na náměstí ve Šternberku z roku 

1783, kde je číselník umístěný ve výšce 35 metrŧ. 

 Snad by bylo dobré uvést, ţe nové věci vítáme, ale chceme také mít pro město 

jednotný ráz a rukopis, aby to nebylo „Kaţdý pes, jiná ves“. To uţ nám od letošního roku 

nehrozí, máme na to odborníka – architekta. Město zřídilo pozici městského architekta a 

pomáhat, aby ulice měly určitou „štábní“ kulturu a jednotný ráz bude pomáhat Ing. arch. 

Milan Obenaus. Měl by také usměrňovat i soukromé investory a radit jim, které typy staveb 

se do města a jeho částí hodí. „ Obvykle městu není lhostejné, jak bude dál v budoucnu 

vypadat. Mŧj hlas je poradní. Ale kdyţ píšu odborné posudky pro konkrétní věci, tak váţím 

kaţdé slovo a dělám si rozbor toho, kde bude daná stavba stát,“ uvedl Obenaus.  Snaţí se 

v případě potřeby stavebníkŧm poradit a říct, v čem je, nebo není jejich projekt dobrý a 

jak jej případně vylepšit. Při spolupráci s městem Litovlí má dobré zkušenosti. „Podařily se 

nám věci, které by aţ tak dobře nedopadly, učesat,“ uvedl architekt.  

 Město vyuţívá sluţeb architekta jen externě. „Smyslem není trápit stavbaře, ale 

pokud vedle sebe vyroste domek s šikmou střechou, s rovnou a kousek dál nějaká hala, 

příliš dobře to nevypadá.,“ uvedl náš starosta Ing. Zdeněk Potuţák.  Jako příklad uvedl ulici 

Příčnou, v níţ stojí na jedné straně prŧmyslová stavba, vedle ní obchod a přes silnici 

rodinný dŧm. „To je špatně. Co tu vzniká, musí mít v daném prostoru určitý jednotný ráz. 

Proto jsme si přizvali architekta. Chceme, aby tam nevyčnívalo něco, co sem naprosto 

nepatří. Pokud stavební odbor zjistí, ţe plánovaná stavba nebude do daného prostoru 

zapadat, řekne, ţe chce vyjádření městského architekta. Za návrh zaplatí město. Chápu, 

ţe si člověk vybírá podle svého vkusu, ale není na škodu mít uţ do počátku informace, 

které by člověku napomohly,“ dodává náš starosta. Také Litovelské Pomoraví vydalo 

broţuru, která by mohla stavebníkŧm ulehčit ţivot. „Jsou v ní uvedeny typy domŧ, které se 

do této krajiny luţních lesŧ hodí, a jsou v ní nafocené i dobré a špatné příklady jiţ 

postavených domŧ,“ doplnil ještě na závěr Ing. Potuţák.   

 I kdyţ, bohuţel, do našeho katastru jiţ nepatří, jsou následující plány na proměnu 

areálu po jejich uskutečnění schopny zvýšit atraktivitu turisticky zajímavého místa v těsné 

blízkosti Litovle. Částečně ještě letos a v následujících měsících a letech by velká proměna 

Nových Zámkŧ u Litovle pod heslem: místo tankŧ koně!, mohla být pro turistický ruch 

v okolí Litovle nadmíru zajímavá. Bývalá kasárna na Nových Zámcích by se měla radikálně 

změnit. Kulturní památku zvanou Hospodářský dvŧr do roku 2008 uţívala armáda, slouţila 

jako sklady pro tanky a vojenské automobily. Nedávno areál od ministerstva obrany získal 

nový majitel. Ten v něm hodlá mimo jiné zřídit prostory pro chov koní, jízdárnu, penzion a 

v okolí chce vybudovat síť hipostezek.  

 Něco z historie: stavba hřebčína na nových Zámcích začala roku 1634. Kolem roku 

1690 prošel Hospodářský dvŧr barokní přestavbou společně se sousedícím zámkem. Tehdy 

rod Liechtensteinŧ nechal vystavět zámek na místě renesančního loveckého zámečku 

pánŧ z Boskovic.  Do rukou kníţat z Liechtensteina  se Nové Zámky dostaly sňatkem Anny 

Alţběty Černohorské z Boskovic a Karla I. z Liechtensteina. Objekt utrpěl velké škody 
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v období pruské okupace ve 40. letech 18. století, ale chov koní se zde udrţel. Nové 

Zámky byly přestavěny v letech 1730 – 1733. Po poţáru roku 1805 zadal kníţe Jan Josef 

kníţe z Liechtensteinu dvornímu architektovi Josefu Hardmuthovi vypracování plánŧ na 

empírovou přestavbu. V letech 1806 – 1808 přistoupili Liechtensteinové k rekonstrukci 

vyhořelého zámku a současně s obnovou zámecké stavby nechali vystavět dnešní 

Hospodářský dvŧr nacházející se před hlavním prŧčelím zámku. Část objektu zřejmě 

navázala na pŧvodní barokní hřebčín. Opravy skončily kolem roku 1820. 

 Rozsáhlý plán má zvýšit atraktivitu tohoto turisticky zajímavého místa. „Jedná se o 

dobře situovaný objekt s hlubokou historií. Navíc je zasazený do nádherné přírody 

Litovelského Pomoraví,“ uvedla za autory projektu Zdeňka Kocourková. Nový majitel Ing. 

David Dostál chce do prostor donedávna chátrající památky mimo jiné přesunout chov 

koní, kterým se jeho rodina dlouhodobě zabývá. Jde o ustájení asi čtyřiceti koní, které jsou 

zde jiţ od oficiálního otevření na konci letošního června. Polovinu boxŧ mohou vyuţívat 

pro svá zvířata i další majitelé koní.  

 Novinkou je také vznik Jezdeckého klubu Nové Zámky. Jeho členŧm bude 

v budoucnu k dispozici moderní parkurové závodiště či dvě kryté jezdecké haly. Na 

nádvoří Hospodářského dvora má vzniknout místo pro drezúru. Klub bude nabízet mimo 

jiné vyjíţďky do přírody, výcvik jezdcŧ a bude pořádat letní tábory. Od léta je jiţ v provozu 

zahradní restaurace s letní terasou. Do budoucna bude součástí restaurace lovecký 

salonek s vinným sklepem a jezdecký salon. Ve výhledu je i stavba penzionu aţ pro 50 

hostŧ.  

 Okolní krajinu Nových Zámkŧ protká síť hipostezek pro jízdu na koních Litovelským 

Pomoravím. O úplně nové cesty však nepŧjde. Tvŧrci plánŧ hodlají vyuţít stávající síť cest, 

kterou právě pro jízdu na koních vyuţívali uţ Liechtensteinové jako někdejší majitelé 

panství. Jednalo by se o delší okruh, který by vedl aţ k Úsovu, a kratší, který by tvořily stezky 

jen v okolním lese Doubrava. Zvaţuje se i okruh směrem k Bouzovu. 

 Proti stezkám nic nenamítá ani Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví. „V podstatě jsou tyto aktivity jedněmi z těch, které do chráněné krajinné oblasti 

patří víc neţ cokoliv jiného. Díváme se na ně jako na moţnost vyuţití rekreačního 

potenciálu, který je, pokud nedochází k nějakým extrémŧm, v souladu s ochranou 

přírody,“ míní vedoucí S CHKO LP Ing. Michal Servus s tím, ţe k plánŧm měli zatím jen jednu 

zásadní výhradu: „Aby tam nedocházelo ke konfliktŧm mezi pěšími, s lesnickým provozem 

nebo se trasy moc nekříţily s cyklostezkami. Proto bude dŧleţitou součástí vyjednávání, jak 

bude areál vypadat,“ dodal. 

 Lidé by měli mít moţnost nahlédnout i do jiţ delší dobu plánovaného „malého 

lednicko-valtického areálu“, který má připomínat rozsáhlé úpravy okolí do podoby 

anglického parku s oborou, které nechali na nových Zámcích provést uţ Liechtensteinové.  

Podobně jako v Lednici a Valticích navíc existuje v okolní krajině řada menších, všem 

Litovelanŧm dŧvěrně známých staveb, jako je třeba Obelisk, Rytířská síň, Chrám přátelství 

– Templ nebo Čertŧv most. Věřme, ţe se podaří většinu záměru realizovat a posílit 

atraktivitu těchto prostor pro turisty.             
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36. LITOVELSKÁ VÝROČÍ 

Události z historie města vybral pan Lubomír Šik 

760 let 

Rok 1252 je pravděpodobná doba zaloţení města Přemyslem Otakarem II. v sousedství 

„Starého města“ (Antiqua civitas). V r. 2005 zveřejnil Mgr. Pavel Šlézar, ţe vzorky dřeva, 

získané při archeologickém prŧzkumu kanalizace, zařadila dendrologická analýza do let 

1252 aţ 1256, coţ upřesňuje dobu zaloţení města. Lokátorem byl Heinrich Epich, asi bratr 

olomouckého fojta. Ten nechal vytyčit hranice města, rynk i parcely (dosud v rozvrţení 

historického jádra zachované). Přivedl 57 osadníkŧ, počet vychází z pravovárečných 

domŧ. Král osvobodil nové německé osadníky od daní na 15 let, pak měli platit z kaţdého 

lánu pŧl hřivny stříbra. První domy byly vesměs dřevěné, nejspíš polozemnice, nicméně 

románský sloup ve sklepě lékárny na náměstí svědčí o časné stavbě kamenných domŧ. 

Také ve sklepě Městského klubu na náměstí se nalezly základy kamenného hrázděného 

domu z poloviny 13. st. Kamenná, byla především rychta, dnešní radnice. Podle rozboru 

archeologŧ Litoveláci ve 13. století jedli ořechy, jablka, broskve, slívy, borŧvky, pěstovali 

pohanku, oves, ţito, len, okurky, rozšířená byla vinná réva. Čilý dálkový obchod dokládají 

zrníčka fíkŧ nebo černý pepř. 

745 let 

Roku 1267 vznikl před hradbami (extra muros), dnes sídliště Vítězná, klášter sv. Ducha. Řád 

rytířŧ sv. Ducha vznikl za křiţáckých válek ve Francii, v Montpellieru. Roku 1209 zaloţil na 

předměstí Vídně hospitál k ošetřování chorých a podpoře chudých. Z tohoto hospitálu 

pak povolal Přemysl Otakar II. řeholníky do Litovle a ti postavili mezi starým a nově 

zaloţeným městem klášter a špitál pro choré a chudé – ad opus infirmorum et pauperum, 

klášter se stal vídeňskou filiálkou. Areál kláštera tvořily dva oddělené objekty, byla to 

komenda s kostelem P. Marie Sasské (přibliţně v místech prodejny Albert) a na druhé 

straně cesty k Uničovu hospitál s kaplí sv. Josefa (pozdější městský chudobinec, dnes 

činţovní dŧm na rohu Kysucké a Vítězné ulice). V klášteře ţilo asi 12 bratří, mimo to klerici, 

novicové, ţáci a almuţníci, kteří sbírali příspěvky pro špitál. Řeholníci nosili černý hábit 

s bílým dvojitým kříţem na levé straně prsou. Jejich hlavním posláním byla péče o chudé a 

nemocné.  

725 let 

Nejstarší zachovaná listina litovelské historie byla vystavena 13. října 1287 králem 

Václavem II. v Olomouci a je psána latinsky. Lokátor Epich zřejmě v neklidné době po 

Přemyslově smrti a snad i při potíţích, jimiţ procházelo nově zaloţené město, přišel o část 

pŧvodního majetku. Jeho synovec, téţ Heinrich Epich, poţádal pak krále Václava II. o 

potvrzení vlastnictví rychty, případně majetkovou kompenzaci za ztracený majetek. V 

listině krále Václava II. je vypsán rychtářŧv majetek, král potvrzuje fojtství Heinricha Epicha, 

povoluje mu koupi ztracené části rychty a pokud se mu nepodaří získat mlýn, smí postavit 

nový. Uţ v této listině jsou také zmíněni příseţní konšelé, iurati, tedy jakási samospráva. 
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685 let 

03. 02. 1327 král Jan Lucemburský rozšířil Litovli mílové právo na vaření piva, udělené 

Václavem II., i na provozování řemesel a povolil stavbu hradeb. Město bylo dosud 

opevněno jen hliněným valem, příkopem, kolovou hradbou a vodními toky Moravy. 

Hradby dlouhé 1280 m, vysoké 4,8 m a široké 2 m spotřebovaly kolem 13,6 tisíc kubíkŧ 

kamene a vápna, tj. cca 18.000 naloţených vozŧ z okolí (Mladeč, Medlov), coţ byla těţká 

práce pro dvě generace občanŧ, kteří ovšem měli také své běţné povinnosti s opatřením 

výţivy a řemesla.  

670 let 

Z poloviny 14. století je první zpráva o knězi ve farním chrámu. Kazatel Bedřich odkázal 24. 

09. 1342 špitálu sv. Ducha zahradu. Patronát nad kostelem měl od počátku panovník, ale 

r. 1342 přešel patronát na klášter Králové na Starém Brně, zaloţený Eliškou Rejčkou, ta 

měla asi na Litovli věno po Václavu II. 

Mezi řeholníky kláštera sv. Ducha je v tomto roce uveden i Petro Scolare, učitel, který v 

klášteře učil řádové čekatele i děti měšťanŧ. Je to tedy i první informace o škole v Litovli. 

660 let 

Litovel byla zaloţena podle magdeburského práva, aţ r. 1352 markrabě Jan Jindřich jí 

udělil “vratislavské právo" s odvolacím soudem v Olomouci. V oblasti magdeburského 

práva byl nejprve odvolací stolicí Uničov, který měl právní ustanovení uţ z r. 1223, ale roku 

1352 dostala výslovně zmocnění Olomouc, která ovšem sama někdy hledala naučení ve 

Vratislavi. 

630 let 

Markrabě Prokop ustanovil listinou z r. 1382 rychtářem v Litovli Mikeše ze Ţerotína. Tato 

listina napovídá, ţe Prokop byl tehdy pánem města, ale o dva roky později jiţ zase 

markrabě Jošt povoluje Václavovi z Jevíčka, aby roční činţi z Brníčka odkázal špitálu sv. 

Ducha. To opět svědčí o podřízenosti města markraběti Joštovi. 

V tomto roce je poprvé písemně zmíněn kostel sv. Jakuba na Starém městě, je ale 

nepochybně mnohem starší. Podřízen byl farnosti v Medlově, slouţil pŧvodnímu sídlišti a 

zpočátku i novému královskému městu. Poslední kostelní věnování ke sv. Jakubu je z r. 

1384, v té době tedy nejspíš převzal funkci městského kostela nový chrám svatého Marka 

uvnitř městských hradeb. 

610 let 

Aţ do 14. století si udrţoval převahu ve správě města rychtář, v oblasti magdeburského 

práva zvaný fojt. Byl zástupcem panovníka a hájil především jeho zájmy, teprve v druhé 

řadě byl hlavou městské samosprávy. Ta se postupně osamostatnila a nakonec zcela 

převáţila. Po dvou prvních rychtářích z rodu Epichŧ nemáme 72 let ţádné zprávy o 

představitelích města, aţ roku 1359 je uveden rychtář Jakub. Z vlastnictví rychty se stala 

především majetková záleţitost. Roku 1398 hejtman Přibík z Odlochovic koupil městskou 
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rychtu pro markraběte Prokopa a ten ji roku 1402 prodal Sulíkovi z Turovic. Aţ r. 1483 

poslední dědičný rychtář Martin Tepfer prodal rychtu městu za 290 kop grošŧ. Od té doby 

byl rychtář členem městské samosprávy a v podstatě policejním úředníkem. 

580 let 

Roku 1432 císař Zikmund potvrzuje Úsovské panství synŧm Jana z Vlašimi, Karlovi a 

Václavovi. Úsovský újezd dostal kolem roku 1260 od Přemysla Otakara II. olomoucký 

purkrabí Jiljí ze Švábenic a postavil zde hrad, který se brzo stal mohutnou středověkou 

pevností. Ve 14. stol. jej drţeli v zástavě Šternberkové a r. 1375 se vrátil do markraběcího 

majetku. Uţ za vlády Šternberkŧ se úsovské panství rozrostlo ze 13 na 29 vsí a městečko 

Úsov. Roku 1416 potvrdil král Václav IV. zástavu úsovského hradu a panství bohatému 

českému šlechtici Janu z Vlašimi, vyhradil si pouze, ţe mu hrad zŧstane stále otevřen.  

575 let  

Husitský hejtman Jan Pardus z Horky (tvrze v jiţních Čechách), jenţ tehdy ovládal 

Svitavsko, s čeledí kněze Bedřicha Stráţnického, přešel na Moravu a na Dušičky 02. 11. 

1437 přepadl Litovel. Měl něco přes 300 koní a pěšáky, do města vnikl přes zamrzlý rybník 

na Valech (u Kutelthurmu = dnes u Husova sboru). Litovli však přišli na pomoc Olomoučtí a 

Pardus byl poraţen. Markrabě Albrecht sníţil Olomouci za pomoc Litovli lozunky o 50 kop 

grošŧ. 

Litovelský kostel byl při Pardusově nájezdu “znesvěcen", katolický kněz Adam uprchl a 

Litovel zŧstala bez faráře. V této situaci získali ve městě převahu utrakvisté a duchovní 

správu vykonávali kněţí podobojí, coţ vedlo k ochlazení vztahu s katolickou Olomoucí. Aţ 

teprve po nástupu Karla z Vlašimi byl r. 1444 kostel sv. Marka znovu vysvěcen. 

V této obtíţné době nemohlo město zaplatit markraběti Albrechtovi poţadovanou daň 

1500 zlatých a bylo dáno v zástavu Janu z Lomnice, který tuto částku za ně zaplatil. Město 

se sice z této zástavy vyplatilo, ale hospodářsky se vyčerpalo a bylo proto dáno r. 1440 do 

zástavy Karlovi z Vlašimě. 

540 let 

Pod vlivem českého pána Karla z Vlašimi vzrostl v Litovli vliv i počet Čechŧ. Roku 1472 

musel být v kostele sv. Marka ustanoven český kazatel. Český vliv na Moravě stoupal 

obecně, roku 1480 se moravský sněm usnesl, ţe zápisy do zemských desek musí být 

prováděny česky, pouze cizojazyčné písemnosti mohly být přepisovány v pŧvodním 

jazyku. Roku 1484 pak byla pro česky mluvící měšťany postavena kaple svatého Jiří. 

520 let 

Kdyţ město koupilo rychtu se všemi právy, nechalo si pro jistotu listinami z r. 1492 a 1494 od 

moravských měst potvrdit právo vybírat mýtné. Také král Vladislav roku 1497 na ţádost 

města potvrdil Řimickou smlouvu, která určovala mnoţství vody na rozvodí u Řimic “u 

Templu“). Podle smlouvy dvě třetiny vody tekly na Litovel a zbývající třetina na mlýny 

poloţené na druhém hlavním říčním toku Příkopa. 
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Na Příkopě stály mlýny mladečský (1407), sobáčovský (1371), Vavákŧv (1574), Přední 

(1384), Víska (1402), soukenická valcha (1479), Šargoun, Březové (1398) a Lhota (1474). 

Hlavní rameno se dělilo na Nečíz, na něm stál městský mlýn (1287), Kuttelmühl (1437), 

později druhá valcha. Z hlavního ramene se oddělovala Špitálská struha s mlýnem, obě 

ramena pak po spojení napájela náhon na Pušmýl.  

510 let 

Město pod vládou Vlašimŧ vzkvétalo. Značně rozšířilo svŧj majetek (statky v Mezicích, 

Vísce, Nasobŧrkách aj.), koupilo rychtářská práva, rozšířilo počet jarmarkŧ, získalo právo 

pečetit zeleným a pak i červeným voskem, coţ prokazovalo jeho význam. Roku 1502 král 

Vladislav Jagellonský povolil městu mikulášský jarmark, jehoţ význam pro široké okolí se 

udrţel aţ do 20. století. 

480 let 

První velká přestavba kostela svatého Marka probíhala v letech 1529-32. O její financování 

se postarali litovelští měšťané, zejména Lorenz Lang. Památkou na zahájení přestavby je 

letopočet 1529 nad oknem sakristie z vnější strany kostela a letopočet 1532 na portále 

sakristie. Tento portál se znaky přechodu gotiky a renesance je jednou z nejcennějších 

částí stavby. 

470 let 

Bohatý soukeník Lorenz Lang zveleboval i svŧj dŧm na náměstí. Podle nápisu na pamětní 

desce ve dvoře byl dŧm roku 1542 zvýšen o jedno patro, tehdy vznikl i krásný renesanční 

portál. Ve stejné době byl postaven také cechovní dŧm soukeníkŧ, dnešní knihovna. 

455 let 

Správa města Litovle byla uţ značně samostatná. Městskou radu ovládali majitelé 57 

pravovárečných domŧ, cechovní mistři, zejména soukeníci. O bohatství měšťanŧ a jejich 

sebevědomí svědčí r. 1557 koupě bývalé rychty pro městskou radnici. Jan Dětřich z 

Boskovic prodal “spravedlivým trhem obci své panské sídlo vedle Neczyzie“. Kupní 

smlouva znovu poukazuje na stálou existenci lázně v Šerhovní ul., uvedenou jiţ při zaloţení 

města v době Epichově. Listina je psána česky a svědčí tak o převaze českého ţivlu v 

době Boskovicŧ. Dosavadní sídlo rychtáře prodalo město panu Zástřizlovi na Haňovicích, 

ovšem bez rychtářských práv. Tento dŧm (č.777, dnešní škola) se pak v městských knihách 

nazýval Panský (Herrenhof). 

445 let 

Z roku 1567 je reprezentativní náhrobní kámen na vnější zdi kostela sv. Marka. Patří 

postřihačskému mistru Paulu Haunschildovi, na reliéfu je postava postřihače (krejčího) s 

nŧţkami. 
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440 let 

Uţ v počátcích vlády Jana Šembery Černohorského z Boskovic roku 1572 se měšťané 

pustili do přestavby radnice. Nad Nečízem byla postavena věţ, jejíţ přesnou podobu 

neznáme. Byla niţší neţ současná, lemována cimbuřím, v rozích měla čtyři menší věţičky a 

jednu vyšší uprostřed, zakončenou pozlacenou makovicí. Podle studie dr. Hany 

Myslivečkové zde však jiţ předtím stála starší věţ, jejíţ vznik klade do doby Vlašimŧ. 

Přestavěna byla i radniční budova, pŧvodní vlašimský portál byl přemístěn do dvora (kde 

je dosud). Nově byla upravena přízemní klenutá síň, zpočátku snad rychtářŧv chlebový 

krám se vchodem z náměstí (dnes obřadní síň). V prŧsečících klenby se střídají boskovické 

a městské znaky. Vchod do slavnostní síně v 1. patře měl krásné dubové dveře s 

vyřezanými reliéfy bohyně Diany a Zuzany v lázni. Druhé patro radnice bylo zařízeno jako 

panské pokoje pro pobyty Jana Šembery ve městě. 

Nad novou boskovickou branou byly umístěny dvě kamenné desky. Jedna s českým 

nápisem „dŧm tento vystavěn léta páně 1572“ se později ztratila, druhá byla při přestavbě 

1872 - 1873 přemístěna do mázhauzu. Dva andílci na reliéfu nesou znaky Boskovicŧ a 

Litovle, latinsko-český nápis říká: “Slovo Hospodinovo zŧstane na věky“. Pod tím leţí člověk 

opřený o umrlčí hlavu, vedle přesýpací hodiny a znak smrti s latinským nápisem „Dnes 

mně, zítra tobě“.  

435 let 

Roku 1577 zaţila Litovel velkou slávu, kdyţ v prvních dnech července přijeli na hon v lese 

Doubrava císař Rudolf II. s bratrem Matyášem. První den lovu sloţili 16 divočákŧ, 3 srnce a 

vlka, pak přenocovali na radnici a nazítří ulovili tři bobry. Císař při té příleţitosti povolil 

městu další jarmark v pondělí před Květnou nedělí. 

430 let 

Litovelský pán Jan Šembera, ač sám konvertoval ke katolicismu, byl natolik tolerantní, ţe 

roku 1582 předal patronát nad kostelem sv. Marka městu, „aby si sami mohli zvolit a usadit 

na svou faru faráře augšpurského vyznání, znalého německé a české řeči“. To se 

nezměnilo ani za Karla z Lichtenštejna, rekatolizace začala aţ po Bílé Hoře. 

Roku 1582 byl z nařízení Rudolfa II. zaveden v Čechách gregoriánský kalendář tak, ţe byly 

vypuštěny dny 7. - 16. ledna. Na Moravě následoval po 4. říjnu 15. říjen.  

420 let 

V závěru 16. století byl v Litovli přes hlavní rameno Moravy postaven kamenný 

(Svatojánský) most. První zmínku o něm najdeme roku 1592 ve veršované skladbě 

renesančního básníka, litovelského rodáka a pak varhaníka u Mořice v Olomouci, 

Gregora Tarca. Mimo mnoha jiných strastí ţivota litovelských měšťanŧ píše Tarco i o 

povodni a novém mostě.  
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Přivalila se povodeň,  

všechny tu mosty strhala, 

jediný z nich nenechala, 

město jak mořem oblila, 

lidé se v lodích plavili,  

neţ vody řeky opadly. 

Přes vodu, na Staré Město,  

postaven most a ten je s to 

pevným kovem a kameny 

uchránit před vodami. 

Suchou nohou po něm přejdeš,  

v zemi podobný nenajdeš. 

 

Báseň ze staré němčiny přeloţil Josef Bezděčka. Svatojánský most je dnes, po mostech v 

Písku a Praze, třetí nejstarší funkční most v ČR. Poslední velké opravy doznal v roce 1999 po 

předchozí velké povodni.  

 415 let 

01. 05.1597 zemřel Jan Šembera a s ním vymírají Boskovicové po meči. Šembera byl 

typický renesanční velmoţ, politikou se nezabýval, na rozdíl od svých předchŧdcŧ 

zastával jediný úřad - královského truksase (stolníka). Z pohledu současníkŧ ţil poţivačným 

a nevázaným ţivotem. Prudká povaha jej přivedla do řady konfliktŧ, z nichţ nejznámější je 

souboj s rytířem Zikmundem ze Zástřizl při zemském sněmu v Brně 12. dubna 1581. Při noční 

pitce se dostali oba do sporu, Zikmund jej vyzval slovy: „Pse panský, je-li v tobě dobrá ţíla, 

braň se!“ Šembera jej zasáhl kordem a zabil. Dodnes zŧstalo otázkou, byl-li souboj 

regulérní, nebo byl Zikmund zabit úkladně ve chvíli, kdy se od Šembery s opovrţením 

odvrátil. 

Šemberovo chování budilo pohoršení měšťanŧ, byť ani oni nebyli ţádnými beránky. Jeho 

postava je opředena řadou pověstí, v nichţ se často vyskytují čerti. Jako jediný z 

litovelských pánŧ se zachoval v paměti lidu a vyprávěly se o něm mnohé, víceméně 

vybájené historky. Na radnici měla být uloţena čepice utkaná z jeho suvenýrŧ na 

uplatňované právo první noci, také soustruh na dřevo, který zde pouţíval pro zábavu. V 

centru města prý tehdy stály domy se stejnou fasádou, které věnoval svým milenkám. Ke 

studánce, poutnímu místu, kde je dnes zdroj pro vodovod, se váţe adaptace antické 

báje, ţe zde maskován v jelení kŧţi pozoroval koupající se dívky a byl pak za trest trhán 

vlastními psy. Rád brával do sluţby litovelské sirotky i řemeslníky, podle zachovaných 

dokumentŧ vládl zpočátku mírně, později zatrpkl a stal se mrzoutem, jemuţ se nikdo 

nezavděčil. V posledních listech se opakuje i výhrŧţka, kterou moţná nemyslel doslovně: 

„Nebudou-li má nařízení respektována, budou purkmistři a rada sťati nebo pověšeni!“ 

Dcera Anna (dědička panství) si vzala Karla z Lichtenštejna, Litovel se tak dostala pod 

vládu Lichtenštejnŧ. 
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410 let 

Roku 1602 se narodil ve Westfálsku Štěpán Minnich. Po studiích se stal magistrem filosofie a 

kandidátem práva, v Litovli je zaznamenán r. 1632 jako městský písař. 12. 01. 1637 koupil 

Schwarzŧv pravovárečný dŧm na náměstí (lékárna), r. 1640 byl povolán do městské rady 

a v kritické době švédské okupace za třicetileté války byl úřadujícím purkmistrem. Za 

organizování obrany města měl být popraven, ale pro svou statečnost byl Švédy 

omilostněn. R. 1646 byl kníţetem pověřen, aby znovu sestavil městskou radu a 13. 11. 1647 

byl jmenován kníţecím rychtářem. Zemřel 02. 01. 1661 ve věku 59 let. 

385 let 

Roku 1627 zemřel Karel z Lichtenštejna a pánem Litovle se stal jeho syn, Karel Eusebius 

(1611 - 1684). Za manţelku si vzal příslušnici druhého nejvýznamnějšího moravského rodu, 

neteř kardinála Ditrichštejna, Janu Beatrix. Karel Eusebius pokračoval v rekatolizačním 

nátlaku svého otce. Za něj započala rozsáhlá přestavba kostela sv. Marka, který byl 

poškozený za švédského vpádu. Tehdy byla doplněna barokní Mariánská kaple a kruchta, 

přestavbu vedl olomoucký stavitel Melichar Doner. 

370 let 

Roku 1642 byla zřízena první veřejná pošta přes Litovel, Nové Zámky, Loštice, Mor. 

Třebovou a Litomyšl do Prahy. 

360 let 

Po ukončení švédské okupace se město pomalu zotavovalo. Před Uničovskou branou byl 

roku 1652 zbudován nový dubový most, obnovena zničená pila. Zednický mistr Matěj 

Volkmann opravil hradby a při této příleţitosti zasadil „Švédskou desku“.  

310 let 

Roku 1702 se uskutečnilo první sčítání lidu. V Litovli se zapsalo 688 hospodářŧ s manţelkami, 

dětí nad 7 let 260, tovaryšŧ 71, učedníkŧ 23, pomocníkŧ 13, pacholkŧ 97, sluţek 39, celkem 

1191, pokud přidáme děti do 7 let, ţilo v Litovli kolem 1500 obyvatel. 

300 let 

Roku 1712 zemřel Jan Adam z Lichtenštejna, Litovel zdědila jeho dcera, kněţna Gabriela z 

Lichtenštejna. Jan Adam koupil dvě panství v Říši, Schellenberg a Vaduz ve Švábsku. 

Postavil palác ve Vídni a zahájil samostatnou říšskou politiku, v níţ Morava (a tím spíše 

malá Litovel) byla jen majetkovou a finanční základnou. Velkolepý ţivot „bohatého“ 

kníţete skončil tragicky, kdyţ rok před smrtí, roku 1711, zemřel jeho jediný syn a dědic, čímţ 

přešel nesmírný majetek „karlovské“ větve rodu na větev gundakarovskou, kníţete 

Antonína Floriana. Také on patřil k nejvýznamnějším aristokratŧm monarchie, byl ve 

Španělsku vychovatelem budoucího císaře Karla VI. a pak nejvyšším hofmistrem. Za něj 

byla panství Vaduz a Schellenberk povýšena a nazvána Lichtenštejnské kníţectví. 
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285 let 

V nejstarších dobách se o veřejné cesty starala jednotlivá panství a města za to vybírala 

mýta. Teprve za Karla VI. se roku 1727 začala stavět první „císařská“ silnice z Vídně přes 

Brno do Olomouce. Stavba se vlekla, za rok přibyla sotva 1 míle. Teprve za Marie Terezie 

stavby silnic pokročily. 

270 let 

Prusko, Bavorsko a Francie neuznaly volbu Marie Terezie (pragmatickou sankci) a pokusily 

se vyuţít smrti císaře Karla VI. pro územní zisky na úkor Rakouské říše. Bavoři s Francouzi 

obsadili Čechy i s Prahou, Prusové vtrhli do Slezska a na Moravu. 

Po špatných zkušenostech s obranou města proti Švédŧm se Litovel 27. 12. 1741 vzdala 

Prusŧm bez boje, stejně jako Olomouc. Vojáci byli i po deseti přiděleni do domŧ, kde 

museli dostávat mimo ubytování i stravu, asi kilo chleba, pŧl kila masa, máz vína, dva 

mázy piva. Hospodáři si to později strhávali z daní. Prusové zŧstali ve městě celou zimu aţ 

do 23. 04.1742. Při Vratislavském míru pak Rakousko uznalo poráţku i ztrátu Slezska a 

Kladska.  

260 let 

Nejen válečné události, ale zejména rozhádaná městská správa byla příčinou rozvratu 

litovelského hospodářství. Kníţecí kancelář vyslala svého zmocněnce Antonína Hubáčka, 

aby udělal ve městě pořádek. Tento schopný a energický muţ napravil nejen 

hospodářskou správu, ale především se zhostil své úlohy ve shodě s rozhádanými stranami. 

Hubáčkova opatření potvrdil a upřesnil rozsáhlou instrukcí o 32 bodech 01. 05. 1747 kníţe 

Václav. Opakují se zde příkazy, které známe uţ ze Šemberových artykulí. Z nových nařízení 

patří k nejvýznamnějším: zřízen nový orgán městské správy, volený dvanáctičlenný obecní 

výbor, úřady včetně syndika mají být zadávány společně městskou radou a výborem, 

cechmistři mají být voleni cechy a radou jen potvrzováni. Pro správu obecního majetku 

byli určeni dva účetnictví znalí úředníci - městský vrchní a purkrabí. Všechny naturální 

poţitky radních byly zrušeny, stejně jako osvobození od daní, náhradou stanoveny pevné 

platy. Tato opatření znamenala rozhodující zásah do městské správy. Z absolutistických 

feudálních pánŧ, byť jenom v místním měřítku, se stali klasičtí úředníci. Byla pak 

jmenována zcela nová městská rada. Primátorem se stal Karel Josef Kostka, majitel 

hostince U Černého medvěda (Záloţna), purkmistry Heinz, Engelmann a Scholz, 

Engelmann zároveň vrchním, prvním purkrabím byl Donát Ulrich, mluvčím občanského 

výboru František Mydlář. 

Tato doba přinesla i významnou změnu v systému vaření piva. Z 16. století jsou známy tři 

pivovary: Petra Zanzigera (tělocvična učiliště v ul. Komenského), Jakuba Blíţkovského 

(Městský klub) a Ondřeje Winklera (Šustrák). Ty byly ve zlém stavu, kvalita piva klesala a 

zastaralé výsady mílového práva uţ nedokázaly zamezit, aby občané z města a vesnic 

nepili konkurenční výrobky z Haňovic či Skrbně. Roku 1747 proto koupili pravováreční 

měšťané dŧm od vdovy Kiesslichové a na jeho místě postavili nový společný pivovar. 

Svědčí o tom pamětní deska v Šerhovní ulici.  
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Roku 1752 Marie Terezie zrušila hrdelní soudy a soudnictví tak přešlo z městské a šlechtické 

pravomoci na státní úředníky. Litovel vykonávala do té doby hrdelní právo pro město a 

okolí (asi v rozsahu pozdějšího okresu), ale ve sloţitějších případech (kde šlo o trest smrti) se 

obracela na Olomouc. 

230 let 

Roku 1782 byla v souvislosti s nařízenou povinnou školní docházkou postavena nová škola 

v ul. Komenského (předchŧdkyně dnešní budovy). Měla dvě patra, po dvou velkých 

učebnách v přízemí a patře, menší ve 2. patře. Ještě r. 1804 uvádí učitel, ţe má ve třídě 

200 dětí, z toho polovina píše a druhá pŧlka slabikuje. V letním semestru bylo dětí 250. 

225 let 

Po josefínské reformě městské správy ze 24. února 1786 (regulovaný magistrát) a 

následujícím dekretu moravského gubernia z 18. 01. 1787 měl být magistrát volen měšťany 

prostřednictvím 15členného volebního výboru, zvoleného všemi 300 majiteli domŧ. 

Magistrát se skládal ze dvou zkoušených členŧ (purkmistra a syndika) a tří nezkoušených 

radních. Volba zkoušených členŧ se děla za přítomnosti krajského hejtmana z osob s 

odpovídající kvalifikací. Bylo to tedy spíše „výběrové řízení“, zvolené osoby nemusely ani 

patřit mezi místní obyvatele. Prvním zkoušeným purkmistrem jmenován Jan Sarkander 

Heinz. Úřad zastával do své smrti r. 1803. 

215 let 

Roku 1797 se uskutečnila privatizace městského velkostatku. Pro poddané byl jiţ 9.9.1794 

vyhlášen ,,aboliční kontrakt", robotní povinnosti změněny na naturální a finanční dávky. 

Zemědělské pozemky města byly nyní rozděleny jednotlivým domŧm tak, ţe kaţdý 

měšťanský dŧm dostal 2,5 měřice, šenkovní dŧm 3 měřice. 

210 let 

Roku 1802 skončila doţivotní vojenská sluţba, zavedená Josefem II. r. 1781. U pěchoty byla 

zkrácena na 10, u jezdectva na 12 a dělostřelectva na 14 let. 

195 let 

Roku 1817 zrušil císař František volitelnost magistrátu městskou obcí, purkmistr a syndik byli 

dosazováni guberniem a apelačním soudem, tři nezkoušení členové byli jmenováni z řad 

měšťanstva. 

Tehdy byl také zrušen pranýř na náměstí, stál přibliţně před dnešní prodejnou Jantar, 7-8 

sáhŧ od Moravy, ale v této době uţ neslouţil k pranýřování, ale podle kronikáře Ulricha 

jako lavice zelinářek. 

190 let 

Roku 1822 byl purkmistrem Antonín Schneider, vlastnil hostinec U Černého medvěda 

(Záloţna), kde měl i ţelezářství. Podle kronikáře Ulricha to byl dobrosrdečný pán, při 

odvodech sám uplácel odvodní komisi, aby neodvedla hodné měšťanské synky, ale 
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práce se štítící vagabundy. Jeho laskavosti ale často zneuţívali občané, předstírající bídu, 

k neplacení daní. Kdyţ opouštěl úřad, musel sám zaplatit na 4.000 zl. nedoplatkŧ.  

165 let 

Roku 1847 Maxmilián, velmistr řádu německých rytířŧ, vlastníkŧ bouzovského hradu, nechal 

postavit u nádraţí v Července zámeček. Po dvanácti letech jej přenechal řádu 

redemptoristŧ, kostel byl pak postaven a vysvěcen roku 1862, před 140 lety. 

150 let 

Roku 1862 se stal druhým voleným purkmistrem v Litovli mydlář František Popp. V čele 

města stál takřka 30 let (1862 - 1891), jen s krátkou přestávkou (1868 - 1869), kdy jej vystřídal 

advokát Preisenhammer. Popp zemřel r. 1891 a na památku dalo na jeho dŧm (ul. 1. máje 

č. 708) německé městské zastupitelstvo umístit 10. 06. 1892 pamětní desku. Deska byla 

odstraněna po druhé světové válce. 

140 let 

Roku 1872 byla zbořena věţ Pulverturm, v jejím patře býval městský archiv. Na místě věţe 

byla pak r. 1875 postavena německá tělocvična Turnhalle (dnes městský úřad v 

Havlíčkově ul.).  

Roku 1872 bylo také na místě kasáren vedle radnice postaveno okresní hejtmanství (nyní 

škola). Při sjednocení prŧčelí radnice a okresního hejtmanství byl pŧvodní boskovický 

radniční portál prodán a pouţit jako vrata v dílnách Ziegrových domŧ v Husově ulici. Dnes 

tvoří vchod do Sochovy vily (policie). 

130 let 

ČESKÁ ŠKOLA 

Ústředním bodem českých snah v osmdesátých letech 19. století se stala vlastní škola. Do 

roku 1882 měla Litovel jen německou osmitřídní obecnou a měšťanskou školu pro chlapce 

a děvčata (tedy 16 tříd). Ţádost o otevření české školy v Litovli byla podána uţ r. 1881, 

protoţe se však s jejím vyřízením příliš nepočítalo, poţádal advokát české strany dr. 

Panovský současně o zřízení Ústřední matici školskou, která byla zaloţena v Praze o rok 

dříve. Matice pak skutečně otevřela 2. září 1882 svým nákladem čtyřtřídní českou 

obecnou školu v Litovli. Byla v zadním křídle domu U Černého orla, vchod byl však z 

Jungmannovy ulice (dŧm Fr. Šípka - nyní hudební škola). Zapsáno bylo 230 ţákŧ, k tomu 69 

v připojené škole mateřské. Řídícím učitelem jmenován Jan Košvanec. 

V květnu roku 1882 byla také otevřena první česká mateřská škola v domě Frant. 

Hofschneidera v Boskovicově ul. 185 (vedle kina), pěstounkou byla Karla Zelenková. 
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120 let 

PIVOVAR 

01. 02. 1892 se konala ustavující valná hromada pro zřízení rolnického pivovaru a sladovny. 

Hlavním iniciátorem byl rolník ze Seničky a poslanec za litovelský okres Josef Svozil. S 

myšlenkou pivovaru přišel uţ po roce 1880, jiţ r. 1886 byly schváleny stanovy, ale 

nepodařilo se získat potřebný kapitál. V souvislosti s oţivením boje za českou Litovel 

vystoupil Svozil znovu, 08. 05. 1892 se konala schŧze akcionářŧ, kde bylo rozhodnuto o 

novostavbě pivovaru. Začala agitace pro upisování akcií, coţ nebylo snadné, Němci 

nasadili všechny síly, aby stavbu znemoţnili. Bránili prodeji pozemkŧ, podávali stíţnosti proti 

stanovám, stavebním plánŧm aj. Je zajímavé, ţe jedna ze stíţností se ještě odvolávala na 

mílové právo Měšťanského pivovaru! Byla ovšem zamítnuta. Kdyţ pak se na financování 

stavby zakoupením akcií podílely i dodavatelské firmy, stavitel R. Zapletal z Holice a 

dodavatel strojŧ Novák a Jahn z Prahy, mohla stavba začít a 22. 07. byl poloţen základní 

kámen. 

SOKOLOVNA 

04. 09. 1892 se mělo konat slavnostní otevření nové sokolovny, chystanou slavnost však 

správa města zakázala. Rada nařídila i osekat pilíře a plastickou výzdobu u vchodu, neboť 

„přesahuje parcelu“. Poslanec Svozil sice interpeloval na zem. místodrţitelství, ale oslava 

otevření sokolovny se pak konala aţ příštím rokem, kdyţ okresního hejtmana Tkanyho 

vystřídal méně nacionalisticky zaměřený Dr. Werner. 

115 let 

14. 11. 1897 byla vysvěcena a uvedena do provozu nová budova zimní hospodářské školy 

v Litovli, nyní zvláštní škola v Palackého ulici. Odpoledne byl na Záloţně slavnostní koncert, 

večer rolnický ples. 

110 let 

Litovelské noviny, které česká strana začala vydávat roku 1891 především na podporu 

národního boje, skončily číslem 18 dne 26. 09. 1902. Posledním vydavatelem byl nájemce 

hostince na Záloţně Vladimír Dostal. Od 4. října je vystřídal týdeník Selská stráţ, jehoţ 

vydavatelem i redaktorem byl zemský a říšský poslanec Josef Svozil. 

Roku 1902 se poprvé objevila myšlenka, která se pak vracela dlouhou řadu let a dodnes 

není mrtvá. Jde o prŧplav Dunaj-Odra-Labe. Město Litovel se tehdy příspěvkem 50 K stalo 

jedním ze zakládajících členŧ prŧplavního spolku. Jednání o projektu dospěla aţ k 

vyměřování trasy a byla umlčena jen vypuknutím války. 

Město začalo hledat vhodné místo pro nový hřbitov, neboť staroměstský jiţ nedostačoval. 

Jiţ od r. 1896 se jednalo o společném hřbitově s Červenkou a Třemi Dvory, ale pozemek u 

tzv. kamenného kříţe byl zamítnut pro vysoký stav spodní vody. Obecní výbor 05. 02.1902 

pak po jednání s Chořelicemi rozhodl o stavbě hřbitova na jiţní straně města. 
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07. 08. 1902 se strhla hrozná bouře, vyvracela stromy, na Starém městě odnesla několik 

střech. Poškozena byla i střecha radniční věţe, k opravě se přistoupilo aţ v září r. 1904. 

Tehdy také byla sňata makovice a prohlédnuty uloţené listiny. 

20. 12. uhodily velké mrazy, po Vánocích přišla náhlá obleva a s ní povodeň, historik 

Pinkava uvádí, ţe největší od roku 1880. Voda zaplavila domy na Rybníčku a na Pavlínce, 

tekla silnicí kolem chudobince i ulicí Kollárovou. 

105 let 

Od zaloţení reálky usilovala městská správa, aby byl ústav převzat státem. Zasazovali se o 

to poslanci za venkovské obvody, proti byli zase zástupci německých okresŧ. Místní Němci 

chtěli reálku vŧbec zrušit, poukazovali na výdaje, které činily ročně 64.850 K, oproti 

příjmŧm za školné 32.050 K. Obhájci poukazovali na to, ţe ţák vydá na školní potřeby za 8 

let studia min. 160 K mimo ubytování, dále jsou zde výdaje profesorŧ, coţ vše podporuje 

místní ţivnostníky. Konečně došlo k dohodě, kdyţ se město zavázalo, ţe bude hradit 

náklady na budovu, školní potřeby, plat a byt školníka a byt ředitele. Zemská správa pak 

převzala 06. 07. 1907 reálku do své správy a hradila plat profesorského sboru.  

25. února 1907 byl zaloţen Divadelní odbor Sokola pod vedením dr. Fr. Jünglinga. Reţiséry 

byli Raimund Volek a Alois Zima, jednatelem Karel Vaněk. Jako první hru uvedli 17. 03. na 

Záloţně od G. Davise: Katakomby. 

14. dubna 1907 bylo neokázalou oslavou otevřeno Krajinské muzeum v Litovli v přízemí 

dívčí měšťanky v Jungmannově ulici. 

25. září 1907 se sešel přípravný výbor Sportovního klubu. V programu měl "Rozumná a 

zdraví prospěšná tělesná cvičení, bruslení, tenis, veslování a turistiku". V čele byl Jan V. 

Janele, profesor tělocviku v gymnáziu. Ustavující schŧze (23. 10.) přijala návrh, aby 

Sportovní klub byl zaloţen jako přidruţený odbor Sokola.  

100 let 

V březnu 1912 zaţila Litovel velkou slávu, při vojenských manévrech v okolí navštívil město 

následník trŧnu, arcivévoda Karel s chotí Zitou. Uvítalo je vyzdobené město, pochodňový 

prŧvod, bydleli u barona Baillou na náměstí. 

V březnu 1911 byla zadána přestavba Záloţny staviteli Doušovi. V dubnu roku 1912 se do 

nových místností v patře nastěhoval peněţní ústav, 5. ledna 1913 byl potom slavnostně 

otevřen divadelní sál. 

Roku 1911 litovelská reálka oslavila 10 let svého trvání krojovaným prŧvodem, významnější 

neţ oslava bylo však usnesení zemského výboru, ţe počínaje školním rokem 1912/13 se 

reálka mění na osmileté reálné gymnázium. To umoţnilo absolventŧm další studium nejen 

na technice, ale i na universitě. První oktáva maturovala roku 1920, roku 1919 tedy 

maturity odpadly. 
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KINO V LITOVLI 

24. května 1912 přijelo do Litovle „Elektrické divadlo“ Ignáce Mika, v cyklu představení na 

Střelnici předvedlo i české novinky, jako Katastrofa Titaniku, Napoleon v Moskvě, Černý 

otrok a mnoho dalších. Obchodník Karel Vaněk a malíř Karel Eckart se této myšlenky ujali 

a zahájili pak v budově Střelnice provoz kina, vlastně „Stálého elektrického divadla“. První 

film o VI. Všesokolském sletu v Praze 1912 se hrál v Litovli aktuálně uţ 18. října. Němý film 

doprovázel dvanáctičlenný orchestr. Od října následujícího roku se kino přestěhovalo do 

dvora domu U Bílého koníčka, kde majitel V. Socha nechal postavit nový sál. 

95 let 

Hned 2. ledna 1917 se přihnala vichřice s lijákem, po třech deštivých dnech přišla 

povodeň, zaplavila luka a pole, voda stoupla dva metry nad normál. Škoda na polích 

byla veliká. Naštěstí jiţ 6. a 7. ledna uhodil silný mráz a voda na polích zamrzla. Koncem 

jara, 17. dubna postihla Litovel opět velká povodeň, zaplavila Staré město a Olomoucké 

předměstí od pivovaru aţ po Drlíkŧv hostinec.  

Na Litovelsku bylo stále ještě ubytováno na tisíc válečných uprchlíkŧ z Itálie, děti chodily 

do vlastní školy. V únoru se však vyučování ve školách přerušilo, koncem zimy nouze o 

topení a jídlo vrcholila. 05. 02. 1917 byla v Litovli bouřlivá demonstrace ţen, které marně 

čekaly ve frontě na svíčky a petrolej. Dr. Smyčka píše: „Vzhled města dostal zvláštní ráz. 

Od ranních hodin stojí u všech obchodŧ fronty ţen a dětí, dokud není vše vyprodáno. Na 

náměstí ţivě diskutují skupiny Italŧ. Děti jsou špinavé, zavšivené, není mýdla na praní ani 

mytí. Odpoledne se město vyprázdní a oţívá zase večer. To spěchají lidé s taškami do 

dědin shánět potraviny. Zásobování moukou se odbývá v noci. Trhy ve městě zcela 

ustaly.“ 

17. 03. 1917 byla v Selské stráţi první zpráva o revoluci v Rusku, v červnu uţ i informace o 

zahraničním vystoupení T. G. Masaryka a pak i o boji čs. legií u Zborova. 

U zastávky Litovel-město byl postaven domek pro zřízence s čekárnou. Byl však neobydlen 

a proto pustl, okna vytlučena, zdi pomalovány nápisy. Noviny proto vyzývaly správu 

dráhy, aby domek pronajala a zjednala nápravu. 

V polovině roku 1917 začal Petr Hlaváček, který získal prostředky z armádních dodávek, 

stavět u Nasobŧrek továrnu na poţivatiny, dnešní Alibona. Konexe na vojenské dodávky 

prý získal pomocí soc. dem. poslance Charváta. Pŧvodně zde byla mlékárna, pan 

Hlaváček začal sušit zeleninu, praţit sladovou kávu, vyrábět cikorku a rŧzné marmelády. 

90 let 

Dne 3. ledna 1922 přišla na Litovel velká voda, ač v kraji valně nepršelo. Smyčka píše: „Byly 

zde jen velké větry, vichřice. Ledy z říčních tokŧ byly jiţ pryč. Litovel plovala jako kachna 

na vodě, zátopa byla veliká. Jelikoţ prŧtrţe v novozámeckých lesích byly opraveny, rozlila 

se voda stejnoměrně na Staré město a na Olomoucké předměstí. Najednou se však hráze 

v tzv. Struţce v novozámeckých lesích opět protrhly a voda se valila mocným proudem na 

Olomoucké předměstí. Zaplavila zde pole a zahrady i nádraţí Litovel-Chořelice, neboť 

byla ţelezniční hrází zadrţena a nemohla úzkými propustkami protékati. Výškový rozdíl 
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vody před hrází a pod hrází činil aţ 1 m. Komárov byl celý pod vodou a na Pavlince u č. 2 

podemlela voda hráz tak, ţe čtvrtina domku se zřítila do řeky." 

RYBÁŘI 

6. února 1922 byl za účasti 42 členŧ zaloţen v hostinci U Zeleného stromu Čs. rybářský svaz. 

Prvním předsedou se stal Matěj Pavlík, členŧ bylo však na počátku jen 33, byli z Litovle, 

Chořelic, Rozvadovic a Nasobŧrek. Zvolili si výbor, schválili připravené stanovy a ustavili 

první rybářskou organizaci v Litovli. Právo rybolovu náleţelo dříve městu Litovli a bylo 

pronajímáno rŧzným zájemcŧm, naposledy honebnímu spolku. Nájemce pak vydával 

komukoliv povolenku k rybolovu za roční poplatek 6 Kč, nestaral se však o zarybňování a 

kontrolu rybářŧ, kteří často nedodrţovali zákonitá ustanovení o lovu ryb. Město Litovel nyní 

pronajalo svŧj rybářský revír novému spolku a ten se ujal svého úkolu jako řádný hospodář. 

Hned v prvním roce hospodaření zakoupil násadové kapry a obohatil řeku Moravu o nový 

druh ryb. 

85 let 

HUSŦV SBOR 

Církev československá dokončila přestavbu sokolovny a nový kostel se sgrafity Fr. 

Doubravy byl otevřen 4. září 1927. Do Litovle se sjely církevní delegace z celé Moravy, od 

pivovaru přes město šel velký prŧvod s alegorickými vozy, bohosluţby se konaly nejen v 

novém kostele, ale pro mnoţství lidí i na sousedním školním hřišti. 

HŘBITOV 

Dokončen byl i nový městský hřbitov u Chořelic nákladem 700.000 Kč a 18. září 1927 

předán veřejnosti. Hrobníkem a současně i městským zahradníkem ustanoven Josef Fain. 

Hřbitov na Starém městě byl pro další pohřby uzavřen.  

80 let 

Roku 1932 byl dokončen Okresní dětský útulek V. Sochy, dnes internát zvláštní školy v 

Husově ulici. Poskytl ubytování pro 10-15 opuštěných dětí do 14 let, dále zde byly jesle pro 

děti od 6 měsícŧ do tří let, poradna pro matky a kancelář Okresní péče o mládeţ. Útulek 

vedlo Kuratorium v čele s V. Sochou, město přispívalo na vydrţování 3000 Kč, náklady na 

jedno dítě byly kolem 1200 Kč ročně. 

5. června 1932 odhalil Okrašlovací spolek v parku u gymnázia Vácslavu Sochovi, prvnímu 

českému starostovi a zaslouţilému občanu, pamětní desku. 

8. prosince 1937 zemřel první český starosta Vácslav Socha ve věku 86 let. Město mu 

věnovalo jako čestnou hrobku jedno z kolumbárií na novém hřbitově. 
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KOUPALIŠTĚ 

Litovel, město poloţené na vodě, mělo od regulace ve třicátých letech problémy s 

koupáním. Po mnoha diskusích se rada rozhodla postavit nové koupaliště mezi rameny 

Moravy pod splavem. Kritikŧm se zdály náklady příliš vysoké a poţadovali koupaliště přímo 

na řece, obhájci argumentovali, ţe by se zde zanášelo bahnem, nebylo by moţno nijak 

čistit vodu, nehledě na vybavení. Nakonec zvítězil projekt Ing. J. Letfuse, který vedl v 

letech 1930-36 práce na regulaci řeky. Na značných nákladech (314.000 Kč) se také 

regulace částečně podílela. Koupaliště bylo slavnostně otevřeno 13. 06. 1937 plaveckými 

závody. 

70 let 

Dokud se pro Němce válka vyvíjela úspěšně, počínali si suverénně, jak se horšilo 

zásobování, a měnila se situace na frontách, nervozita Němcŧ vedla ke stupňování teroru, 

zejména po atentátu na Heydricha a v roce 1942 zahynula v německých věznicích řada 

Litovelákŧ. V roce 1947 byly znovu postaveny silniční mosty zničené Němci v závěru války.  

Odsun Němcŧ byl aţ na výjimky ukončen, z litovelského okresu bylo odsunuto 3151 

Němcŧ, ze 1117 ţádostí o české občanství bylo vyhověno ve 42 případech. V únoru se 

likvidoval internační tábor. Lidový soud v Olomouci odsoudil kolaboranta Rudolfa Dviţe, 

starostu ve Střeni a ředitele dívčí školy v Litovli, k doţivotnímu ţaláři. 

V únoru 1947 bylo na pouhé tři roky obnoveno vydávání místního tisku pod názvem 

Litovelsko. Dvakrát do měsíce je vydávala Okresní osvětová rada v redakci Josefa 

Vinárka. Ten byl také duší hádankářského spolku Brejla, který vznikl v roce 1945.  

Za velké účasti Litovelákŧ se 19. 03. 1947 konal pohřeb paní Miroslavy Frištenské, obětavé 

sokolky a loutkářky, zpěvačky a především ţivotní partnerky zápasníka Gustava 

Frištenského. 

17. 09. 1947 se konala ustavující schŧze klubu fotoamatérŧ a filmových pracovníkŧ U Bílého 

koníčka. Není jisté, je-li to první fotokrouţek v Litovli, nebo jestli zaznamenané snahy před 

válkou byly uţ také úspěšné. Fotografové se dohodli na uspořádání kurzu pro začátečníky 

a výstavy fotografií. Temná komora byla zajištěna v Národním domě (Městský klub). 

Součástí klubu byla i sekce filmařŧ. Přihlášky zájemcŧ soustřeďovala Rudolfova drogerie. 

60 let 

Rychlým rozvojem procházely zejména dva litovelské prŧmyslové závody. Podnik Papcel 

postavil montáţní halu se závodní ţelezniční vlečkou. Závod Křiţík převzal 1.5.1949 z LIBA 76 

zaměstnancŧ, do roku 1952 jich bylo 328. Celý nárŧst prakticky tvořily ţeny, padesátá léta 

byla v celé republice ve znamení zvyšování zaměstnanosti ţen. Vyráběly se převáţně 

gramofonové motorky. Od 1.7.1952 byl litovelský závod převeden pod n.p. Gramofonové 

závody Praha a zavedl výrobu kompletních gramofonŧ. 

Rozvoj prŧmyslových závodŧ byl provázen úsilím zlikvidovat poslední zbytky soukromého 

podnikání. Ţivnostníkŧm byly jako „nepracujícím" sníţeny příděly potravinových lístkŧ a 
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šatenek, stejně tak dŧchodcŧm. Samozásobitelé, coţ byl kaţdý majitel pŧdy přes pŧl 

hektaru, a jejich rodinní příslušníci nedostali šatenky a lístky na cukr vŧbec.  

Stranické orgány hledaly kompromis mezi ideologickým a populistickým postojem. Nový 

předseda akčního výboru Rad. Opletal to vyjádřil 28. 05. 1952: „Mohlo by se státi, ţe 

bychom v mnoha případech podlehli hlasu lidu. Je proto třeba hledat nové formy, jak 

nejblíţe se přiblíţiti k masám.“ 

Pokračovaly politické procesy, v lednu 1952 byli za protistátní činnost odsouzeni dva 

zaměstnanci Křiţíka k vysokým trestŧm. Antonín Navrátil na 20 let, Drahomír Skácel na 15 

let, navíc oba k pokutě 20.000 Kč a propadnutí celého majetku. 

Velitel SNB, s. Potyka, ale hýřil optimismem: "My příslušníci SNB jsme lidé nového typu, a 

proto všechny útoky západních imperialistŧ zdoláme. Jsme hrdi na to, ţe se nám dostalo 

dŧvěry dělnické třídy a ţe mŧţeme denně svádět boj s třídním nepřítelem. Reakčních a 

kolísavých ţivlŧ je zde ještě dosti, kaţdý se projevuje jinak. Například Fuk a Kubálek z Litovle 

a mnoho jiných, kteří se domnívají, ţe socialismus jde budovat na základě soukromého 

vlastnictví." Asi uţ zapomněl, ţe právě toto ještě nedávno sliboval ţivnostníkŧm Klement 

Gottwald. (Hodinář Karel Fuk byl tehdy odsouzen k odnětí svobody, pokutě a ztrátě 

občanských práv). 

V roce 1952 se událo několik významnějších stěhování. Základní devítiletá škola z ul. 

Komenského se odstěhovala do gymnázia (dostala zde 22 místností), do bývalé rodinné 

školy (dnes budova pošty) se přestěhoval internát sladovnických učňŧ. Hospodářská škola 

byla přemístěna do Chudobína a o budovu v Palackého ulici vypukl spor.  MNV ji chtěl 

pouţít pro niţší ročníky přeplněné národní školy, zájem měly i Gramozávody, nakonec 9.12. 

KNV rozhodl o zvláštní škole pro cikánské děti, protoţe do Litovle bylo nastěhováno kolem 

60 cikánŧ. Kronikář je vítal nadšenými slovy, stejně nadšeně pak oslavil jejich odstěhování 

po dvou letech roku 1954. 

Policie (SNB) se spolu s OV KSČ přestěhovala z Šerhovní ulice do bývalého berního úřadu 

(dnes poliklinika), finanční správa zase odtud do Spořitelny (ta uţ byla od r. 1948 sloučena 

se Záloţnou). 

Znárodněná Rohlederova tiskárna byla začleněna do Moravskoslezských tiskáren 

Olomouc a Litovel tak přišla o poslední tiskárnu. 

22. 05. 1952 před pŧlnocí vypukl velký poţár ve Velkodistribučním podniku (VDP v ul. 

Boţeny Němcové). 

55 let 

Občané si v roce 1957 nejvíce stěţovali na nedostatek masa. Rada MNV se proto usnesla, 

aby jedné osobě nebylo vydáno více neţ 1 kg. Masa tím ovšem nepřibylo. Chybělo i 

prŧmyslové zboţí, pro nedostatek ţárovek bylo nutno omezit i osvětlení města. 

Bytovou situaci měl pomoci řešit nový zákon o nadměrných bytech, který stanovil pro 

uţivatele maximum 12 m2. Občané však větší obytnou plochu nepřiznali a členové MNV 

proto osobně prováděli kontrolu nadměrných bytŧ. 
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4. dubna 1957 zemřel slavný zápasník Gustav Frištenský, obětavý mecenáš litovelského 

sportu. Bydlel v ulici dnes po něm nazvané.  

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŢSTVO 

Prvořadým úkolem, sledovaným takřka na kaţdé schŧzi rady MěNV, bylo zaloţení JZD v 

Litovli. Po mnohaletém přesvědčování a nátlaku bylo ustaveno 15. 03. 1957 se 26 členy a 

127 ha pŧdy. Ustavující schŧzi zahájil předseda MNV Müller: „Vítáme s velkou radostí 

ustavení JZD. Tím se naše město zařadilo do velké druţstevní rodiny v okresu a bude v 

pořadí 49“. Předsedou se stal největší druţstevník Karel Rozsypal, místopředsedou František 

Zdraţil. Následovalo zaokrouhlování pozemkŧ, při němţ soukromí zemědělci dostávali 

méně kvalitní pŧdu. Přes všeobecnou brigádnickou i finanční podporu se druţstvu 

nedařilo, po pěti letech bylo rozpuštěno a pŧda rozdělena sousedním JZD v Července, 

Unčovicích a Haňovicích. 

50 let 

22. 06. 1962 MěNV projednával situaci litovelského muzea a ustavil komisi, která měla při 

předávání Vlastivědnému ústavu Olomouc dohlédnout na zachování dosavadních sbírek. 

Tehdejší ředitel VÚ Jaroslav Novák radu ujistil, ţe bez schválení nebudou sbírky z Litovle 

odváţeny. Místo Jana Beneše nastoupil nový správce muzea Adolf Jankovský a sbírky se 

ihned začaly odváţet do Olomouce. Litovel uţ je nikdy neuviděla. 

Socializace zemědělství byla prakticky dokončena a za odměnu zemědělcŧm bylo 

nemocenské a sociální pojištění rozšířeno i na druţstevníky, pokud jejich výdělek v JZD 

přesáhl 120 Kčs měsíčně, nebo odpracovali aspoň osm pracovních dnŧ v měsíci. Nárok 

na bezplatnou preventivní a léčebnou péči, na bezplatné poskytování lékŧ a léčebných 

pomŧcek a na lázeňskou péči tak nyní získali všichni občané v pracovním poměru, ovšem 

mimo soukromníky.  

Při mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Praze v červenci získal zlatou medaili za 

přeskok koně nadél a stal se tak i mistrem světa litovelský odchovanec Přemysl Krbec. 

Za značné pomoci brigádníkŧ byla v akci Z dokončena stavba autobusového nádraţí.    

1. října 1962 byla provedena kolaudace a autobusové nádraţí předáno ČSAD. Provoz byl 

ale zahájen aţ v září 1963 a náměstí se tak po mnoha letech zbavilo autobusových 

zastávek.  

Ještě roku 1962 obchody uváděly, ţe po zrušení okresu poklesl obrat, ale přes menší počet 

zákazníkŧ chybělo zboţí takřka ve všech oborech: maso, sádlo, mléčné výrobky, máslo, 

zelenina, čočka, jiţní ovoce, ale také textil, prádlo, obuv, kancelářský i toaletní papír, 

elektrospotřebiče (ţárovky, ţehličky, vařiče), instalační materiál, kritický stav byl v 

zásobování uhlím. Jak se nedostatek zboţí řešil, ukazuje usnesení rady z 25. 5. 1962: 

„Přezkoušet pořadník na prodej elektrických ledniček a vyloučit občany, kteří mají 

zavedený plyn, nebo mají moţnost plyn do bytu zavést." 24. 08. 1962 informuje předseda 

Müller radu, ţe „Nedostatky v zásobování masem uţ naši občané pochopili. Nepodařilo se 

nám ale vysvětlovat nedostatek textilií, piva, sodovek, kompotŧ, kvasnic, zeleniny a 

dalšího spotřebního zboţí. Musíme se více zabývat tím, aby se nedostatkové zboţí 
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neprodávalo pod pultem, nebo jen některým lidem. I přes dočasné potíţe, které zpŧsobují 

částečnou nespokojenost obyvatelstva je zřejmé, ţe většina občanŧ správně chápe 

příčiny těchto potíţí.“ 

24. 01. 1962 byl slavnostně otevřen nový Klub dŧchodcŧ na náměstí. Řídil jej 13členný 

výbor samosprávy, předsedou byl Kornel Tesař. Byla zde klubovna o třech místnostech. Na 

počátku roku 1962 bylo pro klubovní místnosti vypŧjčeno zařízení, během roku se podařilo 

komisi sociálního zabezpečení pořídit vybavení místností nákladem 15.330 Kčs. Dŧchodci 

zde měli k dispozici televizor, rozhlas po drátě, noviny, časopisy a knihovnu, občas se 

konaly přednášky. Za rok 1962 navštívilo klub 6.366 dŧchodcŧ, prŧměrně denně 20. 

Patronát nad klubem měl SZK a Výbor ţen. 

45 let 

Plénum MěNV projednávalo 24. 02. 1967 opatření proti „vlasatcŧm“. Oldřich Němec 

referoval, ţe podle šetření zvláštní komise v provozovnách místního hospodářství nejsou 

ţádné „máničky“ zaměstnávány, ale „věříme, ţe se podaří převychovat i ty jedince, kteří 

normy socialistického souţití nedodrţují“. Ale ještě 25. 08. plénum znovu řešilo dlouhé vlasy 

a konstatovalo, ţe „výskyt nezdravého jevu mániček byl utlumen“. 

Škola se přizpŧsobila podnikŧm a ve 2. pololetí školního roku 1966/67 zavedla volné sudé 

soboty. 

40 let 

29. 02. 1972 byla po dlouhých kompetenčních sporech mezi KSČ a ROH obsazena funkce 

ředitele Spojeného závodního klubu ROH Tesla. Odbory prosazovaly Adolfa Hlavinku, ale 

přednost měl předseda MěV KSČ Josef Kopečný, jeho zástupcem se stal předseda 

svazákŧ Antonín Grepl. Vedení klubu se tak změnilo v expozituru strany. 

35 let 

Začátkem roku 1977 rozpoutala KSČ velkou kampaň proti Chartě 77 a ač byl její obsah 

pečlivě utajován, poţadovala odsouzení na závodech, školách aj. Rudé právo napsalo 

12. ledna: ,,V období, kdy náš lid pod vedením strany s velkou odpovědností a obětavostí 

naplňuje svou kaţdodenní prací linii a závěry XV. sjezdu, pár uraţených ješitných 

ztroskotancŧ a samozvancŧ, ale ve skutečnosti agentŧ imperialismu typu Mlynáře, Kriegla, 

Vaculíka, Havla, Patočky, Hájka, bez špetky cti a svědomí, spřádá plány, které nemají a 

nemohou mít jiné poslání neţ přípravu nové kontrarevoluce."  

V Litovli pokračovala výstavba nového sídliště Vítězná. Stavbě kotelny musel ustoupit 

historický Špitálský mlýn, demoliční práce ukončeny 17. 06. 1977.  

Od května 1977 byly linkové autobusy vybaveny odbavovacími strojky anglické výroby, 

čímţ končilo období proštipování jízdenek. 

Od nového školního roku 1977/78 se stěhovala škola pro slabozraké z Havlíčkovy ulice na 

náměstí. Tato budova byla po zrušení okresního úřadu v roce 1960 velkým nákladem 

opravena pro účely učňovského školství zemědělského a potravinářského směru.  
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30 let 

V prŧběhu roku 1982 rostly maloobchodní ceny, zejména masa, alkoholu, cigaret. 

Náhradou se zvyšovaly rodinné přídavky. Minimální dŧchody byly zvýšeny ze 780 na 880 

Kčs, u manţelské dvojice ze 1300 na 1500 Kčs. Prŧměrná mzda byla v Tesle 2337 Kčs, 

Papcelu 2895 Kčs, Sladovně 2685 Kčs, Cukrovaru 2993 Kčs, Pivovaru 2703 Kčs, Papírně 2490 

Kčs, Seliku 2303 Kčs. 

Přetrvávaly nedostatky v zásobování. Marcela Vaňorná v RP (08. 07.1982) vysvětluje: 

„Shánění potravin, jednou sŧl, jindy cukr, ocet, vajíčka, mléko, je dŧsledkem šíření fámy. 

Kdyţ pak cukr několik dní v obchodech nebyl vŧbec, nezbylo ani lidem, kteří paniku 

odmítají, nic jiného neţ chodit od obchodu k obchodu. Nepříjemné je, ţe se nesníţilo jen 

mnoţství vyrobeného mléka, ale i jeho tučnost. Zákazníci mají pravdu v tom, ţe mléko 

chybí a sortiment sýrŧ je niţší neţ před třemi roky či dříve. Dŧvodem jsou objektivní potíţe, 

zemědělci při ţních nemají čas myslet na mléko. Také se opozdilo jaro a nebylo čím krmit.“  

Stavební akce roku 1982 opět poznamenaly vzhled města. V ulici Sušilově bylo postaveno 

„agitační středisko“, objekt poskytující klubovny a sálky pro potřeby společenských 

organizací. Řada domŧ od mlýna aţ k mostu přes Černou vodu byla strţena a další část 

města tak zcela změnila tvář. Lávka přes rameno Moravy spojila sídliště Vítězná s ulicí 

Kollárovou a školními objekty. V parku byl zbourán chátrající hudební pavilon, pozŧstatek 

Jubilejní výstavy v roce 1925.  

V prvním pololetí se vyměňovaly spotřebiče v domácnostech, od 15. 06. 1982 byl svítiplyn 

nahrazen zemním plynem. 

20 let 

Rok 1992 byl poznamenán stále rostoucím nacionalismem na Slovensku, který vyvrcholil po 

volbách rozdělením státu a vznikem České republiky. 

Účast ve volbách 5. - 6. června byla veliká (91 %). Do České národní rady, která pak byla 

faktickou první vládou České republiky, se v Litovli z 23 stran na prvních místech umístily 

ODS (21,4 %) a KSČM (17,8 %).   

Naprostá většina obchodŧ a ţivností byla jiţ soukromá. Vrcholila “velká" kupónová 

privatizace, po počátečním váhání byl o kupóny velký zájem. V litovelském středisku se o 

kupónovou kníţku přihlásilo na 12.000 občanŧ. 

Situace v podnicích se ustálila v nových podmínkách. Bývalá Tesla, nyní ETA, po omezení 

výroby gramofonŧ přecházela na domácí spotřebiče. Papírna vystřídala majitele a 

vyráběla jiţ jen hygienické vloţky, Dřevařské závody, bývalá firma Motka, po restituci 

střídala majitele a hledala nový výrobní program, stejně jako Agropodnik (ACHP). Město 

převzalo svoji bývalou cihelnu v Nasobŧrkách, ale její hospodaření bylo ztrátové. Pivovar 

se stal součástí nové akciové společnosti Moravskoslezské pivovary se závody Přerov, 

Hanušovice, Opava, Olomouc, Vsetín a Litovel. Byly zavedeny nové láhve s 

charakteristickou etiketou „Královské pivo Litovel“.  
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Při příleţitosti 25. výročí úmrtí byla 22. 05. 1992 na budově hudební školy odhalena pamětní 

deska dlouholetému řediteli Aloisi Holoubkovi. 

Nejvýznamnější kulturní akcí roku byly oslavy spisovatele Jana Čepa, vyvrcholením bylo 15. 

08. odhalení pamětní desky na rodném domku v Myslechovicích, za účasti významných 

hostŧ (delegace spisovatelŧ, Svobodné Evropy aj.). Autorem desky je sochař Bohumil 

Teplý. 

10 let 

05. 01. 2002 PhDr. Vítězslav Kollmann otevřel ve sklepení svého domu na rohu náměstí 

novou vinárnu Šenk pod apatykou. Prostory vinárny byly uţívány i k výtvarným výstavám. 

V březnu navštívila delegace města, spolu s vedením DDM a Měst. klubu, polskou 

Wieliczku, projednala spolupráci při Dnech evropské hudby v Litovli, tábor polských dětí a 

pozvala delegaci města Wieliczky do Litovle. Hosté z Polska přijeli pak do Litovle 06. 05. a 

26. – 28. 7. pozvali zástupce Litovle na slavnost „Dni Kingy“ do polské Wieliczky.  

Arcidiecézní charita Olomouc otevřela 15. 05. pobočku Charita Litovel s pŧsobností v 

litovelské farnosti a její předsedkyní jmenovala Ing. Ludmilu Zavadilovou. Sociální sluţby ve 

městě a okolí zajišťovala také pobočka Oblastní charity Uničov pod vedením ředitelky 

Marcely Draţanové. 

Do konce prázdnin byla nová škola Vítězná připravena pro zahájení vyučování. Byla 

dokončena včetně sportovní haly, nedokončena zŧstala jen plavecká třída, venkovní 

hřiště a příjezdové komunikace. V srpnu se stěhovala základní škola Opletalova do 

nového objektu, čímţ se uvolnily prostory gymnázia. V pondělí 2. září byla nová škola 

slavnostně otevřena pro veřejnost. 

Prostory Městského klubu se významně rozšířily. Po odstěhování knihovny a následně i 

prodejny sportovních potřeb byla zde zřízena Výstavní síň. 

V noci z 21. na 22. září 2002 se v celé ČR měnila telefonní čísla. K dosavadním 

sedmimístným číslŧm se předřadilo dvoumístné číslo obvodu (kraje). Rozsah telefonních 

obvodŧ se zvětšil v podstatě na velikost krajŧ. Olomoucký kraj dostal předčíslí 58.  

01. 11. ředitel závodu Massive Radek Šišma oznámil, ţe belgická firma závod prodala 

investičnímu fondu a ten shledal, ţe pro něj vyjde levněji provozovat závod v Číně, 

protoţe v této zemi uţ nyní nakupuje polovinu výrobních materiálŧ. Litovelský závod, 

s jehoţ otevřením bylo tolik těţkostí, byl nabídnut k prodeji a zaměstnanci propuštěni. 

19. 12. byla kolaudována rekonstruovaná budova úřadu v Havlíčkově ulici. V souvislosti 

s převzetím tzv. Malého okresu se městský úřad rozšířil a přestavěl na kanceláře bývalou 

školu. 
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Přehled podle měsícŧ 

LEDEN 

02. 01. 1661 zemřel v Litovli purkmistr a kníţecí rychtář Štěpán Minnich. 

05. 01. 1912 se v Chudobíně narodil zpěvák Josef Vogl. 

27. 01. 1922 zemřel JUDr. František Smrčka, významný sokolský pracovník.  

22. 01. 1937 zemřel litovelský učitel Robert Ulrich, autor Vlastivědy a řady článkŧ. 

24. 01. 1962 otevřen na náměstí Klub dŧchodcŧ. 

25. 01. 1974 zemřel spisovatel Jan Čep. 

05. 01. 2002 otevřena vinárna Šenk pod apatykou.  

 

ÚNOR 

01. 02. 1892 se konala ustavující valná hromada pro zřízení rolnického pivovaru a sladovny. 

03. 02. 1327 Jan Lucemburský rozšířil Litovli mílové právo a povolil stavbu hradeb. 

06. 02. 1922 byl za účasti 42 členŧ zaloţen v hostinci U Zeleného stromu Čs. rybářský svaz. 

10. 02. 1962 zemřel litovelský archivář Alois Šrot, ředitel městského úřadu. 

17. 02. 1967 zemřel Alois Holoubek, dlouholetý ředitel hudební školy v Litovli. 

25. 02. 1907 byl zaloţen Divadelní odbor Sokola pod vedením dr. Fr. Jünglinga.  

 

BŘEZEN 

09. 03. 1892 se narodil Ladislav Chrudina, dŧstojník čsl armády, popraven nacisty r. 1944. 

10. 03. 1952 zemřel v Poděbradech inţ. Otakar Ledvinka, čtvrtý český starosta Litovle.  

12. 03. 1912 svŧj ţivot ukončil tragicky umělec Otakar Lachman, profesor gymnázia.  

14. 03. 1907 se narodil Josef Lamr st., litovelský kamnář a keramik. 

15. 03. 1957 ustaveno litovelské JZD, rozpuštěno 31. 12. 1962. 

18. 03. 1942 zahynul v nacistickém vězení učitel Josef Šmakal.  

28. 03. 1962 zemřel litovelský malíř a vysokoškolský pedagog Alois Kučera.  

 

DUBEN 

Do 23. 4. 1742 Prusové v Litovli. 

04. 04.1957 zemřel zápasník Gustav Frištenský.  

13. 04. 1912 se narodil František Ryšavý, 04. 04. 1945 nacisty popraven. 

13. 04. 1932 se narodil Bohumil Teplý, sochař a pedagog. 

14. 04. 1907 bylo otevřeno Krajinské muzeum v Litovli v přízemí dívčí měšťanky. 

16. 04. 1927 se narodil v Chudobíně hudebník a sbormistr Vlastimil Nedoma. 

10. 04. 1952 se narodil Mgr. Blahoslav Papajk. 

 

KVĚTEN 

01. 05. 1597 zemřel Jan Šembera Černohorský, litovelský pán. 

21. 05. 1862 se v Unčovicích narodil poslanec Josef Staroštík. 

03. 05. 1912 se narodil první politický tajemník MNV Josef Šmakal. 

17. 09. 1947 ustavující schŧze klubu fotoamatérŧ a filmových pracovníkŧ U Bílého koníčka.  

18. 05. 1942 byl umučen v Mauthausenu malíř Alois Zabloudil.  

22. 05. 1952 poţár VDP v ulici Boţeny Němcové. 

24. 05. 1912 se narodil předseda MNV Václav Müller. 

06. 05. 2002 navázání druţby s polským městem Wieliczka. 

15. 05. 2002 otevření pobočky Charity v Litovli. 
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ČERVEN 

13. 06. 1937 bylo slavnostně otevřeno plaveckými závody litovelské koupaliště. 

17. 06. 1977 demolice Špitálského mlýna.  

20. 06. 1912 se v Troubelicích narodil JUDr. Burja Burian, sólista brněnské opery. 

15. 06. 1982 byl svítiplyn nahrazen zemním plynem. 

 

ČERVENEC 

03. 07. 1922 se narodil v Litovli Gorazd Čelechovský, architekt a malíř. Zemřel 17. 09. 1991. 

Zemská správa převzala 6. 7. 1907 reálku do své správy a hradila plat profesorského sboru.  

20. 07. 1872 se narodil v Litovli Ladislav Spurný, předseda Klubu českých turistŧ. 

26. 07. 1972 zemřel v Olomouci akademický malíř Karel Homola.  

19. 07. 1962 zemřel profesor Jan Preisler. 

 

SRPEN 

07. 08. 1902 hrozná bouře poškodila i radniční věţ.  

20. 08. 1906 se narodil Josef Šmakal, Lesní ulice byla po válce nazvána jeho jménem.  

15. 08. 1992 odhalení pamětní desky spisovatele Čepa na rodném domku v 

Myslechovicích 

14. 08. 1992 zemřel knihkupec Josef Chlíbek. 

 

ZÁŘÍ 

24. 09. 1342 první zpráva o kazateli v Litovli. 

02. 09. 1882 otevřela svým nákladem Matice školská první českou obecnou školu v Litovli. 

04. 09. 1927 otevřen Husŧv sbor Církve československé. 

18. 09. 1927 byl dokončen a předán veřejnosti nový městský hřbitov u Chořelic.  

23. 09. 1927 se narodil Mirko Spurník, vŧdčí osobnost ochotnického divadla v Litovli. 

02. 09. byla nová škola slavnostně otevřena pro veřejnost. 

 

ŘÍJEN 

13. 10. 1287 nejstarší zachovaná listina města Litovle krále Václava II. 

Od 4. 10. 1902 vystřídal Litovelské noviny týdenník Selská stráţ 

15. 10. 1927 zemřel bývalý starosta města, MUDr. Jan Smyčka, lékař  

18. 10. 1912 se hrál v Litovli první film, předvedl ukázky z VI. Všesokolského sletu v Praze.   

29. 10. 1927 se narodil v Litovli Zdeněk Jankŧ, v letech 1976 - 1988 předseda MěNV v Litovli. 

 

LISTOPAD 

02. 11. 1437 přepadl Litovel hejtman Jan Pardus. 

11. 11. 1882 se narodil v Příboře spisovatel a profesor litovelského gymnázia Eugen Stoklas. 

14. 11. 1897 byla vysvěcena nová budova zimní hospodářské školy v Litovli. 

25. 11. 1922 zemřel ve věku 73 let Josef Elleder, první sládek litovelského pivovaru. 

 

PROSINEC 

05. 12. 1932 zemřel bývalý ředitel cukrovaru Karel Hulla. 

08. 12. 1937 zemřel ve věku 86 let první český starosta Vácslav Socha.  

09. 12. 1912 se narodil Ing. Jan Cucla, 30. 06. 1946  -  27. 02. 1948 předseda MNV v Litovli. 

10. 12. 1932 se narodil filmař Jiří Hrozek. 

20. 12. 1932 se narodil Mgr. František Geschwinder, první porevoluční starosta Litovle. 

31. 12. 1902 se narodil v Myslechovicích spisovatel Jan Čep.  

19. 12. 2002 kolaudace městského úřadu v Havlíčkově ulici. 
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37. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH 

 V loňské kronice byl uveden v kapitole „O kom se píše…“, letos jej musíme 

představit v této galerii úspěšných. O koho jde? O pana Jiřího Sedláčka, který se na 

slavnostním večeru, den před Mezinárodním dnem muzeí, v praţské Nové budově 

Národního muzea 17. května 2012 stal nositelem zvláštního ocenění v kategorii Muzejní 

počin roku v soutěţi Gloria musaealis, tedy něco jako muzejního „Českého lva“. Tolik co 

znamená cena Thálie pro divadelníky, Český lev pro filmaře nebo Magnesia litera pro 

spisovatele, je pro muzejníky Gloria musaealis. Tu jiţ desátým rokem vyhlašuje Asociace 

galerií a muzeí České republiky spolu s ministerstvem kultury.  Z nominovaných v dané 

kategorii klání byl jeho „poklad“ jediným soukromým. Co je tím jeho pokladem?  Jde o 

Muzeum harmonik, první svého druhu v ČR, zapsané v České knize rekordŧ, obsahující 240 

kusŧ akordeonŧ, heligonek a atypických harmonik.  

 Zřízení a vedení takové instituce vŧbec není snadné. To dokazuje i příběh pana 

Sedláčka, který kaţdou korunu i volnou chvilku, kterou mohl, dal své vášni: harmonikám. A 

i kdyţ tyto hudební nástroje sbíral v podstatě odmala, za poslední tři desetiletí dal krok za 

krokem dohromady středoevropsky jedinečnou expozici. Má v ní výhradně české 

heligonky a také klávesové i knoflíkové harmoniky hlavně italské a německé výroby. 

Nejstarší z těchto hudebních nástrojŧ má zhruba 150 let. Pro svou sbírku nadšenec vyhradil 

celé první patro svého domu. Kaţdý z vystavených exponátŧ je ručně dělaný a mnohé 

jsou úţasně zdobené a vykládané. „Je na nich vidět práce zlatých českých rukou. Ţádná 

z nich se nesmí prodat. Chci je uchovat pro další generace,“ říká pan Sedláček. Takţe z 

jeho sbírky si nikdo ţádný nástroj nekoupí. Vytvořil katalog heligonek a akordeonŧ pro 

ministerstvo kultury, aby se staly součástí národního kulturního dědictví. Radnice se snaţí o 

propagaci místního muzejního unikátu tím, ţe byl zařazen do nové prohlídkové mapy 

města a byl k němu vydán i propagační leták. 

OSOBNOSTI MĚSTA LITOVLE 2012 

Jarmila Cholinská se narodila 18. června 1925 v Litovli. Vystudovala litovelské gymnázium, 

poté pracovala jako úřednice na poště. Po svatbě se s manţelem odstěhovala do Čech, 

kde se jim narodili dva synové. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor 

čeština a francouzština, a učila na základní škole. Pŧsobila také jako tlumočnice  z 

francouzštiny a němčiny, později byla ředitelkou Domu pionýrŧ v Praze. V 80. letech pět let 

učila v Grenoblu francouzské studenty češtinu.  

Od 90. let minulého století ţije zase v Litovli, ve svém rodném domě. Věnuje se otázkám 

ekologie, podílela se i na vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. Pořádala ve školách 

přednášky pro děti o ţivotním prostředí a odpovědnosti za ně. V minulém školním roce se jí 

podařilo zorganizovat tzv. setkání mladých globalistŧ, akci, při níţ jednotliví zástupci 

litovelských škol z řad dětí navštěvovali jednotlivé instituce (Čerlinka, technické sluţby, 

muzeum, knihovna…), kde se poučili o jejich chodu. Cílem bylo, aby se ţáci, kteří své 

poznatky předávali dál svým spoluţákŧm, naučili přemýšlet o prostředí, ve kterém ţijí, a 

nést za ně zodpovědnost.  
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Básnické sbírky začala Jarmila Cholinská vydávat v r. 2006. K vydání první sbírky Miláček 

Prevít ji inspirovala přítelkyně, která si přečetla její básně staré několik desítek let. Druhou 

sbírku Kořeny, napsala uţ v současnosti jako vzpomínku na své dětství a mládí v Litovli, na 

lidi z té doby. Následoval Striptýz, vzpomínka na dŧleţité setkání v mládí. Ve 

sbírce Procházky rosou jsou sebrány její staré básně reflektující přírodu. 

A pak uţ přišly sbírky, ve kterých se básnicky vyjadřuje k problémŧm současnosti – 

přelidnění, ekologickým prŧšvihŧm a nešetrnosti lidí k prostředí, nedostatkŧm a potíţím 

společnosti. Jsou to: Třesky plesky a jiné drzosti, Štěky a aforismy jedovaté babizny, 

Cikánské etudy, Tísňové volání, Čínské etudy – ţenské pohledy, Muţské etudy – ţádné 

ohledy, Trny v patě, Hovory k sobě. Nyní vyšla její nejnovější sbírka Odpadkový koš. 

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Jarmily C h o l i n s k é, a u příleţitosti výročí 

vzniku republiky jí udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v oblasti péče o ţivotní 

prostředí, kultury, výchovy a vzdělávání“. 

Libuše Kreuzziegerová se narodila v roce 1939 v Bílé Lhotě. Vystudovala střední 

pedagogickou školu v oboru Učitelství I. stupně. Svoji kariéru učitelky započala v roce 1958 

na základní škole v Měrotíně, kde v letech 1962 – 1984 zastávala funkci ředitelky školy. 

V letech 1984 – 1985 učila na ZŠ Bílá Lhota a od roku 1985 začala učit v Litovli na ZŠ 

Opletalova a zastávala zároveň funkci zástupce ředitele. Od roku 1996, kdy mohla odejít 

na zaslouţený odpočinek, i nadále zŧstala školám a svým ţákŧm věrná a ochotně a 

s úsměvem jim vychází při zajištění výuky vstříc. Kromě toho se ve svém volném čase 

věnuje individuálně dětem, které její pomoc potřebují. V letošním školním roce zajišťuje na 

ZŠ Jungmannova výuku českého jazyka přizpŧsobenou potřebám cizincŧ ze třetích zemí 

světa. Řada vietnamských dětí z Litovle se díky ní bez větších problémŧ začlenila mezi své 

spoluţáky. 

V poslední době svŧj nezdolný pedagogický elán uplatňuje na obou litovelských 

základních školách, kde vede řadu let dramatické krouţky Rolnička a Zvoneček. 

V krouţcích vede děti k  projevu na veřejnosti a ke vztahu k literatuře a divadlu.  Tato 

práce je s vděčností přijímána jak ze strany dětí, tak rodičovské veřejnosti. Po celou dobu 

svého pŧsobení na školách podporovala kulturu a se svými ţáky připravila řadu kulturních 

a divadelních vystoupení a besídek pro veřejnost. 

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy paní Libuše Kreuzziegerové, a u příleţitosti 

výročí vzniku republiky jí udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v oblasti školství, 

výchovy a vzdělávání dětí a mládeţe“. 

MVDr. Vojtěch Grézl, zvěrolékař, celoţivotní myslivec, ale především mnohaletý starosta 

našeho města, se narodil 27. srpna 1931 v nedaleké vesničce Loučka. Většinu ţivota proţil 

v Litovli. Po celém okolí byl známý jako velice schopný zvěrolékař, který bez ohledu na 

kteroukoliv denní či noční hodinu, bez ohledu zda je neděle, svátek nebo Štědrý den, vţdy 

ochotně přispěchal, aby pomohl na svět novému telátku, hříběti či podal lék nemocnému 

zvířeti. Jeho celoţivotní vášní a zálibou bylo chodit s flintou do lesa. Ale ne aby zvěř střílel, 

ale proto, aby jí pomáhal, nosil krmení a hlavně pozoroval ţivot v přírodě. Po právu a díky 

jeho schopnostem byl před léty zvolen předsedou okresního mysliveckého spolku a v této 

funkci pŧsobí stále. 
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Po roce 1989 se zapojil do politického ţivota v Litovli. Po prvních svobodných volbách 

v roce 1990 se stal členem Rady města a roku 1994 byl zvolen starostou, jímţ zŧstal po čtyři 

volební období aţ do roku 2010. Díky jeho neúnavné práci i vyjednávacím schopnostem 

došlo za období jeho starostování k mnoha pozitivním změnám, na nichţ má doktor Grézl 

nemalou zásluhu. Z úspěšných akcí vzpomeňme např. postavení nové základní školy 

Vítězná, opravu Svatojánského mostu, obnovu fasád mnoha domŧ včetně radnice a 

gymnázia, které jsou dnes městu ozdobou, vybudování kanalizace, plynofikace všech 

obcí nebo vznik prŧmyslové zóny v Nasobŧrkách. Během této doby postihlo Litovel i 

několik ţivelných pohrom, především povodně v r. 1997 a tornádo v r. 2004. Bez ohledu na 

zachraňování vlastního majetku doktor Vojtěch Grézl neúnavně pomáhal postiţeným 

obyvatelŧm a velkou měrou se následně zaslouţil o získání dotací, jeţ pomohly odstranit 

následky škod. Přestoţe po více neţ 16 letech práce pro město doktor Vojtěch Grézl 

nezastává funkci starosty, mnoho lidí o něm stále jako o starostovi hovoří. 

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy pana Vojtěcha Grézla, a u příleţitosti výročí 

vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci ve prospěch města a 

jeho občanŧ“. 

 O MVDr. Vojtěchu Grézlovi se také zmiňuje tiskovina Olomoucký kraj, kde o něm píší 

jako o vášnivém myslivci, ekologovi, veterináři a milovníku přírody. Ta ho zajímala jiţ jako 

malého kluka, kdyţ chodil přes les do kostela. Zkoušky z myslivosti skládal na Střední 

rolnické škole v Olomouci jiţ v roce 1952. Po maturitě nastoupil studium na Veterinární 

fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně, kde byl vedoucím krouţku myslivosti a pomocnou 

vědeckou silou na patologii. V roce 1958 byl promován doktorem veterinární medicíny. 

Nejprve pracoval ve fakultním ústavu patologie, poté začal pŧsobit jako veterinární lékař 

a později jako vedoucí veterinárního střediska u ONV Litovel. Pŧsobil jako předseda nebo 

myslivecký hospodář MS Nové Pole, MS Vilémov, MS Rampach a MS Litovel  - Nové Zámky.  

 Vyšší odbornou zkoušku z myslivosti sloţil dr. Grézl na lesnické fakultě VŠZ v Brně 

v roce 1970 a nejvyšší myslivecké zkoušky tamtéţ v roce 1974. V roce 1976 byl ministrem 

zemědělství jmenován krajským veterinárním ekologem včetně myslivosti, kterým byl aţ do 

roku 1995. Od roku 1978 byl také lektorem a zkušebním komisařem při Okresním 

mysliveckém svazu Olomouc. V letech 1982 aţ 1990 byl předsedou ekologické komise a 

od roku 1990 předsedou OMS Olomouc a je jím opakovaně aţ dodnes. Místopředsedou 

Myslivecké rady ČMMJ byl v letech 1990 aţ 1995, do roku 1995 je členem její ekologické 

komise. Řadu let je členem městské, okresní i krajské komise ţivotního prostředí. Jeho 

vysoce zásluţná činnost byla právem oceněna řadou mysliveckých vyznamenání, včetně 

toho nejvyššího – Čestným mysliveckým řádem ČMMJ v roce 2001.    

 Zásadně se v uvedeném článku staví k otázkám myslivosti a tvrdí, ţe práce myslivce 

rozhodně nespočívá jen v odlovu zvěře. Myslivec se také stará o ţivotní prostředí a o 

krajinu, pečuje o zvěř, která se v ní nachází. A měl by také vychovávat své následníky a 

pracovat s mládeţí. Někteří myslivci jsou podle něj, bohuţel, jen lovci. Loví hlavně 

trofejovou zvěř, ale k přírodě ţádný vztah nemají.  Takové „taky myslivce“ ovšem 

neuznává. Tak, ať mu ještě dlouho slouţí zrak a zŧstává plný síly a elánu  - Ad multos 

annos!  
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 Mirko Spurník nejstarší se narodil 23. září 1927 v Litovli jako syn berního úředníka. 

Otec i matka byli zapojeni v kulturním a společenském ţivotě města. Studoval na 

litovelském reálném gymnáziu a po jeho uzavření přešel do Olomouce. Tady v kvintě 

přerušil studium, aby odešel na praţskou konzervatoř (dramatika a hudba). Po uzavření 

konzervatoře v listopadu 1944 byl totálně nasazen u firmy Jawa Praha a pak u 

automechanika Fritschera v Litovli. V roce 1949 dokončil studium maturitou na gymnáziu v 

Olomouci. Byl pak zaměstnán v tkalcovně lnu v Jeseníku a ve Frutě Litovel.  

Roku 1964 byl jmenován ředitelem městské knihovny v Litovli. V roce 1968 se podílel na 

vysílání studia Ječmínek, za coţ byl odsouzen k podmínečnému trestu a propuštěn z 

městské knihovny. Poté byl zaměstnán v JZD Bouzov, kde zaloţil výrobu pěnového 

polystyrenu. Dílna se postupně rozrostla na podnik se 100 zaměstnanci. Od roku 1991 je 

v dŧchodu. 

Od mládí se věnoval kultuře, zejména divadlu. Začal v dětských hrách, reţírovaných jeho 

matkou Rŧţenou Spurníkovou. Na to navázala řada rolí klasického repertoáru jako 

Pankrác ve „Sto dukátŧ za Juana“, doktor Galén v „Bílé nemoci“, Mikuláš Dačický nebo 

Chlestakov z „Revizora“. Řadu her sám reţíroval, jako například „Noc na Karlštejně“, 

„Pohleďte, pokušení“ aj. Uplatňoval se i v loutkových hrách, reţíroval „Stvoření světa“ 

nebo hru „Janek Pecivál“, úspěšnou na loutkářské Chrudimi. 

 Byl oblíbeným recitátorem, ale zejména namluvil komentáře k mnoha filmŧm litovelských 

amatérŧ. Po roce 1990 se zapojil do politického ţivota jako mluvčí Občanského fóra, 

spoluzakladatel Litovelských novin a hlavně se zaslouţil o obnovu Sokola Litovel, jehoţ byl 

v letech 1990-2006 starostou. Zasazoval se o obnovu divadelní tradice na litovelské 

Sokolovně, kde se jeho přičiněním, po rekonstrukci jeviště, opět začalo hrát divadlo. 

Reţíroval řadu dětských představení spolu se souborem Mládí a v nově vzniklém 

divadelním odboru Sokola hry Dalskabáty, Drobínek, Slaměný klobouk aj. Za svou 

neúnavnou činnost v sokolském divadle byl oceněn Českou obcí sokolskou Zlatým 

odznakem J. K. Tyla. V současné době je činný ve výboru Sokola Litovel, zajímá se aktivně 

o kulturní a politickou činnost obce a plánuje další sokolská představení.   

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy pana Mirko Spurníka, a u příleţitosti výročí 

vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v oblasti péče o 

národní tradice, mládeţ a rozvoj kultury, sportu a tělesné výchovy“. Bohuţel, v pondělí dne 

12. listopadu 2012 ve věku 85 let zesnul tiše po delší nemoci. Rozloučení se konalo v sobotu 

17. listopadu v Husově sboru Církve československé husitské v Litovli za značné účasti 

smutečních hostŧ. Pietní rozloučení s úspěšným divadelním reţisérem pronesl pan Petr 

Linduška. U rakve se zesnulým byla čestná sokolská stáţ v kroji a se sokolským praporem. 

Čest jeho památce!  
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LITOVELSKÉ NADĚJE 

  Dne 13. června 2012 bylo jiţ počtvrté uděleno ocenění Litovelské naděje. 

Vyznamenání byli zástupci z řad dětí a mládeţe, kteří ve školním roce 2011/2012 dosáhli 

výrazného úspěchu v rámci školních i mimoškolních aktivit, případně vykonali čin vedoucí 

k záchraně lidského ţivota či majetku. Na základě nominací prezentovaných patrony 

adeptŧ vybrala Rada města Litovel 11 oceněných. Jsou to: Martina Šenková, 14 let, 

volejbalistka, členka Sokola Šternberk, kde hraje I. ligu kadetek. Na mistrovství republiky 

pomohla druţstvu ke stříbrné medaili a byla vyhlášena nejlepší smečařkou a vybrána do 

nominace reprezentace ČR kadetek; Josef Kolář, 15 let, obor matematika a výpočetní 

technika. Zvítězil ve fyzikální olympiádě v Olomouckém kraji, je úspěšný v soutěţích 

výpočetní techniky; Klára Jachanová, 15 let, obor tanec. Získala bronzovou medaili na 

Mistrovství ČR Street dance show solo a bronzovou medaili na mistrovství Evropy malých 

skupin, loni se stala mistryní ČR; Matěj Konšel, 19 let, házená. Byl zařazen do kádru české 

reprezentace a zúčastnil se Mistrovství Evropy v házené; Eliška Čapáková, 17 let, 

kanoistika, medailistka z loňského mistrovství světa. Více v kapitole O kom se píše …; Martin 

Gottwald, 19 let, barmanství. V barmanské soutěţi v Prostějově zvítězil. Více v kapitole 

Školství, SOŠ. 

 Zdeňka Kolářová, 14 let, obor logická olympiáda, Pythagoriáda, programování, 

soutěţ Taktik, pétanque. Nejvíce si cení 33. místa v ČR na Logické olympiádě;  Štěpán 

Zapletal, 19 let, kanoistika. Miluje sjezd na divoké vodě, získal dvě bronzové medaile 

v kategorii druţstev na mistrovství světa juniorŧ a zvítězil na Krumlovském vodáckém 

maratonu v kategorii juniorŧ; Sára Dimovová, 14 let, judo. Na Mistrovství ČR 2011 

v kategorii juniorek získala bronzovou medaili; Jan Paták, 15 let, kanoistika. Je členem 

reprezentačního druţstva ČR, v roce 2011 získal v kategorii ţáci 1. místo na Mistrovství ČR 

ve sprintu, 1. místo na MČR v klasickém sjezdu a také 1. místo na Olympijských hrách 

mládeţe ve sprintu a ve sprintu druţstev; Eliška Málková, 16 let, obor matematika. Jako 

studentka GJO obsadila ve velké konkurenci 3. místo v okresním a pak krajském kole 

soutěţe Matematický klokan. V okresním kole matematické olympiády získala 2. místo a 

v krajském kole se umístila na 4. - 5. místě. Lze si jen přát, aby nejen mladých lidí, které těší 

to, co dělají, a dosahují v tom proto nadprŧměrných výsledkŧ, jedině přibývalo.        

 

38. CHARITA Šternberk, středisko Litovel 

 Ředitelkou střediska je nadále Ing. Ludmila Zavadilová, vrchní sestrou ošetřovatelské 

sluţby paní Miroslava Svozilová. Posláním ošetřovatelské sluţby je poskytovat odborné 

terénní zdravotní sluţby lidem v jejich přirozeném domácím prostředí. Sluţby jsou 

indikovány ošetřujícím lékařem a hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Domácí 

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 a psychologické potřeby. Provozní doba byla nepřetrţitá, 7 dní v týdnu, 24 

hodin denně. 
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 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, inzulínu – nácvik a 

zaučení, měření glykémie glukometrem, sledování fyziologických funkcí, péče o stomie, 

cévkování ţen, péče o permanentní katetr, prevence a léčba dekubitŧ, převazy defektŧ 

kŧţe, poradenství v problematice o těţce nemocné, ošetřování imobilních pacientŧ a 

hospicová péče. 

Všechny zdravotní sestry jsou registrovány jako sestry bez odborného dohledu a nadále si 

zvyšují a prohlubují kvalifikaci v oborech, které s jejich prací souvisí. Počet klientŧ byl 123 a 

počet výkonŧ za rok 2012 5 060.  

 O své práci zdravotní sestry hovoří takto: „U našich pacientŧ provádíme často 

komplexní ošetřovatelskou rehabilitaci. Její výsledky jsou limitované věkem, ale i tak našim 

pacientŧm pomŧţeme k návratu do běţného ţivota. Dvě klientky, ke kterým  jsme jezdili 

na cvičení, byly z jedné vesnice. Bydlely v jedné ulici, pouze pár domŧ od sebe. 

Dopoledne bývaly samy doma, protoţe rodina byla v práci. Nesměly jít ven, aby 

neupadly. Díky naší rehabilitaci byly klientky natolik rozcvičené, ţe s naším doprovodem a 

s pomocí chodítka (od nás zapŧjčeného) došlo k vzájemné návštěvě. Klientky byly velmi 

spokojené nejen po fyzické stránce, ale především i po duševní.“ 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŢBA 

Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí stanice paní Zita Stinglová. Posláním 

pečovatelské sluţby je pomoc a podpora uţivatelŧ z Litovle a okolních obcí, kteří mají 

dočasně nebo trvale sníţenou soběstačnost z dŧvodu věku nebo zdravotního postiţení a 

potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Sluţba je zajišťována 

v domácnosti uţivatelŧ. V roce 2012 byly uţivatelŧm 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 dle nabídky. Sluţba byla určena pro seniory a osoby se zdravotním 

postiţením. Cílem projektu bylo zlepšení kvality ţivota seniorŧ a osob se zdravotním 

postiţením prostřednictvím poskytování základní péče o vlastní osobu nebo domácnost i 

zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a umoţnění uţivatelŧm ţít 

v domácím prostředí. Počet klientŧ byl 87, počet výkonŧ 10 604, počet hodin 6 367. 

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 

např. nákupy, úklid, příprava jídla, osobní hygiena, vyřizování úředních záleţitostí nebo 

vyšetření u lékaře, tito lidé vlastními silami těţko zvládají. Pro mnoho klientŧ představují  

pracovnice Charity Šternberk, střediska Litovel jediné spojení s okolním světem, často se 

stávají téměř členy domácnosti, kteří jsou netrpělivě očekáváni a vyhlíţeni. Proto se ke 

klientŧm snaţí pracovnice dostat vţdy včas, i kdyţ často musí bojovat s nepříznivým 

počasím nebo s technickými problémy poněkud starších vozidel.  Odměnou za snahu je 

jim úsměv a spokojenost a děkovný pohled v očích klientŧ. Sluţba představuje také 

výraznou pomoc příbuzným, kteří se mohou věnovat svému zaměstnání s vědomím, ţe je 
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o jejich blízké postaráno. Pro klienty je pořádána pravidelně pouť na Svatý Hostýn. Tuto 

příleţitost vyuţívají i těţce pohybliví klienti, kterým je zajišťován doprovod. Jsou zváni také 

na rŧzné akce Charity, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat si. 

Zkušenost  jedné z  pracovnic: „Nedávno jsem vyslechla rozhovor dvou mladých dívek. 

Jedna z nich absolvovala praxi v domově pro seniory a vyprávěla záţitky té druhé. Zaujala 

mě hlavně jedna věta: „Tak jsem se přesvědčila, ţe tuto práci nechci nikdy dělat a taky 

nechci být stará. Vţdyť takový ţivot nemá uţ ţádný smysl“. Přemýšlela jsem, zda je to jen 

názor jedné hodně mladé dívky, lhostejnost přístupu člověka k člověku, nebo je v tom 

kousek pravdy. V práci, kterou vykonáváme, se potkáváme s rŧznými osudy lidí a je 

pravda, ţe stáří je často smutné, plné útrap a bolesti. Přesto si však myslím, ţe vţdy stojí za 

to ţít.  Přivedla mě k tomu myšlenka na jednu paní, která je víc jak deset let ochrnutá a tím 

pádem úplně závislá na pomoci druhého. Po celou dobu to pro ni byl hlavně její milovaný 

manţel, který o ni vzorně pečoval a měl pro ni vţdy laskavý úsměv. Kaţdé ráno ji 

probouzel větou: „Bábinko, jak ses dneska vyspala?“, a políbil ji na tvář. Před rokem 

nečekaně zemřel a v tu chvíli se dalo říct, ţe opravdu ztratila smysl svého ţivota. Na nás 

tedy zŧstalo vrátit ji zpět. Navýšili jsme pečovatelské návštěvy na 3x denně a snaţili se, aby 

zapomněla. Po určité době nám došlo, ţe na člověka, se kterým proţila 63 krásných let, se 

zapomenout nedá. A tak jsme naopak o dědouškovi, jak mu říkávala, začali mluvit a 

snaţili se ne o to, aby zapomněla, ale o to, aby měla proč ţít. Dnes vzpomíná s úsměvem, 

a pokud ukápne nějaká ta slzička, tak je to štěstím, protoţe proţila spokojený ţivot a má 

jen krásné vzpomínky. V takových situacích si člověk uvědomí, ţe ţivot je vzácný a vţdy 

má smysl. Pokaţdé se najde někdo, kdo miluje nás a koho milujeme my.“ 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

 Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou paní Jarmila Dospivová. 

Posláním projektu je posílení rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti. MC svou činností 

podporuje funkční rodinu a pŧsobí jako prevence sociálního vyloučení rodičŧ, kteří se 

dlouhodobě starají o děti na rodičovské dovolené. Sluţba je určena pro rodiče na 

mateřské a rodičovské dovolené pečující o děti do 6 let. Cílem Mateřského centra je 

umoţnit rodičŧm s dětmi do 6 let proţít toto období 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 ať uţ s výchovou nebo s finanční a sociální situací rodiny. V roce 2012 

navštívilo akce Mateřského centra 1 874 dospělých a 1 996 dětí. Prŧměrná návštěvnost za 

měsíc v roce 2012 byla cca 180 dospělých osob. Počet účastníkŧ jednoho klubového 

setkání byl 8 - 10 maminek a stejný nebo i větší počet dětí ve věku do 6 let. 

 Vzhledem ke zvýšenému zájmu z řad rodičŧ, nastaly problémy s nedostatečným 

místem, a proto se po dohodě s Městem Litovel podařilo MC přestěhovat do větších a po 

všech stránkách příjemnějších prostor. Nutné opravy proběhly ještě před začátkem 

nového školního roku a od září jiţ všechny programy probíhají v nových prostorách 

v budově Charity.  

 Pravidelný dopolední program vedený rodinnou sociální asistentkou nabízel jednak 

rŧzné tréninkové aktivity a diskusní skupiny, jednak aktivity k posilování společné činnosti 
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rodičŧ s dětmi: cvičení rodičŧ s dětmi, zpívání a výtvarnou činnost pro děti, loutkové 

divadlo apod. Kdo měl zájem si jen tak pohrát, měl k dispozici volnou hernu se skluzavkou, 

balonky a dalšími hračkami. Jedenkrát týdně byla klientkám nabídnuta poradna v oblasti 

sociální, finanční a právní. V odpoledních hodinách byly velmi oblíbené výtvarné činnosti 

pro maminky – pletení z pedigu nebo výroba smaltovaných šperkŧ. Ve vánočním čase byl 

uspořádán kurz pletení vánoček a výroby adventních věncŧ. Maminky se svými dětmi 

také jiţ tradičně vyráběly přání pro klienty pečovatelské sluţby. 

  Z dalších nabízených aktivit v roce 2012 stojí za to připomenout poradnu a zdravotní 

a relaxační cvičení pro těhotné maminky, cvičení aerobiku, výuku angličtiny pro děti, klub 

Archa - biblické hodiny pro děti od 3 let. Do programu byly pravidelně 1x měsíčně 

zařazovány přednášky (psycholog, lékárník, pediatr, první pomoc, porodní asistentka, 

přednášky s ekologickým zaměřením a další). U všech akcí pro rodiče bylo zajištěno hlídání 

dětí.  

 V prŧběhu celého roku byly pořádány i rŧzné mimořádné akce: dětský karneval, 

bazary dětského oblečení, cyklovýlety, sportovní a soutěţní  dopoledne s názvem „Pojďte 

s námi do pohádky“, dopoledne s Andersenem, 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 s ţivotem zvěře v lese,  

Mikulášská besídka, Jeţíškova pošta, návštěva ekocentra a soukromé farmy. 

 I v letošním roce podporovalo Mateřské centrum adoptovanou indickou holčičku 

Aschwithu Fernandes v projektu „Adopce na dálku“. Prostředky na financování jejího 

vzdělání byly získány prodejem výrobkŧ dobrovolnic. Maminky navštěvující centrum 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. Všechny výrobky byly předány Oddělení pro předčasně narozené děti 

Fakultní nemocnice v Olomouci.  

 Animátorka centra o své práci říká: „Pro mě, jako pracovnici Mateřského centra, je 

velice krásné pozorovat děti, které k nám začátkem roku přijdou s rodiči ve věku, kdy ještě 

nepotřebují mnoho kamarádŧ, nechtějí spolupracovat, stále jsme pro ně cizí. A vidět děti 

na konci roku, nebo kdyţ odcházejí do školky? Uţ se nebojí, naopak za „tetou“ se těší, 

chtějí cvičit, a to nejen s maminkou, ale i se mnou nebo ostatními maminkami. To je ta 

nejkrásnější odměna, kterou za svou práci mohu dostat. I maminky odsud odcházejí 

spokojené. Navazují zde nová přátelství, sdílejí své starosti i radosti, něco nového se 

naučí.“ 
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39. SLAVNOSTI 

MAJÁLES 

Co je nejkrásnější pro studenta střední školy, kdyţ nebudeme přemýšlet nad úspěšným 

sloţením zkoušky dospělosti, pasováním na maturanty či studentským plesem? Uţ jste našli 

odpověď na moji otázku? Ano, je to majáles. Událost, při které nezŧstane ani jedno oko 

suché!  

Tento rok se nám majáles nadmíru vydařil. Krásné počasí plné sluneční záře a modré nebe 

rozzářilo úsměv na tváři. V dopoledních hodinách nám před školou vyrostlo malé podium. 

Člověk by nevěřil, ţe za pár minut nás na těchto prknech, která znamenají svět, budou 

bavit komediální scénky našich spoluţákŧ.  

Hodina třináctá odbila! To byl pokyn pro kočár s Jeho Veličenstvem. Kdo byl zvolen 

králem králŧ? Nikdo jiný neţ Zdeněk Litovelák z Litovle, pan starosta, a královnou paní 

Vlasta Vlastička, jeho ţena. Prŧvod vedl překrásnými uličkami lemovanými zvědavými 

procházejícími, fotografy, kteří zachytili kaţdý záchvěv větru, jenţ vál z dlouhého zástupu 

nervózních studentŧ. Okruţní prŧvod vedl okolo polikliniky, kostela sv. Marka, přes náměstí, 

okolo rybníku aţ k naší škole. Cestou bylo slyšet hlasité skandování, provolávající ţivot a 

slávu našemu králi a královně!!  

Protoţe byli všichni velice nedočkaví, začalo se! Slávu lidu studentskému pronesla jedna 

z dívek, které majálesem prováděly. Nezapomněla se zmínit o bývalém králi a královně 

Jindřichu a Ireně. Po dojemné promluvě ke králi a studentŧm nastala slavnostní chvíle. 

Chvíle pasování nového krále! Král, jako správný reprezentant svého postu, přednesl všem 

své plány do budoucna a slíbil, ţe je splní.  

Následný potlesk vystřídalo uvedení první třídy - primy, která nás překvapila svým pojetím 

letošního tématu. Je slušností vám toto téma prozradit: „Kdyţ vezmeme historii do vlastních 

rukou!“ Co jiţ zmíněná prima předvedla? Zamyslela se nad problematikou otrokŧ, kteří 

pod bičem otrokáře pracovali aţ do roztrhání těla! Jak víme, tito otroci byli z dálné Afriky. 

Jak by vypadaly plantáţe s bílými otroky a černými otrokáři? A co takový otrok všechno 

zvládl? To vše a ještě víc nám předvedla první třída niţšího gymnázia. Myslím, ţe se jí 

scénka moc povedla. Příjemné studentky moderátorky publikum na začátku upozornily, ţe 

se nám časová osa trochu pomotala, ať se tedy nedivíme velkým historickým skokŧm! 

Diváci se mohli přesvědčit nemálo minut poté. Třída sekunda se vrátila do období, kdy 

byly v módě dlouhé vlasy, volná láska a silný pacifismus! Ano, sekundáni nám zahráli, jak 

to v takové společnosti hippies chodilo! Terciáni řešili otázku, na kterou nikdy pravdivě 

neodpovíme. V historii totiţ otázka „kdyby“ neexistuje! Přemýšleli nad tím, jak by vypadal 

náš národ, kdyby Praotec Čech došel do Afriky. Věřte, ţe kdyby měl Praotec Čech takové 

společníky, jako byli terciáni, nemuseli bychom se bát, ţe by náš národ vymřel! Blíţící se 

olympiáda byla prvním impulzem pro vymyšlení scénky letošních kvartánŧ. Co by se stalo, 

kdyby nebyl vynalezen kruh? My jsme byli svědky live přenosu, kde se hrály krychličky, 

krychlovník - fotbal se hrál s velkou krychlí, pomalovanou barvami fotbalového míče! 

Fascinující! Co dodat? Dovedete si představit, ţe by váš muţ, přítel, otec či bratr pral, vařil, 

uklízel a staral se o ţeny? Absurdní? Ale my ţeny jsme to málem dokázaly! V dávných 

dobách, kdy Vltava hravě lechtala kamínky, vystoupila Vlasta se svojí druţinou proti 
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nadvládě muţŧ. Bitva skončila vítězstvím ţen, jak se dalo čekat. Postupem času se z muţŧ 

stávaly puťky a z ţen velké vojevŧdkyně, dobyvatelky a vynálezkyně. To, co vám nyní 

vyprávím, není skutečnost ani pohádka, ale Dívčí válka z pohledu 1. A. Ţhavé sluneční 

paprsky nám pomohly vţít se do rolí odváţných misionářŧ, kteří se pokoušeli naučit děti 

divochŧ jíst jogurt. Divochy naučit pouţívat noţe a holicí strojky. Jak skončila scénka 

kvinty? Polovina chlapcŧ měla místo hlavy koleno. Zrození ţivota na naší planetě se 

pokoušel rozlousknout nejeden člověk. Ale sextáni jsou přesvědčeni, ţe za zrození mohou 

s pomocí Boţí Adam a Eva, která byla vybrána jako ta nejkrásnější! Myslím, ţe nás 

přesvědčili a nebudeme dále pátrat, zda jsme z opic, či Adama a Evy, odpověď je jasná. 

Jak vypadal ţivot za Praotce Čecha, kdo byly osobnosti jako Bivoj a Kanec? Jak vypadal 

ţivot Libuše, holdující posledním vymoţenostem, s prostým hanáckým zemědělcem 

Přemyslem? Nebo jak skončila Dívčí válka, započatá nevinnou hrou na lesní roh? Ano, na 

všechny poloţené otázky nám odpověděla 2. A. Sklidila nejeden obdiv! Příjemné osvěţení! 

Jiţ se nachylujeme ke konci, ale stále jsou před námi dvě třídy a vyhlášení výsledkŧ velké 

soutěţe - a to… nejlepší scénka Majálesu 2012! Rok 1989 nás osvobodil od totalitního 

reţimu. Dovedete si představit, kdyby se nesešlo tolik klíčŧ a ţádná revoluce by se 

neuskutečnila? Septimáni si to představili. Jsme vděčni za strhující scénky plné dobových 

aktualit, dobových doplňkŧ a kulis. Ţivé vysílání z chlíva, velkolepý start vesmírné lodi či 

Spartakiáda za doprovodu Michala Davida. Nejenţe nás velice pobavila, ale především 

jsme si díky ní osvěţili paměť hravou formou. Jsem zastánce toho, ţe nám Američané 

neustále lţou. Proto mě ani nepřekvapila úvaha nad tím, ţe nám lhali i o přistání na 

Měsíci!! Nenatáčeli ho náhodou ve studiu? Jak takové natáčení vypadalo, co při něm 

musel reţisér vytrpět, jak namáhavé bylo pro herce, nám předvedli třeťáci, rození 

hollywoodští herci!  

Je to tady. Nastává chvíle prozrazení - kdo byl tím vítězem strhujícího boje mezi třídami a 

nadmíru profesionálními výkony? Byla to 1. A, se svojí Dívčí válkou, která zastávala práva 

ţen! Jako cenu obdrţela obrovský marcipánový dort ve tvaru nejvyšší radnice na Moravě, 

ano litovelské.  

Děkujeme našemu králi, královně, Studentskému klubu Párátko, profesorŧm, panu 

školníkovi, kteří Majáles zařizovali, Stáji Pokorný Bouzov, Policii České republiky Litovel a 

Městské policii Litovel, Městskému klubu Litovel, Rodičovskému sdruţení při GJO Litovel, 

všem účastníkŧm a dalším, kteří se na akci podíleli!!  

Uţ nyní, kdyţ je červen, se těším na příští!!!! Třikrát VIVAT!!!  

Tereza Tichá, 2. A, redakce studentského časopisu GJO Párátko 
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HANÁCKÉ BENÁTKY 

 Zpočátku nepříliš příjemný den se naštěstí stihl vybarvit, a tak 10. jubilejní ročník 

slavností Hanácké Benátky mohl přivítat přes 5 tisíc návštěvníkŧ. To jubileum inspirovalo 

organizátory k tomu, aby pro účastníky přichystali několik překvapení. První novinkou byla 

dvouhodinová show brazilských tanečnic v tradičních péřových kostýmech, další pak část 

interaktivních exponátŧ z libereckého IQ parku. Samozřejmě se počítalo s populárními 

českými a slovenskými skupinami, atrakcemi i soutěţemi. Pro děti byla k dispozici 

oddechová zóna, kde pro ně připravili program pracovníci DDM Litovel. Ţe se lidé budou 

moci svézt na loďce po Nečízu, s tím se napevno počítalo, ale nově zrekonstruovaná 

místnost ve věţi, někdejší byt hlásného, to bylo opravdu překvapení nečekané. Na 

náměstí byla pro děti atrakce zdarma – aktivní centrum „HASIČI“.  

 Hlavní scéna byla, jak jinak, na náměstí a tam uţ v 9.45 začaly vytvářet slavnostní 

náladu roztleskávačky, které pak vystřídala plzeňská poprocková hudební skupina 

MANDRAGE, která má čtyři stálé členy a externího hráče na klávesy. V současné době 

skupina boří hudební ţebříčky se skladbou Šrouby a matice a zazněla i jejich píseň, která 

se jiţ stala hitem „Hledá se ţena“.  Na pŧl hodiny se na scéně objevily maţoretky a taneční 

skupiny DDM, aby byl připraven nástup skupiny UDG. Je to jedna z nejúspěšnějších 

poprockových kapel současnosti, která je známá především svými energickými koncerty a 

nadstandardním vztahem s fanoušky. Na kontě má kapela jiţ tři velmi úspěšná alba a DVD 

Cirkus Live! Zazněla i písnička Kurtizána, za niţ byla UDG nominována na kapelu roku. 

 Hodinku před představením hostŧ vyplnily taneční programy, z nichţ největší ohlas 

mělo vystoupení tatínkŧ s dětmi. Na slavnostní zahájení se dostavili členové vedení města, 

část členŧ RM a vzácný host senátor Ing. Karel Korytář. Pak přišla hudební bomba – 

skupina YO YO BAND se sedmi členy, vedená jedním ze zakladatelŧ skupiny Richardem 

Tesaříkem. Skupina dosud natočila sedm alb a řadu singlŧ. Pŧvodně to byla vokální 

skupina inspirovaná vlivy soulu, později reggae, latiny a popu. Z velké většiny zazněly 

vlastní autorské písničky s vřelým přijetím u publika. 

 Jiţ výše uvedené překvapení – pravá brazilská samba v péřových kostýmech – 

doprovázená skupinou českých a kubánských hudebníkŧ MEZCLA ORQUESTA rozpálila 

diváky taneční show i školou tance. Kdyţ se řekne ŢLUTÝ PES, kaţdému se vybaví zpěvák, 

textař a skladatel Ondřej Hejma. Ten tuto praţskou hudební rockovou skupinu zaloţil a na 

pódiu spolu s deseti členy skupiny doslova řádil. Ozvaly se hity Sametová, Modrá nebo 

Náruţivá a posluchači vystoupení ocenili vřelým potleskem, voláním i souhlasným 

pískotem.  

 V podvečer dostala prostor taneční skupina CARAMBA a tance DDM, aby se 

mohla objevit na pódiu další známá skupina METALINDA. V překladu to znamená Pěkný cíl 

a ten se skutečně dostavil. Čtyři členové kapely předvedli to nejlepší ze svých 13 alb a cíle 

– zaujmout a pobavit – bylo perfektně dosaţeno. 

 Aristokratická drezúra PTÁCI (chŧdové představení) uvedla poslední známou 

kapelu HORKÝŢE  SLÍŢE. Jde o rockovou/punkrockovou kapelu, která momentálně patří 

k hudební špičce jak na Slovensku, tak i v Čechách. Vznikla jiţ před 17 lety a na kontě má 
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10 alb. Aktéři byli sice jenom čtyři, ale jejich největší hit Silný refrén, tak ten byl opravdu 

silný! Program na náměstí zakončil slavnostní ohňostroj.          

 Dobová a dětská scéna byla v parku Míru, kde od 9 do 15 hodin probíhalo 

zábavné třídění odpadŧ formou her se společností EKO-KOM, a.s., od 10 do 18 hodin 

probíhaly farmářské trhy a od 11 do 17 hodin jízda koňským spřeţením (jízdné 25 Kč). 

Avizovaný IQ park z Liberce nabídl interaktivní hry pro děti i dospělé zaměřené na lidské 

smysly (umíte si například zavázat botu kleštěmi?); byl k dispozici od 12 do 18 hodin. 

Odpoledne bylo vŧbec ve znamení soutěţí, například „Škola princŧ a princezen“, 

miniZOO z DDM Litovel a od 17 hodin pak Divadlo Studna předvedlo jarmareční pohádku 

Princ Bajaja.  

 Z bohatého doprovodného programu bylo těţké si vybrat. Den otevřených dveří 

k 90. výročí rybářského spolku skutečně otevřel Rybářský dŧm na ulici Palackého 1162, 

nabídl voňavé rybí speciality a doprovodil ţivou hudbou. „ZŠ Vítězná pro Litovel“ – 

program nabídl keramický workshop, prezentaci mladých globalistŧ, taneční vystoupení i 

bazén zdarma. V prostorách Muzea Litovel byla k vidění nejen stálá expozice „Litovelská 

řemesla 1. poloviny 20. století“, ale i aktuální výstava ZŠ Vejdovského. Házenkáři na 

Sokolovně uspořádali turnaj starých gard jako „Memoriál Jiřího Dohnálka“. Mezi 10. aţ 16. 

hodinou byla zpřístupněna rekonstruovaná kaple sv. Jiří s freskami, výstavkou a 

mobiliářem, od 10 do 17 hodin ve Výstavní síni MK výstava fotografií členŧ Fotoklubu 

Litovel „Od soumraku po úsvit“. Po celý den mohli zájemci vystoupit na radniční věţ, 

zhlédnout výstavu CHKO Litovelské Pomoraví a jiţ uvedenou nově otevřenou komŧrku 

hlásného (vše za 20 Kč), nebo se projet na pramici pod náměstím (vstupné 50 Kč, děti 20 

Kč). 

 Ředitelka MK Litovel, Bc. Hana Vogelová o slavnosti řekla: „Jubilejní desáté 

Hanácké Benátky 2012 jsou sice jiţ minulostí, ale vzpomínky na okamţiky s Vámi strávené 

v nás přetrvávají do dnešních dnŧ. Výtečné výkony všech účinkujících (profíkŧ i amatérŧ), 

zábava pro děti i rodiče, bohaté občerstvení, setkání lidí s dobrou náladou a v neposlední 

řadě krása a jedinečnost našeho města, jehoţ genius loci nás udivuje a překvapuje 

kaţdým rokem. Ale nic by z toho nebylo, kdyby nebylo štědrých sponzorŧ, kteří tuto 

celoměstskou akci nejen finančně podporují, ale většinou se jí i osobně zúčastní. Velmi si 

cením podpory Olomouckého kraje, Města Litovel a všech institucí, které jsou vstřícné při 

schvalování všech nutných povolení k realizaci této akce. Symbolické vstupné jsme mohli 

zachovat také díky našim sponzorŧm.“ Děkuje pak všem sponzorŧm, všem, kteří se podíleli 

na zabezpečování doprovodných programŧ i pracovníkŧm „ze zákulisí“, za úklid děkuje 

Technickým sluţbám, za bezpečnost ochrance i Městské policii. Největší poděkování ale 

směřuje k těm, kteří i přes nepříliš příznivé počasí přišli (a bylo jich přes 5 000) a společně se 

všemi 10. výročí Hanáckých Benátek oslavili.     
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LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 

V sobotu 8. září se konal jiţ IX. ročník Litovelských slavností, opět spojený se Dny 

evropského dědictví, tentokrát s mottem „Mládí památkám“ a „Industriální stopy“. 

Tradičním pořadatelem byla CK BAVI za finanční spoluúčasti Města Litovel a mediální 

podpory RADIA HANÁ. Počasí nic dobrého nevěštilo, ale nakonec se vše obešlo bez 

větších problémŧ. Propagace akce byla sugestivní: „Uţít si skvělou zábavu a k tomu ještě 

pořádnou porci výborné muziky pod širým nebem? To mŧţete v Litovli, která oţije 

slavnostmi, které jsou tradičně spojeny se Dny evropského dědictví, takţe budete moci 

nahlédnout i do skrytých zákoutí památek. Lidem se otevře kaple sv. Jiří, kostel sv. Marka či 

radniční věţ. Za hlavním programem nemusíte nikam cestovat, stačí, kdyţ zŧstanete na 

náměstí Přemysla Otakara,“ zvala editorka MF DNES Lenka Strnadová.  

   A měla pravdu. Na hlavní scéně na dvou pódiích na náměstí se nejprve objevily 

maţoretky, pak PS SENZAKORD a následovalo slavnostní zahájení akce. Moderátor a 

hlavní pořadatel pan Viktor Kohout pozval na scénu hejtmana Olomouckého kraje 

Martina Tesaříka, poslance Šarapatku, bývalého senátora Vavrouška a vedení Města 

Litovel. Zdar akci popřáli nejprve hosté, poté starosta města Ing. Zdeněk Potuţák, který 

příleţitosti vyuţil k prezentaci úspěchŧ Litovelanŧ v minulých týdnech. Vzpomněl na 

stříbrnou mediali Rostislava Pohlmanna na paralympiádě v Londýně, uvítal a vyzpovídal 

Muţe roku 2012 Romana Anderleho a předvedl 4 medaile, které na mistrovství Evropy na 

divoké vodě ve slovinském Sokanu získala naše singlkanoistka Eliška Čapáková.  

 Pak se uţ rozjel bohatý program – spanilou jízdu předvedli motorkáři a se svými 

největšími hity vystoupil zpěvák Janek Ledecký – Všechno bude fajn, Na ptáky jsme krátký, 

Ţízeň velká jak Amerika nebo Promilujem celou noc. Následovala další vystoupení 

zpěvákŧ: David Deyl (Přestaň se bát, Zázrak, Akorát), DĚDA MLÁDEK ILEGAL BAND – 

oblíbený revival s hity Ivana Mládka, moravičanský dřevěný pop A.M.ÚLET – NAHLAS a pak 

hlavní „tahák“ – skupina KATAPULT s frontmanem Oldou Říhou. Ti představili také své 

slavné písničky – Já nesnídám sám, Někdy příště, Hlupák váhá aj. Mezitím střídavě na 

druhé scéně vystoupil MINIBAND Litovel (soubor pŧsobící při ZUŠ Litovel), Richard Nedvěd 

s kouzly, čáry a triky zábavnou formou s názvem STAND-UP comedy, v podání Školy 

popového zpěvu Olomouc muzikály Děti ráje a Pomáda a koncertní folk s litovelskou 

skupinou NOACO.  

 Večer byl plný překvapení, především kdyţ se začalo Retro show skupiny MANIACI. 

Tato komediální skupina nás provedla svými minulými vystoupeními a znovu měla velký 

úspěch. Elvis Presley revival band byl labutí písní akce a zbývalo uţ jen BAVI DISCO do 

ztracena. 

 V rámci Dnŧ evropského dědictví byla nejprve pro návštěvníky připravena 

procházka městem po historických památkách a architektonických skvostech První 

republiky, v Muzeu Litovel k prohlédnutí stálá expozice Řemesla 1. poloviny 20. století a 

výstava Stavebnice LEGO. V kapli sv. Jiří byla výstava artefaktŧ a odpoledne koncert 

SENZAKORDu a ţákŧ ZUŠ Litovel. Moţné si bylo prohlédnout i kostel sv. Marka, 

s komentářem prŧvodce radniční věţ (poprvé byla k nahlédnutí komŧrka ponocného), 
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výstavku výtvarných prací dětí „Památky očima dětí“ v Městské knihovně nebo 

absolvovat exkurzi v Pivovaru Litovel.  

 Mimo rámec města se představil Dvŧr Nové Zámky u Litovle, kde bylo moţno 

navštívit zámek, Novozámecký areál, hřebčín či panský dvŧr a pokud jste přijeli na kole, 

mohli jste si celý areál projet a navštívit i Rŧţový rybník, Chrám přátelství – Templ, Třesín a 

Nové Mlýny.  

 Z dalšího programu se dalo vybírat podle zájmŧ: fotovýstavu Romana Sobkuliaka 

„Obyčejný pohled“ ve Výstavní síni MK; dětské atrakce; prezentaci DDM a Nové Zámky 

p.s.s.; simulaci havárie osobního vozu (ve spolupráci s pojišťovnou Generali); zábavné 

soutěţe s veverčákem Čendou nebo šachovou simultánku s mezinárodním mistrem Ing. 

Zdeňkem Beilem. „Litovelští házenkáři dětem“ – to na sokolovně připravil oddíl házené TJ 

Tatran Litovel dopoledne plné zábavy, her a ukázek hasičské a vojenské techniky.  

 V parku u GJO jste si mohli ledacos vyzkoušet – proběhnout se po hladině rybníka 

aquazorbingem (ve spolupráci s Aquaparkem Olomouc); vyzkoušet si paintball na 

střelnici; zhlédnout vrtulníky, letadla a lodě na vodní hladině jako ukázky práce leteckých 

a vodních modelářŧ; podívat se na ukázky výcviku psŧ Kynologického klubu Litovel nebo 

proţít vzrušení při vystoupeních skupiny historického šermu Dragers.   

 GJO nabídlo svou budovu k nahlédnutí, spolu s výstavou fotografií doc. Jindřicha 

Štreita a od 17 hodin se spustil multiţánrový studentský pel-mel: Hudebně pohodový 

festiválek na kterém vystoupila Iva Kevešová, skupina KELT GRASS BAND, Vinný  střik a 

další.   

 Oficiálním pivem slavností bylo samozřejmě to litovelské! Finančně se na akci 

podílel i Olomoucký kraj a dŧleţitými sponzory byli například: PAPCEL, ADRIANA, PENTO, 

HEAD, STRABAG, Kimberly-Clark, HAJDO, MTS, VHS Čerlinka a další. 

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 

 Druhou srpnovou sobotu 11. 8. si pro své oslavy vybral Pivovar Litovel, aby vyhlásil 

Den otevřených dveří a další, jiţ osmý, ročník akce Litovelský otvírák. Sládek pivovaru Ing. 

Petr Kostelecký pozval v srpnovém novinovém vydání Piva Litovel k návštěvě areálu na 

neopakovatelnou atmosféru slavnosti, skvělou zábavu, pohodovou hudbu a především 

nejlepší pivo. V pravé poledne odstartoval 11. ročník pohodového MTB maratonku aneb 

projíţďky hanáckými singletracky a 5. ročník mezinárodního mistrovství ČR vodákŧ 

v maratonu na horských kolech i 2. mistrovství ČR prodejcŧ a prodavačŧ TREK Free Litovel 

Bobr Bike, jehoţ hlavním místem konání byla Loděnice TJ Vodní sporty a hřiště za ní.  

 Hlavní program zahájila ve 13 hodin šestičlenná slovenská pop-rocková skupina NO 

NAME, jejíţ koncert předcházel slavnostnímu naraţení soudku a oficiální zahájení slavnosti. 

Následoval pop-jazz v podání brněnské skupiny Gentle Irony Trio a hanácké bigbít kapely 

z Mezic Stracené ráj, jejichţ hudba zasahuje do mnoha ţánrŧ a většina skladeb je 

napsána v hanáckém nářečí. Po řadě soutěţí se dostalo na přední hvězdu naší hudební 

scény, jednu z nejvýraznějších sólových i muzikálových zpěvaček současnosti Báru 

Basikovou. Ta se stala v roce 1991 zpěvačkou roku, byla bronzová ve Zlatém slavíku 1987 a 
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českém slavíku 1998, druhé místo v Českém slavíku získala v roce 1991. A se svou 

doprovodnou skupinou Basic Beat si také získala posluchače Litovelského otvíráku.  

 Večer od 19.30 postupně na hlavní scéně ještě vystoupili Robbie Wiliams Revival 

Brno, kapela sloţená z vynikajících a rutinovaných muzikantŧ kolem břeclavského rodáka 

Jana Čápka; olomoucká skupina AC/DC revival – Bon Scott memorial band a po 

slavnostním ohňostroji ještě skupina Absolute Bon Jovi revival, která předvedla věrné 

interpretace skladeb Bon Jovi, a to zejména jejich nejslavnějších hitŧ z osmdesátých a 

devadesátých let.  

 Malá scéna na nádvoří spustila svŧj program pro děti uţ od deváté DJ Pat a Mat – 

disco pro malé i velké. Následovaly soutěţe pro děti a rodinný program – Cirkus LeVitare. 

Hudební část vyplnily: pop-rocková skupina MAD LOVERS a rockandrollová BROUMBAND. 

Divadlo Tramtárie připravilo pro děti Pohádky o mašinkách a od 16 hodin zahrála 

v lidovém a tradičním tónu uničovská Fofrovanka. Závěr patřil skupinám Metalica revival a 

LUMENBend s pohodovým bigbeatem. K dispozici byly stále dětské atrakce, předváděl se 

kouzelník s balonky a airbrush tatro vše pod patronací Agentury Marka Zahradníčka.  

 Od devíti do sedmnácti hodin mohli návštěvníci nahlédnout pod pokličku sládkovi 

pivovaru při některé z prohlídek a poodhalit, jak se vyrábí klasicky vařené pivo. Před 

pivovarem také dopoledne probíhalo setkání historických vozidel. Hlavním tahákem 

slavností však mělo být a bylo pivo. Pivní nabídka byla více neţ bohatá a návštěvníci měli 

moţnost ochutnat všechna klasicky vařená piva včetně některých pivních specialit, které 

pro tento jedinečný den sládek pivovaru uvařil. Tak 14 druhŧ těch nejlepších klasicky 

vařených piv od nealkoholického přes pivo černé aţ po kvasnicová piva nebo pivo 

s lavinovým efektem Maestro teklo proudem. Kromě známých druhŧ tradičního 

litovelského piva byla připravena i očekávaná novinka a lahŧdka - Litovelský Gustav, 

polotmavý třináctistupňový speciál. Dalším lákadlem pro fajnšmekry bylo kvasnicové pivo 

– „ţivé pivo“, plné pivovarských kvasinek a vitaminŧ.  

 Ze speciálně nízkoalkoholických ochucených piv bylo moţno vyzkoušet Litovelské 

Yuzu s limetkou (míchaný nápoj na bázi piva s příchutí yuzu a přírodní limety, vyznačující se 

osvěţující chutí a vŧní jedinečné směsi tropických citrusových plodŧ) nebo celou řadu 

Escape (řada míchaných alkoholických nápojŧ z výčepního piva s příchutí limetky, 

zázvoru a maliny). Z limitované várky minipivovaru bylo moţno ochutnat speciality 

Litovelský WIT (pivo s niţší hořkostí, světlou barvou, charakteristickou květinovou aţ 

ovocnou vŧní, lehkým banánovým tónem s přídavkem koriandru, jehoţ název má spojitost 

s bílou aţ světle ţlutou barvou piva) a Litovelský ALE (pivo s niţším aţ středním řízem, 

s jantarovou barvou a typickou vŧní tropických plodŧ, jehoţ hořkost je 2 - 3x vyšší neţ u 

českých druhŧ piv).  

 Na Otvírák letos přišlo celkem 10 000 lidí a celkové mnoţství vypitého piva bylo 222 

hektolitrŧ = 44 400 piv, takţe na kaţdého návštěvníka to byla více neţ čtyři piva. Exkurze 

do pivovaru se zúčastnilo 2 553 návštěvníkŧ, kteří se mohli podívat do provozu, kde se pivo 

vaří podle tradičních receptur uţ 119 let. Obdivovali hlavně měděné varné kádě, spilku a 

minipivovar, který je v provozu od loňského roku. Kromě rychlého a kvalitního pivního 

servisu návštěvníci ocenili dobrou organizaci, hudební program i zajištění dopravy. Počasí 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

254 

 

akci vcelku přálo. O zákulisí, významných hostech či dalších zajímavostech bohuţel 

nemŧţe kronikář referovat, nebyl tam totiţ na rozdíl od let minulých pozván.  

BOBR CUP 

 Krásné podzimní počasí, suché cesty a v Moravě málo vody - to provázelo 846 

závodníkŧ, kteří vyrazili na trať 18. ročníku extrémního závodu Free Litovel Bobr Cup 2012. Ti 

opět tvořili tříčlenné týmy, které se při štafetě potýkaly s během, jízdou na kole a kajaku. 

Účastnický rekord z minulého roku byl překonán, ale rozdíl byl v tom, ţe o letošních vítězích 

rozhodly aţ závěrečné metry souboje na kajacích. Na stupních vítězŧ stanula trojice 

Martin Frei, Jan Hruška a Kamil Mrŧzek. Tento tým vše zvládl za dvě hodiny a tři minuty, 

rekord z roku 2009, který je dvě hodiny a padesát vteřin, tak na pokořitele stále čeká.  

 Stejně jako mezi muţi se i v kategorii ţen rozdělovaly finanční prémie. Největší díl si 

pro sebe ukousla děvčata z týmu Bobřice, ale takové drama jako mezi muţi to rozhodně 

nebylo. Celkem s přehledem si pro zlato, titul a prémie dojelo trio Radka Churáňová (běh), 

Hana Jeţková (MTB) a Anna Zástěrová (kajak), které zvládlo 45 kilometrŧ v okolí Litovle za 

2:27:30. 

 Dobré podmínky dané fantastickým počasím s teplotou přes dvacet stupňŧ, silná 

konkurence s řadou reprezentantŧ a znovu přepsané historické tabulky počtu účastníkŧ 

na startu slibovaly, ţe by mohl padnout i traťový rekord z roku 2009, který jak píšeme výše 

ale nakonec atakován nebyl. Přesto se jeden historický záznam musí přepsat, a to díky 

Tomáši Slovákovi, který se jako první borec v osmnáctileté historii dokázal vejít pod 21 

minut a časem 20:58 ustanovil nový kajakový rekord. „Několik let jsem na Bobru nebyl, a 

musím přiznat, ţe jsem nadšený. Parádní počasí, krásný závod, takţe jsem 

spokojený,“pozitivně hodnotil svŧj výkon Tomáš Slovák. 

 Tradiční kategorií je vyhlašování nejveselejších převlekŧ. Tentokrát porotu oslovily 

kreace dvou týmŧ. První z nich bylo mikulášské trio (anděl, čert a Mikuláš), startující pod 

názvem Mikuláš ztratil plášť, druhý trojice slovenských akademiček – eXtrém z hor. Ty 

zvládly celou trať v převleku nevěst a znovu dokázaly, ţe podnik Free Litovel Bobr Cup 

není pouze závod, který se nevzdává, ale beze zbytku naplňuje i olympijské heslo barona 

Coubertina: Není dŧleţité vyhrát, ale zúčastnit se! 

 Jedna zajímavost: boj o titul mistrŧ republiky v závodu tříčlenných štafet se začal 

zuţovat ve druhé, cyklistické části a naplnil se aţ v závěrečných metrech kajakové štreky. 

O titulu tria Nutrend, jak píšeme výše, rozhodl aţ sjezd do cílového bazénu, kde 

sedminásobný vítěz Bobra Mrŧzek odrazil dotírajícího Tomáše Slováka z týmu Pivovar 

Litovel, kterému jak také píšeme, nepomohl ani historicky nejrychlejší čas v kajaku. Kamil 

Mrŧzek pak označil letošní závod za jednoznačně nejtěţší, který kdy na Bobr Cupu jel. Další 

z vítězného tria Martin Frei zvítězil potřetí v řadě a cyklista Jan Hruška naposledy v kariéře. 

Ten byl mimořádně spokojený, ţe svou profesionální kariéru ukončil na Bobru stylovým 

vítězstvím. „Moc jsem tady chtěl vyhrát, protoţe tento závod mám strašně rád a asi bylo 

vidět i na trati, ţe ta motivace pro mě dnes byla opravdu velká. Na Bobru mezi 

profesionály uţ nepojedu, ale zúčastním se jako amatér a pořádně si to uţiju. Protoţe je to 

mŧj rodný kraj, je to pro mě taková srdeční záleţitost,“ řekl s úsměvem po dojezdu. A 

pokud chcete vŧbec závod vyhrát, pak musíte mít v posledních třech letech na 
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běţeckém úseku právě Martina Freie, který letos zkompletoval jedinečný hattrick, ačkoliv 

ve svém úseku ještě nikdy nevyhrál. A i o tom je tento závod. Tak s pozdravem KEEP 

BOBRING! zase za rok v Litovli.     

 

40. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

 V roce 2012 byl zaznamenán velký příliv turistŧ do našeho města a dle statistik byla 

návštěvnost vyšší neţ v roce 2011. Přísun turistŧ velmi ovlivňují média, a protoţe Litovel byla 

několikrát cílem natáčení týmu České televize z pořadu Toulavá kamera, zájemci o 

uvedené atraktivity se k nám sjíţděli snad z celé republiky. Pomohlo tomu i to, ţe se ve 

městě rozšířila síť sluţeb, především v oblasti ubytování. Litovel není pro turisty jiţ jen 

tranzitním městem, ale berou ji za výchozí bod pro své hvězdicové výlety. Poloha města je 

ideální pro cykloturisty a jejich podíl v návštěvnosti procentuálně převaţuje. Lákadlem je 

nejen ideální terén pro všechny věkové kategorie, ale především neustále se rozšiřující síť 

cyklostezek a tím i cyklotras.  

 V roce 2012 byla připravena řada novinek. Na radniční věţi byla otevřena komŧrka 

ponocného, a přestoţe cílem turistŧ je především nádherná vyhlídka po širokém okolí, 

stala se tato světnička milým zpestřením návštěvy věţe. Do povědomí turistŧ se stále více 

dostává i soukromé muzeum harmonik pana Sedláčka. Velkou návštěvnost zaznamenala 

opravená kaple sv. Jiří, kde byla přes léto instalována zajímavá výstava. V neposlední 

řadě přispělo k větší návštěvnosti města i muzeum, kde byla výstava LEGO, která lákala 

k návštěvě jak děti, tak i dospělé. Na nezájem turistŧ si nemŧţe stěţovat ani litovelský 

pivovar, ale hlavním objektem zájmu stále zŧstává Chráněná krajinná oblast Litovelské 

Pomoraví.  

 V Turistickém infocentru (TIC) došlo během roku k úpravě provozní doby, a byť 

kategorizaci patří do skupiny B (provoz 6 dnŧ v týdnu), rozšířila se provozní doba na 7 

pracovních dnŧ, a od dubna do konce září bylo TIC otevřeno denně. S tím souvisela i 

úprava víkendových výstupŧ na ochoz radniční věţe. O víkendu mohli zájemci vystoupat 

na věţ v hodinových intervalech od 10 do 16 hodin jiţ od jedné osoby, pŧvodně to bylo 

moţné jen dvakrát denně, a to ve skupině minimálně pěti osob. 

 Město Litovel poskytlo TIC mnoţství materiálŧ. Ty, popisující jednotlivé turistické cíle 

byly rozšířeny o leporela Rŧţový rybník, Pomníček, Sluneční hodiny aj. Největší zájem byl 

tradičně o mapy města a cyklomapy. Prŧběţně byly prodávány vstupenky na akce 

Městského klubu a na akce konané v blízkém okolí. TIC má zakoupeny tři prodejní 

vstupenkové portály nejen na akce po celé ČR, ale i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, a 

to společnosti Ticket art, Ticketportal a Ticketstream. Pravidelně jsou připravovány a 

vydávány měsíční i roční přehledy akcí v Litovli a okolí, které jsou k dispozici v kanceláři 

zdarma nebo na webových stránkách města.  

 Rok 2012 byl také rokem  mystery shoppingu (MS). Společnosti  A.T.I.C. a  Czech 

Tourism připravily projekt na kontrolu infocenter v celé ČR. Šlo o jakýsi tajný nákup, kdy 

pracovník (mystery shopper) pověřený agenturou přišel do centra a choval se jako 

obyčejný turista. Došlo ke standardnímu kontaktu, obsluze a odbavení, kdy pracovník 
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hodnotil několik dŧleţitých kritérií jako značení infocentra, vybavenost, interiér, dostupné 

materiály, ale také vystupování pracovníka infocentra, jeho znalosti atd. Tyto kontroly 

proběhly ve dvou vlnách a koncem roku byl celý projekt zpracován a všechna centra 

získala výsledky, podle kterých mohou v budoucnu pracovat na zdokonalení sluţeb. Naše 

TIC Litovel bylo ohodnoceno velmi vysoko, a to 94 %, coţ je nadprŧměrné hodnocení 

nejen v rámci Olomouckého kraje, ale i v rámci republiky. Jediné, co znamenalo sníţení 

bodŧ, byl interiér infocentra. To se však má v brzké době výrazně změnit a tak doufejme, 

ţe to příští bodování dotáhneme na celých 100 %. Dík za výborné výsledky patří celému 

kolektivu TIC Litovel a především paní Kamile Matečkové, která poskytla výše uvedené 

informace pro Litovelské noviny.      

 

41. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MK LITOVEL – KANTIKA 

 Zřizovatelem je Městský klub Litovel. Během roku 2012 k ţádným zásadním změnám 

nedošlo – rámec základního repertoáru zŧstává stejný a nemá ţádné ţánrové omezení. 

Dále se rozšiřuje o nově nacvičené skladby. Sbormistryní je nadále paní Irena Blektová.  

Kantika nemá ţádné zaměstnance, její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 20 řádných 

členŧ, z toho 15 ţen a 5 muţŧ. Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové a je proto 

třeba jej doplňovat novými zpěváky. Nutno posílit zejména muţské hlasy – tenor a bas. 

Nicméně na kvalitě přednesu se pokles členské základny neprojevil a posluchačŧm byl 

vţdy předveden kvalitní a hlasově vyrovnaný výkon. 

 Výsledky byly během roku nad očekávání velmi dobré. Byly předvedeny 4 koncerty 

na Evropském festivalu duchovní hudby „Šumava – Bayerische Wald“, 1 koncertní pásmo 

Canticum Litovel  2012, 1 koncertní pásmo – Šternberk 2012, 2 koncerty – J. J. Ryba „Česká 

mše vánoční“ ve spolupráci s PS Palora GJO. Za nesporný úspěch lze povaţovat zejména 

vystoupení na Šumavě v Klatovech, Boru u Tachova, Plzni a Nýřanech s „Missa in Es“ Karla 

Martínka. Všechna vystoupení se setkala s velkým ohlasem a byla digitálně zpracována i 

pro potřeby regionální TV.  

 Pěvecké přehlídky CANTICUM Litovel 2012 se zúčastnilo 5 sborŧ – PS Bernardini 

Břidličná (vedoucí Bernardina Mereďová); SPS JAROSLAV Bzenec (Jitka Jablonská, 

Rostislav Valenta);  SPS SENZAKORD Litovel (Hana Kaštanová); SPS Uničov a SPS KANTIKA 

Litovel (Irena Blektová). Tato přehlídka umoţnila posluchačŧm srovnání sborŧ rŧzné 

velikosti a ţánru.  Na přehlídce pěveckých sborŧ ve Šternberku byla Kantika oceněna 

nejen za bezchybně provedený, ale také za vhodně zvolený program. Vyvrcholením byly 

vánoční koncerty s Palorou, které byly předneseny spolu s orchestrem a sólisty a to nejen 

v Litovli, ale také ve Zborovu na Zábřeţsku. 

 Sbor si pro rok 2013 klade za cíl posílení členské základny ve všech hlasech. Plánuje 

zájezd do jihomoravského Bzence, další dvě vystoupení mimo Litovel a účast na vánočním 

programu 2013. Další vystoupení dosud nejsou dohodnuta a není pro ně zabezpečeno 

finanční krytí. Poptávky na vystoupení, například při slavnostech v okolních obcích tu jsou, 

sbor se nebrání ani spolupráci s dalšími sbory na větších hudebních projektech, které 
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přesahují svojí náročností moţnosti jednoho pěveckého sboru (vyuţití velkého 

doprovodného orchestru a nasazení velkého počtu zpěvákŧ). SPS Kantika chce i nadále 

aktivně vypomáhat dalším pěveckým sborŧm zpěváky, tak jako tomu bylo v minulých 

třech letech v případě SPS Uničov, Palora či Senzakord. Zprávu zpracoval předseda SPS 

Kantika pan Zdeněk Zavadil. 

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÝ ODDÍL Litovel 

 I v roce 2012 pracoval ZKO Litovel pod vedením předsedy pana Ondřeje Vespalce. 

Místopředsedou byl Zdeněk Kubín, pokladníkem Antonín Nosek, hospodářem Martin 

Buchta, kronikářkou Miloslava Kargerová, výcvikáři Ondřej Vespalec, Aleš Kolman a 

Zdeněk Vočka. Správou webu byl pověřen Jaromír Skopal a kontrolu a revizi zajišťoval 

Ladislav Havlíček. 

 Za velké podpory členŧ výboru, ale i dalších obětavých členŧ klubu, byly 

předávány odborné informace pod profesionálním vedením, pravidelně, pohodově a 

k radosti všech členŧ. Výcvik probíhal vţdy kaţdou neděli od 9 do 13 hodin. Na počátku 

roku bylo evidováno 41 členŧ, během roku pak docházeli další potenciální členové 

s pejsky všech ras. Klub se prezentoval při rŧzných akcích a také poskytl domácí prostředí 

k obranářské soutěţi kavkazských psŧ v dubnu 2012. V měsíci květnu se grilovalo na hřišti 

na Komárově, coţ mělo být i formou odměny po brigádách při ořezávání stromŧ, 

opravách odkládaček pro psy, opravě střechy na klubovně i dokončení udírny a grilu. 

V témţe měsíci byl organizován cyklovýlet do Vojtěchova, v červnu sjezd Moravy na 

lodích z Moravičan po litovelskou loděnici. Zastávka na Nových Mlýnech byla věnována 

nejen občerstvení, ale i prohlídce vodní elektrárny. Srpen byl ve znamení předvedení 

ukázek obrany a poslušnosti psŧ v parku na Nových Zámcích, pak na Litovelských 

slavnostech a posléze i v Pňovicích. Na listopadové brigádě byl zbudován přístřešek na 

dříví, odstavný prostor na kola a byl proveden generální úklid v klubovně i na prostranství 

cvičiště. Listopad byl příjemný návštěvou Pivovaru Litovel a na konci měsíce se konala 

výroční schŧze za účasti 24 členŧ. Rozloučení se starým rokem proběhlo 22. prosince 

v klubovně – jako vţdy v pohodě a při dobré náladě. 

 Na ní se řešil i plán činnosti a hlavně oprav na rok 2013. Bude potřebí přesunout a 

opravit překáţky a opravit toaletu. Předseda klubu byl pověřen poţádat Město Litovel o 

jednorázovou investici na zbudování WC, opravu překáţek pro agility a odkládací boxy. 

Chtělo by to ovšem ještě zbudovat u klubovny stříšku z polykarbonátu, opravit ploty, natřít 

je, posunout úvazy aj. Jsou navrţeny další formy činnosti – výcvik stopování (pan Kubín) či 

výcvik obedience (paní Hrachovcová). Na výroční schŧzi byl dohodnut členský příspěvek 

pro nově příchozí členy a pro ty, kteří neodpracují minimálně 10 brigádnických hodin ve 

výši 500 Kč ročně, ti, kteří příslušné hodiny odpracují, zaplatí členský příspěvek ve výši 300 

Kč/rok.     

AUTOMOTOKLUB Litovel 

 Během roku k ţádným personálním ani organizačním změnám v činnosti AMK 

Litovel nedošlo, počet 12 členŧ zŧstává nezměněn. Předsedou AMK je i nadále Ing. Karel 

Haderka. Prioritou byla příprava závodŧ v superkrosu, udrţování trati v bývalé cihelně pro 

tréninky mládeţe, dospělých i hobby jezdcŧ a také nutné opravy obou budov v areálu. 
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Byla navázána spolupráce s majitelem motokrosové stáje ADOS Team LR Cosmetic  

panem Sekerkou a lze konstatovat jeho zásadní ovlivňování dění v areálu. Hlavními 

akcemi byly 2 závody pitbikŧ, kterých se zúčastnilo více neţ 100 jezdcŧ, divácky ovšem 

byly akce málo atraktivní. Protoţe zázemí areálu snese jiţ srovnání s jinými tratěmi, chce 

AMK usilovat pro rok 2013 o prestiţnější akce. Ty by měly zvýšit vyuţití areálu, velmi to však 

závisí na finančních moţnostech jak samotného AMK, tak i sponzorŧ. 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

 Předsedou ZO ČZS Litovel je nadále Ing. Leonard Machala. Členská základna 

kolísala během roku v rozmezí 113 – 115 členŧ, činnost organizace byla zaměřena na 

běţný chod. Pro nedostatek financí se ve zvelebování a dalším budování objektu ČZS 

téměř nepokračovalo. Byla jen otlučena část fasády, aby zdivo vysychalo. 

 V letošním roce byla opět upořádána výstava ovoce, zeleniny a květin. Tentokrát 

se na ní podařilo soustředit širší sortiment zelenin a některé méně známé květiny. Stále se 

ale nedaří zajistit větší návštěvnost výstavy. Členové organizace vystavovali své výpěstky i 

na celostátní výstavě Flora Olomouc (podzimní etapa).  

 Během roku se podařilo plně obsadit všechny parcely v zahrádkářských osadách, a 

tak se po letech stagnace opět projevuje zájem o zahrádkářskou činnost. Pro členy ZO 

bylo zajištěno 50 pytlŧ Ekohumu (organické, nezávadné, pozvolna pŧsobící plné hnojivo). 

Územní radou ČZS byly pro členy ZO ČZS Litovel zajištěny dvě odborné exkurze v měsících 

květnu a září. Klubovna ZO byla Městu Litovel poskytnuta jako volební místnost pro krajské 

volby 2012.  

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŦ 

 Předsedou ZO ČSV je i nadále pan Zdeněk Rozsypal, členy výboru MO jsou pánové 

Luděk Příkopa, Roman Koloušek, Josef Kolavík, Alois  Ajgl, Václav Uličný a paní Jitka 

Seichterová. Členŧ MO je 60. Počet včelstev se od roku 2011 zvýšil o 22 a stav ke konci 

roku je 689 včelstev. Jako kaţdý rok včelaři zazimovali včelstva včasným dodáním zásob a 

očekávali, jak včelstva vyzimují. Jaro přišlo poměrně brzy a s ním i první nabídka pylu, 

kterou včely vyuţily ke svému rozvoji. I kdyţ včelstva byla náleţitě připravena, nabídka 

snŧšky byla letos menší, coţ se projevilo v medném výnosu. 

     ZO připravila přednášku učitele včelařství přítele Soboty o ošetřování včelstev a 

nemocích  včel, která se setkala  s velkým zájmem včelařŧ. Zájezdy se letos konaly dva. Jiţ 

v březnu členové ZO navštívili včelařskou výstavu na brněnském výstavišti. Zájem o výstavu 

i o souběţně konané včelařské přednášky byl velice příjemnou odměnou (například 

přednáška přítele p. Přidala a přítele Ing. Titěry). Účastníci zájezdu si mohli také 

prohlédnout mysliveckou výstavu i zemědělskou techniku. Další zájezd za krásného letního 

počasí se uskutečnil do Starého Města u Bruntálu do včelařského provozu k příteli Janu 

Kolomému. Se zájmem si členové vyslechli přednášku o zpŧsobu jeho včelaření, který je 

zaměřen na produkci medu, jeho prodej, chov matek a prodej oddělkŧ. Prohlédli si 

stáčírnu medu, stolařskou dílnu, chlazené sklady rámkŧ, vyváření vosku i sklad materiálu. 

Po dobrém obědě v hospŧdce U Jiřího v Ludvíkově pak strávili odpoledne v krásném 
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prostředí Karlovy Studánky.  ZO ČSV se také prezentovala na zahrádkářské výstavě v Litovli 

ve dnech 8. a 9. září 2012. 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ 

 Ke dni 31. 12. 2012 měla MO ČRS celkem 677 členŧ, z toho 591 dospělých (z toho 16 

ţen), 26 členŧ mládeţe od 16 do 18 let a 60 členŧ do 15ti let. Nově přijatých členŧ, kteří 

úspěšně sloţili předepsané zkoušky, bylo 26. Výbor ZO se scházel pravidelně obvykle první 

čtvrtek v měsíci a řídil se plánem vypracovaným na pŧl roku dopředu. Na začátku roku 

byly vydávány povolenky a členské známky zaběhlým systémem za pomoci výpočetní 

techniky. Byly zahájeny přípravy oslav 90. výročí zaloţení rybářského spolku v Litovli, které 

se uskutečnily 9. června „Dnem otevřených dveří ČRS MO Litovel při příleţitosti 90. výročí 

zaloţení rybářského spolku“. Pozvání přijali i představitelé Města Litovel. Předseda 

Územního svazu ČRS pro severní Moravu a Slezsko pan Miloš Martínek předal ZO čestné 

uznání a  MO udělila při této příleţitosti bronzový Čestný odznak ČRS III. stupně za 

obětavou práci členŧm MO Pavlu Novákovi, Václavu Vortelovi, Ondřeji Dočkalovi, Petru 

Forstovi, Vladimíru Čamkovi a Petru Machalovi. U příleţitosti uvedených oslav byla 

v budově ČRS provedena rekonstrukce kuchyňky, vymalováno schodiště a celé první 

patro.   

 Na začátku roku 2012 se MO ČRS obrátila na Město Litovel se ţádostí o finanční 

příspěvek na rekonstrukci lávek v lokalitách Hvězda a Past.  MO obdrţela částku 10 000 Kč 

a prostřednictvím člena Rady města Litovle MVDr. Vojtěcha Grézla byla poskytnuta část 

kulatiny z městských lesŧ. Práce se pak protáhly aţ na začátek roku 2013, vzhledem 

k nevyhovujícím klimatickým podmínkám a podmáčení terénu. Brigádníkŧ postupně 

ubývalo, takţe nakonec práci dokončili sami členové výboru MO. Byla také podána 

ţádost o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných ţivočichŧ za účelem odstřelu a 

plašení kormorána velkého. Výjimka nabyla právní moci v měsíci březnu, ovšem pro 

nutnost vyřízení povolení k lovu se vše o dva měsíce oddálilo. Přes všechny problémy je 

nyní vše legalizováno a odstřel je povolen. V zimních měsících bylo na Olomouckém 

rybníku provedeno trhání rozrostlého orobince pomocí ledu. Úspěšný zásah ovšem nebyl 

nadlouho, protoţe po oteplení se orobinec opět začal rozrŧstat a bylo dohodnuto jeho 

odstranění mechanickou cestou specializovanou firmou pomocí plovoucího ţacího stroje.  

 Na Litovelských slavnostech se MO jiţ pošesté prezentovala ukázkami činnosti 

v prostoru před GJO. Zejména praktická ukázka lovu ryb na udici se setkala s velkým 

zájmem příchozích, zejména dětí, které si mohly vyzkoušet lov samy.  Ve druhé polovině 

měsíce září se konal VI. ročník rybářských závodŧ na Olomouckém rybníce. Závodilo se o 

hodnotné ceny, a k dobré pohodě přispěla i aktivita ryb, kterých se tak ulovilo slušné 

mnoţství. První říjnovou sobotu se tradičně konaly výlovy rybníkŧ v Litovli i Rŧţového 

rybníka na Nových Zámcích a výlovky byly vynikající. Komplikace nastaly při výlovu 

Uničovského (Českého) rybníka, kde došlo k propadu odtokového kanálu, který bude 

nutno brzy opravit. 
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 V roce 2012 se dařilo i litovelským závodníkŧm v závodních rybářských disciplínách. 

Obě druţstva v disciplíně přívlač postoupila do 1. ligy. Dařilo se také panu Janu 

Bomberovi, který se probojoval do seniorské reprezentace ČR a v září se zúčastnil 

Mistrovství světa v estonském Talinu. Zde obsadil pěkné 12. místo z 61 závodníkŧ. 

 Odbor mládeţe pracoval v roce 2012 pod vedením Mgr. Ondřeje Dočkala. Během 

února bylo uspořádáno školení nových členŧ a u zkoušek uspělo 10 přihlášených. Pod jeho 

vedením a za pomoci Ing. Roberta Forsta probíhal i krouţek v Litovli, kde při zkouškách 

uspělo všech 16 nových mladých rybářŧ. Krouţek se scházel kaţdé dva týdny a probírala 

se jak teorie, tak i nácvik praktických dovedností. Počet zájemcŧ se však rok od roku 

sniţuje, zájem dětí opadá i přes zvýšenou snahu o propagaci MO ČRS. Situace však není 

typická pouze pro naši MO, silný pokles zájmu dětí o sportovní rybaření je všeobecným 

trendem drtivé většiny MO. Díky panu Zdeňku Závodníkovi pracuje i rybářský krouţek 

v Nákle, kde jej navštěvuje 8 dětí. Náborovou akcí pro krouţky byly rybářské závody pro 

mladé rybáře na Olomouckém (Německém) rybníku v sobotu dne 22. září 2012. Zúčastnilo 

se jich 20 mladých závodníkŧ, kteří za dvě hodiny dokázali ulovit celkem 136 ryb. V roce 

2012 děti do 15 let ulovily 185 kusŧ ryb při 955 docházkách, nejvíce kaprŧ (108), candátŧ 

(14) a cejnŧ 12. 

 Členové rybářské stráţe, která má 11 členŧ, provedli v revírech MO 212 pochŧzek, 

při kterých bylo zkontrolováno 373 členŧ MO a 501 členŧ jiných MO ČRS. Drobné 

přestupky byly řešeny domluvou, případně úklidem břehŧ. Hospodářský odbor měl na 

starosti především zarybňování, a tak na Uničovský rybník bylo vysazeno 240 kg násady 

kapra v hodnotě 17 784 Kč a na Olomoucký rybník 220 kg kapra v ceně 16 302 Kč. Na 

rybochovné zařízení na Nových Zámcích bylo zakoupeno 100 kg kapřího plŧdku o 

prŧměrné váze 2 dkg v ceně 11 400 Kč. Tato násada po podzimním slovení bude pouţita 

jako násada do litovelských rybníkŧ. Výlovy rybníkŧ přinesly finanční přínos do společného 

hospodaření částkou 198 011 Kč, která pomŧţe při plnění zarybňovacího plánu. Celkem 

bylo do revírŧ MO vysazeno 122 846 kusŧ ryb o váze 12 605 kg v hodnotě 643 317 Kč. 

Brigádnická činnost se plnila během roku dle potřeb spojených s hospodařením – na 

rybochovech šlo především o krmení, úklid odpadkŧ, zabezpečení prŧtočnosti, sečení 

břehŧ a výpustí, sekání ledu a po výlovu údrţba a vápnění (o úpravách na budově MO 

jsme jiţ psali výše). 

 Rybářŧm se v loňském roce dařilo i při samotném lovu, kdy v revírech MO ulovili 

2 787 kusŧ ryb o váze 4 350,5 kg, při 10 160 zapsaných docházkách. Na jiných revírech se 

jim podařilo nalovit celkem 1 587 kusŧ ryb o váze 2 589,8 kg při 4 688 docházkách. Celkem 

v odevzdaných sumářích bylo vykázáno 4 423 kusŧ ryb o celkové hmotnosti 6 911,3 kg při 

14 898 docházkách. Nejvíce kilogramŧ ryb ulovil pan František Neuer – 34 kaprŧ o celkové 

váze 99,5 kg, Luděk Kusý 15 kaprŧ a 5 sumcŧ (97,3 kg) a Kamil Malý 19 kaprŧ a 1 sumce 

(93,9 kg). Největšího kapra ulovil pan Jaroslav Škurek – 90 cm; největší štiku pan Milan Šrom 

– 88 cm, 6,3 kg; amura – Josef Plánička – 90 cm, 10 kg; sumce Kamil Malý – 157 cm, 34 kg; 

bolena – Jakub Brokeš – 61 cm, 2,3 kg; parmu – Miloslav Hapl – 65 cm, 2 kg; ostroretku – 

Antonín Němec – 53 cm, 1,5 kg; tlouště – Oldřich Škurek – 60 cm, 2,4 kg; candáta – 

František Palucha – 93 cm, 5,5 kg; lína – Jan Šincl – 43 cm, 0,5 kg a pstruha – Vladimír 

Prchal – 50 cm, 1 kg. S pozdravem „Petrŧv zdar!“ nám zprávu podal pan Petr Machala, 

jednatel MO ČRS Litovel.            
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MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DOUBRAVA LITOVEL 

 Na valné hromadě 16. 3. 2013 byla schválena zpráva, ze které informace o činnosti 

MS vychází.  Přítomno bylo 22 členŧ a 3 hosté. Ve zprávě místopředseda seznámil 

s činností MS od minulé výroční schŧze a plněním úkolŧ daných usnesením. Jednotlivé 

úkoly byly splněny. Dále seznámil s činností výboru za uplynulé období. Šlo o 7 schŧzí se 

100% účastí. Seznámil s vyuţíváním chaty - ta byla zapŧjčena 29 ţadatelŧm, z toho 23 

cizím. Poplatek za zapŧjčení cizím osobám činil 2 800 Kč celá chata a 1 600 Kč jen dolní 

část. Dne 16. 11. 2012 bylo z chaty odcizeno z majetku MS vybavení v hodnotě 7 400 Kč a 

výčepní zařízení, které bylo v pronájmu od pivovaru Litovel (škoda byla tedy v zŧstatkové 

podobě zpŧsobena jemu). Pro zabránění podobnému činu bude instalováno 

zabezpečovací zařízení s alarmem a hlášením napadení.  

 Bylo odpracováno celkem 3 588 hodin, coţ činí prŧměr na člena 128 hodin. 

Z celkového počtu hodin odpracovali 2 011 hodin dŧchodci. Ke  zvýšené aktivitě byli 

vyzvání mladší členové, kteří mnohdy nedosahují ani prŧměrného počtu odpracovaných 

hodin. Nejvíc odpracovali pánové Kráčmar R. starší - 340 hodin, Sčučka Vl. 304 a Holczer  

232. Z odpracovaných hodin připadlo 1 520 na odchov baţantŧ, 820 na společenské 

akce a 1 260 na ostatní činnost. 

 Myslivecký hospodář seznámil s plněním plánu práce, který byl mimo nástřik fasády 

chaty a výměny dalšího trámu u chaty v plném rozsahu splněn. Dále se zabýval 

odchovem 500 baţantích kuřat z Choliny a 100 z Colchi. Odchov byl díky dobré práci 

baţantníkŧ zajištěn s minimálním úhynem cca 11 kusŧ. Vypuštěno před hony bylo celkem 

265 kohoutŧ a celková slovitelnost byla 79 %.  Slepice byly zapeřovány pro příděly a část 

vypuštěna. Rozdělení baţantí zvěře – příděly pro členy 131, tombola 48, psovodi 31, 

kuchařky 17, ples 34, vaření 10, dary 97, prodej 93. Prŧběh 5 honŧ proběhl k plné 

spokojenosti. Na honech je však klesající účast našich členŧ (cca 47 %). 

 Odlov spárkaté zvěře: na plán 10 srncŧ, 10 srn a 8 srnčat bylo uloveno 6 srncŧ + 3 

úhyn, 2 srny + 3 úhyn a 1 srnče + 3 úhyn. Prŧměrná váha byla 13 kg. U daňčí zvěře uloveno 

24 ks z toho 6 daňkŧ (prŧměrná váha 45 kg), 11 ks daněl (prŧměrná váha 37 kg) a 7 

daňčat (prŧměrná váha 16 kg). Černá zvěř: uloveno 14 selat (prŧměrná váha 19 kg), 9 

lončákŧ (prŧměrná váha 60 kg) a 1 bachyně sraţena autem. Rozdělení zvěřiny – 7 ks dary, 

příděly pro členy: 19 ks černé, daňčí 12 ks, srnčí 6 ks. Prodej: 1 srnec a 1 daněk. Ostatní 

pouţito pro potřeby MS. 

 V jednotlivých částech honitby bylo uloveno: Čerlinka a Amerika – 3 divočáci, 11 

daňčí, 4 srnčí -  celkem  511 kg zvěřiny; Červenka a Nový Dvŧr – 15 divočáci, 7 daňčí, 5 

srnčí – celkem 600 kg zvěřiny; Litovel les – 1 srna a 1 divočák; Tři Dvory – 2 divočáci, 4 

daňčí, 6 srnčí – celkem 257 kg zvěřiny; Vysílač -  4 selata, 1 daněk, 1 srnčí – celkem 135 kg 

zvěřiny. Produkce 1,3 kg zvěřiny na 1 ha. Z další zvěře uloveno: 16 lišek, 2 mývalovci, 3 

jezevci, 48 kachen, 5 holubŧ, 4 straky, 18 kormoránŧ. Dne 23. 2. 2013 provedeno sčítání 

zvěře s těmito počty: srnčí 79 ks, zajíc 100 ks. Plán lovu na rok 2013 – 36 srnčí (11 srncŧ, 14 

srn, 11 srnčat).  
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 Zpráva finančního hospodáře: stav finančních prostředkŧ k 31. 12. 2012 činil 367 436 

Kč. Došlo k navýšení o 49 633 Kč vzhledem k minulému roku. Výdaje: chata 83 822 Kč, 

nájem honitby 14 700 Kč, výroční schŧze 1 645 Kč, posezení pro členy 4 402 Kč, pojištění 

6 153 Kč, ostatní výdaje 79 218 Kč. Příjmy: ples 61 024 Kč, Jarní myslivecký den 25 475 Kč, 

střelecké závody 26 116 Kč, pronájem chaty 54 192 Kč, poslední leče 29 097 Kč, 

myslivecká činnost 34 021 Kč, sponzorské dary 40 000 Kč. Byla provedena kontrola 

finančního hospodaření k 31. 12. 2012: termínovaný vklad je 272 590,62 Kč, hotovost 

v pokladně 85 766 Kč, na běţném účtu 9 079,38 Kč.  

 Volební období je pětileté, tedy pro léta 2013 – 2018. Do výboru byli opět navrţeni 

stávající členové, pánové Sleţek, Rampas, Kráčmar R. starší, Pazdera a Turek, a poté 

jednomyslně zvoleni. Do revizní komise navrţeni pánové Dvořák, Balatka a Válek a do 

myslivecké stráţe stávající členové Čep, Skácel J. a Rampas. Téţ byli jednomyslně zvoleni. 

ČESKÝ SVAZ ŢEN - KLUB ŢEN Č. 5 LITOVEL 

 Jde o apolitickou organizaci na dobrovolné bázi pŧsobící na celém území ČR, tedy 

v našem kraji, okrese i městě. Je otevřená všem ţenám bez rozdílu bez ohledu na jejich 

víru, společenské nebo sociální postavení. ZO Litovel měla v roce 2012 27 členek, 

předsedkyní Klubu ţen č. 5 byla paní Marie Mikešová.  

 Nejvýznamnější událostí byl sjezd ČSŢ v Praze, kde byly schváleny nové stanovy a 

programová orientace, nastíněny nové úkoly a poţadavky. Krajskou tajemnicí je i nadále 

paní Anna Vaňková z Litovle a členkou ÚS ČSŢ v Praze paní Marie Mikešová. Litovelská 

organizace se aktivně zapojila do většiny akcí pořádaných krajskou i okresní organizací, 

například šlo o zájezd do Roţnova pod Radhoštěm, koncert zpěvačky Petry Janŧ, 

návštěvu velikonoční výstavy v Samotiškách, divadelní představení v MOD Olomouc „Čert 

a Káča“ či přednášku „Jak se bránit chřipce“. Členky klubu zhotovují rukodělné výrobky, 

pomáhají při jejich prodeji a propagaci, pracují v Seniorklubu Litovel. Klub uspořádal 2 

členské schŧze u příleţitosti Svátku matek a posezení před Vánocemi. Vystoupily na nich 

děti z MŠ Čihadlo a s pásmem básniček a písniček, a ţenám byly předány malé dárky.  

FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA, občanské sdruţení 

 Vedení souboru zŧstává nezměněno: předsedkyní je paní Stanislava Kulatá, 

zástupcem předsedy Mgr. Robert Najman a hospodářkou paní Pavla Bezová. Během roku 

2012 nedošlo k ţádným organizačním změnám. Soubor měl k 1. 1. 2012 40 členŧ (z toho 29 

dospělých a 11 dětí). Během roku docházelo k personálním změnám a k 31. 12. má soubor 

43 členŧ (36 dospělých a 7 dětí).  

Hlavní činnost souboru byla v roce 2012 zaměřena na účast v mezinárodním projektu 

„Kroje našich krajŧ“. Do projektu, podporovaného EU, byl soubor zapojen prostřednictvím 

MAS – Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví). Z regionu to byly i soubory PANTLA z Nákla 

a CHOLINKA z Choliny. Cílem projektu bylo hlavně pořízení krojového vybavení pro 

zapojené soubory, dále vydání CD s písněmi, zhotovení krojovaných panenek, 

propagačních bannerŧ apod. Z hodnoty krojového vybavení bylo 90 % financováno 

z dotace EU (prostřednictvím MAS) a 10 % zaplatily soubory z vlastních zdrojŧ. Folklorní 

soubor HANAČKA se rozhodl pro pořízení krojových součástí v celkové hodnotě 250 000 Kč 
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a z vlastních zdrojŧ tedy uhradil 25 000 Kč. Kroje budou po dobu následujících pěti let 

majetkem MAS a soubory je mají zapŧjčeny. Poté budou na ně bezplatně převedeny.  

 V rámci projektu proběhlo kromě téměř celoročního šití krojŧ také několik 

mezinárodních společných akcí na území všech zapojených MAS: „Kácání mája“ (květen, 

Rusava); „Klenovská Rontouka“ (červen, Mezinárodní folklorní festival v Klenovci na 

Slovensku); „Den MAS“ (červenec, Dřevohostice); „Den MAS v hanáckém skanzenu“ (září, 

Příkazy) a „Pastýřský festival“ (říjen, Slovensko). V rámci projektu uskutečnil soubor po dvou 

letech opět zahraniční zájezd do Drverniku v Chorvatsku na Makarské kulturní léto. 

 Během roku proběhla další tradiční vystoupení – v lednu a únoru na Hanáckých 

bálech v Olomouci a Litovli a při Masopustních obchŧzkách v Cholině a Přerově; v březnu 

na Farmářských trzích v Litovli; v květnu při příleţitosti Svátku matek a pro zahraniční hosty 

v hotelu Flora Olomouc; v červnu pro zahraniční studenty ze Španělska; v červenci na 

Setkání Lhot ve Vranové Lhotě; v září na Hanáckých slavnostech v Troubkách a Prostějově 

a na III. setkání Hanákŧ s hejtmanem Olomouckého kraje v Tovačově. Prosinec byl ve 

znamení Adventních koncertŧ, vystoupení na akci muzea Oţivlá řemesla a tradičního 

vystoupení pro zahraniční hosty v hotelu Flora v Olomouci.  

 Velmi úspěšný komponovaný program „Hanácká svajba“ předvedla HANAČKA    

22. 9. 2012 v Šumvaldě. Hanácká mozeka také během roku doprovázela vystoupení 

souboru CHOLINKA  z Choliny a HANÁ Přerov. Tanečníci měli několik menších, ale také 

úspěšných vystoupení bez muzikantŧ, jen s doprovodem CD nahrávky.  

HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB POHODA 

 Zprávu podal pan Jan Pavlíček, který uvedl, ţe v roce 2012 byl počet členŧ 15 a ti 

měli k dispozici 8 koní. S koňmi Sheron a Ramon Šargoun se závodníci účastnili Moravského 

šampionátu mladých koní s dobrými výsledky, a jejich stálým jezdcem byl právě pan 

Pavlíček. Soutěţilo se v Ostravě, Frenštátě pod Radhoštěm, Trojanovicích, Dubicku a 

Chotěbuzi. Ve Středomoravské jezdecké lize závodili o umístění jezdci Pokorný, Buláková, 

Jedličková, Melcr, Pavlíček a Hanzlíková.  Závody se konaly po celém území ČR.  

 Jako velký problém činnosti se ukázala malá podpora ze strany Města Litovel, 

neboť finanční příspěvek pokryl pouze startovné a malou část nákladŧ na dopravu. Vše 

ostatní – velká část dopravy, krmiva, veterinární péče, jezdecké vybavení či sluţby kováře 

si členové museli hradit z vlastních prostředkŧ. Město Litovel uvolnilo jen částku 60 000 Kč, 

coţ bylo nejméně pro sportovní kluby v Litovli, přičemţ nákladovost tohoto druhu sportu je 

velmi vysoká.  Další kvalitativní rozvoj jezdectví ve městě je tak pro nedostatek finančních 

prostředkŧ omezen.  V měsíci květnu (14. 5. 2013) uplyne jiţ 130 let od zaloţení Jízdního 

spolku v Litovli a tato tradice zavazuje! 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŦ 

 Základní organizace Českého svazu chovatelŧ Litovel měla v roce 2012 36 členŧ – 

29 dospělých a 7 mladých.  Statutárním zástupcem organizace je pan Ladislav Janeček, 

Cholinská 1120. K ţádným organizačním změnám během roku nedošlo. Hlavní činností 

bylo zaměření se na práci s mládeţí a zkvalitňování chovŧ drŧbeţe, holubŧ i králíkŧ. Byly 
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uspořádány 3 výstavy: Memoriál Josefa Vrbky – Okresní výstava holubŧ; Okresní výstava 

exotŧ a Okresní a místní výstava králíkŧ a holubŧ. Chovatelé se pravidelně účastnili 

národních i mezinárodních výstav a získali mnohá ocenění. Nejlepším chovatelem 

drŧbeţe je mladý chovatel Leoš Kopp; nejlepšími chovateli králíkŧ MVDr. Jaroslav 

Vavrouch a František Kopp, nejlepšími chovateli holubŧ Ervín Labuda a Antonín Blaháček.  

Litovelští chovatelé se zúčastnili velké burzy v Německu a nakoupili mnoho kvalitních zvířat 

do svých chovŧ.  

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŦ POŠTOVNÍCH HOLUBŦ, ZO 0231 LITOVEL 

 Během roku bylo konáno celkem 20 závodŧ OS Uničov, kterých se zúčastnilo 17 

litovelských chovatelŧ. Celkem zde soutěţilo 123 závodících chovatelŧ a pořadí ZO Litovel 

bylo toto: Ing. Duda (5. místo), Josef Moťka (6. místo), M. Satora (22. místo). Další pořadí 

chovatelŧ bylo toto: Čundrle, Měsíc, Hlubinka, Kvapil, Nosek, Smékal, Urban, Blechta, 

Zbořil, Směšný, Fritscher, Mádr, Vágner. V rámci OS Uničov se umístili v rámci KT na 2. místě 

Ing. Přemysl Duda, v rámci ST na 3. místě Duda a v rámci OT na 8. místě Josef Moťka. Na 

závodech nejlepšího umístění dosáhli: v Mochově 2. místo Duda, v Rakovníku 3. místo M. 

Čunderle, v Krajkové 2. místo Duda a v Bayruthu 2. místo Měsíc, 3. místo Hlubinka. 

 Celkově lze hodnotit sezónu 2012 jako prŧměrnou. Při závodech holoubat bylo na 

podzim nepříznivé počasí, a proto i nízká účast členŧ (20). Naši chovatelé se zúčastnili 

závodu TRIX DERBY SLOVAKIA na Mezinárodní testovací stanici holoubat na Oravě, a vedli 

si velmi úspěšně. Závody ve Vyškově vyhrál pan František Měsíc, další člen, pan M. Satora 

byl šestý. V závodě ve Valašském Meziříčí obsadil pan Satora 9. místo a týţ v hlavním 

závodě v Chebu vybojoval se svými holoubaty 4. místo (kdyţ v prvním kole dolétlo 

pouhých 10 holoubat!). V roce 2013 dovrší „sluţebně nejstarší“ z chovatelŧ, pan František 

Urban 60 let aktivní účasti na chovu i závodech poštovních holubŧ. Od roku 1953 byl 

členem Svazarmu, posléze ČSCHPH. Ten také zpracoval zprávu pro kroniku.                  

 

42. SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL  

 TJ Sokol Litovel rozvíjela svoji činnost v oblasti tělocvičné, sportovní a kulturní, tj. tak, 

jak je dáno stanovami. Rok od předání objektu sokolovny městu se stabilizují pravidla jejího 

uţívání a obnovuje se rekonstrukce této historicky cenné stavební památky. Na valné 

hromadě TJ byla výborem prezentována koncepce spolupráce s ostatními sportovními 

subjekty města, snaha o vyrovnaný rozpočet a podpora sletových cvičencŧ.  

 Česká obec sokolská v tomto roce oslavila 150. výročí svého zaloţení – zaloţení 

Sokola. Nejdŧleţitější akcí byl XV. všesokolský slet, jiţ čtvrtý od obnovy Sokola v roce 1990. 

Dokázal správný směr současných sokolských myšlenek, které jsou postaveny na šíření 

programu sportu pro všechny a propagaci zdravého ţivotního stylu pro všechny věkové 

kategorie.  Celostátní slet byl ústřední akcí roku, cvičily ţeny, dorostenci i rodiče a děti. 

Jednota Litovel uspořádala s velkým úspěchem okrskové kolo 26. května 2012 na 

sokolském stadionu (viz Události 2012) a zúčastnila se i ţupního sletu v Olomouci, krajského 
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v Přerově i celostátního v Praze. Tam v termínu od 1. do 6. července vystupovaly ţeny se 

skladbou Česká suita, kterou nacvičily pod vedením Vlasty Machalové, náčelnice Sokola 

Litovel, a Evy Pruckové.  U příleţitosti 150. výročí Sokola byly oceněny členky výboru Vlasta 

Machalová, Rŧţena Fendrychová a Ludmila Gottwaldová.   

 Jednota vykazuje nárŧst členské základny na 247 členŧ. Přírŧstek je zaznamenán 

především mezi ţákyněmi – maţoretkami. Tenisový oddíl má 40 členŧ, oddíl kulturistiky 22, 

153 členŧ má oddíl všestrannosti. Silnou sloţkou je divadelní odbor, hrající ve 3 souborech, 

v nichţ se aktivně zapojuje 53 členŧ. V roce 2012 divadelní soubor sehrál reprízu 

představení úspěšné hry „Světáci“ a autorskou hru Pavla Soldána a Michala Schmalze 

„Na značky“. V měsíci listopadu zemřel první starosta obnovené TJ Sokol, pan Mirko 

Spurník nejst. (více v kapitole Galerie úspěšných).  

 Velmi vstřícně pomohlo TJ Město Litovel svým finančním příspěvkem ve výši cca 

160 000 Kč. Jde o pomoc vyplývající z dikce Smlouvy o podpoře a finanční pomoci, kterou 

v rámci prodeje objektu sokolovny uzavřely oba subjekty na jaře roku 2011. Největší 

investicí roku bylo pořízení vestavěných skříní na divadelní kostýmy v ceně 50 000 Kč. 

 Sportovní a tělocvičné oddíly TJ nabízejí zájemcŧm z řad veřejnosti tyto aktivity: 

cvičení jógy (cvičí manţelé Markovi); cvičení s hudbou pro ţeny (cvičí Marie Smékalová), 

cvičení protahovací a posilovací (pro ţeny, cvičí Vlasta Machalová); kondiční cvičení ţen 

(cvičí Anna Gruntová). Maţoretky Linetbells  jsou rozděleny podle věku a zkušeností do 4 

skupin: Mini, Baby, Girls a Ladies. Trénovaly pravidelně kaţdé úterý a čtvrtek pod vedením 

trenérek Hany a Martiny Popelkových, Ireny Podhorové a Natálie Elgnerové. Maţoretky 

jsou velice úspěšné a účastní se soutěţí po celé republice. 

 Tenisový oddíl TJ vznikl jiţ v roce 1993 a svou činnost provozuje na dvou antukových 

hřištích sokolovny. V současnosti má 40 členŧ, a to jak dětí, tak i dospělých - hrají muţi, 

ţeny i dorostenci. Trenéři se věnují 3 oddílŧm mládeţe, které vedou Iva Kohoutková, Petr 

Soldán, Marek Bednář a otec a syn Dohnálkové. Velkým úspěchem je tradice jiţ 19 

ročníkŧ populárních tenisových turnajŧ, a to jak soutěţí jednotlivcŧ, tak i deblu muţŧ a 

mixu. Nejúspěšnějším hráčem jak po stránce úspěchŧ na hřišti, tak i na poli organizace 

soutěţí a tréninkových akcí s mládeţí je vedoucí oddílu pan Jaromír Dohnálek. Z mladých 

patří mezi úspěšné i Lukáš Dohnálek, Ondřej Greguš či Tomáš Vespalec.  

 V současné době se TJ Sokol dohodl na spolupráci se sportovní organizaci IN-LIFE 

Litovel a pod vedením Tomáše Bartoně jako koordinátora akce se snaţí, i ve spolupráci 

s Městem Litovel, o získání finančních prostředkŧ na vybudování standardního tenisového 

areálu. Klubu totiţ neutěšená situace se hřišti brání většímu rozmachu, neboť solidní areál 

se třemi aţ čtyřmi antukovými hřišti ve městě citelně chybí. Nový areál by nejen umoţnil 

další rozvoj tenisu i výchovu mladých, ale pro akceleraci turistického ruchu v našem městě 

by představoval moţnost sportovního vyţití i potřebnou vybavenost sportovišti. 
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VODNÍ SPORTY 

 Výbor TJ Vodní sporty pracuje ve sloţení: Tomáš Kutý – předseda; Martin Blaţek – 

místopředseda; Ing. Petr Čamek – jednatel; Karel Daševský, Michal Stratil, Jan Neset, Karel 

Kabelík ml. – členové. Mimo běţnou činnost uspořádala TJ 10. ročník MTB maratonku (viz 

kapitolu Události) a 18. ročník Free BOBR CUPu (viz kapitola Slavnosti). 

 Závodní sezónu roku 2012 otevřelo lednové běţecké soustředění na dolní Moravici – 

Nové Vsi. Zimu pak závodníci přečkali na pravidelném tréninku v tělocvičně ZŠ 

Jungmannova, bazéně ZŠ Vítězná a ve vlastní posilovně na Loděnici. O víkendech se 

uskutečnilo několik výjezdŧ na běţky. První kilometry na vodě počasí dovolilo aţ na jarním 

oddílovém soustředění v Chorvatsku – Omiši. Naši závodníci se připravovali společně 

s oddílem z Českého Krumlova. Od poloviny března začal klasický kolotoč veřejných 

přípravných závodŧ v Hanušovicích, Zábřehu na Moravě a v Adamově. České poháry – 

naše nejvyšší soutěţ ČR – probíhaly v dubnu aţ srpnu na Sázavě, Kamenici, Lipně, 

Čeňkově Pile, Českém Vrbném a Veltrusech. Mistrovství ČR dorostu v dlouhém sjezdu se 

uskutečnilo ve Vysokém Mýtě, ve sprintu v Českém Vrbném, ţákovský přebor ve sprintu 

pak na slalomové trati v Roztokách u Křivoklátu, v dlouhém sjezdu v Třebechovicích.   

 26. června odjel oddíl na soustředění do Rakouska, na řeku Salzu, kde se jezdilo na 

divoké vodě. Pak se oddíl přesunul na kanál do Českých Budějovic a dalším cílem 

soustředění byl kanál ve Veltrusech. Tady se jel Český pohár ve sprintu, Mistrovství ČR 

veteránŧ a Mistrovství ČR v hlídkách. Do Litovle přivezli závodníci 4 medaile: veterán 

Jaroslav Hořínek získal dvě bronzové medaile, bronzovou medaili získala hlídka 

singlkanoistŧ ve sloţení Lukáš Bukna, Jaroslav Hořínek a Karel Rašner a ţenské trio Eliška 

Čapáková, Bára Řeháková a Karolína Arnošová vybojovalo na umělé slalomové trati 

stříbro.  

 Díky LOH v Londýně, se posunuly termíny mistrovských soutěţí, a tak se Mistrovství 

Evropy ve sjezdu ve slovinském Solkanu, na místní řece Soče, konalo aţ poslední týden 

v srpnu. Litovelský oddíl reprezentovali tři závodníci: Jan Paták na singlkánoi, Bára 

Řeháková na singlkánoi ţen a Eliška Čapáková na kajaku ţen a singlkánoi ţen. Jmenovaní 

dovezli domŧ celkem 6 medailí – jednu bronzovou, čtyři stříbrné a jednu zlatou. 

Nejúspěšnější byla právě poslední jmenovaná Eliška Čapáková, která získala zlato 

z klasického sjezdu a bronz ze sprintu. Další dvě medaile získala společně s Bárou 

Řehákovou a opavskou Majkou Mrázkovou ze závodu druţstev v klasiku i sprintu.  Podobně 

si vedla Eliška i na krumlovském vodáckém maratonu, kde vybojovala stříbrnou medaili na 

kajaku, podobně jako Jan Paták na singlkánoi. Více o jejich úspěších v kapitole O kom se 

píše… 

 Říčních maratonŧ se závodníci zúčastnili i v italském Adige nebo ve francouzském 

Ardeche. Celoroční soutěţ Český pohár ţákŧ vyhrál Michal Šmoldas, na 3. místě byl Jakub 

Kuča. V sezóně roku 2012 si litovelští závodníci vyjeli 5 prvních výkonnostních tříd (1. VT) a 9 

druhých tříd (2. VT). Z mistrovství České republiky bylo dovezeno 14 individuálních medailí a 

12 sad ze závodŧ druţstev. Na rŧzných výkonnostních úrovních se připravovalo kolem 30 

členŧ ve věkových kategoriích dětí a mládeţe a cca 20 dospělých. Na jejich přípravě se 

podíleli Tomáš Kutý, Karel Daševský, Michal Stratil, Petr Čamek, Keno Dimov, Jaroslav 
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Hořínek, Lukáš Bukna, Jan Neset a spousta dalších pomocníkŧ, třeba řidičŧ, bez kterých by 

to asi nešlo. Dobrá práce nadšencŧ nese své ovoce, a proto tento oddíl nadále zŧstává 

nejúspěšnějším reprezentantem litovelského sportu! 

KLUB LITOVELSKÉHO PÉTANQUE 

 Během roku došlo k rozpadu oddílu KLIP Litovel, kdyţ z něj vystoupilo 9 členŧ (zřejmě 

kvŧli názorovým neshodám), prezident Pavel Bureš skončil dnem 30. 10. 2012 a 

mimořádnou valnou hromadou byl zvolen Ing. Josef Popelka prezidentem nového 

pétanquového klubu s názvem HAPEK (Hanácký pétanquový klub). Proto i v KLIPu došlo 

ke změnám ve vedení a nový výkonný výbor pracuje ve sloţení Ing. Josef Popelka, 

Lubomír Anton, Petr Linduška a Ing. Zdeněk Potuţák. Z pŧvodních členŧ pŧsobí nyní v KLIPu 

15, z toho 10 muţŧ, 3 ţeny a 2 junioři. 

 Prioritou klubu bylo propagovat a hrát pétanque na nejvyšší úrovni, proto byly 

uspořádány 4 turnaje v rámci celorepublikové pŧsobnosti plus jeden turnaj pro děti, 

mládeţ a příchozí pro organizaci Modrá velryba v Bílé Lhotě. V republikové extralize 

skončil oddíl na 5. místě. Výhled na extraligu do roku 2013 je mírně pesimistický, protoţe 

z niţší soutěţe postoupily dva kluby s dlouhodobě špičkovou úrovní, takţe cílem je umístění 

do šestého místa. V první stovce na ţebříčku měl KLIP v roce 2012 6 hráčŧ, po odchodu 

HAPEKu jde jiţ jen o 4 hráče, ale snad se stav zlepší. Slibný je vzestup u juniorŧ Zdenky 

Kolářové a Petra Komárka, kteří jiţ dosáhli několika pěkných výsledkŧ. 

 V roce 2012 se oddíl zúčastnil řady turnajŧ a mnohde bojoval i o medaile, 

například: Prvomájové koulení „B“ Valšovice – 3. místo (28. 4.); Litovel Cup – 3. místo (12. 

5.);  Mistrovství ČR ve vyráţení – 3. místo (3. 6.); Hanácká brdolka Litovel – 2. a 3. místo (7. 

7.); M. Cup Krumsín – 1. místo (14. 7.); Valšovický pohár – 1. místo (4. 8.); Mozartovy koule 

Olomouc – 3. místo (18. 8.); Svatováclavské koulení Valšovice – 2. místo (29. 9.);   Čerlinka 

Cup Litovel – 2. místo (6. 10.); Fishing Cup Brno – 2. místo (27. 10.).        

TJ TATRAN LITOVEL 

 Nejvyšším a rozhodujícím orgánem TJ je dle stanov valná hromada TJ Tatran Litovel. 

Konkrétním vedením je pověřena Rada předsedŧ TJ, která se pravidelně schází minimálně 

1x měsíčně, tvoří ji jednotliví předsedové oddílŧ a odborŧ TJ. Předsedou rady je pan David 

Baroň; místopředsedou Ing. Jan Krejčí; tajemníkem Mgr. Oldřich Štěpán; účetní paní Soňa 

Milčická; pracovníci hospodářského úseku; členové RP; předsedové odborŧ a oddílŧ:  Ing. 

Zdeněk Šišma – KČT; Taťána Popelková  - ASPV; Ing. David Číhal – házená; Jaromír Jindra  - 

kopaná; Kamil Axmann - kuţelky; Jitka Rampasová – lyţování; Ing. Tomáš Remeš – 

volejbal; Radek Gela - malá kopaná; Ing. Michael Knajbl – šachy; Václav Stratil – florbal; 

Radek Uvízl - stolní tenis. Současný stav členské základny je 646 členŧ – 350 dospělých 

(představují je aktivní sportovci, trenéři, funkcionáři a přispívající členové) a 296 mladých 

aktivních sportovcŧ jednotlivých věkových kategorií. 
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ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 

 Sportovní oddíl ASPV má 28 členŧ (14 dospělých a 14 dětí) a vede jej předsedkyně 

paní Taťána Popelková. Oddíl nabízí cvičení pro děti a ţeny - zahrnuje cvičení dětí ve 

věku 3 - 6 let s rodiči a cvičení dorostenek a ţen aerobního zaměření. U dětí jsou oblíbené 

prŧpravné cviky, cvičení s vyuţitím tělocvičného nářadí přiměřeného k věku dětí a 

závodivé hry s vyuţitím náčiní, u dorostenek a ţen oblíbené aerobní cvičení, stepy, 

posilování s overalem a velmi populární zumba. Cvičitelkami dětí jsou Taťána a Martina 

Popelkovy, dorostenek a ţen Věra Zlatníčková a Mgr. Inka Koutná.  Odbor se potýká 

s nedostatkem cvičitelek, malým zájmem rodičŧ s dětmi ve věku 3 - 6 let. Malí cvičenci se 

zde setkávají se základy atletiky, gymnastiky, cvičením s náčiním, seznamují se s cvičebním 

nářadím. Vše je doplněno pohybovými hudebními a zábavnými hrami.  Děti zde získávají 

kladný vztah k pohybu i nové kamarády.   

KLUB ČESKÝCH TURISTŦ 

 Odbor KČT měl v oddíle TOM 4116 Lotus Litovel v roce 2012 členskou základnu 24 

členŧ, z toho 11 dospělých, 9 mladých turistŧ a 4 seniory. Výkonný výbor pracoval ve 

sloţení: Ing. Zdeněk Šišma – předseda; Ing. Miroslav Lakomý, Ludmila Kaštilová, Iveta 

Hrachovinová a Anna Gruntová – členové.  

 Oddíl se věnoval pohybově poznávací sportovní činnosti a uspořádal 9 

jednodenních akcí: 1. 1. zahájení roku a tradiční výstup na Třesín (účast 21); 17. 2. zimní 

pochod okolo Šumperka; 24. 3. jarní zahájení turistické činnosti vycházkou z Grygova přes 

Velký Týnec do Grygova (účast 22), 14. 4. vycházka Drahouše - Helfštýn - Bystřice pod 

Hostýnem; 5. 5. a 12. 5. Tesák – Hostýn – Bystřice pod Hostýnem; 26. 5. pochod Putování za 

loštickým tvarŧţkem. Dne 2. 6. pořádal KČT s rodičovským sdruţením ZŠ Jungmannova 

Toulky Litovelským Pomoravím, kterých se zúčastnilo 402 pěších, cykloturistŧ a organizátorŧ 

(viz Události 2012). V srpnu a září členové odboru provedli obnovu značení z Krakovce do 

Náměště na Hané, z Hradeckého Dvorku do Náměště na Hané a ze Senice na Hané do 

Nových Dvorŧ a z Troubelic  do Úsova. Na podzim (15. 9.) se konal výlet z Branné přes 

Staré Město zpátky do Branné; 13. 10. vycházka ze Svatého Kopečka přes Velkou Bystřici 

na Svatý Kopeček a 13. 11. byla zakončena turistická sezóny ve Lhotě u Nákla. Při 

značkářské činnosti provedli členové obnovu značení v délce 24,5 kilometrŧ, provedli 

údrţbu 5 rozcestníkŧ a dvou rámŧ s TVM v okolí Šternberka a Mladče. Ve dnech 5. 7. - 8. 7. 

se dva členové odboru KČT podíleli na organizaci Mezinárodního letního turistického srazu 

ve Starém Městě pod Sněţníkem. Oddíl mladých - TOM 4116 - Lotus se účastnil společných 

akcí s odborem a scházel se jedenkrát týdně na pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ 

Jungmannova Litovel. 

HOROLEZECKÝ ODDÍL 

 Předsedou je pan Jakub Macek a oddíl má 17 registrovaných členŧ, muţŧ i ţen. 

Bohuţel v současné době nemá kategorii dětí a mládeţe. Existuje jiţ od roku 1967, kdy 

začal pracovat pod hlavičkou národního podniku Tesla Litovel. Postupem času přešel pod 

TJ Tatran a od roku 1990 je i právoplatným členem Českého horolezeckého svazu. Jde o 

náročnou specializovanou individuální i týmovou činnost, která je zaměřena především na 

horolezectví na cvičných skalách, především v lokalitách Velký a Malý Rabštejn, a v rámci 
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niţších a středních hor i Vysokých Tatrách a Alpách. K tréninku slouţí také umělá lezecká 

stěna v areálu loděnice a tzv. boulder v nákelské sokolovně. Do náplně oddílu patří také 

související sporty – vysokohorský treking, horská kola a skialpinismus. Spiritus agens 

litovelských horolezcŧ je bezpochyby pan David Baroň.                            

MALÁ KOPANÁ 

  Oddíl malé kopané FC Levotil pŧsobí v Litovli uţ více neţ čtvrt století. Jiţ v roce 1986 

se dala dohromady parta kamarádŧ bývalých fotbalistŧ a název oddílu si dali podle 

jména našeho města, ovšem pozpátku. Od počátku nastupují v soutěţích Sdruţení malé 

kopané Olomouc a během pětadvaceti kompletních sezón hrál klub na všech úrovních, 

od čtvrté ligy aţ po první, kde pŧsobí dnes. Předsedou oddílu je pan Radek Gela a oddíl 

má 13 dospělých členŧ. Mládeţnickou kategorii oddíl nemá, protoţe v olomouckém 

okrese se hraje futsal pouze v kategorii dospělých. V 1. futsalové lize Olomouckého okresu 

se v sezóně 2011/2012 umístili na 10. místě a v nejvyšší soutěţi se udrţeli i pro další rok. Své 

zápasy hraje klub na hřišti s umělým povrchem u sportovní haly ZŠ Vítězná. Od roku 2009 je 

dŧleţitou částí Levotilu také CK BAVI, jeho hlavní sponzor. Bez jeho nemalé finanční 

podpory by bylo velmi obtíţné činnost oddílu udrţet.    

HÁZENÁ 

 Oddíl házené má 7 druţstev (2 druţstva dospělých a 5 druţstev mládeţe), 146 členŧ 

– 68 dospělých a 78 mladých házenkářŧ, předsedou oddílu je Ing. David Číhal. Druţstvo 

„A“ muţi – hraje I. ligu ČR. Jeho trenéry jsou Zdeněk Sléha a Květoslav Kuba. V soutěţním 

ročníku 2011/12 skončili pátí. Ročník  2012/13  je ve znamení boje o záchranu v soutěţi 

(odchod některých klíčových hráčŧ na přestup, hostování a série dlouhodobých zranění). 

Od poloviny soutěţe vedou druţstvo trenéři Květoslav Kuba a Mgr. Lubomír Krejčíř. Na jaře 

došlo k mírnému výkonnostnímu zlepšení a konečným umístěním bylo 9. místo. V Českém 

poháru se podařil postup do 3. kola, tam ovšem přišla prohra s extraligovým KH Kopřivnice 

33 : 44.  Druţstvo „B“ muţi hraje Středomoravskou ligu – podklady nebyly oddílem dodány. 

Starší dorost ve II. lize Morava v soutěţním ročníku 2011/12 obsadil 10. místo, v soutěţním 

ročníku 2012/13 tým nestartuje pro nedostatek hráčŧ. Mladší dorost bojuje ve 2. lize 

Morava.  V soutěţním ročníku 2011/12  tým nestartoval, v soutěţním ročníku 2012 /13 hraje 

ve 2. dorostenecké lize a trenéry jsou Ing. David Číhal a Michal Baránek. Konečné umístění 

na 6. místě znamenalo velký výkonnostní pokrok. Starší ţáci v lize Olomouckého kraje 

v soutěţním ročník 2011/12 obsadili 3. místo, v soutěţním ročníku  2012/13 pod vedením 

trenérŧ Ing. Davida Číhala a Michala Baránka jsou aktuálně na 3. pozici soutěţe. Mladší 

ţáci v Olomoucké krajské lize v soutěţním období  2011/12 obsadili 15. místo, v soutěţním   

období 2012/13 vedeni trenéry Vlastimilem Machem, Petrem Filipem a Viliamem Sitárem 

jsou v soutěţi na 9. místě. Starší miniházená je v systému turnaje miniházené  4+1 

Olomoucký kraj a soutěţe nejsou z hlediska výsledkŧ hodnoceny – trenéry jsou  Bc. Petr 

Habermann, Mgr. Pavla Vašíčková a Tomáš Macek. Mladší miniházená pŧsobí také 

v systému turnaje miniházené  4+1 Olomoucký kraj, kde soutěţe nejsou hodnoceny 

z hlediska výsledkŧ – trenérkami jsou Mgr. Lenka Filipová a PaeDr. Svatava Rozsypalová.  

Odchovanec oddílu Matěj Konšel se prosadil do juniorské reprezentace ČR, v červenci 

2012 absolvoval ME v Turecku. Od letošní sezony je realizováno hostování hráčŧ do extra 

ligy ČR – Matěj Konšel (Dukla Praha), David Barabáš (KP Brno), dalších 6 odchovancŧ 
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z poslední doby s extraligovými zkušenostmi (Michal Baránek, Jan Paták, Jakub Schmalz, 

Jakub Dolák, Tomáš Hanák, Josef Pohlmann) odešlo do rŧzných klubŧ.  

Úspěchy oddílu házené v roce 2012: 2. místo na 62. ročníku turnaje muţŧ s mezinárodní 

účastí „O pohár města Litovel“ v srpnu 2012 (zvítězil extraligový Sokol HC Přerov); oddíl 

uspořádal další tradiční turnaj - staré gardy „Memoriál Jiřího Dohnálka a zimní turnaj 

„Memoriál Františka Čikla“. 

KOPANÁ 

 Předsedou oddílu kopané je pan Jaromír Jindra. Oddíl má 122 členŧ – 48 dospělých 

a 74 mladých fotbalistŧ. V soutěţích má 6 druţstev: 1 druţstvo dospělých a 5 druţstev 

mládeţe, které jsou přihlášena v soutěţích řízených KFS a OFS, dále „benjamínky“, kteří 

z věkových dŧvodŧ nejsou zařazeni do oficiálních soutěţí. Muţi hrají Krajský přebor 

Olomouckého kraje, pod vedením trenéra Hrdloviče a vedoucích Pavelky a Kratochvíla. 

Nyní je trenérem pan Jaroslav Šišma, hrajícím asistentem Petr Dragon. V soutěţi 2011/12 se 

muţstvo umísilo na 5. místě, v rozehrané soutěţi 2012/13 je aktuálně na 10. místě. Muţstvo 

získalo 45 bodŧ, skóre 51 : 41. Vyhrálo v 11 zápasech, ve 12 remizovalo a 7 prohrálo. 

Nejvíce branek vstřelili: Kvapil (9), Šilberský (8), Zavadil a Fišara (po 5). Dorost starší v krajské 

soutěţi skupiny B se umístil na 1. místě a je tak nejúspěšnějším týmem oddílu. Muţstvo 

získalo 66 bodŧ, skóre 185 : 67, 22x zvítězilo a 4x prohrálo. Nejvíce branek vstřelili: Dokoupil 

(33), Baránek (28), Bednář (25), Navrátil (24). Trenéry jsou Jiří Kohout a Pavel Listopad. V 

 rozehrané soutěţi 2012/13 jsou aktuálně na 2. místě. Dorost mladší nebyl přihlášen do 

soutěţe pro nedostatek hráčŧ této věkové kategorie. Starší ţáci v Okresní soutěţi 

Olomouckého kraje, pod vedení trenéra Marka Kučery a  asistenta Marka Fialy v soutěţi 

2011/12 obsadili 10. místo, v rozehrané soutěţi  2012/13 jsou aktuálně na 8. místě. Mladší 

ţáci hrají Okresní soutěţ Olomouckého kraje, trenéry jsou Jan Gazdík, Zdeněk Šmoldas a 

Pavel Pěruška. V ročníku 2011/12 skončili na 6. místě, v rozehrané soutěţi  2012/13 jsou nyní 

na 3. místě. Starší přípravky v Okresní soutěţi Olomouckého kraje trénují Jiří Polanský a 

Přemysl Laţa. Mladší přípravky trénuje Pavel Pěruška. V ročníku 2012/13 jsou soutěţe 

mladších a starších přípravek rozděleny do dvou částí a hraje se systémem osmi turnajŧ za 

účasti čtyř muţstev. Starší přípravka pod vedením trenérŧ Listopada a Gazdíka si v nich 

zajistila postup mezi čtyři nejlepší muţstva okresního přeboru, ve kterém si vybojovala 3. 

místo. I mladší přípravka sehrála sérii 8 mistrovských turnajŧ pod vedením trenérŧ 

Polanského a Laţi, zajistila si postup mezi čtyři nejlepší a nakonec získala 2. místo. Body tu 

nejsou prioritou – prioritou je hra hráčŧ těchto dvou věkových kategorií. 

 

 Od jarní sezony 2012 vyuţívá oddíl pro všechny mládeţnické kategorie „starých“ šaten a 

sociálního zázemí, které po rekonstrukci uznale obdivují nejen mladí hráči a rodiče, ale i 

občané a soupeři, kteří mohou dle svých zkušeností srovnávat stav před rekonstrukcí a 

současnost. Hlavní prioritou v následujícím období je doplnění mládeţnických muţstev 

fotbalisty z okolních oddílŧ a spolupráce s fotbalovými kluby v okolí Litovle, dále 

spolupráce s litovelskými školami při vyhledávání mladých hráčŧ pro muţstva starších a 

mladších přípravek včetně benjamínkŧ.   
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KUŢELKÁŘI 

 Oddíl kuţelek byl zaloţen jiţ v roce 1947 jako Sokol Modrá hvězda a u jeho zrodu 

stáli fotbalista Jaroslav Skála a hostinský Richard Wirzinger. Dvoudráhová kuţelna byla 

dána do provozu v srpnu roku 1949. Dvě druţstva hrála okresní přebor Olomoucka, v roce 

1966 postoupili kuţelkáři do krajského přeboru. V roce 1960 se stal oddíl součástí Tatranu 

Litovel a kuţelna u Modré hvězdy přešla pod jeho správu. V plánu je nyní výstavba nové 

čtyřdráhové kuţelny. 

 Oddíl má 36 členŧ, z toho 28 dospělých a 8 mladých kuţelkářŧ, 5 druţstev – 3 

druţstva dospělých a 2 druţstva mládeţe. Od roku 2001 úspěšně pracoval jako předseda 

pan Jaroslav Čamek, nyní je předsedou oddílu pan Kamil Axmann. Druţstvo „A“ muţi 

hraje 3. kuţelkářskou ligu (KLM), trenérem je Antonín Horký. V soutěţním ročníku 2011/ 12 

obsadili 9. místo, v soutěţním ročníku 2012 - 2013 8. místo. Druţstvo musí v této soutěţi hrát 

všechna utkání v pronájmu na čtyřdráhové kuţelně v Přemyslovicích, coţ je značně 

finančně nákladné. Druţstvo „B“ muţi v Krajském přeboru Olomouckého kraje trénuje Ing. 

Jaroslav Ďulík. V soutěţním ročníku 2011/ 12  získali 4. místo, v soutěţním ročníku 2012/13 

pak 8. místo. Druţstvo „C“ muţi v Okresním přeboru Olomouckého kraje vede trenér Jiří 

Vrobel. V soutěţním ročníku 2011/12  se umístili na 6. místě. 

       Dorost v Kuţelkářské lize dorostu (KLD) trénuje pan Jaroslav Čamek a v soutěţním 

ročníku 2011/12 obsadili 7. místo, v soutěţním ročníku 2012/13 pak 6. místo. Tuto soutěţ, 

která se hraje na 120 hodŧ, hráli poprvé a je pro ně sbíráním zkušeností do jejich další 

hráčské budoucnosti.  Soutěţ ţákŧ probíhá v Poháru mladých nadějí, coţ je několik turnajŧ 

v oddílech, které mají čtyřdráhové kuţelny. Na tyto turnaje se sjíţdějí ţáci z oddílŧ, kteří 

ještě nemohou hrát za dorostence - ţáci nemají vypsanou svou vlastní oficiální soutěţ.  

Ţáky vede trenér Antonín Horký.  

 V měsíci lednu 2012 se na kuţelně HKK Olomouc konal okresní přebor všech 

kategorií. Z litovelských kuţelkářŧ se mezi muţi umístil na 2. místě pan Miroslav Talášek (565 

poraţených kuţelek - kolkŧ), na 13. místě Jiří Čamek (509), na 16. místě Miroslav Sigmund 

(491). Mezi seniory na 8. místě Jaroslav Janošec (525 kolkŧ), na 13. místě Jiří Kráčmar (511) 

a na 18. místě Ing. Jaroslav Ďulík. V soutěţi juniorŧ byl na 7. místě David Čulík (485 kolkŧ) a 

mezi dorostenci na 8. místě Martin Hampl (405).  Do krajského přeboru, který se konal na 

kuţelně v Šumperku, postoupil pan Miroslav Talášek, který zde obsadil 15. místo výkonem 

539 poraţených kuţelek. Dále bohuţel nepostoupil.  

 Po ukončení mistrovských utkání a po ukončení přeboru jednotlivcŧ začíná v oddíle 

příprava na novou sezónu účastí na turnajích, které pořádají sousední oddíly. Tady na 

turnaji v Mohelnici se dařilo v soutěţi dvojic Jiřímu Kráčmarovi a Tomáši Truxovi, kteří 

obsadili 3. místo, jinak se úspěchŧ z předešlých let dosáhnout nepodařilo.  

 V době jarních prázdnin v únoru 2012 byl uspořádán nábor mládeţe, kterého se 

zúčastnilo 36 dětí z litovelských základních škol. Akci zajišťovali trenéři mládeţe Jaroslav 

Čamek a Antonín Horký. V měsíci květnu byla kuţelna otevřena pro širokou veřejnost 

v rámci koulení o ceny v soutěţi zvané „Letecká“. Turnaje se zúčastnilo na 40 zájemcŧ 

nejen z Litovle. V soutěţi muţŧ zvítězil pan Marek Štěpánek z Litovle výkonem 69 kolkŧ 
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(maximum je 70!), v soutěţi ţen paní Jana Blinková z Uničova výkonem 52 kolkŧ a mezi 

dětmi byl nejlepší Petr Axmann z Červenky výkonem 39 kolkŧ. 

 Ve dnech 1. – 3. června 2012 členové oddílu opět přivítali své přátele – kuţelkáře 

z Dráţďan – Radebeulu. V rámci návštěvy bylo odehráno přátelské utkání na kuţelně 

v Přemyslovicích, které se hrálo na 120 hodŧ. Tentokrát zvítězili domácí, a to v poměru 

3 053 : 2 952 kolkŧm. Následoval společný oběd na zámečku v Přemyslovicích, návštěva 

výstavy historických kočárŧ v Čechách pod Kosířem a prohlídka trati modelové ţeleznice 

ve Stříţově. Sobotní večer byl ukončen grilováním na zahradě u pana Kadlčíka, 

vyhlášením výsledkŧ a odměněním nejlepších účastníkŧ. 

 40. ročník Memoriálu R. Wirzingera a J. Skály za účasti 19 druţstev se konal v srpnu. 

Nejlepší byla druţstva Tatranu Litovel, a to v pořadí A (1 708 kolkŧ), B 1 (1 694), C 2 (1 651), 

v jednotlivcích: 1. místo Jiří Fiala z Tatranu Litovel A (475 kolkŧ), 2. místo Jiří Vrobel z oddílu 

C 2 (462), 3. místo pan Břetislav Sobota z druţstva MŢ Olomouc (454). Ten měl také nejlepší 

doráţku, a to 166 kolkŧ. 

 Poslední kuţelkářskou akcí roku byl přebor jednoty TJ Tatran, kterého se zúčastnilo 

celkem 22 hráčŧ. Pořadí muţŧ bylo: Kamil Axmann (545 kolkŧ), Jakub Mokoš (529), Jiří 

Čamek (529); seniorŧ: Jaroslav Vidím (511), František Baleka (508), Jiří Vrobel (495); 

dorostencŧ: Petr Jindra (529), Tomáš Pěruška (491), Milan Přidal (468). Nejlepším juniorem 

byl David Čulík s 507 kolky. Členové odpracovali na údrţbě kuţelny a při zajišťování sluţeb 

při akcích pro veřejnost mnoho brigádnických hodin. Přesto je stav staré kuţelny tím 

největším problémem oddílu a budoucnost tohoto druhu sportu je v Litovli asi ohroţena. 

LYŢOVÁNÍ 

 První záznamy o lyţařském oddílu v Litovli pocházejí z roku 1948, kdy profesor 

tělocviku na gymnáziu František David uspořádal lyţařský kurz v Petříkově. Z opuštěných 

chat, které po válce v této obci zŧstaly, se od roku 1949 postupně budovalo lyţařské 

středisko, které dodnes slouţí jako základna litovelskému oddílu lyţování. Lyţařský oddíl má 

nyní 71 členŧ, 52 dospělých a 19 mladých lyţařŧ a předsedkyní oddílu je paní Jitka 

Rampasová. Základem je sportovní a rekreační činnost, oddíl se stará především o 

mládeţ.  Trenérkami jsou Lenka Zlámalíková a Blanka Čáslavová. 

Ze závodní sportovní činnosti mládeţe: závodu Petříkovská vločka se zúčastnilo 7 

závodníkŧ oddílu. V „Ceně skřítka Ostruţníka“ získal 3. místo Matyáš Novák, tři závodníci se 

umístili v první desítce. Závod „Petříkovský mázík“ proběhl za účasti 10 závodníkŧ oddílu, 

kteří se všichni umístili do 3. místa. Účastnilo se 7 rodinných týmŧ, které obsadily 1. a 3. 

místo. Závodník Alfréd Kaděrka při účasti na Jesenickém poháru, Orlickém poháru a 

Madeja CUPu celkem bodoval ve 12 závodech. Nejlépe si vedl v Jesenickém poháru, kde 

obsadil v jednotlivých disciplínách 2., 3., 5. a 6. místo a v Mistrovství Olomouckého kraje 

získal v celkovém umístění 2. místo. V kategorii dospělých ve sjezdovém lyţování na 

Mistrovství ČR Masters obsadila Sylva Kaděrková 1. místo. Oddíl obnovil tradici závodŧ pro 

závodníky nad 40 let „OLD BOYS - Memoriál Františka Zatloukala“. Tady v kategorii ţen 

oddíl získal 2x 1. místo (Zlámalíková, Jurečková) a  1x 3. místo (Rampasová). V běţeckých 

disciplínách Pavel Zimermann na Jesenické sedmdesátce obsadil celkově 38. místo, ve 

své kategorii 26. místo; na Jizerské padesátce celkově 694. místo a ve své kategorii 394. 
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místo; v soutěţi „1 000 lanových délek“ 31. místo. Jiří Kohout na Jizerské padesátce ve své 

kategorii obsadil 987. místo (v hlavním závodě byla účast cca 4 500 běţcŧ). V Petříkově 

ještě oddíl připravil uvedené lyţařské veřejné závody a karneval na lyţích.  

 Mimo akcí v Petříkově připravil oddíl jiţ 5. ročník závodŧ na kolečkových bruslích na 

cyklostezce do Vísky;  2. ročník „Lyţařského běhu Litovelským Pomoravím“, který je zahrnut 

do Středomoravského běţeckého poháru. Robert Kaděrka starší se stal technickým 

delegátem SLČR (Svazu lyţařŧ ČR), byl rozhodčím na několika významných závodech, 

dále v rámci SLČR pŧsobí ve sportovně-technické komisi (má na starost i vytváření a 

aktualizaci pravidel lyţařských závodŧ, soutěţního řádu a homologaci sjezdovek pro 

pořádání sjezdařských závodŧ SLČR). Člen oddílu Jan Papula se zúčastnil se svoji rodinou 

závodŧ pořádaných Českou televizí – „Se čtyřkou na vrchol“, zde byl vybrán porotou, 

která se zaměřovala především na techniku jízdy, a získal ocenění Hvězdička dne. 

Odměnou mu byl třídenní kemp ve Špindlerově Mlýně, pod vedením významného trenéra 

Luďka Strejčka, který ho označil za velký talent. Také tady Honzík výborně reprezentoval 

oddíl i město a závěrečný závod vyhrál. 

VOLEJBAL 

 Volejbalový oddíl má v rámci TJ Tatran dlouhou tradici, tu novodobou začal psát 

v roce 2004, kdy druţstvo ţen vyhrálo krajský přebor a postoupilo do celorepublikové 

soutěţe. Muţi se po dlouhá léta účastnili krajského přeboru, který se jim podařilo v letech 

2012 a 2011 vyhrát. Tuto výhru zúročili postupem, a tak jsou v současnosti jediným ligovým 

zástupcem Olomouckého kraje.  

 Oddíl má nyní 89 členŧ, 49 dospělých a 40 mladých volejbalistŧ, 6 druţstev – 2 

druţstva dospělých, 3 druţstva mládeţe a druţstvo „Amatéři“. Předsedou oddílu je Ing. 

Raimund Moliš. Na trenérské činnosti se v sezoně 2011/2012 u mládeţe podíleli trenéři Ing. 

Tomáš Remeš, Miloslav Ščučka, Pavel Černý, Zlata Hubáčková, Pavla Černá a Magda 

Pojerová.  

  Druţstvo „A“ ţeny ve 2. lize Morava trénuje Gabriela Zapletalová. V soutěţním 

období 2011/2012 se druţstvo umístilo na 6. místě, v soutěţním období 2012/2013 na 7. 

místě. Druţstvo „A“ muţi ve 2. lize Morava trénuje Pavel Černý. V soutěţním období 

2011/2012 se muţi umístili na 4. místě, v soutěţním období 2012/2013 na 7. místě. Juniorky 

v Krajském přeboru Morava trénuje Miloslav Ščučka. V soutěţním období 2012/2013 se 

druţstvo umístilo na 4. místě. Starší ţačky v Českém poháru trénují Pavel Černý a Zlata 

Hubáčková. V sezoně 2012/2013 se umístilo druţstvo na 8. místě. Mladší ţačky, ročník 2000, 

se probojovaly do republikového finále Minivolejbalu v barvách, coţ je projekt Českého 

volejbalového svazu, který má přivést k odbíjené mladé naděje. Přípravky nehrají 

v oficiální soutěţi, jejich trenéry jsou Ing. Tomáš Remeš a Antonie Vrbová. „Amatéři“ nejsou 

zařazeni v oficiální soutěţi. Trenéry jsou Dana Baránková, bývalí hráči a hráč z jiných oddílŧ 

a rodiče. Letitý problém s vlastním sportovním a společenským zázemím byl naštěstí 

vyřešen jiţ před 6 lety výstavbou multifunkčního sportovního areálu u GJO, kde oddíl mŧţe 

pořádat nejrŧznější turnaje i kulturní akce. Rozsahem činnosti i úspěchy se v rámci 

Olomouckého kraje mŧţe TJ Tatran řadit hned za extraligové týmy z Prostějova, Přerova, 

Olomouce a Šternberka.  
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ŠACHY 

 Šachový oddíl má nyní 32 členŧ, 26 dospělých a 6 mladých šachistŧ. Předsedou 

oddílu je Ing. Michael Knajbl; pokladníkem a organizačním pracovníkem Ing. Jan Krejčí; 

Ing. Karel Haderka, Ing. Zdeněk Beil a Josef Klapka jsou členy výboru. Oddíl má v soutěţi 4 

druţstva dospělých, ve kterých startují i mládeţníci, a školní přípravku začínajících šachistŧ. 

Na trenérské činnosti u mládeţe se podílí Ing. Jan Krejčí a Ing. Karel Haderka, školní 

přípravku vede Ing. Zdeněk Beil.  

  Druţstvo „A“ - muţi hraje extraligu ČR a v soutěţi 2011/12 obsadilo 8. místo, a 

udrţelo pro Litovel šachovou extraligu.  Získalo 14 bodŧ, kdyţ 4x zvítězilo, 2x remizovalo a 

5x prohrálo. Kapitánem druţstva byl Ing. Michael Knajbl.  Druţstvo „B“ - muţi v 1. lize ČR 

v soutěţi 2011/12 získalo 9. místo a stanovený cíl udrţení v lize s přehledem splnilo ziskem 3 

bodŧ. Druţstvo „C“ - muţi v Krajské soutěţi v soutěţním ročníku 2011/12 vybojovalo 2. místo 

a tím, bohuţel, nesplnilo svŧj cíl postoupit do krajského přeboru. Druţstvo „D“ - muţi  

soutěţilo v okresním přeboru. Toto nově přihlášené druţstvo získalo v soutěţi 2012/13 8. 

místo. Skupina ţákŧ trénovala na ZŠ Jungmannova pod vedením mezinárodního mistra 

Ing. Zdeňka Beila a do soutěţe se zařadila v říjnu 2012.  

 Členové oddílu se zúčastnili řady mezinárodních turnajŧ. Jan Krejčí ml. zvítězil na 

turnaji v Gabčíkovu na Slovensku a druhá místa obsadil na turnaji v Náchodě a na 

Mezinárodním velmistrovském turnaji v Olomouci. Dlouholetý hráč a funkcionář oddílu, 

otec uvedeného úspěšného reprezentanta, Ing. Jan Krejčí st. oslavil padesátiny! I my 

blahopřejeme! 

FLORBAL 

 Ten je v současné době jedním z nejrychleji se rozvíjejících sportŧ. Je to rychlý a 

dynamický sport. Kaţdé druţstvo má v poli 5 hráčŧ a brankáře. Pravidla se podobají 

hokejovým ale s prvky fotbalu, coţ činí florbal velice atraktivní pro oko diváka. Historie 

toho litovelského sahá do roku 2001, kdy se TJ Tatran rozhodl zaloţit nový oddíl. Tohoto 

úkolu se ujal pan Václav Stratil, který je hlavní osobou litovelského florbalu dodnes. 

Nejlepšího výsledku dosáhl oddíl v roce 2003, kdy vybojoval v soutěţi stříbrné medaile. Po 

dokončení sportovní haly ZŠ Vítězná se v sezóně 2003/2004 dohodly týmy Mohelnice, 

Uničova, Olomouce, Hranic na Moravě a Litovle na zaloţení vlastní ligy. Na konci této 

sezóny skončili naši hráči na třetí příčce. V sezoně 2004/2005 začal oddíl hrát soutěţe pod 

hlavičkou České florbalové unie (ČFbU) v kategorii starších ţákŧ a juniorŧ a od sezony 

2006/2007 začala v soutěţi pŧsobit i kategorie muţŧ. Tolik historie oddílu. 

 Dnes má oddíl 50 členŧ, 12 dospělých a 38 mladých florbalistŧ. Předsedou oddílu je 

pan Václav Stratil. Oddíl má v soutěţi 4 druţstva - 1 druţstvo dospělých a 3 druţstva 

mládeţe. Druţstvo „A“ - muţi v OL lize (Liga Olomouckého kraje) muţŧ trénuje Ing. Jiří 

Klega. V ročníku 2011/12 obsadilo 11. místo v soutěţi a sestoupilo. V soutěţi 2012/13 si zatím 

drţí pěkné 4. místo. Junioři pŧsobí ve 3. lize juniorŧ v divizi VII A, trenérem je Václav Stratil.  

V soutěţi 2011/12 vybojovali 3. místo a v soutěţi sezóny 2012/13 také 3. místo. Dorostenci 

hrají 2. ligu dorostu – divizi VII A, trénuje je Lukáš Říha. V soutěţi 2011/12 nehráli, v soutěţním 

období 2012/13 jsou na 2. místě. Mladší ţáci (elévové) bojují v OL lize mladších ţákŧ, jejich 

trenérem je Jan Štěpaník. Tato soutěţ se hrála na jednotlivé turnaje a druţstvo mladších 
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ţákŧ pravidelně obsazovalo 3. a 4. místa. Kromě soutěţí se litovelští hráči účastní řady 

turnajŧ, většinou po soutěţní sezóně nebo ve vánočním období. Pravidelně se účastní 

turnaje Memoriál Davida Korce v Náchodě na začátku léta. Na konci prázdnin pořádá 

florbalový oddíl turnaj muţŧ pod názvem LFT – Litovelský florbalový turnaj. Největším 

kladem oddílu je dobrá práce s mládeţí, coţ povaţují za svŧj úspěch a záruku úspěchŧ 

v budoucnu. 

STOLNÍ TENIS 

 Novodobá éra stolního tenisu v Litovli se datuje od konce 80. let ještě pod hlavičkou 

Sokola Litovel, kdy se hrálo v dnes jiţ neexistující herně na Pavlínce. Pak se činnost 

přesunula na ZŠ Jungmannova, ovšem silně upadala. Nový oddíl TJ Tatran vznikl v roce 

2002 pod vedením pánŧ Petra Zemana a Radka Uvízla, prvního a zároveň současného 

předsedy oddílu. Základnu oddílu tvoří hráči od 9 do 60 let. V současnosti má oddíl 18 

členŧ, 8 dospělých a 10 mladých stolních tenistŧ. V soutěţi má 2 druţstva dospělých a 

mládeţ v soutěţích jednotlivcŧ. Trenéry mládeţe jsou, Radek Uvízl a Petr Zeman. Tréninky a 

utkání hraje oddíl v budově Sokolovny Litovel. 

„A“ druţstvo hraje nejvyšší Sokolskou ţupu Olomouc 1. třídu. V druţstvu pravidelně 

nastupují i hráči patřící do mládeţnické kategorie. V sezóně 2011/12  obsadili 2. místo 

v soutěţi, v sezóně  2012/13 jsou na 7. místě. „B“ druţstvo je v Sokolské ţupě Olomouc ve 3. 

třídě. I zde v druţstvu pravidelně nastupují i hráči patřící do mládeţnické kategorie. V 

sezóně 2011/12 obsadili poslední 11. místo v soutěţi a sestoupili, v soutěţním ročníku 

2012/13 jsou zatím na 3. místě. V kategorii mládeţe se hráči zúčastňují bodovacích turnajŧ, 

které nahrazují dlouhodobou soutěţ v rámci Olomouckého kraje a okresu. Po ukončení 

sezony se vyhodnocuje také úspěšnost jednotlivcŧ v soutěţích. Za zmínku stojí umístění 

dorostence Tomáše Vyhnálka v dlouhodobé sokolské soutěţi muţŧ 1. třídy v ročníku 

2012/13, kde se umístil na 11. místě s úspěšností 73 % vyhraných utkání. Také hráč Mazánek 

v sokolské soutěţi 3. třídy skončil na 3. místě s úspěšností vyhraných utkání 88 % coţ je 

pouhých 7 proher z 61 utkání. 

 Vţdy v září probíhají nábory nových zájemcŧ o stolní tenis ve věku 8 aţ 14 let. 

V prŧběhu roku lze přijmout nové členy, jen pokud není naplněna kapacita herny. 

V listopadu pořádá jiţ tradičně oddíl v hale Sokolovny turnaj druţstev „O pohár města 

Litovle“, kterého se pravidelně účastní oddíly z olomouckého, přerovského, šumperského a 

prostějovského regionu. Prémiový ročník v roce 2009 vyhrál domácí celek. Vedení oddílu 

tvrdí, ţe cíle a vize oddílu jsou skromné. Zachovat pro budoucí generace v Litovli stolní 

tenis a vychovat pár talentŧ z řad mládeţe, kteří by úspěšně reprezentovali jak oddíl, tak i 

město Litovel. A to vŧbec není málo, nač tedy ta skromnost!? 

Zprávu o činnosti jednotlivých oddílŧ TJ Tatran Litovel zpracoval a přednesl na valné 

hromadě tajemník TJ Mgr. Oldřich Štěpán. Necháme jej dokončit poděkováním všem, 

kteří litovelský sport vedou nejen k úspěchŧm, ale i k tak potřebné aktivitě občanŧ: „Tato 

prezentace sportovní činnosti oddílŧ, odborŧ a zároveň nemalého podílu vaší práce, je 

dŧkazem dobré reprezentace Města Litovel a TJ Tatran Litovel nejen v rámci 

Olomouckého okresu a kraje, České republiky, ale i v zahraničí. Uţ pro mládeţ, se kterou 

pracujete v organizované sportovní činnosti, si všichni zaslouţíte velkou pozornost vedení 
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Města Litovel, stejně jako slušné podmínky v zařízeních, určených pro provozování veškeré 

naší společné sportovní činnosti. Děkuji vám!“ 

 

43. VODÁCKÁ MORAVA  

 Toto téma se v tisku objevuje jiţ od podzimu roku 2010 a pro naše město má 

mimořádný turistický význam. Rozhodli jsme se proto sledovat vývoj této kauzy a věřit, ţe 

bude mít nakonec pro nás šťastné rozuzlení. Na samém začátku je dosti odváţné tvrzení: 

„Chceme na Moravě vytvořit takové zázemí, jaké mají vodáci třeba na Vltavě. U Moravy 

proto vznikne síť vodáckých kempŧ,“ tvrdí Jaromír Zavřel ze sdruţení Krásná Morava. Hned 

se rozjela anketa s otázkami: Souhlasíte s nápadem postavit podél Moravy kempy a 

tábořiště a přilákat na řeku víc vodákŧ? Pomŧţe to cestovnímu ruchu? Je Morava pro 

vodáky zajímavá? Neuškodí kempy přírodě?  

 Morava je krásná, klikatá řeka s mnoha překáţkami. Nádherná příroda, dokonce 

mŧţete spatřit na vlastní oči bobra. Kde se vám to podaří ve volné přírodě? Zatím jsou tu 

ale počty vodních turistŧ jen zlomkem návštěvnosti známých českých řek, jako Sázavy či 

Vltavy. To by právě sdruţení chtělo změnit.  „Nebudeme ale nijak čistit břehy. Morava 

zŧstane přírodní, a tudíţ obtíţnější. V tom je pro vodáky totiţ atraktivní,“ říká předseda 

občanského sdruţení. Morava je oblíbená u vodákŧ především pro svou „divokost“, 

hlavně při prŧjezdu naším Pomoravím, kde přirozeně meandruje a protéká luţními lesy. Na 

co si ale vodáci stěţují, je nekvalitní zázemí na březích.  V nynějších tábořištích není 

většinou nic víc neţ ohniště. S jídlem a hlavně s pitnou vodou i tábořením je to sloţitější. I 

kvŧli problémŧm s kempováním „nadivoko“ vítají plány na vytvoření kempŧ zástupci 

CHKO LP a správci luţních lesŧ chtějí pomáhat hledat rozumná místa jak pro tábořiště, tak 

pro nástupy a výstupy z lodí či odpočinek vodákŧ. Chtělo by to alespoň minimální zázemí 

– třeba WC, pitnou vodu a stánek s občerstvením, nebo alespoň moţnost si někde ohřát 

vodu. Kempy u větších měst, tábořiště třeba jen poblíţ vesnic na trase. Pokud by opravdu 

bylo k dispozici sociální zařízení, občerstvení a moţnost přenocování, zabránilo by to 

neţádoucímu táboření, jako je tomu dosud třeba v Řimicích nebo u jezu Hynkov. Tam jsou 

velmi časté nepovolené vjezdy a znečištění přírody odpadky.   

 Hlavní základnu by měli vodáci v Olomouci-Řepčíně, kde si sdruţení Krásná Morava 

pronajalo areál bývalé vojenské čističky a sousední pozemky. Hned u Mlýnského potoka, 

jednoho z ramen řeky Moravy naproti známé hospodě U Travise, má být kemp aţ pro 

stovky lidí. Bude tu moţno stanovat, pojíst, pŧjčit si loď, kolo nebo in-line brusle, bude tu 

zázemí pro sportovní akce a kulturní festivaly. Investice jsou odhadovány na 30 aţ 40 

milionŧ korun, počítá se přitom s pomocí evropských dotací.  

 Nás ovšem zajímá, co s tím uděláme my? Počítá se, ţe kromě Olomouce budou 

podobná místa ještě další tři: Nové Mlýny, Hynkov a právě Litovel. Podle sdruţení by mohlo 

řeku Moravu poté, co se u ní vybudují tyto solidní kempy sjíţdět, pětačtyřicet aţ 

sedmdesát tisíc lidí za šest měsícŧ vodácké sezóny (dnes je jich pouze kolem tří tisíc!). Je 

nutné se právě v našem případě ptát: Pŧjde takový vodácký ruch a chráněné Litovelské 

Pomoraví dohromady? To jistě bude hodně záleţet i na samotných posádkách lodí a 

hlavně pak na stanovisku CHKO. Olga Ţerníčková ze Správy CHKO Litovelské Pomoraví 
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odpovídá takto: „Hodláme omezit souhlas s vyznačením vodácké cesty na dobu určitou. 

Během této doby se v reálných podmínkách prověří moţnosti vodáctví na území 

chráněné krajinné oblasti.“ 

 Jaká je situace roku 2011: zájem o splouvání řeky vzrŧstá se zvyšující se nabídkou 

sluţeb cestovních kanceláří a pŧjčoven lodí a tento trend bude patrně pokračovat bez 

ohledu na to, jestli se Krásné Moravě podaří zrealizovat její projekt, či ne. Bez diskusí je 

právě hlavní tok řeky v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy u vodákŧ ten 

nejoblíbenější. Vyhledávají ho pro jeho přírodní charakter, nedotčenost a také obtíţnost. 

Vodákŧm bez zkušeností ovšem přírodní úseky řeky příliš doporučovat nelze. Zástupce 

CHKO uvádí, ţe zatím s vodáky v LP ţádné závaţnější problémy nebyly a zákaz splouvání 

řeky v národní přírodní rezervaci v úseku od jezu Hynkov po soutok s Benkovským potokem 

je jimi akceptován a někteří se dokonce zúčastňují pravidelného sběru odpadkŧ na řece.  

 Usměrnění je však zcela nutné ze dvou dŧvodŧ: problémem je znečištění míst 

nouzového přenocování a dovoz lodí k řece, přestoţe na území CHKO je zakázán vjezd 

motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a za další – v případě vysoké 

návštěvnosti mŧţe být problémem také vyrušování vzácných ptákŧ hnízdících v blízkosti 

řeky, například kulíka říčního, pisíka obecného či ledňáčka říčního v období od dubna do 

poloviny července.     

 Co dál? Titulek novin z ledna 2011: Vodácké kempy u Moravy hned tak nebudou, 

plán se odkládá. Takţe: čtyř kempŧ, které měly na řece Moravě v úseku od Postřelmova 

do Olomouce vzniknout ještě v roce 2011, se vodáci zřejmě nedočkají. Některá tábořiště 

se otevřou v roce 2012, jiná nebudou vŧbec. V mnohem menším měřítku a jen v Olomouci 

a u nás zřejmě kempy vzniknou. Sdruţení Krásná Morava, které jak jsme uvedli, plánovalo 

vybudování minimálně čtyř tábořišť se zázemím, muselo kvŧli mnoha komplikacím plány 

upravit a některých se i vzdát. Vodáci museli zatím upustit od myšlenky tábořiště 

v Hynkově nebo Nových Mlýnech u Litovle a i největší kemp v Olomouci-Řepčíně doznal 

velkých změn.  

 Podobně museli ubírat ze svých plánŧ i autoři projektu pro Litovel, kde měl kemp 

pozvednout úroveň současného provizorního tábořiště. Toto místo ale nesplňovalo 

podmínky evropských dotací. „Kemp nakonec vybuduje město Litovel ve spolupráci 

s oddílem vodních sportŧ, ale ne v takové míře, s jakou jsme počítali,“ uvedl projektový 

manaţer občanského sdruţení Krásná Morava Jan Machovský. Kempy kromě toho 

nemohou začít vznikat bez klíčového dokumentu, kterým je vyznačení vodácké cesty 

v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. V úseku zhruba od Litovle po Horku nad 

Moravou mají totiţ vodáci zakázáno na Moravu vjíţdět mimo cesty schválené Správou 

CHKO Litovelské Pomoraví. Povolení nyní chtějí hned dvě sdruţení, kromě Krásné Moravy 

také šumperské sdruţení Vodácká Morava, které se od roku 2009 snaţí o zlepšení 

orientace a bezpečnost vodákŧ na řece Moravě. 

 „Správa Chráněné krajinné oblasti momentálně řeší ţádost, která se týká vyznačení 

vodácké cesty na části národní přírodní rezervace, a to na toku Malé Vody a Mlýnského 

potoka mezi Litovlí a Horkou nad Moravou,“ uvedla nám jiţ známá Olga Ţerníčková. 

„Rozhodnuto o ţádosti bude v nejbliţší době. Nabude-li rozhodnutí právní moci, bude 
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splouvání Malé Vody a Mlýnského potoka v tomto úseku legální,“ dodala. Na tento úsek 

mohou vodáci zatím vyplout jen individuálně, nesmějí sem ale pořádat hromadné 

zájezdy. Povolení CHKO by to však umoţnilo. Vidíte, nic není tak jednoduché, jak se 

pŧvodně zdálo! 

 Sdruţení Krásná Morava by však chtělo vodáky dostat i do nejkrásnějších koutŧ 

přírody Litovelského Pomoraví, coţ jsou meandry na hlavním toku mezi Litovlí a Horkou. To 

bude chtít další ţádost na CHKO vzhledem k problémŧm hnízdění vzácných a na 

vyrušování citlivých druhŧ ptákŧ. Jak jsme jiţ uvedli, bude S CHKO o věci jistě rozhodovat 

tak, aby byla zajištěna ochrana uvedených druhŧ zejména v době jejich hnízdění. To by 

ovšem znamenalo, ţe po hlavním toku by byla Morava splavná jen pár měsícŧ v roce, 

zřejmě hlavně v březnu a také v září. Kdyby to ochránci povolili, bylo by to velké 

překvapení, protoţe uţ desítky let je tato situace neprŧchodná.  

 Situace na bojišti se mění kaţdou hodinu a u naší kauzy je to horizont pouhých dvou 

měsícŧ! Je polovina března a nový titulek novin dává naději: „Vodáci smí do rezervace, 

zpět ve hře je i síť kempŧ u Moravy“. Vodácké Ahóój!, se teď asi bude na řece Moravě 

mezi Litovlí a Olomoucí ozývat častěji. Správa CHKO totiţ vyznačila oficiální vodáckou 

cestu také přes území národní přírodní rezervace. Jde o klíčový dokument, který otevře 

cestu turistickým výpravám a usnadní i vznik kempŧ podél trasy. Na dokument čekalo 

především sdruţení Krásná Morava, které, jak uvedeno výše, plánuje vybudování sítě 

kempŧ v Litovli a Olomouci-Řepčíně a další moţnost se ukazuje díky soukromé iniciativě i u 

Nových Mlýnŧ. Ještě před nedávnem se tedy zdálo, ţe výletníci své loďky u nových 

tábořišť neuváţou, nyní to vypadá, ţe své zázemí nakonec najdou. 

 Jak to bude vypadat v praxi? Na trasu, která umoţní větší vodácké vyuţití dané 

části CHKO, se bude ve směru od Postřelmova „přesedat“ v Litovli. Po takzvané Malé 

Vodě lodě poplují do Hynkova, kde se vrátí na hlavní tok Moravy a budou pokračovat 

k Olomouci. „Vymezení cesty má zajistit, aby vodáci měli moţnost kontinuálně splouvat 

vodu přes celé Litovelské Pomoraví a současně byla zajištěna ochrana Národní přírodní 

rezervace Ramena řeky Moravy,“ vysvětlil vedoucí S CHKO Ing. Michal Servus. V korytě 

Moravy se tvoří štěrkopískové náplavy a ostrovy, které jsou místem pro hnízdění některých 

vzácných druhŧ ptákŧ – kulíka říčního a pisíka obecného, proto je v jarním období a 

počátkem léta zakázáno vystupovat na náplavy. Ochranáři chtějí mít klid pro ptáky na 

meandrech hlavního toku zhruba od dubna do srpna, proto by se v této době kritický 

úsek vlastně objíţděl přes Malou Vodu.  Ta je sice klidnější neţ hlavní koryto Moravy, ale je 

v daném úseku sjízdná prakticky po celý rok.  Schválení této turistické trasy povaţuje 

Krásná Morava za zásadní a za faktickou legalizaci svého projektu.  

 Oţila tak i šance utábořit se jiţ v roce 2011 po trase kousek od řeky. V oblasti je 

táboření omezeno, lze přespat jen maximálně jednu noc.  Také proto jistě začalo lépe 

fungovat tábořiště u loděnice Vodních sportŧ a jedná se o vyuţití prostoru za budovou 

restaurace pro zamýšlený kemp. Ten by částečně vyřešil letitý náš problém - nedostatek 

ubytovacích míst. „Kemp tu chybí. Chceme více rozhýbat turistický ruch a k tomu 

potřebujeme ubytování vyšších i niţších kategorií,“ uvedl náš místostarosta Jaroslav Skála.     
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 Kemp má vyrŧst na městském pozemku. Radnice vypsala výběrové řízení na 

pronájem plochy leţící pár metrŧ od řeky za restaurací Loděnice v prostoru někdejšího 

hřiště na pozemní hokej. Tento pozemek navíc leţí cca 200 metrŧ od koupaliště a v tomto 

prostoru se rekreačně sportovní zóna plánovala jiţ před dvaceti lety. Město by se pak 

s novým nájemcem domluvilo tak, aby kemp začal co nejdříve fungovat. Ochranáři se 

vznikem kempu ţádné zásadní problémy nemají. „Pokud zde bude zajištěn pořádek, je to 

pro nás lepší neţ divoké táboření v chráněné krajinné oblasti,“ uzavřel vedoucí CHKO 

Michal Servus.  Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy sahá od takzvaných 

Litovelských luhŧ aţ k Daliboři, nacházející se zhruba na úrovni Štěpánova. „Nynějším 

vyznačením cesty jsme oficiálně umoţnili vodákŧm vjet na území rezervace a chtěli jsme 

jim tímto vyjít vstříc. Naším cílem není lidi vyhánět z chráněné krajinné oblasti. Ale 

vzhledem k tomu, ţe jde o unikátní území nejen na Moravě, ale i v rámci celé republiky, 

musí být zaručena jeho ochrana,“ dodal. 

 Tak 30. dubna 2011 se vodáci konečně dočkali toho, ţe se jim poprvé otevřelo 

Litovelské Pomoraví a uţili si první oficiální plavbu po vyznačené cestě. Byla realizována 

jedinečná moţnost legálně projet chráněným územím Ptačí oblasti Litovelského Pomoraví 

a Národní přírodní rezervací Ramena řeky Moravy.  Sláva – po celý rok se teď budou moci 

vydat od Mohelnice po Litovel po hlavním toku Moravy. V Litovli si přesednou na Malou 

Vodu, po které se vydají k Hynkovu a od tamního jezu poplují do krajského města po 

Mlýnském potoce. Problém je s přenášením lodí ke Staroštíkovu mlýnu, coţ je značně 

komplikované. V době od srpna do konce března se pak má zájemcŧm naskytnout další, 

moţná ještě očekávanější příleţitost projet si úsek od Litovle po Hynkovský jez a to celý po 

hlavním toku Moravy.  

 „Nynější otevření Vodácké stezky Morava je prŧlomovou věcí. Díky jejímu vyznačení 

se Malá Voda, a potaţmo v podstatě celá trasa do Olomouce, mŧţe splavovat 

oficiálně,“ říká tajemník litovelské radnice Ing. Radovan Vašíček. Rozhodnutí o oficiálním 

vyznačení cesty i po druhé trase na hlavním toku řeky mezi Litovlí a Hynkovem ještě nyní 

není pravomocné. Ale pokud se proti němu nikdo neodvolá, mělo by brzy začít rovněţ 

platit. V této části řeky bude dál striktní zákaz splouvání mezi 1. dubnem a 31. červencem 

hlavně kvŧli vývoji vzácných ţivočichŧ v říčním korytě. 

 Své si od čerstvé vodácké stezky slibujeme i my v Litovli. Slavnostní jarní otvírání bylo 

velkolepé a doufejme, ţe se z něj stane nová tradice. Hlavně ale věříme, ţe další vyuţití 

řeky pomŧţe městu zvýšit tak potřebný turistický ruch. „Litovel se mŧţe dostat víc do 

povědomí turistŧ právě díky moţnosti projet Litovelské Pomoraví na kole, ale i na lodi. Zase 

o něco víc tuto přírodní perlu vyuţijeme,“ komentuje situaci místostarosta pan Jaroslav 

Skála. Není divu, ţe se do věci tak angaţuje, vţdyť do komunální politiky vstoupil jako 

zástupce Sdruţení sportovcŧ a občanŧ Litovelska! 

 Morava je skutečně krásná, ale dokáţe být i záludná. Zaprší, její tok se zrychlí a od 

vodáka vyţaduje více pozornosti i schopností. Také proto od května 2011 má řeka Morava 

jako jediná na Moravě podél svého toku od Hanušovic po Olomouc nové informační 

cedule. Upozorňují na nebezpečná či zajímavá místa a také na obce, kolem nichţ vodáci 

proplouvají. Autoři projektu Vodácká stezka Morava, díky kterému se, jak píšeme výše, teď 

otevřela i cesta přes Litovelské Pomoraví, rozvěsili přes čtyřicet tabulí. „ Ţádná tuzemská 
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řeka s výjimkou Ohře takové značení nemá,“ vysvětlil předseda sdruţení Vodácká Morava 

Martin Linhard. Morava teče v hlubokém korytě, míjí řadu vesnic a člověk se těţko 

orientuje, kde se právě nachází. Kdyţ vyleze z vody na břeh, vidí domy v dálce, stromy, 

pole. Proto ty tabule podél řeky. Jsou na nich i potřebné věci, jako kde je nejbliţší tábořiště 

nebo restaurace. V Litovelském Pomoraví jsou umístěny ještě i piktogramy, jak se tam mají 

lidé chovat.            

 Vodáci svou řeku moc dobře znají a dobře ví, ţe to není Mekka vodákŧ tak jako 

Luţnice, Sázava či Vltava. Ty uţ jsou zavedené, fungují tam vodácké hospody, kempy, 

sluţby, kdeţto na Moravě se sjíţdění víc rozvíjí aţ poslední dobou. Ti, co tvrdí, ţe sem bude 

jezdit aţ sedmdesát tisíc vodákŧ za rok (coţ místní dosti vyděsilo!), se notně mýlí. Zatím sem 

přijíţdějí spíš lidé, kteří utíkají z přeplněné Vltavy či Luţnice. A Morava jim má co nabídnout. 

Jde o úplně jinou řeku, neţ jaké se jezdí v Čechách. Z Hanušovic docela dobře teče a 

někde od Olšan a Bohutína se koryto dostává do nivy. Spád uţ není tak prudký, ale zase je 

úzký s hodně meandry. Takţe uţ tady to chce trochu umět jezdit. Od Mohelnice si vodák 

širokého toku uţije, včetně přetahování lodí přes stromy, které se v hlavním korytě 

neodstraňují kvŧli ochranářskému projektu Mrtvé dřevo. Jak je to u nás, víme. Víme také, 

ţe řeka Morava je mimořádně citlivá na sráţky – najednou je docela jiná, rychlá. A to 

musíte dávat pozor! 

 Vodácká infrastruktura na řece opravdu není zatím rozvinutá, a tak myšlenka 

budování kempŧ je více neţ správná. První oficiální kemp je zatím v Rudě nad Moravou, 

druhý se začíná vybavovat v Postřelmově. Další tábořiště je aţ u nás v Litovli a pak uţ nic, 

aţ v Olomouci. V Pomoraví se ještě rýsuje moţnost stanovat v připravovaném tábořišti na 

Nových Mlýnech. Náš kemp by řešil mnohé. U Hynkova se zatím stanuje na hřišti a tak 

záchranou v této části bude kemp v Olomouci. Ale stavba kempŧ je problematická 

s ohledem na nový stavební zákon, kdy v zátopových oblastech se nesmí stavět. Kde byla 

voda a nejsou tam udělaná protipovodňová opatření, je stavební uzávěra. Tak drţíme 

palce aspoň tomu našemu.  

Jak vypadá situace letos po jednání TJ Vodní sporty s Radou města Litovle a jaký je 

současný stav na pozemku za restaurací Loděnice nám poví Ing. Petr Čamek: „Sdruţení 

Krásná Morava je sice ţivé, ale nikam se neposouvá a vybudování sítě kempŧ je 

v nedohlednu. Litovelští vodáci se dohodli, ţe vybudují centrum vodní turistiky sami. Chtějí 

zlepšit vodáckou restauraci, zásadně rekonstruovat kemp včetně sociálního zařízení a 

chtějí nabízet spoustu volnočasových aktivit jako aquazorbing, pŧjčovnu lodí, pŧjčovnu 

koloběţek aj. Kemp se buduje na bývalém hřišti pro pozemní hokej, společně s pŧjčovnou 

lodí.“ Více informací se nabízí na www.in-life.cz . 

 

 

 

 

 

http://www.in-life.cz/
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44. O KOM SE PÍŠE  

 V kronice 2011 se o něm píše v kapitole Galerie úspěšných, letos ho máme tady. 

Koho? Podnikatele roku 2011 v Olomouckém kraji, kterým je Jiří Mencl, ředitel společnosti 

SEV Litovel. Dne 9. února 2012 převzal z rukou náměstka hejtmana Ing. Pavla Horáka 

ocenění Podnikatel roku 2011 Olomouckého kraje a šek na 50 000 korun. Regionální vítěz 

vzešel celkem ze 7 finalistŧ, z nichţ jedním je i pan Ladislav Vitoul, ředitel firmy Vápenka 

Vitoul s.r.o. v Měrotíně.  

 Kdo sází na nezaměnitelný zvuk hudby znějící z klasické černé vinylové desky, 

moţná má doma i gramofon, který sjel z výrobní linky litovelské firmy SEV, která jich za rok 

vyrobí kolem 35 000 kusŧ. A její zakladatel a ředitel věří, ţe gramofon přeţije i ve světě 

plném revolučních novinek, přehrávačŧ MP3 a cédéček. Vítěz jiţ šestého krajského kola 

akce pořádané společností Ernst and Young při převzetí ocenění řekl: „Je to příjemné 

překvapení a určité morální ocenění. Nikdy jsem nezalitoval, ţe jsem se před lety do 

výroby gramofonŧ pustil. Cítil jsem to jako příleţitost a věřil, ţe gramofony mohou i do 

budoucna něco znamenat. Titulu si nesmírně váţím, je to ocenění pracovníkŧ celé 

společnosti, kteří se svou prací na tomto úspěchu také podílejí“. V roce 1993 vyhrál 

konkurz na místo ředitele závodu v Litovli, který tehdy patřil firmě ETA Hlinsko. Postupně ale 

výroba gramofonŧ upadala a měla i definitivně skončit. To ale nechtěl, a tak se dohodl 

na odkoupení objektu pro výrobu gramofonŧ s doplňkovým sortimentem pro 

automobilový prŧmysl. V roce 1999 tak začala fungovat firma SEV a navázala na tradici, 

která ve městě existovala díky někdejšímu podniku TESLA Litovel. 

 Nyní litovelský podnik patří mezi největší výrobce hi-fi gramofonŧ na světě. V roce 

2010 jich vyvinul a vyprodukoval pro rakouskou společnost Audio Systems na 35 tisíc kusŧ a 

na výrobky firmy lze narazit ve zhruba 60 zemích světa pod značkou Pro-Ject. Gramofony 

ovšem nejsou jedinou výrobní náplní podniku, ve kterém pracují zhruba dvě stovky lidí. Pro 

světového producenta dětských elektrických vláčkŧ, firmu MÄRKLIN, dělají rotory, statory 

a cívky a také vyrábějí ostřikovací systémy a elektroniku pro naklápění světlometŧ pro 

automobilový prŧmysl. 

 Vítězství pomohlo i firmě, protoţe také zaměstnanci se cítí oceněni. Podnikatelé se 

shodují, ţe právě zaměstnanci, jejich pracovitost, kvalifikace a loajalita jsou jedním z pilířŧ 

úspěšné firmy. To dokládají slova dalšího nominovaného, majitele Vápenky Vitoul Měrotín 

pana Ladislava Vitoula. Kdyţ jeho dědeček firmu před 99 lety zaloţil, pozvolna s ním stárli i 

jeho zaměstnanci a do podniku postupně přicházely také jejich děti. „Kdyţ jsem před 

dvaceti lety firmu převzal, tak v určitém okamţiku u nás z jedné rodiny pracoval třeba 

děda, jeho syn s manţelkou a jeho vnuk uţ se v učení připravoval, aby k nám mohl 

nastoupit. V tom je to úţasné. Loajalita zaměstnancŧ k firmě je v podobných případech 

daná tak trochu i geneticky,“ míní Vitoul.      

 Atlanta, Sydney, Atény, Peking a teď Londýn. Litovelský handicapovaný atlet AK 

Olomouc Rostislav Pohlmann v osmačtyřiceti letech startoval na své páté paralympiádě 

v řadě. Z těch předchozích vţdy dovezl medaili. Nejcennější před osmi lety v Aténách 

v disku, na minulých hrách v Pekingu získal bronz v disku i oštěpu. Po skončení XXX. letní 

olympiády začala 29. srpna XIV. paralympiáda, které se zúčastnilo 4 200 sportovcŧ ze 165 
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zemí. Česko reprezentovalo 46 závodníkŧ a při oficiálním zahájení her byl vlajkonošem 

české výpravy právě Rostislav Pohlmann. Hned první den her zazářil, a tak ani z těch 

pátých her neodjel bez medaile. V diskařské kategorii  F57/58 nestačil jen na Rusa Alexeje 

Ašapatova, ale vytvořil si osobní rekord 46,89 metru (951 bodu). Stříbrný hod se mu povedl 

ve třetím pokusu. K pěti medailím tak v britské metropoli přidal šestý cenný kov své 

úspěšné paralympijské kariéry.       

 „Nikdy jsem se z paralympiády nevracel s prázdnou. Ale od Pekingu je naše 

kategorie 57 sloučena s 58, takţe medailových adeptŧ bylo jednou tolik. Jel jsem si hry 

hlavně uţít a medaile je vlastně bonus“, říká atlet. Kdo je vlastně? Narodil se 1. 6. 1956. Ve 

dvaceti letech měl váţný úraz, který ho upoutal na invalidní vozík. Nyní se ţiví jako 

profesionální hráč v basketbalu na vozíku. Má k němu blízko. Kdyţ měl úraz, jej hrál, i kdyţ 

ne závodně, věnoval se totiţ házené právě v Litovli, kde dlouhá léta ţije. Basketbal na 

vozíku tehdy začínal a on byl první, kdo začal hrát v zahraničí. „Líbilo se mi, ţe mŧţu dělat, 

co mě baví, a navíc si tím i pomoci. S basketbalem jsem poznal spoustu lid, zemí a mám 

díky němu nezapomenutelné záţitky. Podepsal jsem smlouvu s RSC-Rollis Zwickau 

v Německu na další dva roky, takţe do padesáti se budu sportovně vyţívat a měl bych na 

tom být fyzicky dobře. Rozhodně se chystám na mistrovství světa do Lyonu, odkud bych si 

chtěl medaili přivézt,“ tvrdí optimisticky.  

 Aby dosáhl úspěchu, musel na sobě atlet hodně pracovat. Po neúspěchu na 

loňském mistrovství světa začal posilovat celé tělo, nejen svaly, které pouţívá při házení, 

ale i ostatní partie, včetně trupu a nohou. Na soustředění denně odházel na 120 hodŧ a 

před odjezdem do Londýna měl čtyřfázový trénink. Postupně se dostával do závodnické 

euforie, na závod se těšil a diváci na stadionu byli skvělí. Říká, ţe má rád kontakt 

s publikem, které ho tak vyburcuje k lepšímu výkonu. Závodí jak v hodu diskem, tak 

oštěpem. Zpočátku byl úspěšnější v oštěpu, potom se přidal i disk. Z patnácti medailí, které 

získal na mistrovství světa a paralympiádách, je devět z hodu oštěpem. Za poslední 

medaili z Londýna je vděčný, protoţe i ve svém věku dokázal uspět, našel motivaci a chuť 

závodit.  

 Z jeho sportovního ţivotopisu: stal se naším prvním handicapovaným basketbalistou, 

který získal angaţmá v zahraničním klubu, ale jak se k tomu vlastně dostal? Jak jsme jiţ 

uvedli, s basketbalem začal hned po úraze a po osmi letech dostal nabídku z rakouského 

Salzburgu, kde hrál po tři roky. Současně pracoval ve šternberské Chronotechně. V roce 

1994 se stal profesionálním basketbalistou, hrál v Itálii, pak se vrátil do Salzburgu a nyní 

tedy hraje v Německu za klub RSC-Rollis Zwickau. Tento tým je kaţdý rok mezi osmi 

nejlepšími v Evropě a jeho snem je s klubem soutěţ vyhrát. V týmu je sice nejstarší a udrţet 

krok se spoluhráči je těţké. „Musím zatnout zuby, třeba na tréninku při sprintech jsem 

poslední. V zápasech to však díky zkušenostem nepozoruji, pohlídám si soupeře na 

zádech, aby mě nepředjeli, a střelba se nezapomíná. Uţ nejsem lídr týmu jako dřív, ale 

s tím se musí člověk smířit a najít jiné přednosti, které mŧţe týmu nabídnout. Kromě 

zkušeností k nim patří moje bojovnost a buldočí houţevnatost, prostě to nikdy nezabalím. 

Díky konfrontaci s mladšími spoluhráči mám pocit, ţe nestárnu,“ sympaticky říká náš slavný 

spoluobčan. Město ocenilo jeho úspěch nejen finanční podporou, ale i poděkováním a 

oceněním na Litovelských slavnostech a Radě města Litovel.      
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„Robert Anderle z Litovle získal trŧn muţské krásy a vyrazí do světa!“ čteme v titulku MF 

Dnes. Takţe ideálem muţské krásy v České republice je čtyřiadvacetiletý náš spoluobčan! 

Rozhodla o tom porota 24. srpna v Náchodě, kde získal titul Muţ roku 2012, coţ je muţská 

obdoba známější ţenské soutěţe krásy Miss ČR. V listopadu odletí reprezentovat naši zemi 

do celosvětové soutěţe Mister International v Thajsku. Do soutěţe se nepřihlašoval, 

postoupil „bez boje“ jako Muţ Moravy 2011, který do finále postupuje automaticky. 

V soutěţi porazil 768 dalších uchazečŧ!  

 Litovelský „superman“ pracuje v prosperující rodinné firmě vyrábějící 

elektrorozvaděče a uţ řadu let se věnuje modelingu. Má ideální modelovou postavu – 

měří 185 centimetrŧ a váţí 82 kilogramŧ. Postavu si udrţuje sportem, hraje volejbal, chodí 

do posilovny a snaţí se jíst zdravě. Zároveň ale přiznává, ţe se nezříká ani takových hříchŧ 

jako je vepřový bŧček, který má do zdravé potraviny hodně daleko. Z vlastností si na sobě 

nejvíc váţí upřímnosti a naopak se chce zbavit tvrdohlavosti. V dětství chtěl být kuchařem. 

Z osobního setkání mŧţe kronikář konstatovat, ţe i přesto ţe po svém vítězství čelí 

momentálně velkému zájmu médií, zŧstává nohama na zemi a je vstřícný a sympatický.  

 „Před lety jsem hledal na internetu brigádu a narazil na modelingovou agenturu 

z Olomouce. Tak jsem si řekl, ţe to zkusím. Vzali mě a pro modelingovou agenturu Styl 

Olomouc uţ pracuju asi pět let. Do soutěţe mě přihlásil ředitel agentury a prošel jsem 

krajským kolem Muţ Morava 2012 a nakonec tedy postoupil rovnou do finále“ popisuje 

Robert svou vítěznou cestu. S ostatními finalisty se zúčastnil soustředění, kde probíhala 

výuka rétoriky, proběhl test z angličtiny a cvičila se choreografie. Volnou disciplínu měl ve 

všech kolech stejnou – tanec s vějíři (!). Zatím dělal modeling jako koníčka, svou práci má 

totiţ hodně rád. Pokud by se ale mohl modelingem ţivit, chtěl by ho dělat. A časem, aţ by 

byl starší, vrátil by se k práci, kterou má nyní. Většinou předvádí oblečení a fotografuje – 

přehlídková sezóna trvá tak od listopadu do května a přehlídky bývají asi jednou aţ 

dvakrát za měsíc. Na soutěţ Mister International v Thajsku hlavně piluje angličtinu a cvičí. 

Protoţe si má kaţdý účastník s sebou vzít kroj své země, tak se další reprezentace dočká i 

ten náš – hanácký. Litovelské veřejnosti byl náš úspěšný borec představen na Litovelských 

slavnostech a poté oceněn a odměněn na Radě města Litovel. Přejeme hodně úspěchŧ 

a ať se naše město blýskne i v daleké cizině! 

 Hodně zájmu v Litovli se nyní soustřeďuje kolem osoby legendárního siláka, který 

zemřel právě před 55 lety – Gustava Frištenského (1879 – 1957). Bude mít sochu, která má 

být umístěna před budovou Sokolovny. Město Litovel poţádalo Olomoucký kraj o finanční 

podporu pro svŧj záměr zhotovit a instalovat tuto sochu, která by obyvatelŧm i 

návštěvníkŧm města připomínala jednu z našich nejvýznamnějších osobností – světově 

proslulého zápasníka, který v Litovli proţil většinu svého ţivota a je zde i pochován. Město 

uspělo s ţádostí o příspěvek na realizaci 1. etapy projektu Zhotovení bronzové sochy 

Gustava Frištenského a její umístění v Litovli. Olomoucký kraj jej schválil v rámci tzv. 

Významných projektŧ Olomouckého kraje pro rok 2012 a podílí se na něm finančním 

příspěvkem ve výši 200 000 Kč. Zbylé náklady ve výši 100 000 Kč budou hrazeny z rozpočtu 

města. V rámci 1. etapy bude vymodelována socha ze sochařské hlíny v ţivotní velikosti. 

Tyto práce by měly být hotovy do konce letošního roku. Ve 2. etapě, která je finančně 

mnohem náročnější a jejíţ realizace závisí na zajištění potřebných finančních prostředkŧ, 

bude nejprve zhotoven sádrový odlitek a následně odlita bronzová socha. Ta bude na 
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zvoleném místě instalována na kamenný podstavec, nasvětlena a slavnostně odhalena. 

Tolik zpráva z Odboru MH a SI, kterou podala Mgr. Andrea Pospíšilová. 

 O našem významném spoluobčanovi jsme psali uţ loni v souvislosti se slavnostním 

křtem knihy „Silný jako Gustav Frištenský“, kterou na slavnostním večeru v Pivovaru Litovel 

17. října pokřtili autoři – praneteř siláka Mgr. Zdeňka Frištenská spolu s Pavlem Ševčíkem. 

Kniha mapuje ţivot slavného řecko-římského zápasníka, který má na svém kontě na 10 000 

utkání a titul mistra světa, který dokázal vybojovat ve svých 50 letech.  Jde tedy o hvězdu 

světového formátu, která v amatérském ringu jedinkrát neprohrála. Jako profesionál pak 

jen výjimečně. Kniha je plná zajímavostí, dobových snímkŧ, korespondence i plakátŧ a 

přináší ţivotní příběh nevšedního člověka, kterému sláva hlavu nezamotala. Moţná i proto, 

ţe díky době, v níţ ţil, do jeho osudu zasáhly dvě světové války a několik změn politického 

reţimu. A s ţivotem známého sportovce si dějiny skutečně dost pohrály.   

 V Litovli strávil Gustav Frištenský čtyřicet let, od roku 1917 aţ do své smrti. Přiţenil se 

sem, kdyţ si vzal za ţenu dceru sládka litovelského pivovaru Miroslavu Ellederovou. Ve 

srovnání se svými soky nevynikal svou vahou, někdy byli těţší o desítky kilogramŧ, a přece 

je dokázal poloţit na lopatky. Dnešní věda by zřejmě uměla přesně odhalit, nakolik mu 

příroda pomohla stavbou těla a svalŧ, faktem zŧstává, ţe po celou svou kariéru vynikal 

mrštností, obratností, útočností, ale i natrénovanou technikou a schopností co nejvíce si 

soupeře nastudovat. První roky jeho zápasení, ačkoliv v nich sbíral jen vítězství, 

nepřipomínaly nic ze ţivota dnešních sportovcŧ. Na závody jezdil jen za svoje peníze, ale 

také k nelibosti řeznického mistra, u kterého pracoval. I kdyţ z Rotterdamu v roce 1903 

přivezl z amatérského mistrovství Evropy zlato, mistr řezník ho z práce propustil. Postupně 

tak přešel k profesionálŧm. V článku z týdeníku Víkend ze 7. 4. 2012 dokonce odváţně 

tipují, ţe absolvoval na deset tisíc zápasŧ, z nichţ málokteré prohrál, coţ mu mohlo 

dosvědčit dobrých pětadvacet milionŧ divákŧ.  

 Tento muţ byl nejen skvělý sportovec, ale i velký vlastenec. Během prvního 

světového válečného konfliktu pomáhal postiţeným, pak se zasadil o stavbu české školy 

v tehdy německé obci Luţice. V době okupace, po obsazení Československa nacisty, 

dával peníze rodinám popravených. Gestapo jej v roce 1944 zatklo a devět měsícŧ byl 

vězněn.  Aby udrţel statek v Luţicích, zadluţil se, nakonec ale musel luţické hospodářství 

předat státnímu statku. Muţ, který se stal symbolem síly a čestného zápolení, Čech, jehoţ 

jméno znělo světem, musel, aby přeţil, prodávat svoje trofeje. Jen slabou záplatou na to 

všechno mu přinesl rok 1956, kdy byl jmenován zaslouţilým mistrem sportu. Krátce nato, 6. 

dubna 1957, zemřel. „Doufáme, ţe socha přispěje i k oţivení zdejšího turistického ruchu. 

Místo, kde bude v budoucnu socha  stát, se vztahuje k Frištenského ţivotu. Právě on dal 

podnět k postavení sokolovny a velkou měrou se na její výstavbě finančně podílel,“ říká 

náš místostarosta pan Petr Šrŧtek.       

 Hodně pozornosti na sebe vţdy strhne Bobr Cup, a tak se do hledáčku novinářŧ 

dostal i ten, který stál u jeho zrodu – Ing. Petr Čamek. Bývalý reprezentant, kanoista, spolu 

se třemi kamarády přišel před osmnácti lety s myšlenkou uspořádat závod, který se 

nevzdává, extrémní závod tříčlenných štafet, dnes největší v Evropě.  
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 „Bylo to něco nového, v té době se ještě u nás nejezdily bikové maratony a další 

extrémní závody. Jezdili jsme po světě a inspiroval nás známý rakouský Dolomitenmann. 

Přemýšleli jsme, jak akci nazveme, a nakonec jsme vybrali bobra, protoţe tenkrát se 

hodně mluvilo o jeho návratu a vysazení do přírody v CHKO Litovelské Pomoraví,“ 

vzpomíná na začátky slavného závodu jeden z jeho zakladatelŧ. Zpočátku šlo o jakousi 

„hurá akci“, po skočení střední školy zakladatelŧm nechyběly ambice, ale bohuţel 

zkušenosti. Na první ročník nakonec přijelo okolo 53 tříčlenných týmŧ z celé republiky. 

Proto se snaţili v dalších letech Bobr Cup stále zlepšovat. Dnes je to profesionálně 

uspořádaný podnik a největší štafetový extrémní závod v Evropě, který v počtu týmŧ 

pokořil i Dolomitenmanna.  

 Závod se budoval postupně a jeho příprava probíhá prakticky po celý rok, v den 

závodu se o vše stará stovka pořadatelŧ. Naštěstí nikdy se nemusela soutěţ rušit, jde přece 

o závod, který se nevzdává! V některých ročnících počasí pořádně situaci zkomplikovalo.  

Třeba před dvěma lety hodně zapršelo, voda v Moravě stoupla a kvŧli vyššímu riziku se 

uvaţovalo o zrušení brodŧ. Ty ale k závodu patří, nakonec se závodníci vydali na trať ve 

vestách. Ukázalo se, ţe do Litovle pořád jezdí lidé, kteří si chtějí závod zkusit a uţívají si ho. 

Nejsou to jen špičkoví profesionálové, co usilují o vítězství. To byl také záměr a cíl 

zakladatelŧ, kteří jej nechtěli dělat jen pro úzkou špičku. Proto také nechybí kategorie 

Crazy team nebo ocenění největší modřina. Na startu se tak potká olympijský vítěz i 

člověk, který sedí v kajaku podruhé v ţivotě. Pořadatelé chtějí, aby to tak zŧstalo. Je to 

svým zpŧsobem extrémní závod, ale mŧţe si ho vyzkoušet kaţdý, neplní se ţádné limity. 

Jediná podmínka je, ţe musí dojet do cíle.  

 I kdyţ zakladatelé závodu plánovali, ţe se kaţdý rok aktivně zapojí, ukázala se tato 

představa jako naivní. Pořadatelská práce obvykle zabrala tolik času, ţe to nešlo. Petr 

Čamek pravidelně nezávodí, ale několikrát uţ jel Bobr Cup na lodi, vloni například jej 

běţel. Není divu, od dětství „dělá“ kanoistiku, věnuje se sjezdu i raftingu, byl v juniorské a 

seniorské reprezentaci. Vzpomíná například na rok 1997, kdy s litovelským oddílem vyhráli 

nominaci a zúčastnili se prvního oficiálního mistrovství světa v raftingu v Africe na řece 

Zambezi. Byl to jejich první kontakt s velkou vodou a nakonec byli rádi, ţe setkání s ní 

přeţili. Podle něj je to neskutečná řeka…  

 Díky sportu procestoval celý svět, přesto říká, ţe pro další výzvy nemusí jezdit do 

zahraničí. Chtěl by třeba znovu sjet Čertovy proudy na Lipně na kajaku, kdyţ na raftu uţ se 

mu to několikrát podařilo. S vrcholovým sportem sice uţ skončil, kolem vody se pohybuje 

dál. Říká, ţe sport by mu chyběl, proto pořád trénuje, většinou i pětkrát týdně, a závodí 

v kategorii veteránŧ. Z 80 % trénuje na klidné vodě, ovšem za dravějšími řekami musí do 

světa, třeba do Rakouska, ale stačí i některé horské toky nebo umělé kanály u nás. 

 Litovel je vodáctvím proslulá. Nyní je tady jeden oddíl, který se zabývá divokou 

vodou, vodním slalomem a sjezdem a naši závodníci dosahují tradičně výborných 

výsledkŧ. Dále jsou v TJ Vodní sporty i oddíly rychlostní kanoistiky a vodní turistiky. Sem se 

zaměřují snahy o změnu současného neutěšeného stavu na zvýšení zajímavosti řeky 

Moravy, která je z hlediska vodní turistiky stále málo vyuţitá. Aby se stala lákadlem pro 

vodáky, buduje se vedle loděnice kemp s podobnými parametry, jako mají obdobná 

zařízení třeba v Rakousku. Letos je kemp jiţ otevřen, v příští sezóně by se měl dále 
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zlepšovat, aby nabídl příjemné prostředí a s tím související sluţby. Uţ tu funguje vodácká 

pŧjčovna, servis, doplňkové sluţby i restaurace. Snahou je, aby řeka Morava ţila 

podobným vodáckým ţivotem, jako třeba Sázava.        

 A u vody ještě zŧstaneme. Poslední dva roky jsou veleúspěšné pro naši mladou a 

nadějnou reprezentantku Elišku Čapákovou. První dějství se odehrávalo jiţ v roce 2011 na 

světovém šampionátu ve sjezdu na divoké vodě u Hradce nad Moravicí na řece tohoto 

jména. Tady v neoficiální kategorii C 1 ţeny zvítězilo druţstvo české republiky ve sloţení 

Denisa Foltysová, Mária Mrázková a Eliška Čapáková v čase 4:38.91. Na Mistrovství světa 

juniorŧ ve sjezdu na divoké vodě o tři dny později pak znamenalo pro české reprezentanty 

medailové ţně. V posledním závodě šampionátu podala naše závodnice heroický výkon.  

K favoritŧm tato slalomářka nepatřila, přesto si první jízdou řekla o medaili. Prŧběţně byla 

druhá. „Sama jsem se dostala pod tlak. Na startu druhé jízdy jsem z nervozity začala zpívat 

Pokémony. Ještě teď nějak nechápu, co se stalo,“ hlásila ještě ze své kánoe při dojezdu 

do cíle. Její druhá jízda byla hodně hektická, chvíli jela po boku a vypadalo to, ţe se 

převrhne. Myslela si, ţe je po závodě, ale nakonec vybojovala stříbro. První byla 

Francouzka Marjolaine Hecquet, za níţ Eliška zaostala o 6.38 sekundy.  Šéftrenér sjezdařŧ 

Tomáš Kutý mohl být spokojený. „Mistrovství nám vyšlo, máme docela dost medailí, moţná 

nám chybí alespoň jedno zlato, ale takový uţ je sport,“ poznamenal.              

 

45. POLITICKÉ STRANY A SDRUŢENÍ 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ, místní organizace Litovel 

U příleţitosti Mezinárodního dne ţen MO ČSSD připravila v měsíci březnu pro členy a 

příznivce ČSSD bowlingový turnaj, kaţdá ţena dostala od členŧ k svátku i malou kytičku 

sněţenek. K jiţ tradičním akcím, kterými se MO prezentovala litovelským občanŧm, byl v 

měsíci květnu Dětský den. Tato akce se vţdy koná ve spolupráci s DDM Litovel na 

dopravním hřišti a má u občanŧ velký ohlas (odhad byl asi na 1 400 návštěvníkŧ). Na tento 

sváteční den byly pro děti připraveny soutěţe, atrakce a zábava, jízda na koních. Dále 

měly moţnost zkoumat hasičskou techniku či vyřádit se ve  skákacím hradu. Prvním rokem 

byly připraveny malovací loutky jako velké zpestření svátečního dne. V prŧběhu 

dopoledne se zde prezentovaly děti z tanečního krouţku Kaster DDM Litovel. Akce se 

zúčastnili poslanec a senátor našeho kraje, kteří se zde představili našim občanŧm. Mezi 

další lákadla patřilo bramborákové občerstvení, které kaţdoročně připravují členové 

ČSSD. V Pňovicích pak proběhlo tradiční Pálení čarodějnic, kterého se zúčastnily desítky 

občanŧ z Pňovic a blízkého okolí.   

 Na září byla připravena předvolební akce „ Mámo, táto, budeme si hrát“, která 

byla uspořádána ve spolupráci s DDM Litovel. Počasí při konání těchto akcí je vţdy 

rozhodujícím faktorem, to ale tentokrát zklamalo. Přišly jen desítky dětí společně s rodiči. 

Pro děti byl připraven den plný her a atrakcí. Malování na chodníky, zkoušení správné trefy 

na cíl, děti vyzkoušely také zdolat horu Říp apod. Nechyběl ani skákací hrad, který byl 

krásným zpestřením tohoto dopoledne. Ale nejen hrad, i malující loutky opět rozzářily 

dětské oči. Celé dopoledne pak v parku hrála hudební skupina Piňovští kanci. Tak jako 
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v květnu, i v tento den nechyběly tradiční bramborákové speciality a ostatní občerstvení 

pro soutěţící, které připravili členové.   

 Vedle těchto kulturně – společenských aktivit se členové zúčastňují některých 

dalších akcí, jako jsou Dívka roku ČR, výstup na Bradlo, pietních aktŧ atd. Svou účastí 

podporují akce konané při významných či historických dnech konaných v našem městě. 

Členové pomáhali také ve volebních stáncích. K dalším aktivitám patřila i účast na 

rŧzných seminářích, odborných přednáškách či besedách. Veškeré informace o 

organizaci jsou k dispozici na adrese http:/litovel-cssd.ic.cz.  Dle plánu schŧzových činností 

byly v tomto roce 4 členské a 5 výborových schŧzí. Na závěr roku pak proběhl tradiční  

bowlingový turnaj pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.             

     MO ČSSD Litovel měla k  1. 11. 2012 36 členŧ. V roce 2012 pracoval výbor ve sloţení: 

Hedvika Weberová, předsedkyně; Petr Šrŧtek, místopředseda, Miloslav Číhal, Luboš 

Čunderle, Vojtěch Kocŧrek, Mgr. Pavel Skácel a Zdenek Urbánek - členové. V  měsíci říjnu 

na nominační členské schŧzi proběhly volby  MO ČSSD Litovel. Na dvouleté období byli 

zvoleni do výboru tito členové: Hedvika Weberová, předseda; Petr Šrŧtek, místopředseda;  

Lubomír Čunderle, Ing. Lubomír Hartmann, Bc. Petr Mareš, Vojtěch Kocŧrek a Ivana 

Štýbnarová - členové. Ve volbách do Krajského zastupitelstva opět v Litovli zvítězila ČSSD, 

ale těsně před KSČM. Stojí za zamyšlení, proč k tomu došlo a co je třeba v rámci místní 

politiky vylepšit. Cestou má být posílení členské základny, odpovědná práce a iniciativa 

kaţdého z členŧ MO ČSSD. Zprávu podala Hedvika Weberová, předsedkyně MO ČSSD 

Litovel. 

SDRUŢENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŦ 

 SNK se pravidelně schází a vyhodnocuje plnění volebního programu a zajímá se o 

aktuální dění ve městě. V roce 2012 se podařilo prosadit schválení územního plánu a tím 

umoţnit rozvoj firem, také i výstavbu rodinných domŧ, protoţe v lokalitách určených pro 

bytovou výstavbu nemusí občané platit vysoké částky za vynětí ze zemědělského pŧdního 

fondu. Negativně je hodnocen odchod ZŠ Vejdovského do Olomouce - je to odliv 

pracovních moţností a ţivé organizace. Vyuţití prostor v budově zatím není  zajištěno - 

zvaţují se sociální sluţby, nebo přestěhování úřadu z Havlíčkovy ulice. Obec Nasobŧrky 

čeká na dekontaminaci skládky. Probíhají zdlouhavá povolovací řízení na centrálních 

orgánech k výběrovému řízení na zhotovitele. 

 Otevřením církevní školky Svatojánek a jejím rozšířením se podařilo uspokojit 

poţadavky na umístění dětí bez nutnosti budovat novou investici. Na podzim byla 

zahájena rekonstrukce koupaliště na biotop, v létě 2013 má být zahájen provoz. Spolu s 

výstavbou vodáckého kempu vznikne v této části města i turisticky lákavé místo. Nedaří se 

pokračovat v protipovodňových opatřeních. Povodí Moravy dokončilo práce schválením 

územního rozhodnutí, ale nepokračuje na stavebním povolení z dŧvodu nesouhlasu 

občanŧ s prodejem pozemkŧ. Bohuţel se tak další přípravy odsouvají na rok 2014 - kdy 

začíná další dotační období. V lokalitě Pavlínka byly zahájeny práce na stavbě 

inţenýrských sítí pro výstavbu rodinných domkŧ. Je to lokalita, která mŧţe přilákat nové 

obyvatele. Na úseku školství se pokračuje v zateplování budov, výměně oken a u ZŠ 

Jungmanova byla provedena rekonstrukce výdejny jídel. Probíhají i rekonstrukce dětských 
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hřišť. SNK spolupracuje se všemi politickými subjekty ve městě a hledá cesty k vzájemné 

dobré spolupráci. 

KŘESŤANSKO - DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 

 V roce 2012 pracoval výbor MO ve sloţení: JUDr. Marie Mazánková, předsedkyně; 

Jakub Hradil, Zdeněk Rozsypal, místopředsedové; Jarmila Rozsypalová, hospodářka; 

Antonín Freml, Mgr. Miloš Freml, Evţenie Řmotová, MUDr. Alena Šromová, Ing. Ludmila 

Zavadilová, Blanka Opíchalová a PhDr. Josef Hubáček, členové. Během roku se konaly 4 

výborové a 1 členská schŧze. Hlavní akcí MO byla tradiční pouť u příleţitosti svátku sv. 

Filipa a Jakuba v prostoru Staroměstského náměstí v termínu 6. května. Proběhla poutní 

mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba, poté zde vystoupil olomoucký chrámový sbor 

„Salve“. Na prostranství v okolí kostela probíhal prodej poutního zboţí a prezentace a 

prodej výrobkŧ Mateřského centra Rybička. Více v kapitole Události. 

KOMUNISTICKÁ STRAN ČECH A MORAVY 

 Organizace má ve městě Litovli 62 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 

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 2012 byli přijati 

3 noví členové. 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. 

 

46. KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY 

 Ve dnech 12. a 13. října se konaly jiţ čtvrté volby do krajských zastupitelstev a 

v některých obvodech i volby senátní. Do voleb vstoupilo celkem 93 subjektŧ, jak 

politických stran, tak i hnutí a uskupení. Také naši voliči měli moţnost vybrat své kandidáty, 

kteří by měli spolurozhodovat o směřování Olomouckého kraje v následujících čtyřech 

letech. Volby členŧ krajských samospráv nebývají tak voličsky navštěvované jako třeba 

volby komunální, přestoţe se jejich výsledek blízce dotýká i nás. Jisté je, ţe přítomnost 

vhodně vybraných zástupcŧ města v krajském zastupitelstvu zvyšuje pravděpodobnost, ţe 

získáme potřebné dotace a ţe se tito zástupci zasadí o realizaci dalšího vývoje obce. 

Potenciální voliči v Litovli obdrţeli volební lístky 18 stran, hnutí a uskupení kandidujících 

v kraji a na 8 z nich jsme mohli najít kandidáty z města a okolí. Uvádíme je v abecedním 

pořádku, za koho kandidují a na kterém místě kandidátky figurují (pokud není uvedeno 

jinak, zastupují Litovel): Mgr. Djamila Bekhedda (ODS, 50.); Ing. Petr Čamek (Nezávislá 

volba, 23.); Michal Dvorský (Svobodní, 51., Červenka); MVDr. Vojtěch Grézl (Nezávislá 

volba, 42.); Mgr. Josef Hubáček (Moravané, 15.); Zdeněk Jančí (ODS, 47.); Ing. Gabriel 
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Ošťádal (KSČM, 47.); Mgr. Blahoslav Papajk (ODS, 20.); Bc. Zuzana Perrone Calábková 

(Svobodní, 11., Haňovice); Ing. Zdeněk Potuţák (STAN – Starostové a nezávislí, 12.); MUDr. 

Alena Šromová (Koalice pro Olomoucký kraj, KDU-ČSL, 22.); Kamil Veselý (KSČM, 15.); 

Hedvika Weberová, DiS (ČSSD, 22.). 

 Celé dva měsíce před volbami se na nás z volebních materiálŧ, billboardŧ či novin 

usmívali lídři hlavních kandidujících stran a asi nejčastěji to byli: Ing. Jiří Rozbořil, provozní 

náměstek FN Olomouc, kandidát ČSSD; Mgr. Markéta Záleská, vysokoškolská učitelka, 

ODS; prof. Bořivoj Šarapatka, vysokoškolský pedagog, TOP 09 a Starostové či Marian 

Jurečka, soukromý zemědělec, Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty. Ti si na 

hejtmanský post dělali největší čáku a hlavně slibovali. Ale jak to všechno skončí, měly 

ukázat aţ volební dny – a taky ukázaly! 

 Titulek novin je více neţ výstiţný: „Rudá hrozba 2012! Výsledky krajských a senátních 

voleb: debakl ODS téměř v celé republice. Velké ztráty počítá i ČSSD. Úspěch slaví 

komunisté i KDU-ČSL. Komunisté míří na místa hejtmanŧ. V Olomouckém kraji zvítězili 

socialisté.“ Následuje 10 hlavních zpráv: „ 

1.) ČSSD a KSČM mají většinu v 11 krajích. Získané hlasy v procentech: ČSSD 23,58 %, KSČM 

20,34 %, ODS 12,28 %, TOP 09 a STAN 6,63 %, KDU-ČSL  5,82 %.  

2.) ČSSD vyhrála, ale ztratila statisíce hlasŧ. Vyhrála v 9 ze 13 krajŧ – oproti minulým volbám 

ztratila 4 kraje, 12 % hlasŧ, 423 000 voličŧ a 75 mandátŧ.  

3.) KSČM dvakrát vyhrála, devětkrát byla druhá. Pro komunisty jsou krajské volby 

mezníkem. Na Ústecku a Karlovarsku vyhráli, v devíti krajích byli druzí (včetně našeho 

Olomouckého). Proti minule jim přibylo 5 % hlasŧ, 100 000 voličŧ a 68 mandátŧ.  

4.) Debakl vládních stran ODS a TOP 09. ODS dostala jen 12 % hlasŧ, oproti minule ztratila 

11 %, 363 000 voličŧ a 78 mandátŧ. TOP 09 má jen přes šest procent, v několika krajích 

těsně přelezla volební hranici, ve čtyřech skončila pod ní.  

5.) Prohry exšéfŧ ČSSD Paroubka a Zemana. Jiří Paroubek a Miloš Zeman po rozchodu 

s ČSSD bývalé straně škodili, jak mohli. Paroubkŧv LEV 21 ve volbách pohořel, Zemanova  

SPOZ „přelezla“ hranici ve dvou krajích.  

6.) Návrat lidovcŧ s novým lídrem. Lidovci s novým lídrem Pavlem Bělobrádkem se vrátili 

na scénu a na jiţní Moravě a na Zlínsku mají šanci vládnout.  

7.) První kolo voleb do Senátu pro levici. Oranţový Senát bude ještě oranţovější. ČSSD má 

pro 2. kolo 23 kandidátŧ, KSČM 12, ODS 10, nezávislí 2, KDU-ČSL v koalici 2, KDU-ČSL 1, TOP 

09 a STAN 1, Ostravák 1, Strana zelených 1 – sociální demokraté spolu s komunisty tak mají 

naději na ústavní většinu.  

8.) Kontroverzní figury uspěly. Exšéf lidovcŧ Jiří Čunek vyhrál 1. kolo senátních voleb se 

47,28 % hlasŧ na Vsetíně, stejně jako podnikatel Tomio Okamura s 30,27 % hlasŧ na Zlínsku.  

9.) Hlasy bojovníkovi proti korupci. Libor Michálek, vyhozený ministrem Drobilem (ODS) z 

práce poté, co upozornil na korupční nabídku, vyhrál 1. kolo voleb v Praze 2.  
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10.) Bobošíková ani Babiš v Senátu nebodovali. Kostýmky Jany Bobošíkové ani peníze 

miliardáře Andreje Babiše na voliče nezabraly. Jejich kandidáti v Senátu nebudou“.       

Pokusíme se jen stručně zaznamenat postoje jednotlivých hlavních stran 

k výsledkŧm voleb: ODS – „Je to tragédie!“, charakterizuje výsledek praţský primátor 

Bohuslav Svoboda. Premiér Nečas prý neúspěch očekával, protoţe strana, která nese 

vládní odpovědnost, prohrává krajské volby. Strana má minimální šanci, ţe by se někde 

mohla stát součástí koalice. Výsledek 12,28 % je pro ODS nejhorší v celé její historii. ČSSD – 

vítěz, který ztratil voliče. I sociální demokraty zaskočil nástup KSČM, přestoţe ji povaţují za 

moţného koaličního partnera. Nakonec strana vyhrála v  9 krajích, ovšem hlasy jí dalo 

„jen“ kolem 600 000 voličŧ. Pozor! Sobotka uţ naplno mluví o zrušení „bohumínského 

usnesení“ o nepřijatelnosti vlády s KSČM. KSČM – co jim dalo takovou sílu? Umírnění voliči 

zŧstali doma, přišli ti, kteří chtěli vyjádřit protest? Jak získala přes dvacet procent hlasŧ 

strana, kterou mnozí politici pouţívají jako strašáka a symbol totality?  Je to jediná strana, 

která nenese a nenesla vládní zodpovědnost. Část kampaně za ni odvedla 

„nekompetentní a neschopná vláda“, říká její předseda Vojtěch Filip. Letošních vysokých 

dvacet procent hlasŧ měli komunisté také zčásti díky nízké volební účasti, která nedosáhla 

ani 37 %, část hlasŧ vzali ČSSD. Pravicoví voliči ale prostě nepřišli, protoţe všeho uţ mají 

plné zuby, a dostavili se ti, kteří chtěli vyjádřit protest. Volba komunistŧ tak bylo jakési 

bouchnutí do stolu, rázný vzkaz nahoru, ţe jsou nespokojení. 

Společné hnutí Starostŧ a nezávislých (STAN) společně s TOP 09 propadlo. Ve 

čtyřech krajích se nedostalo do zastupitelstva vŧbec, v řadě dalších jen o „fous“. 

Starostové uspěli jen tam, kde se ucházeli o přízeň voličŧ samostatně, tedy bez TOP 09, 

která je pro voliče symbolem reforem. Starostŧm se tak zdá, ţe je „topka“ potápí a na 

obzoru je asi blízký rozvod. Pro TOP 09 je volební výsledek skutečným zklamáním. O to víc, 

ţe Miroslava Kalouska a spol. přeběhli i lidovci, od nichţ se před lety odtrhli. KDU-ČSL – 

lidovci zaţívají pocit zadostiučinění, kdyţ v osmi krajích porazili své někdejší kolegy nyní 

kandidující za TOP 09 a i v počtu získaných mandátŧ vedou o 13. Stali se nejsilnější 

pravicovou stranou na Moravě a mají dokonce šanci vládnout ve své baště na jiţní 

Moravě spolu s ČSSD.     

Ještě uvedeme pár čísel a zajímavostí z voleb. Volební účast: 36,89 %. Celkové 

počty hlasŧ do krajŧ: ČSSD 621 961 hlasŧ, KSČM 538 953, ODS 324 081, KDU-ČSL (i v koalici) 

261 724, TOP 09 + STAN 175 089. Paroubkova NS-LEV 21 získala jen 13 146 hlasŧ, tedy ani ne 

čtvrtinu toho co Piráti (57 805). Kde uspěly strany nejvíce: ČSSD – Vysočina 29,26 %; KSČM 

Ústecký kraj 25,26 %, Karlovarský kraj 22,98 %, Olomoucký kraj 22,82 %; ODS Plzeňský kraj 

26,48 %. Kde uspěly velké strany nejméně: ČSSD – Liberecký kraj 13,05 %; KSČM – Zlínský 

kraj 16,08 %; ODS – jiţní Morava 9,21 % hlasŧ. 

Jak to vše komentovat? Koho výsledek voleb překvapil, nedával asi předtím pozor. 

Ke svému výprasku se vládní koalice hrnula s chutí. Sto osmnáct poslancŧ mělo drţet 

vládu s velkými tématy: reformy a boj s korupcí. V oblasti reforem Nečasova vláda 

vykonala mnohem víc neţ předchŧdci. I boj s korupcí přináší větší výsledky neţ kdy 

předtím. Ale to všechno zastínil nepřetrţitý sled trapností, aférek plných hanby a lumpáren 

a vzájemného podráţení koaličních stran. Od malérŧ menších, ale o to 

nepochopitelnějších jako byly státní maturity, aţ po aféry zásadní, jako byla poslední 
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rebelie šesti poslancŧ ODS a prezidenta v tom nejefektnějším momentě: těsně před 

volbami a na poslední chvíli, kdy je zákon uţ hotov. Zdá se, ţe ODS se svrhává nejraději 

sama; rozklad Věcí veřejných, strany, která chtěla hubit dinosaury, ale vyklubala se z ní 

banda zasazující vládě smrtelné údery; TOP 09 místo pěstování koaličních ideálŧ byla na 

číhané, aby nepropásla jediné seknutí po ODS. Česká středopravice se změnila ve 

znesvářené hejno a to vše dohromady, krok za krokem, v neochvějném vzájemném 

vybíjení učinilo z koalice 118 poslancŧ koalici 101. A kdo ví, jestli.  

Moţná, ţe se nikdo nepoučí ani teď – vláda padne, po předčasných volbách bude 

vládnout ústavní většina ČSSD a KSČM. Kdyţ rebelové vládu povalí a seberou jí poslední 

moţnost dvouleté vládní nápravy, zajistí, aby nejméně po dvě volební období převzali 

vládní moc ti, co milují Gottwalda. To bude hořký konec minulého dvacetiletí. Jsme na 

rozcestí špatných cest.  Voliči trestávají vlády za nutné, ale nepopulární činy. To bohuţel 

není případ nynější koalice. Ta je trestána za lidské kvality mnoha jejích politikŧ v době, kdy 

se politika málem změnila v souboj tajných nahrávek. Lze tedy říci, ţe vládní koalice se 

vlastně porazila sama! Dopustila, ţe celá Česká republika téměř zrudla. Skutečným 

dŧvodem relativně velikého úspěchu rudých hochŧ jsou ztráty demokratických stran, a 

tak je závěr jasný: bez chabého výsledku ostatních by úspěch komunistŧ nebyl zdaleka 

tak výrazný, jak to nyní vypadá. 

Jací jsou lídři KSČM, kteří v krajích vytřeli zrak pravici i socialistŧm? Vesměs tvrdí, ţe se 

poučili z chyb minulosti, a represe či znárodňování firem odmítají. Úspěch jim, podle 

sociologŧ nezajistili voliči s krátkou pamětí, ale ti, kteří k volbám vŧbec nešli. „Měli plné 

zuby toho, co pravicové vládní strany v poslední době předvádějí. Tahle země není rudá, 

ale jen přes míru naštvaná. Korupce, nevýkonná státní správa, ekonomické potíţe 

přenášené jen na daňové poplatníky – to jsou příčiny triumfu komunistŧ v krajských 

volbách. Frustrovaní pravicoví voliči zŧstali doma, nevolili, a vyklidili pole „sešikovaným“ 

komunistŧm. Nešlo o běţné, ale protestní volby. Nerozhodnutým voličŧm vadila i 

arogance vládních stran, které si – jisty samy sebou – nedaly práci s vysvětlováním úspor,“ 

říká sociolog Jan Hartl. 

I Evropa je v šoku z výsledkŧ krajských a senátních voleb v Česku. Aspoň tak 

komentují zahraniční deníky úspěch komunistŧ. Voliči podle nich potrestali vládu Petra 

Nečase za nepopulární reformy. Rakouský Der Standard povaţuje úspěch komunistŧ za 

kolektivní ztrátu paměti. „Vládnoucí pravicoví občanští demokraté utřeli nos,“ všímá si 

slovenský deník Pravda v článku pod titulkem Češi vyfackovali pravici. List SME zase soudí, 

ţe volby rozhodla zejména krize a odmítání reforem a úspor. Česko prý doběhla vlna, 

která pomáhá populistŧm a extrémistŧm v celé Evropě. Polské deníky si přisazují, ţe se na 

výsledku projevila i rebelie v ODS.              

Pojďme teď k nám, do Olomouckého kraje. Politická hra o novou budoucnost kraje 

volbami začala. Volby vyhrála ČSSD s 26,7 % hlasŧ, a v 55členném zastupitelstvu bude mít 

19 křesel; na druhém místě je KSČM – 22,82 % hlasŧ, 16 křesel, třetí Koalice pro Olomoucký 

kraj se starosty – 11 %, 8 křesel, čtvrtá ODS – 10,91 %, 8 křesel a přes pětiprocentní hranici se 

dostala TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj – 6,16, 4 zastupitelská křesla. V okrese 

Olomouc byla situace následující: ČSSD 26,59 %, KSČM 20,88 %, ODS 12,64 %, Koalice pro 

Olomoucký kraj se starosty 10,89 %, TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj 6,60 % a 
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Nezávislí 4,77 %. Z našich kandidátŧ do krajského zastupitelstva uspěl pouze Kamil Veselý, 

který byl na kandidátce KSČM a na ní si vybojoval 15. místo.  

V olomouckém táboře socialistŧ vypukly oslavy, lídr komunistŧ Alexandr Černý však 

zŧstával obezřetný. Výsledky krajských voleb udělaly z jeho strany pro vítěznou ČSSD 

ideální koaliční nevěstu. Věno 16 mandátŧ a hlavně velmi podobný – levicový – přístup 

k případné společné výchově dítka jménem Olomoucký kraj. Otázka, koho lídr ČSSD Jiří 

Rozbořil, přenese přes práh hejtmanství, ale zŧstává otevřená. Ve hře jsou i další 

nápadnice, po osmi křeslech získala ODS a koalice lidovcŧ se starosty. Námluvy začínají 

den po volbách, TOP 09 jde zřejmě do opozice. Vyhlídky do rudo-oranţové budoucnosti 

kalí komunistŧm vzpomínky na rok 2008. I tehdy volby komunistŧm dveře na hejtmanství 

otevřely, ale socialisté jim je s ostatními přibouchli před nosem. Tak blízko jako nyní ještě 

komunisté nikdy k vládě nad Olomouckým krajem ale neměli. Voliči rozdali karty jasně. 

  Byť trumfy třímá lídr ČSSD Rozbořil, před komunisty se tak otvírá dosud nevídaná 

šance. Ačkoliv nezvítězil, tak drtivě jako před čtyřmi roky, přesto i tentokrát si mŧţe nový 

hejtman pohodlně vybrat, s kým bude vládnout. Buď si zvolí za spojence právě KSČM a 

dalšího uţ potřebovat nebude, nebo naváţe na tradiční spojenectví s ODS, k němuţ by 

musel přibrat ještě třetího hráče – uskupení tvořené KDU-ČSL a starosty. TOP 09 je ze hry, 

s ní Rozbořil koalici odmítá, sám zatím takticky říká, ţe bude jednat se všemi. Ale náznaky, 

kam by se kraj mohl příští čtyři roky ubírat, existují. Takţe směr? Ostře vlevo, řídí Rozbořil.  

ODS je připravena jednat o moţné účasti ve vládnoucí koalici. Při hodnocení 

volebních výsledkŧ zněla slova jako Waterloo či ţalostný výsledek, a to i přesto, ţe oproti 

předchozím krajským volbám ztratila ODS méně mandátŧ neţ ČSSD (5 : 8). Jenţe zatímco 

pro sociální demokraty měl volební víkend hořkosladkou příchuť s aroma vítězství, ODS 

nakonec skončila aţ čtvrtá s 8 křesly v zastupitelstvu. Předběhla ji, byť jen o 151 hlasŧ, i 

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty. Na jásot to nevypadalo ani u další 

pravicové strany TOP 09. Ta ani ve spojení se Starosty převratný výsledek neudělala a má 

pouhé čtyři mandáty. Lídryně kandidátky Markéta Záleská alespoň ocenila, ţe dostala 

přes 3 700 preferenčních hlasŧ. ODS tedy o budoucí krajské koalici spekulovat nechce. 

„Jsme připraveni s vítězem jednat. Do koalice, v níţ by byla i KSČM, ovšem nepŧjdeme,“  

řekl předseda regionálního sdruţení ODS Robert Knobloch. 

 Ještě malá úvaha, podobná té v rámci celé republiky.  Jak si vysvětlit, ţe komunisté 

po prudkém sešupu skončili teď na výsluní? Skutečnými vítězi krajských voleb do 

zastupitelstva v kraji nejsou sociální demokraté, ale komunisté, shodují se politologové. 

Právě KSČM si totiţ na rozdíl od ČSSD, která ve volbách razantně propadla, výrazně 

polepšila. Postup mezi krajskou elitu zaznamenali po nejvyšším nárŧstu voličské přízně 

v republice, získali o 9 520 hlasŧ víc neţ před čtyřmi lety a teď jsou se svými 16 mandáty 

váţným uchazečem o vládu v Olomouckém kraji.  Sociální demokraté asi mohou být na 

komunisty právem naštvaní, protoţe jsou to právě oni, kdo jim sebrali hlasy. A ne málo! 

V našem kraji jsou komunisté tradičně silní, ale aţ teď se dostali z republikového prŧměru 

na třetí místo v republice svým ziskem 22,82 % hlasŧ, které jim dalo 40 380 voličŧ (ČSSD 

volilo 47 238 voličŧ). Ve volbách porazili ODS i v jejich tradičním hájemství - v Olomouci, 

kde získali 17,5 % hlasŧ, zatímco ODS přesvědčila jen 15 % voličŧ.  
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Olomoucký kraj je mezi nejsilnějšími komunistickými baštami v zemi uţ dlouho. 

V roce 2000 získali komunisté v krajských volbách 21,5 % hlasŧ a porazila je pouze tehdejší 

Čtyřkoalice. O čtyři roky později byli opět druzí s  21,4 %, tehdy za ODS. Prudký sešup v roce 

2008 na 15,8 % nyní komunisté bohatě napravili. Teď věří, ţe v krajské koalici uţ chybět 

nebudou. Chtějí v ní zachovat alespoň „zbytky sociálna“, v ţádném případě prý 

nepřistoupí na privatizaci zdravotnických zařízení a budou akcentovat dopravní 

infrastrukturu, nezaměstnanost na Jesenicku, podporu učebních oborŧ, jejichţ absolventi 

na trhu práce chybí a maximálně otevřenou krajskou politiku.   

Cesta k rudo-oranţové vládě kraje je teď méně klikatá neţ ta k pestřejší trojkoalici. 

Komunisté jsou sice na koni, otázkou je, zda na něm dojedou aţ do krajské koalice. Strany 

jednají, srovnávají své volební programy. Komunisté i ČSSD mohou mít pocit, ţe od sebe 

opisovali. Při srovnání ČSSD a Koalice …, sloţené pod vedením Mariana Jurečky z lidovcŧ 

a zelených, se objevují náznaky třecích ploch. Jde třeba o spalovnu, sociální sluţby či 

bochořské letiště.  Takţe: vyjednávací tým KSČM na pomyslném koni přivezl ČSSD a jejímu 

lídrovi Jiřímu Rozbořilovi nabídku 16 rudých mandátŧ. S devatenácti oranţovými to na 

levicovou vládu nad krajem s 55 zastupiteli stačí. Stejnou šestnáctihlavou sílu socialistŧm 

mŧţe společně dát také ODS a Jurečkovo uskupení lidovcŧ a zelených. Šance na 

trojkoalici či spojení ČSSD a KSČM jsou tedy stále padesát na padesát. „Jurečkovci“ ale 

k zásadním ústupkŧm příliš ochotni nejsou. A to ani při riziku, ţe by toto uskupení v případě 

krachu jednání s velkou pravděpodobností uvolnilo cestu oři, který na hejtmanství veze 

komunisty. Chtěli by být při tom, ale ne za kaţdou cenu - to je v nově pojaté politice 

lidovcŧ sympatické. Tak uvidíme po druhém kole senátních voleb, jak to všechno 

dopadne 

Jak se volilo v Litovli. Okrskŧ bylo celkem 17, 6 v samotné Litovli a 11 v místních 

částech. Ve volebních seznamech bylo zapsáno 19 485 voličŧ, volební účast byla 38 %. 

Vydáno bylo 7 404 obálek, platných hlasŧ 7 163 (96,75 %). Zvítězila ČSSD s počtem hlasŧ 

1 904, coţ bylo 26,58 %; na dalších místech se pak postupně umístili: KSČM 1 826, 25,49%; 

Koalice pro Olomoucký kraj se starosty 927 12,94 %; ODS 625 8,72 %; TOP 09 a Starostové 

pro Olomoucký kraj 390 5,44 %; Nezávislí 360 5,02 %; Nezávislá volba 185 2,58 %; SPO 

Zemanovci 175 2,44 %; Moravané 148 2,06 %; Česká pirátská strana 161 2,24 %; Suverenita 

145 2,02 %, Strana svobodných občanŧ 112 1,56 %. Další strany nebo uskupení získaly 

méně neţ jedno procento odevzdaných hlasŧ. Tedy podobný obrázek jako v dalších 

podobných městech v kraji.        

Uplynul týden a je jasno: ve vedení kraje budou pro příští čtyři roky jen dvě levicové 

strany. Vítěz voleb a budoucí hejtman Jiří Rozbořil z ČSSD si pro koalici vybral komunisty. 

Drtivou většinu v radě však budou drţet právě socialisté, z jedenácti křesel obsadí devět. 

Jedním z faktorŧ, jeţ o vedení regionu podle Rozbořila rozhodly, byla i společenská 

poptávka, jeţ vyplývala z výsledku krajských voleb. Ty jak víme v Olomouckém kraji se 

ziskem 19 mandátŧ vyhrála ČSSD, druhá se 16 byla KSČM. Připustil, ţe valná část stran 

přišla k jednání s vyššími poţadavky na počet míst v radě hejtmanství. Nakonec ale slevily. 

Další vyjednávání pouze s komunisty Rozbořilovi posvětilo krajské vedení ČSSD, a tak odmítl 

jednání s dalšími stranami. V úvahu přicházela i koalice s ODS a Koalicí pro Olomoucký kraj 

tvořenou lidovci a zelenými, kterým voliči rozdali shodně po osmi mandátech do krajského 

zastupitelstva. Dohromady tak nabízeli stejnou sílu jako KSČM. Při jednáních s ČSSD pak 
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zástupci v tuto chvíli jiţ opozičních stran pro své partaje poţadovali po dvou křeslech 

krajských radních. Neuspěli! Byť to byl právě RSDr. Alexander Černý, kdo kandidátku KSČM 

vedl, v krajské radě nezasedne. Komunisté dávají přednost odbornému hledisku a do 

jejich kompetence bude spadat školství a regionální rozvoj včetně zemědělství a ţivotního 

prostředí. Rozbořil zároveň oznámil zrušení pozice ekonomického náměstka. Jeho práci si 

rozdělí on sám coby hejtman a radní z KSČM.  

Co platilo před čtyřmi lety, dnes tedy uţ neplatí. Kdyţ tehdy ČSSD drtivě ovládla 

volby do zastupitelstva kraje, komunistŧm poprvé svitla naděje, ţe konečně opustí křesla 

vymezená (v jejich případě) izolované opozici. Ačkoliv se jevil pakt s rudými jako nejsnazší 

cesta k pohodlnému vládnutí, oranţoví nenašli odvahu a šli o poznání náročnější duhovou 

cestou. Letos ale poslední zábrany odhodili. Kuráţ jim dodaly i příklady z jiných krajŧ, kde 

v roce 2008 komunistŧm otevřeli brány hejtmanství a pozvali soudruhy dál. A ejhle! Políček 

od rozzuřených voličŧ se nekonal. Nebo alespoň ne takový, aby socialistŧm rudý bonbon 

zaskočil. A kdyţ navíc teď komunisté vděční za přátelskou náruč přijali roli úlisného 

sluţebníčka vyjádřenou pouhými dvěma křesly v jedenáctičlenné radě, socialisté 

neváhali. A radují se z vítězství. Mnohem víc se však v ústraní radují komunisté. Dočkali se, 

jejich cesta vzhŧru je znovu otevřená. 

Pro úplnost obrazu voleb uvádíme ještě konečné výsledky 2. kola senátních voleb, i 

kdyţ se tentokrát našeho volebního obvodu netýkaly. Zdá se, ţe mnozí voliči ještě pořád 

komunisty nechtějí. V druhém kole senátních voleb KSČM prohrála. Sociální demokracie 

přesto posílila a Nečasovu vládu čekají velké potíţe. Senát je po volbách ještě oranţovější, 

kdyţ volby skončily drtivým vítězstvím ČSSD, která získala 13 mandátŧ z 27. Sociální 

demokraté tak mají s dvěma komunisty a jedním zemanovcem v horní komoře 

třípětinovou ústavní většinu. Po šesti letech, kdy ODS měla v  81členném Senátu rekordní 

většinu 41 křesel, letos spadla na historické minimum. Aktuálně má pouze 15 mandátŧ. Do 

horní komory se ještě dostaly osobnosti jako Eliška Wagnerová (Strana zelených), Jan 

Veleba (Nezávislý kandidát), Leopold Sulovský (Ostravak) či Tomio Okamura (Nezávislý 

kandidát).  

Účast byla prachbídná. V 1. kole senátních voleb to bylo 966 464 voličŧ, coţ bylo 

34,90 %, ve 2. kole skoro jen polovina těch z prvního – 519 947 voličŧ, 18,61 %! Volby lze 

s trochou nadsázky označit jako přelomové: ČSSD měla dříve 41, nyní má 46 křesel; ODS 

25/15; KSČM 2/2; KDU-ČSL 5/5; TOP 09 2/3 a ostatní kandidáti 6/10. Na závěr dvě 

zajímavosti: největší počet hlasŧ dostala Daniela Filipiová z ODS v Praze 8 ve svém souboji 

s komunistou Jiřím Dolejšem. Podpořilo ji 19 284 voličŧ a získala tak 62,42 % hlasŧ. V našem 

kraji sociální demokraté uhráli v boji o senát remízu. Na Prostějovsku vyhrála Boţena 

Sekaninová za ČSSD (volební účast 16,23 %, získala 73,23 % hlasŧ – Jaroslav Šlambor za 

KSČM 26,69 %), na Šumpersku zvítězil šumperský starosta Zdeněk Broţ za lidovce a 

Nezávislou volbu (volební účast 18,46 % voličŧ, získal 55,52 % - Miloslav Vlček za ČSSD 44,47 

%). Někdejší poslanec a předseda Sněmovny Vlček, který se svých funkcí vzdal v dubnu 

2010 po několika aférách, nemohl svou poráţku skousnout, pozastavil se nad úspěchem 

svého soupeře a popudil voliče prohlášením: „Máte, co jste chtěli! Byla to vaše volba. 

S jejími výsledky budete ţít celých šest let vy,“ kdyţ takto uštěpačně okomentoval výsledky 

voleb. Pád muţe, který měl kdysi v papírovém sáčku vracet milionovou pŧjčku, přitom 

nebyl z pohledu voličské přízně strmý a volební souboj byl poměrně těsný. Přiznal však, ţe 
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mu nijak nepomohly mediální kauzy z roku 2006, ze kterých se podle něj zcela očistil. 

„Ukázalo se, ţe to nikoho nezajímá a v očích mnoha jsem se nespravedlivé nálepky 

nezbavil,“ konstatoval potom v prohlášení na svých internetových stránkách. 

V pondělí 29. 10. krajské vedení ČSSD definitivně posvětilo koaliční dohodu s KSČM 

v Olomouckém kraji včetně personálního obsazení krajské rady. Sociální demokraté 

zaujmou místo hejtmana, v jedenáctičlenné radě budou mít devět zástupcŧ, KSČM 

obsadí dva posty náměstkŧ hejtmana. Jiří Rozbořil ve funkci hejtmana bude mít na starosti 

krizové řízení, investice, finance či evropské programy. Na postech náměstkŧ budou za 

ČSSD pokračovat staronové tváře. Prvním náměstkem hejtmana pravděpodobně bude 

Alois Mačák, jenţ bude mít na starosti dopravu a silniční hospodářství; Michael Fischer se 

znovu ujme zdravotnictví; Yvona Kubjátová sociálních věcí a Radovan Rašťák kultury. 

Komunisté na místa náměstkŧ navrhli Zdeňka Švece z Mohelnice (bezpartijní) jenţ povede 

školství a Michala Symerského z Přerova, v jehoţ kompetenci bude regionální rozvoj, ţivotní 

prostředí, zemědělství a majetek. Oproti předchozím čtyřem letŧm se sníţí počet náměstkŧ 

ze sedmi na šest. Vedení 11 komisí si ČSSD a KSČM rozdělí v poměru 7 : 4. Předsednictví ve 

dvou ze šesti výborŧ navrhne opoziční ODS a KDU-ČSL. Předsedou klubu zastupitelŧ ČSSD 

se stal dosavadní hejtman Martin Tesařík.  

Vše je uzavřeno podepsáním koaliční smlouvy 5. listopadu, kdy se náš kraj 

definitivně zbarvil do rudooranţova. Koalice ČSSD a KSČM je na světě, kdyţ budoucí 

hejtman Jiří Rozbořil a lídr KSČM Alexander Černý podepsali smlouvu pro společné čtyřleté 

vládnutí. „Teď je ještě třeba ustanovit sloţení komisí a výborŧ. Jejich rozdělení včetně 

předsedŧ uţ máme z koaličních jednání. Počítáme i s výrazným zastoupením opozice,“ 

uvedl Rozbořil. Nástup nové vlády nad hejtmanstvím ještě potvrdí ustavující zastupitelstvo 

kraje, které zasedne nejpozději 20. listopadu. Programové prohlášení by mělo vzniknout do 

konce ledna 2013. Takţe oranţádu s kečupem tu máme definitivně nejmíň na čtyři roky.  

Vše je hotovo 19. listopadu po ustavujícím zasedání nových krajských zastupitelŧ. 

Podle očekávání zastupitelé zvolili hejtmanem Olomouckého kraje sociálního demokrata 

Jiřího Rozbořila. Současně také bylo zvoleno šest jeho náměstkŧ, dva z toho z koaliční 

KSČM. Při hlasování nového 55 členného zastupitelstva pro Rozbořila zvedlo ruku 35 

zastupitelŧ, 12 bylo proti a 8 se hlasování zdrţelo. V krajské radě budou tedy mít socialisté 

drtivou většinu. Na pozicích náměstkŧ budou za ČSSD pokračovat staronové tváře. Prvním 

hejtmanovým náměstkem byl zvolen Alois Mačák, jenţ bude mít na starosti dopravu a 

silniční hospodářství. Michael Fischer znovu dostal zdravotnictví, Yvona Kubjátová sociální 

věci Radovan Rašťák kulturu. Komunisty pak na místech hejtmanových náměstkŧ 

zastupuje Zdeněk Švec (bezpartijní) z Mohelnice, pod kterého spadá školství a Michal 

Symerský  z Přerova, v jehoţ kompetenci je regionální rozvoj, ţivotní prostředí, zemědělství 

či majetek.  

Snad jen noticka na závěr. Petice proti dosazení komunistického kandidáta, byť 

nestraníka, Zdeňka Švece do křesla náměstka olomouckého hejtmana pro školství 

okamţitě vznikla na Filozofické fakultě olomoucké Univerzity Palackého. Švec, který dosud 

pracoval na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici, však odmítl, ţe by taková 

nominace mohla mít vliv na jeho funkci. „Hlavní dŧvod vzniku petice je, ţe školství teď 

bude mít pod palcem člověk nominovaný komunistickou stranou, coţ povaţujeme za 
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schizofrenní situaci. Učitelé ve škole dětem vykládají o totalitě a událostech po roce 1948 

a na krajském úřadě bude sedět náměstek navrţený komunistickou stranou,“ uvedl 

iniciátor petice a vedoucí katedry historie FF UP Jaroslav Miller.  

„Ţádnou ideologii prosazovat nebudu. Olomoucké hejtmanství především 

přerozděluje finanční prostředky pro krajem zřizované školy. Výchova a vzdělávání ţákŧ 

jsou v kompetenci ředitelŧ škol,“ vrací úder Švec. V textu petice píší její autoři o svém 

znepokojení nad tím, ţe KSČM bude v následujícím volebním období moci uplatňovat 

ideologický vliv v oblasti regionálního školství v kraji. „Jako občané, jako univerzitní 

pedagogové i jako rodiče vyslovujeme nad tímto počinem, který si vysvětlujeme moţnou 

ztrátou historické paměti či nedostatečným vzděláním, rezolutní nesouhlas a ţádáme jeho 

revokaci,“ stojí v dokumentu. „Vzhledem k tomu, ţe petice vznikla na akademické pŧdě, 

neberu ji na lehkou váhu, ale je uzavřena nějaká koaliční dohoda, která je výsledkem 

voleb,“ podotkl Rozbořil s tím, ţe o případné revokaci usnesení o obsazení daného postu 

by muselo rozhodovat krajské zastupitelstvo. „Tvrdím ale s přesvědčením téměř hraničícím 

s jistotou, ţe k revokaci nedojde,“ odhadoval Rozbořil. Petiční archy předají organizátoři 

akce na konci listopadu hejtmanovi společně s publikací, která popisuje události po 2. 

světové válce, kdy komunistická strana „převálcovala“ sociální demokracii a postupně se 

dostala k moci.    

 

47. CÍRKVE  

NÁBOŢENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ  

 V roce 2012 přijal pan Vlastimil Haltof z rukou biskupky Olomoucké diecéze CČSH  

jáhenské svěcení a od roku 2012 společně se svojí ţenou Lucií Haltofovou, která je 

v litovelské obci farářkou, spravují také Náboţenskou obec CČSH V Hranicích a 

Drahotuších. V ţivotě farnosti proběhla řada dŧleţitých událostí: k jiţ tradičním akcím patří 

květnová oslava Dne matek, kterou obohacuje místní Hanácká mozeka; svátek Jana 

Husa, jako také tradiční a navštěvovaná připomínka duchovních kořenŧ národa a 

Adventní koncerty, které si v Litovli jiţ našly svoji ustálenou skupinu posluchačŧ. 

 Během roku byla zrekonstruována sborová místnost, k níţ nyní patří i malá kuchyňka. 

Pravidelně se zde schází smíšený pěvecký sbor „Litovelští koledníci“, pod vedením pana 

Vlastimila Nedomy. Své zkoušky zde má i Hanácká mozeka, kaţdý týden se konají setkání 

dětí z klubu Cvrček. Tento klub je zde provozován jiţ od roku 2006. Mimo toho je místnost 

vyuţívána ke zkouškám pěveckých sborŧ a soustředění před koncerty, kdy je vyuţívána i 

farní zahrada a prostor kostela. V kostele se konají také akce nebohosluţebného 

charakteru, jako jsou školní dětské besídky, výstavy, přednášky a jiţ zmíněné adventní 

koncerty. Vyuţití je vţdy bezplatné v souladu s charakterem a posláním CČSH. Tím se také 

Náboţenská obec CČSH připojuje k podporovatelŧm kulturního a společenského ţivota 

v Litovli.  

 V letošním roce byla zahájena i nová bohosluţebná forma pro mladé. Zatím jen 

jednou měsíčně, protoţe jsou postupně ověřovány reakce a podněty věřících. Jde o 

alternativu pro ty, kdo se neztotoţňují s tradiční liturgickou formou. K hlavním problémŧm 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2012 

297 

 

patří stále zejména nedostatek financí nejen na údrţbu sboru, ale také na jeho provoz. 

Z vlastních prostředkŧ lze zvládnout jen základní náklady na vytápění, osvětlení a běţný 

úklid. Ovšem na nutné opravy a rekonstrukce vlastní prostředky nestačí. NO CČSH je tak 

závislá na pomoci Města Litovel či Olomouckého kraje. Přes časté neúspěchy 

v grantových řízeních se ale obec nevzdává a snaţí se naplňovat smysl a poslání církve ve 

světě nejen v oblasti bohosluţebné, ale téţ sociální a pedagogické. 

I přes doručení ţádosti a poté i urgence, ţádná z dalších církví informace neposkytla.    

 

48. ZÁVĚR  

 Chceme bilancovat úspěchy i neúspěchy končící poloviny volebního období nové 

komunální garnitury a vyuţijeme proto náhledu starosty města Ing. Zdeňka Potuţáka, jak 

jej formuloval v prvním čísle Litovelských novin roku 2013. Budeme volně parafrázovat text 

z nadhledu občana a kronikáře.  

 Nejčastější poţadavky občanŧ se v roce 2012 týkaly komunikací.  Po úspěšném 

dokončení kanalizací došlo na navazující rekonstrukci povrchu komunikací v místních 

částech Tři Dvory a Chořelice, město se finančně podílelo i na opravách v ulici Ţerotínova, 

Kosmonautŧ, 1. máje a v místní části Nasobŧrky. V prŧběhu roku byl vybudován nový 

chodník v ulici Jungmannova a dokončuje se prodlouţení ulice Zahradní směrem 

k cukrovaru, s cílem zavést zde jednosměrný provoz a omezit přejezdy vozidel přes dráhu. 

Bohuţel se nepodařilo realizovat záměr vybudování chodníku na Pavlínce pro vyšší 

náklady neţ bylo předpokládáno. Je ovšem nutné tuto záleţitost řešit, protoţe jde o oblast 

značně dopravně zatíţenou a ne zcela bezpečnou pro chodce. Mezi úspěšně 

realizované akce naopak patří vybudování přístavby výtahu v knihovně a rekonstrukce 

jídelny ZŠ Jungmannova. 

 V kaţdé z 11 místních částí probíhá prŧběţná spolupráce s osadními výbory, jejichţ 

poţadavky jsou zapracovány do ročních rozpočtŧ a postupně plněny. Finančních 

prostředkŧ je ovšem stále méně, a tak se realizace některých projektŧ musela odloţit. 

Přesto byl v Chořelicích vybudován nový autobusový záliv a provedena rekonstrukce 

komunikace na návsi; v Nasobŧrkách opravena místní komunikace; ve Třech Dvorech 

opraveno a doplněno dětské hřiště, opravena komunikace na návsi a vysazena lipová 

alej; v Savíně opravena komunikace a ozeleněna náves. Nová komunikace vedoucí 

k cyklostezce byla vybudována v Rozvadovicích, kde byla rovněţ ozeleněna náves; 

v Chudobíně modernizováno dětské hřiště a doplněno o nové herní prvky, a totéţ se 

provedlo v Unčovicích, kde je na návsi rovněţ vysazena nová zeleň. 

 V Litovli byly na podzim zahájeny dvě dlouho očekávané a připravované stavby. 

Začaly se práce na rekonstrukci městského koupaliště, které má být přestavěno na biotop 

se solárním ohřevem vody a budování kanalizace v lokalitě Pavlínka, která je určena 

k výstavbě rodinných domŧ. Jednou z nejvýznamnějších událostí roku bylo schválení 

územního plánu, na který město čekalo desítky let. To umoţňuje pruţnější povolování 

výstavby nových objektŧ a sníţení nákladŧ na výstavbu o nezanedbatelnou částku 

odvodŧ za záběr zemědělského pŧdního fondu. Byla vydána územní rozhodnutí na nultou 
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a první etapu protipovodňových opatření. Stále však nebyly vyřešeny majetkoprávní 

problémy spojené s nesouhlasem mnoha majitelŧ dotčených pozemkŧ a další práce na 

projektu byly Povodím Moravy pozastaveny, neţ město potřebné pozemky vykoupí.     

 Na ţádost vedení města bylo Povodím Moravy provedeno geodetické zaměření 

břehŧ tokŧ na území města a po odstranění, popřípadě legalizaci zjištěných 

neoprávněných staveb na březích by měla být přiměřeně zvýšena kapacita koryt řeky 

Moravy, protékajících územím města, jak po tom volají občané. Prvním počinem bylo 

čištění Nečízu. Nepříjemnou zprávou bylo zjištění kontaminace spodních vod v místní části 

Nasobŧrky v místech pŧvodní skládky komunálních odpadŧ. Jde o dluh minulých 

generací, ale poprat se s tím musíme my. Naštěstí se podařilo získat od Státního fondu 

ţivotního prostředí dotaci na 90 % nákladŧ sanačních prací. 

 Nelehké bylo řešení nedostatku míst v mateřských školách, kam nastupují ročníky 

populačně silné. Dávné rozhodnutí ZML nerušit stávající kapacitu školek se opět ukázalo 

jako velmi prozíravé! Našlo se řešení vyuţitím vhodných prostor v 1. poschodí budovy 

bývalé MŠ na ulici Vítězné, kde bylo zřízeno další oddělení Mateřské církevní školy 

Svatojánek, coţ Město Litovel také finančně podpořilo. Pozitivní vývoj se ukázal i na úseku 

ţivotního prostředí. Přispělo k tomu rozšíření sběrného dvora na ulici Cholinské a úprava 

několika stanovišť na tříděný odpad. Na podzim byla také zahájena revitalizace zeleně na 

městském hřbitově. Dotaci město získalo i na rozšíření výstavních ploch v podkroví muzea 

a vybudování depozitáře v domě č. 800 na ulici 1. máje. Pokud vstoupí v platnost nový 

systém rozdělování sdílených daní, tzv. RUD, máme šanci příjmy města zvýšit aţ o 15 

milionŧ korun. To by značně pomohlo při sestavování rozpočtu města i při získávání dotací, 

protoţe ty lze vyuţívat jen tehdy, kdyţ se město na akci spolupodílí vlastními prostředky.  

 Bohuţel se nepodařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci náměstí, o coţ se 

vedení města snaţí jiţ několik let. Na náměstí se uvolnila budova po ZŠ pro zrakově 

postiţené prof. Vejdovského, čímţ se uvolnily rozsáhlé nebytové prostory, pro které se 

usilovně hledá smysluplné vyuţití.  Strašákem stále zŧstává na náměstí tzv. Langŧv dŧm, ve 

kterém chtěl majitel vybudovat rehabilitační a lázeňské zařízení, ale situace ve 

zdravotnictví se natolik zkomplikovala, ţe realizace bude asi nemoţná.  Ani oboustranná 

jednání zatím nevedou k nalezení východiska ze situace.  

 V závěru hodnocení roku 2012 pan starosta konstatuje, ţe hodně městských domŧ, 

komunikací, mostŧ a dalších veřejných objektŧ vyţaduje rekonstrukci či nákladnou údrţbu 

nejen ve městě, ale i v místních částech. Značně finančně náročné  je jiţ zajištění běţného 

provozu a údrţby objektŧ, natoţ postupná modernizace a rozvoj, zvláště v tomto období 

útlumu a ekonomické recese. Je třeba velmi uváţlivě určovat priority, promýšlet moţnosti, 

hledat úspory zdrojŧ, oslovovat investory a snaţit se vyuţít návrhŧ a nápadŧ.  Vyzývá 

k tomu všechny občany, děkuje jim za aktivitu a pomoc při realizaci prací, které mají 

přispět k tomu, aby naše město skutečně rozkvétalo do krásy. 

 V našem prostoru to tedy vypadá nadějně, širší záběr uţ tak radostný není. Lidé se 

ptají: co se stalo s naší dobou? Proč máme najednou pocit, ţe se něco zlomilo a cítíme se 

zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká? Ţijeme v éře nové bezmoci, nebo podíváme-li se 

na dnešní Česko z historického odstupu, pak ţijeme v ráji? Mnozí tvrdí, ţe se nacházíme ve 
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vrcholném stadiu mafiánského kapitalismu. Dobře organizované skupiny zkorumpovaných 

politikŧ, státních úředníkŧ a šéfŧ polostátních kolosŧ za pomoci štědře placených 

právnických kanceláří za bílého dne nás systematicky vykrádají a o další miliardy ze 

státního rozpočtu i z dotací Evropské unie přicházíme kvŧli všelijakým „kmotrŧm“. Politické 

strany se úspěšně transformovaly v jakési společnosti s ručením omezeným, čile 

obchodující s majetkem státu, veřejnými zakázkami a výhodnými posty ve státní správě; 

předmětem nezákonných politických handlŧ jsou nejrŧznější konexe, sféry vlivu, sluţby a 

protisluţby. O této zemi se nerozhoduje ani tak v budově vlády či parlamentu, nýbrţ 

častěji na stranických kongresech či jiných „známých adresách“. Obchoduje se ve 

velkém: dvě a pŧl miliardy za tatrovky, dvakrát draţší armádní letadla, čtyřikrát draţší 

pandury – kradou kmotři, lobbisté, zbrojaři, developeři, vysocí manaţeři, právníci, ministři i 

expremiéři … A všude se podplácí! Smutné je to konstatování! 

 Nikdy v dějinách jsme nebyli tak bohatí a tak svobodní jako dnes. Nikdy jsme neměli 

méně závazkŧ k celku, a naopak více prostoru pro naplňování svého osobního štěstí. 

Nějak s tím ale nedokáţeme zacházet a zbývá nám asi jen ta smutná ironie. Tolik moţná 

příliš pesimistická kronikářova úvaha nad naší dobou. 

 Nechci porušit tradici, kdyţ v závěru dávám skládanku z pera Luboše Šika, tentokrát 

k nekončícímu tématu korupce, které se tímto rokem táhlo jako červená nit: 

Vyjímal se dobře v televizi, 

nové straně hrdě stanul v čele,  

pak předestřel svoji velkou vizi:  

s korupcí chce bojovati směle. 

Voliči si vskutku řekli: hele! 

Zvolme jej a všechny trable zmizí,  

korupce nám vskutku není cizí,  

korupci zná u nás kaţdé tele. 

Nového jsme našli nepřítele, 

proč se patlat s hospodářskou krizí, 

k čemu šetřit, míní volitelé, 

kdyţ nám nikdo bakšiš nenabízí. 

Ten kdo seje rád i plody sklízí – 

proto volič čeká na provizi 

i kdyţ přitom o korupci mele. 

Boj s korupcí dospěl do – a to je celé. 
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 Kronika končí, letos obsáhlejší a doplněná o zajímavé kapitoly mapující někdy málo 

známou problematiku ţivota našeho města.  Namístě je zhodnotit, jak to letos šlo. Opět nic 

moc – ochota poskytnout informace pro kroniku je asi odvislá od celkové nálady ve 

společnosti. Aţ do poslední chvíle stíhala ţádosti, urgence i prosby jen velmi vlaţná 

ochota ke spolupráci. Nebýt internetu a elektronické pošty byla by to práce hodná 

galejníka. Ale dosti steskŧ. Aţ na několik málo dopisŧ jsme ţádosti o podání zpráv odeslali 

mailem, zbytek roznesli „kolportéři“ Letopisecké komise MěÚ, bez kterých by asi kronika 

těţko vznikala. Byli také prvními čtenáři a kritiky sepsaných kapitol, kdyţ jim byly 

přeposílány k přečtení a připomínkování mailem a těm ostatním v psané podobě. 

Samozřejmě někteří z nich mají zásluhy na konečné podobě kroniky o něco větší: pan 

Luboš Šik je nejen zdrojem informací a poskytuje své texty k uveřejnění v kronice, ale 

provádí téţ první, faktografickou kontrolu. Paní Marie Hrubá – stále připravená bádat 

v pravidlech pravopisu či na internetu, aby všechny údaje seděly, jak mají a nikde nebyla 

ani jedna gramatická hrubka – díky za její obětavou jazykovou korekci! Tajemnice 

Letopisecké komise, paní Hana Dohnalová je stále ve střehu a ţádný termín odesílání 

ţádostí ani urgencí jí neunikne! Sumarizuje došlé zprávy a vŧči těm, kteří nevědí, ţe napsat 

je slušnost, ale odpovědět povinnost, je naprosto nesmlouvavá. Ţe kronika vypadá 

upraveně a spořádaně vděčíme panu Petru Navrátilovi, pracovníku Odboru MHaSI – ten 

má svatou trpělivost s řazením kapitol a konečnou úpravou před samotným tiskem. Díky 

patří i tajemníkovi MěÚ Ing. Radovanu Vašíčkovi za pomoc i podporu kronikářského úsilí a 

fotodokumentaci a starostovi města Ing. Zdeňku Potuţákovi, který se ţivě zajímá o tvorbu 

kroniky a je nápomocen při nelehkém získávání zpráv pro její kompletaci. V závěru děkuji 

svým nejbliţším za pochopení pro tuto časově nesmírně náročnou práci, pro kterou jsem 

se jim mnohdy nemohl plně věnovat.                 
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