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1. ÚVOD
Také letos mně byl svěřen úkol napsat úvod zápisu za rok 2013. Názory mediálních
komentátorů se v průběhu roku několikrát měnily a hospodské pravdy neuznávám. Blbá
nálada byla nastolena už na začátku polistopadové éry tehdejším prezidentem Havlem a
ve společnosti dodnes převládá. Žádné objektivní zdůvodnění ale neznám.
Možné příčiny blbé nálady uvedl ve svém novoročním projevu, tedy ve chvíli kdy
rok ještě ani nezačal, prezident Václav Klaus: „Míra individuální nespokojenosti a
občanského vzdoru přesáhla běžnou mez. Závidíme jeden druhému. Nevěříme si. Vláda
má jen malou většinu, je nesourodá a nestabilní. Má kvůli tomu spoustu starostí sama se
sebou. Opozice je negativistická, nepřesvědčivá a realistické řešení problémů nenabízí.
Veřejnost je dnes a denně mediálně bombardována katastrofickými zprávami. Příčiny
toho všeho hledejme v našem myšlení, ve ztrátě respektu k poctivé práci, v hluboké
degradaci úcty, kulturnosti i chování nás samotných i světa kolem nás, v nekritickém
obdivu k povrchnosti, okázalosti a líbivým gestům a ve ztrátě odvahy tyto jevy správně
pojmenovat a vystavit se vulgární kritice a atakům, které současný elektronický věk dělá
tak snadnými.“
Celý rok 2013 ovládala víra, že za vše může korupce a vše napraví změna politiky a
politiků. Z korupce je možno obvinit prakticky každého. Svézt přítele autem, věnovat lékaři
bonboniéru, paní učitelce kytičku? Není to úplatek? Co potom místo na kandidátce,
funkce místostarosty za podporu programu strany v zastupitelstvu, je to korupce nebo
samozřejmá povinnost zvoleného poslance? Je korupcí dítě přijaté do školky nebo slib
ministerského křesla? Pokud je někdo odměněn za protislužbu, je to obchod nebo
korupce? Občané jsou zavaleni korupcí a ztrácejí představu, kde je hranice, za níž končí
obchodní či politické jednání a obyčejná přátelská výpomoc. Jenže ta hranice je
rozostřená a pružná nejen pro občany, ale stejně tak pro policisty, žalobce, soudce.
Rok začal všeobecnou amnestií, která pustila na svobodu prý na sto tisíc
kriminálníků, spolu s těmi co zůstali v base, to vypadá, že je u nás víc lidí v kriminále než na
svobodě. Nejvíce vadilo, že amnestie ukončila mnohaleté nekonečné procesy. Média se
snažila přesvědčit národ, že nebýt amnestie, tak by snad, možná, někdy v budoucnu,
mohli být odškodněni poškození, kteří léta čekají na vynesení rozsudku. Nejvíce postiženi
byli ovšem ti, kteří se těmi procesy živí, známá advokátka a největší kritička amnestie se už
20 let živila nekonečným procesem a rozsudky byly v nedohlednu! Za to si prezident
vysloužil obvinění z velezrady.
Někteří komentátoři psali o soudcokracii, ale zatím nám ještě nevládne justice, to se
jen soudní a policejní mašinérie předvádí. Nebo někdo v zákulisí touží zvýšit svůj význam,
prokázat svoji moc? Přitom kriminalita, která nás nejvíc bolí, krádeže na ulicích, v bytech a
dokonce na hřbitovech, spíše rostla. Kapesního zlodějíčka neodvádí v poutech stovka
ozbrojenců za přihlížení televize, ten není zajímavý. Lidi zajímá, jak jsou v poutech
odváděny známé osobnosti. Byla jich letos celá řada, ale za celý rok jsme se nedozvěděli,
co vlastně udělali, jestli jsou podezření dokázaná, nepadl jediný rozsudek. Nebo se o nich
alespoň nemluvilo v televizi, teď už to nebylo zajímavé. Tak možná příštím rokem, či za
dvacet let.
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Státní zástupci nejprve někoho s velkým humbukem zavřou do vyšetřovací vazby,
pomocí médií pomluví – a pak teprve pátrají z čeho, by vlastně mohl být obviněn, a
s vypětím sil hledají důkazy. Procesy se vlečou měsíce a roky, důkazem mají být
odposlechy z kavárny, z chodby nebo někde ze záchodu. Zcela nemorálně na nich
vydělávají advokáti, soudní náklady platíme z daní. Ústavní soud přitom soudcům svým
nenapadnutelným rozhodnutím zvýšil platy, zatím co si všichni utahují opasky.
Jestli při jistém zjednodušení hlavním hříšníkem byla po celý rok korupce, pak jediná
správná metoda nápravy byla „změna“. První nejvýznamnější změnou na počátku roku
byla přímá volba prezidenta republiky. Toho bývalého se podařilo na závěr důkladně
pošpinit, co kdyby se snad chtěl do politiky vrátit. Ale všichni noví kandidáti byli ve volební
kampani stejně tak pošpiněni neuvěřitelnou snůškou lží. Do druhého kola postoupil pro
mnoho lidí překvapivě všemi již odepsaný důchodce Miloš Zeman proti Karlu
Schwarzenbergovi a jednoznačně zvítězil. Změna hlavy státu však společnost neuklidnila,
spíše naopak.
Po prezidentovi byla na pořadu dne změna vlády. Nepevný slepenec vládních
stran sice ještě vždy dokázal své zákony ve sněmovně odhlasovat i proti vůli levicové
opozice, ale politika šetření byla čím dál více nepopulární a ministr financí Kalousek se stal
zosobněním ďábla.
Pokud nešlo vládu přehlasovat ve sněmovně, pomohl opět boj s korupcí. Stalo se
normou, že politická rozhodnutí poslanců, obecních rad či starostů byla těmi poraženými
kriminalizována a posílána „k přezkoumání soudu“. Za svá rozhodnutí byli postihováni
starostové, poslanci, ministři. Policisté odváděli poslance v poutech a státní zástupci je
posílali do vyšetřovací vazby. K poslanci Rathovi, vyšetřovanému už přes rok, přibyla
bývalá ministryně Parkanová, pak tři poslanci ODS, rozsudky, ale ani důkazy o vině jsme se
do konce roku nedozvěděli. Poslance sice osvobodil Nejvyšší soud, ale státní zástupce Ivo
Ištvan hned sepsal novou žalobu. Konečně byla mohutnou a vlastně směšnou noční razií
desítek těžce vyzbrojených policistů s obrovským mediálním ohňostrojem obsazena
kancelář vlády a z bytu v poutech odvedena sekretářka a milenka premiéra. Z čeho
vlastně byli státním zástupcem Ivo Ištvanem oficiálně obviněni jsme se nedozvěděli, ale
média psala o korupci, o zlatě a nalezených milionech, na to lid slyší.
Ukázalo se, že jde snadno skandalizovat a brát do vazby kohokoli. Trestní řízení je
samo o sobě zátěží na psychiku, na finance, ničí rodinné, pracovní a obchodní vztahy.
Obviněné osoby jsou doživotně poznamenány, i když je soud prohlásí za nevinné. Lidé se
spoléhají na svoji bezvýznamnost - nestojím jim za to. Ale to jsme zpátky před listopadem
1989, tehdy také bylo možno zavřít každého, ale naprostá většina obyvatel odvozovala
svůj pocit bezpečí právě toho, že estébákům nestojí za pozornost.
Po policejním zásahu premiér Nečas a vláda podali demisi a prezident jmenoval svoji
vládu v čele s Jiřím Rusnokem. Ta sice nedostala důvěru sněmovny, ale ministři hned
dosadili své příznivce, „odborníky“, do podřízených institucí. Premiér Rusnok prý dostane za
odměnu křeslo v bankovní radě. Mediální štvanice burcovaly davy a v této atmosféře se
sněmovna sama rozpustila. Všichni už zapomněli, že i tato sněmovna vznikla z touhy po
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změně kroužkováním posledních míst na kandidátkách. Jenže ty vytoužené nové tváře se
hned stačily samy znemožnit. V mimořádných volbách jsme si to nyní měli zopakovat.
K urnám přicházeli občané zklamaní politikou, rozčarovaní z politiků, ze všeho co
říkají a dělají, z právní džungle, z nesrozumitelnosti a množství zákonů, které není možné ani
znát a podle nich se řídit. Rozhořčení voliči opět dali hlasy „novým tvářím“ v naivní víře, že
tak odstraní neduhy, o kterých se dozvídali z médií. Ve volbách propadly tradiční politické
strany a zvítězila nová hnutí, plná zcela neznámých osob. Hnutí, která již předem voličům
slibovala, že do vlády nepůjdou a zůstanou v opozici. Po volbách nevěděli co si s
nečekaným volebním úspěchem počít, jestli vlastně chtějí nebo nechtějí vládnout a
převzít odpovědnost za budoucnost státu.
ČSSD sice těsně zvítězila, ale po sedmi letech v opozici získala nejméně hlasů od
roku 1996 a ztratila naději na očekávanou pohodlnou vládu s podporou KSČM a
levicovým senátem. Faktickým vítězem voleb se stalo hnutí miliardáře Andreje Babiše
„Ano“, bylo druhé o jediné procento. V Litovli by koalice ČSSD-KSČM zvítězila se 45 %
hlasů, ale také by nevládla, těsně třetí bylo Babišovo hnutí Ano.
Volby tak nikoho neuspokojily. Filosof Václav Bělohradský to popsal: „Společnost se
stala společností tekutého hněvu a neúčinného rozhořčení – nikdo neví přesně, ani na co
se hněvá, ani proti čemu protestuje. Tekutý hněv nepotřebuje žádná fakta, žádné
racionální důvody. Je namířen proti všem. Proti těm, co si nestěžují, ale pracují. A dokud
nedostanou tito lidé, ten dav stále hecovaný politiky, ale co je horší novináři,
požadovanou „krev", po které tak touží, a také silného „Vůdce“, nebudou uspokojeni.“
Lidé mají státu plné zuby. O ekologii se lže, o Cikánech se lže, o lidských právech se
lže, bezmocně se díváme, jak kůrovec sežral Šumavu, každý druhý rok si měníme řidičák a
občanku, nevíme, jaké vlastně platí předpisy, lítáme po razítkách, když si chceme postavit
plot, a k tomu ještě všichni kradou. Volání po „silné ruce, která udělá pořádek“, je ale
nebezpečné. Pamětníků, kteří to zažili na vlastní kůži, ubývá. Budou se o tom muset
přesvědčit další generace?
Zkusme se, ale na rok 2013 podívat jinou optikou. Nepoznali jsme hladomor,
nepostihla nás malárie ani jiné smrtelné infekce, lidé se u nás sice zavírají, ale nepopravují
jako v Severní Koreji, ženy se nekamenují a zlodějům neutínají ruce podle muslimského
práva, o sebevražedných atentátech víme jen z televize, žáci ve školách dělají alotria, ale
ještě se nestřílejí, z kohoutků nám teče pitná voda, v každé vesnici je zaveden elektrický
proud, soukromých aut je tolik, že nemají kde parkovat, počty televizorů, praček a
ledniček už ani nemá význam sledovat, délka života se zase o něco prodloužila. Máme
důvod si naříkat?
Myslím, že i toto zhodnocení roku 2013 má objektivní platnost, jen si je neradi
připouštíme.
Lubomír Šik
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02. UDÁLOSTI
01. 01. V novoročním projevu prezident Václav Klaus vyzval k návratu ke starým dobrým
hodnotám, tradicím, návykům, ale i k povinnostem, které pod heslem modernosti a
pokroku tak nezodpovědně znevažujeme. Máme se do změn pustit co nejdříve a začít
každý u sebe.
01. 01. V platnost vstoupila amnestie vyhlášená k 20. výročí České republiky, která se
vztahuje na pachatele menších trestných činů, ale jen těch, kteří byli pravomocně
odsouzeni do 1. 1. 2013. Tresty jsou prominuty lehčím provinilcům a vězňům starším 75 let.
Každý čtvrtý vězeň z nynějších asi 23 000 by měl jít domů.
02. 01. Téměř kilometr dlouhá a 20 cm široká šála zdobí budovu ZŠ Vítězná. Je společným
dílem žáků, maminek, tetiček, babiček a přátel školy, kteří se rozhodli takto netradičně
svou školu obléci u příležitosti 10. výročí jejího otevření.
02. 01. I v našem kraji se propouští, věznice v regionu propustí přes sto odsouzených,
z olomoucké věznice to má být 84 lidí a z věznice Mírov 26. Většiny známých kauz, které
v posledních letech soudy v kraji řešily, se prezidentská amnestie nedotkne. Amnestie
třeba zruší trest za drogy, kreslíře tykadel Smetanu i fotbalovou Sigmu však mine.
02. 01. Ústavní soud smetl žádost Tomia Okamury o odklad termínu prezidentských voleb a
definitivně jej tím vyřadil. Takže volby budou v určeném termínu a do finále jde devět
„prezidentů“.
04. 01. V roce s třináctkou v letopočtu se celostátní akce Tříkrálová sbírka koná po celém
Česku a zapojí se do ní 55 000 koledníků. Loni se vybralo rekordních 75 milionů korun, ve
47 obcích na Litovelsku 412 938 korun. Bude tento rekord překonán?
04. 01. Rozpaky a místy i pobouření amnestie vzbuzuje také proto, že zastavuje kauzy starší
osmi let, kde stíhaným hrozí až desetiletý trest. Lidé se obávají, že se tak pomůže „velkým
rybám“ a zda nebudou poškození lidé oklamaní v různých podvodných kauzách. Podle
státních zástupců se prezident mýlí, když říká, že po osmi letech stíhání nejde o
spravedlnost. Složité finanční případy podle nich prostě rychle prokázat nelze.
04.01. Filmový festival zimních sportů SNOW FILM FES v Malém sále Záložny. Pořadatelem
byl pan Rosťa Navrátil.
07. 01. Zemřela velká herečka - dáma s noblesou a sebeironií, v postojích silná, i když
oslabená nemocí. Ve věku 81 let zemřela po dlouhé nemoci Jiřina Jirásková. Ač malá
vzrůstem, patřila hrdinka Světáků či Sestřiček k největším postavám své herecké generace.
08. 01. Celkem opustí brány káznic asi 5 300 osob. Pardon se však týká i desetitisíců dalších
– vztahuje se i na 14,5 tisíce lidí, kteří dostali podmínku, 12,2 tisíce lidí u obecně
prospěšných prací a u trestů domácího vězení na 330 osob. Amnestie vyvolává mezi lidmi
negativní reakce a je poukazováno na případy, kdy vězňové hned po návratu začali
znovu krást. Zaměstnanci úřadů práce v našem kraji nevidí vyhlídky na nalezení práce pro
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propuštěné vězně příliš růžově. Pracovních míst je málo i pro lidi, kteří nemají žádný
„škraloup“.
09. 01. Poslední předvolební průzkum říká, že dva favorité si vyměnili pořadí – Zeman
vede, Fischer ztrácí, tři další čekají na chybu. Jaké jsou prezidentské preference dnes:
Zeman 25,1 %; Fischer 20,1 %; Franz 11,4 %; Schwarzenberg 11,0 %; Dienstbier 10,6 %;
Sobotka 7,1 %; Bobošíková 5,6 %; Roithová 4,6 %; Fischerová 4,6 %.
09. 01.„Úplně jiný příběh“ – výstava studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci ve Výstavní síni MK. Výstava bude otevřena do 31. 1. 2013.
11. 01. Zahajovací ples MK v obou sálech Záložny s hudbou šternberské skupiny GAMA.
Na programu byla polonéza v podání žáků ZŠ Jungmannova, vystoupení mažoretek
Golden BEES, kouzelnická show Jiřího Hadaše, finalisty soutěže Česko-Slovensko má talent.
Bohatá tombola i občerstvení.
11. 01. „Dobrá volba – do finále jdou Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg“ - titulky novin.
Výsledky 1. kola prezidentské volby: Miloš Zeman 24,21 %, Karel Schwarzenberg 23,40 %,
Jan Fischer 16,35 %, Jiří Dienstbier 16,12 %, Vladimír Franz 6,84 %, Zuzana Roithová 4,95 %,
Taťána Fischerová 3,23 %, Přemysl Sobotka 2,46 %, Jana Bobošíková 2,39 %. V Litovli bylo
pořadí: Zeman, Dienstbier, Fischer, Schwarzenberg, Franz, Roithová, Fischerová,
Bobošíková, Sobotka. Podrobněji v kapitole Prezidentské volby 2013.
12. - 13. 01. Litovel hostila házenkářské trenéry mládeže z celé ČR na Konferenci mládeže
2013. Akce proběhla ve sportovní hale ZŠ Vítězná a lekcím i praktickým ukázkám na hřišti
haly naslouchalo 130 trenérů s četným zastoupením z litovelského a okolních klubů
házené.
13. 01. Litovel v „černé kronice“: Opilý řidič felicie odpoledne projížděl Šmakalovou ulicí,
nedával pozor a srazil u kraje silnice čtveřici chodců. Tři z nich zranil, dvě ženy musely do
nemocnice, muž byl ošetřen na místě. Pětatřicetiletý místní řidič nadýchal 2,80 promile a
muž na místě přišel o řidičský průkaz. Dále mu hrozí až roční trest vězení za ohrožení pod
vlivem návykové látky.
14. 01. Důchodové spoření už mají stovky lidí a reforma penzí tak startuje. První účastníci
druhého pilíře vstupují hlavně do fondů s akciemi a penzijní společnosti počítají až se
750 000 klienty.
15. 01. Během prezidentských debat kandidáti do sebe dosti šili a zostra se dotazovali
soupeřů hlavně na financování volební kampaně. Snažili se „rozhodit“ své soupeře a
mnohdy se to docela dařilo. Slabší prezidentští kandidáti v debatě potvrdili, že své síly proti
favoritům spojit nehodlají.
16. 01. „Život je kabaret“ – v pořadu plném veselých historek, vtipů a vzácných hostů
v podání Libora Pantůčka zazněly také známé muzikálové melodie v podání Dany

6

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
Chytilové za pěveckého a klavírního doprovodu Jana Šulisty. Koncertní sál sice nebyl
zcela zaplněn, ale kdo přišel, nelitoval.
17. 01. Opět Litovel na tapetě: Přímo na cestě se potkal policista se dvěma lupiči, kvůli
nimž se na upozornění občanů vypravil do sběrny surovin. Mladíci se vloupali do několika
zahrad, odkud si odnesli stavební kolečko a dva kovové stojany v hodnotě 1 200 korun. Ty
pak chtěli ve sběrně zpeněžit. Oba jsou podezřelí z trestného činu krádeže.
19. 01. Muzejní společnost Litovelska, o.s., uspořádala zájezd vlakem s názvem Tradiční
betlémy v Ústí nad Orlicí. Navštívili rodinné betlémy a Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
20. 01. Memoriál Františka Čikla byl první herní prověrkou házenkářů před startem odvet a
v jeho 6. ročníku si naši házenkáři vybojovali vítězství, když po výhrách nad Kostelcem a
Zubřím B a remíze s prvoligovým rivalem z Olomouce obsadili první místo jen díky lepšímu
skóre.
22. 01. V Malém sále Záložny zazněl chanson a jazz v podání Ivy Kevešové, kterou
doprovodili Miloš Pohl (bicí), Jakub Vladimír Knápek (piano) a Jakub Knápek (kontrabas).
24. 01. Divadlo Kalich a MK Litovel uvedly Ivu Janžurovou, Sabinu Remundovou, Barboru
Munzarovou a Miroslava Vladyku ve hře Franka Houtappelse „Na mělčině“ v režii Jakuba
Nvoty. Představení ve Velkém sále Záložny mělo velký úspěch.
24. 01. Rekordní částku 1 467 012 Kč se podařilo získat během tradiční akce Vánoční
hvězda v našem kraji. Peníze poslouží na financování sociálního programu pro rodiny
onkologicky nemocných dětí na hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky
olomoucké fakultní nemocnice. Dobré je, že se na akci podíleli i naši spoluobčané
prostřednictvím akce v MK.
25. – 26. 01. Po poněkud drsné prezidentské kampani proběhlo 2. kolo volby prezidenta
s těmito výsledky: Miloš Zeman získal 54,80 % hlasů a byl zvolen prezidentem ČR, Karel
Schwarzenberg neuspěl, když získal zhruba o deset procent hlasů méně – 45,19 %. Volební
účast byla necelých šedesát procent. Více viz v kapitole Prezidentské volby 2013.
25. – 26. 01. Výhra Miloše Zemana v Olomouckém kraji byla oproti prvnímu kolu drtivá. Při
účasti 58,60 % oprávněných voličů (305 014) se pro něj vyslovilo 192 954 (63,26 %),
poražený Karel Schwarzenberg získal 36,73 % hlasů od 112 060 voličů. V Litovli volilo vítěze
3 269 voličů (68,86 %), „nevítěze“ 1 478 (31,14 %). V seznamu deseti měst, ve kterých
Zeman dosáhl největších úspěchů, je na 9. místě právě naše město, které se ovšem od
těch ostatních v seznamu liší nejmenším procentem nezaměstnaných – 8,3%. Podrobněji
v kapitole Prezidentské volby 2013.
26. 01. V Muzeu Litovel byla zahájena výstava Modrá velryba, kterou toto občanské
sdružení z Bílé Lhoty oslavuje 10. výročí své existence. Výstava je plná fotografií a výrobků
z výtvarné dílny: Velrybí noviny – předměty doličné, které dokazují, že čas věnovaný
druhým je dobře zhodnocený. Inspirativní výstava potrvá do 3. března.
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27. 01. Chřipka v kraji je na vzestupu – dva lidé už na ni zemřeli. Hygienici evidují 1 957
nemocných na 100 000 obyvatel. V řadě nemocnic zakázali návštěvy, včetně naší
spádové nemocnice ve Šternberku. U nás na Olomoucku je 1 904 nemocných na 100 000
obyvatel. K plošným opatřením, jako je uzavírání škol prý zatím není důvod sahat. Nejvyšší
počet nemocných je mezi malými dětmi do pěti let a poměrně vysoký počet nemocných
je i ve věkové kategorii od šesti do čtrnácti let.
28. 01. Tříkrálová sbírka byla letos velmi úspěšná. Ve 45 obcích regionu koledovalo 103
skupin koledníků, které vykoledovaly celkem 435 649 Kč. V samotné Litovli to bylo 78 110
Kč. Část sbírky určená pro vlastní projekty charity ve středisku Litovel byla využita takto:
100 000 Kč na pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Charity Litovel, 109 000 Kč pro
podporu Mateřského centra Rybička a 30 000 Kč jako přímá pomoc sociálně slabým
rodinám.
29. 01. Ve Velkém sále Záložny byl pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ připraven pořad plný
písniček s Jiřím Helekalem a Janem Susou „Zpívej – čaruj – dováděj“.
29. 01. Muzejní společnost Litovelska, o.s., v rámci své výroční členské schůze připravila
přednášku „100 let Velkého sálu litovelské Záložny“, kterou s doprovodnými fotografiemi
prezentoval čestný člen MSL pan Lubomír Šik, kterému poté poblahopřáli k významnému
životnímu jubileu 85 let členové Letopisecké komise, vedení MSL a Muzea Litovel.
29. 01. Pod mottem „Vrátili jsme význam slovu hudba!“ proběhl v Malém sále Záložny
dvojkoncert folkových interpretů Hany Kopřivové a hudební skupiny Café Industrial v cyklu
Musica Poetica, který byl nabízen jako „večer plný hudby, provoněný čajem, kávou a
svíčkami“.
30. 01. Seniorklub Litovel připravil pro ZŠ Jungmannova „Dílny pro seniory“ pro žáky 2.
stupně. Ve čtyřech skupinách se mohli seznámit se základy malby, pletení a háčkování,
podívali se na kolekce sbírek známek, zápalkových nálepek i pohlednic, dověděli se, jak
se dělá kronika a mohli si prohlédnout zajímavé samorosty a minerály. Zájem byl nečekaný
a vedení školy by chtělo podobnou akci opakovat v budoucnu.
31. 01. Až dvouhodinové zpoždění na železnici způsobila srážka vlaku a nákladního auta
na přejezdu u Králové. Řidič dostal smyk a skončil s vozem v kolejišti, stihl však i se
spolujezdcem včas utéci. Bez zranění vyvázlo i 150 cestujících z osobního vlaku z Chocně.
Zpoždění pak zasáhlo do jízdy zhruba dvaceti vlaků a největší dosáhlo až dvou hodin.
Litovlí se hnaly hasičské vozy, lidé byli vyděšeni, co se to děje.
01. 02. Litovelský historik a bývalý kronikář města pan Lubomír Šik se dožil v plné vitalitě
krásných 85 let. Přejeme mu hodně zdraví a sil do záslužné činnosti ku prospěchu města i
do jeho početných koníčků, včetně zajímavých básnických výtvorů (Střípky 2012,
„péefky“).
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01. 02. Zdaleka nejlukrativnější zakázku v kraji získala společnost Papcel Litovel. Podnik
vyrábějící kompletní papírenské technologie postaví v Bělorusku papírnu za téměř dvě
miliardy korun. Podrobněji v kapitole Průmysl, podnikání.
02. 02. Ve Velkém sále Záložny se uskutečnilo základní kolo 24. ročníku soutěže Dívka roku
ČR, organizované DDM Litovel. V rámci programu vystoupily taneční kroužky DDM KASTER
a TRIPS. Uváděl pan Radek Vincour. Soutěž je určena dívkám od 13 do 15 let. Dívkou
publika se stala Radka Skopalová z Měrotína a Dívkou roku ČR 2013 základního kola Polina
Sirotina z Olomouce.
02. 02. V Nasobůrkách byl uspořádán Charitní ples a následující den Maškarní karneval
pro děti, který uspořádalo Mateřské centrum Rybička.
03. 02. Češi dál věří v obhajobu Davis cupu, když o víkendu v 1. kole vyřadili svého
soupeře z loňského finále Španělsko v poměru 3:2. Hrdinou utkání se stal Tomáš Berdych,
který získal sám dva body, a spolu s Lukášem Rosolem podstoupili nejdelší daviscupovou
bitvu ve čtyřhře v historii, která trvala 7 hodin, a v níž nakonec zvítězili v pátém setu 24:22!
05. 02. První z Kurzů tvoření pod vedením Hanky Slané se zabýval Valentýnským tvořením.
05. 02. Muzeum Litovel nabídlo pro žáky 2. stupně ZŠ program Lidová řemesla. V tento den
navštívilo muzeum 19 dětí ze sekundy GJO a kromě komentované prohlídky je čekaly i
tvořivé hry i aktivity k prohloubení znalosti o řemeslech a získání úcty k práci našich předků.
05. 02. První z letošních koncertů KPH pozval na jeviště Koncertního sálu MK mladé
interprety. Jan Mráček patří k našim největším a nejslibnějším talentům a klavírista Lukáš
Klánský je laureátem mnoha národních i mezinárodních soutěží. Vystoupili s díly Johanesa
Brahmse, Petra Iljiče Čajkovského, Antonína Dvořáka a Pabla de Sarasate, vše v brilantním
provedení. Návštěva, bohužel jen tradiční, necelých 40 posluchačů.
06. 02. Fotovýstava Jany Bednářové „Jen se dívám“ představila zajímavé fotografie
z exotických zemí i makrofotografie z přírody a přilákala na vernisáž nebývalé množství
zájemců. Výstava potrvá do 28. 2. 2013.
11. 02. Svatý otec rezignoval! Překvapilo to snad úplně všechny, když papež Benedikt XVI.
oznámil, že do konce února rezignuje na svůj úřad. Katolická církev se s podobným
oznámením musela vypořádat v roce 1294, tedy v době, kdy u nás vládl Václav II.
Nástupce by měl být zvolen ještě do Velikonoc.
15. 02. Seniorklub Litovel představil prvního ze spolupracujících subjektů Odbor sociální a
správní MěÚ. Vedoucí odboru Mgr. Pavel Procházka podal informace o všech typech
příspěvků pro seniory. Koordinátor centra Semafor Magistrátu města Olomouce Ing. Jan
Řihošek prezentoval projekt „Senioři v dopravě“. Na příkladů pěti šotů z běžných situací
ukázal na zásady bezpečnosti v dopravě a zodpověděl řadu dotazů z publika 40
účastníků.
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15. 02. Nebeský zmatek – na Rusy padaly meteority. Nad Uralem se objevila ohnivá koule
a nastal ohlušující výbuch. Tlaková vlna vyrážela okna budov na kilometry daleko. Za vše
mohl meteorit, který dopadl do ruské Čeljabinské oblasti. Šlo o největší kámen, který zasáhl
planetu od roku 1908. Zranilo se na tisíc lidí.
17. 02. Nedělní pohádka pro celou rodinu „O dvanácti měsíčkách“ skoro zaplnila Velký
sál Záložny. Pořad přivezla Mladá scéna z Ústí nad Labem.
18. 02. Litovel není výjimkou a zloději si jí také „všímají“. Řetězovou pilu, vrtačky, okružní pilu
a další nářadí si zloděj odnesl z nedokončené novostavby v Žerotínově ulici. Majitelé domu
odhadli škodu na téměř 85 000 korun.
19. 02. Město navštívil hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil a představitelé města
jej seznámili s tématy a projekty, k nimž kraj již přispěl nebo může přispět. Hovořilo se o
biotopu na koupališti, dekontaminaci podzemních vod v Nasobůrkách či opravě náměstí
nebo dalším osudu budovy po ZŠ pro slabozraké prof. V. Vejdovského.
21. 02.
„Litovelský skřivánek“ – pěvecká soutěž pro žáky ZŠ v budově DDM na
Staroměstském náměstí.
21. 02. Koncert slovenské zpěvačky Kristíny, která se stala známou již po vydání prvního
singlu Som tvoja a pod názvem „…eště váham“ vydala své první album. Do obecného
povědomí pak vstoupila písní Horehronie, se kterou reprezentovala na soutěži Eurovision
Song Contest v norském Oslu. Ta zazněla na koncertě, spolu s dalšími známými písničkami
jako Jablučko, Život je hra, Při oltári nebo V sieti ťa mám ve Velkém sále Záložny.
23. 02. XXVII. Hanácké bál se konal v obou sálech Záložny a večerem provázela hudební
skupina Fantastic band a Hanácká mozeka. Vystoupilo seskupení Novoveské šťabajzny a
folklorní soubor Hanačka. K dispozici bylo lidové občerstvení a bohatá tombola.
25. 02. Na španělském večeru s Carmen kromě naší přední mezzosopranistky Edity
Adlerové vystoupila doprovodná flamencová skupina La magia del Flamenco Miroslava
Žáry a jako host přední tanečnice flamenca Lola Karpenko z Běloruska. Pořad byl
propojením tématu z Bizetovy Carmen s charakteristickým španělským tancem flamenco.
Bylo nabito!
26. 02. V Malém sále Záložny se konala beseda Rameno řeky Moravy – Nečíz, kterou
vedla zpracovatelka stavebně historického průzkumu Mgr. Lucie Augustinková z Ostravy.
Kolem 55 účastníků si vyslechlo odborný výklad, který doplnil archeolog Vlastivědného
ústavu Olomouc Mgr. Šlézar. Byla připravena prezentace a výstavka o historii i současnosti
tohoto vodního toku. Akci připravila MSL,o.s. ve spolupráci s MK a Odborem životního
prostředí MěÚ.
27. 02. Desítky tisíc lidí se přišly na Svatopetrské náměstí rozloučit s papežem Benediktem
XVI., kde naposledy vystoupil před veřejností. Pontifik oficiálně opustil svůj úřad, odevzdal
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papežský pečetní prsten, opustil Vatikán a odletěl do letního sídla papežů v Castel
Gandolfo.
27. 02. Seniorklub Litovel uspořádal přednášku o myslivosti, kterou v Malém sále Záložny
vedli odborníci na slovo vzatí – MVDr. Vojtěch Grézl a RNDr. Jiří Zbořil, kteří oboru věnovali
celý život. K vidění byla prezentace CD o myslivosti, trofeje, střelivo, lovecké zbraně i
literatura a materiály k tématu. Přes čtyřicet spokojených posluchačů zahrnulo odborníky
spoustou zajímavých otázek.
01. 03.
GJO ve spolupráci s rodinou p. Kuneše Sonntaga, Městem Litovel a
Nakladatelstvím P3K připravilo křest knihy Jindřicha Fialy „Kuneš Sonntag – Životní příběh
z dvacátého století“ v aule gymnázia. Vystoupil SPS Palora, autor představil knihu a
zazněly ukázky, následoval křest knihy a autogramiáda.
04. 03. Město Litovel ve spolupráci s Pivovarem Litovel a MK připravilo do Koncertního sálu
MK prezentaci modelu sochy Gustava Frištenského. Snad stovka účastníků mohla vidět,
jak bude v budoucnu vypadat socha, která bude stát před sokolovnou. Promluvil starosta
města Ing. Zdeněk Potužák, předseda představenstva Pivovaru Litovel pan Miroslav
Koutek a místostarosta pan Petr Šrůtek. Byla připravena výstavka, prezentace vizualizace
plánovaného vzhledu po dokončení díla. O práci na soše zajímavě vyprávěl její autor
akademický sochař MgA. Jiří Finger.
04. 03. Tři dny před koncem v prezidentském úřadu dostal Václav Klaus od senátorů
políček na rozloučenou – podávají na něj ústavní žalobu za velezradu, mimo jiné kvůli
amnestii. Pro ústavní žalobu hlasovalo 38, proti bylo 30, ostatní senátoři nehlasovali. Nyní je
na tahu Ústavní soud. Prezident může přijít o renomé, doživotní rentu i šanci vrátit se na
Hrad a my všichni k obrovské, celosvětové ostudě!
04. 03. Na valné hromadě TJ Sokol Litovel byl na tříleté funkční období zvolen nový výbor
ve složení: Mirko Spurník, starosta; Dana Buchtová, místostarosta; Růžena Fendrychová,
jednatel; Ludmila Gottwaldová, hospodář; David Dvořák, náčelník; Vlasta Machalová,
náčelnice; Marek Bednář, předseda odboru sportu; Pavel Soldán, vzdělavatel; Ilona Jančí,
předseda kontrolní komise.
06. 03. XXII. Mikolowské nálady – prezentace tvorby umělců EU ve Výstavní síni MK. Na
vernisáži putovní výstavy se prezentovalo 19 umělců svými obrazy, sochami i artefakty,
promluvili zástupci polského Mikolowa, moravských Klimkovic i náš místostarosta pan Petr
Šrůtek. Hudební doprovod obstarala kapela Střemkoš a Iva Kevešova st. Hojná návštěva.
06. 03. Ve Velkém sále Záložny se opět představilo Divadlo Járy Cimrmana, tentokrát
s hrou „Hospoda na mýtince“, a zase s velkým ohlasem a úspěšně!
07. 03. Prezident Václav Klaus dnes skončil. Jeho číslem asi bude šestka: jmenoval 6 vlád,
127 ministrů, vetoval 56 zákonů, jmenoval 799 soudců, rozdal 229 vyznamenání, uskutečnil
279 cest do zahraničí včetně státnických návštěv, celkem 2x promluvil ve Sněmovně,
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udělil 412 milostí, 3,8 miliardy korun stál provoz Kanceláře prezidenta republiky za jeho
desetileté éry, 21 milionů korun hrubého si svým prezidentským platem vydělal. Čísla jej
také ukazují jako neobyčejně plodného autora, když vydal 64 knih a publikací. Měl vždy
své vyhraněné názory, neměl rád ekologické normy a návrhy, které regulují volný trh. Jak
se na něj bude vzpomínat?
08. 03. Od půlnoci je svěšena prezidentská standarta, areál Hradu je symbolicky uzavřen.
V 10 hodin skládá ve Vladislavském sále před šesti sty hosty svůj prezidentský slib Miloš
Zeman. Na Hradě se mění muži, kteří spolu soupeřili, ale dovedli si porozumět. Začíná éra
prognostika Zemana, který bude naším prezidentem minimálně do roku 2018. Jaké to
bude období?
09. 03. Počet nezaměstnaných v Olomouckém kraji dále roste a už jen 308 lidí chybí do
historicky nejvyšší nezaměstnanosti, která byla v době vrcholící krize v únoru 2010 – tehdy
hledalo práci 44 863 lidí. Ke konci února 2013 podle údajů ministerstva práce a sociálních
věcí úřady práce v kraji registrovaly 44 555 nezaměstnaných.
09. 03. V obou sálech Záložny úspěšně proběhl Ples přátel dobré zábavy s hudbou GAMA
Šternberk. V bohatém programu vystoupily roztleskávačky Golden Bees Ladies, travesti
komediální show SCANDALLADIES, Zdeněk Srstka a Kynologický klub (Maniaci).
11. – 15. 3. Klub mladých v Sušilově ulici nabízí stolní fotbálek, kulečník, stolní tenis nebo PC
hry a soutěže v nintendu nebo playstationu.
11. 03. Ve Velkém sále Záložny zazněla v recitálu Michala Horáčka díla z projektu Český
kalendář a také díla vzešlá ze spolupráce s Petrem Hapkou. Pořadem provázel Michal
Horáček, zpívali Lenka Nová, Lucie Šoralová a František Segrado.
11. 03. Amnestie bobtná, trestu nakonec unikne přes 50 000 lidí. Z 50 184 osvobozených
bylo 13 154 (26,2 %) s nepodmíněnými tresty (z toho 6 442 propuštěno z vězení); 28 310
(56,4 %) s podmíněně odloženými tresty; 5 331 (10,6 %) obecně prospěšných prací; 3 120
(6,2 %) zastavených starých kauz (2., nejvíce kritizovaný článek amnestie); 269 (0,6 %)
domácí vězení. Jedním z mála čísel, které potěší, je výčet úspor ve výši 180 milionů.
Recidiva tu ale je, do konce února mají amnestovaní vězni na svědomí „jen“ 316 trestných
činů, převážně krádeží a vloupání a 221 přestupků.
12. 03. Jak ten čas letí… Je to již 30 let, co bylo v angolském městě Alto Catumbela
uneseno povstaleckým hnutím UNITA 66 československých občanů, mezi nimi i 6
Litovelanů (pětičlenná rodina Smrčkova a Viktor Labounek). Čekal je 1 500 kilometrů
dlouhý strastiplný pochod. Část zajatých byla propuštěna v červnu 1983, muži se dostali
na svobodu až v roce 1984.
12. 03. Kurz tvoření - zdobení ubrouskovou technikou vedla v klubovně č. 3 Hanka Slaná.
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12. 03. Úderem půl páté odpolední se začalo konkláve, kdy 115 kardinálů začalo
v Sixtinské kapli vybírat nástupce Benedikta XVI. První kolo však uzavřel černý dým.
13. 03. Bílý kouř ohlásil po 19. hodině, že kardinálové vybrali papeže: Habemus papam!
Páté kolo volby nového papeže bylo úspěšné a novým, v pořadí 266., papežem se stal
76letý Argentinec Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. Nově zvolený Svatý
otec František se narodil v Buenos Aires italským imigrantům. Je známý svou skromností,
vždy odmítal luxus a pečoval o sociálně slabé a nemocné. Je prvním jezuitou na Svatém
stolci.
13. 03. Seniorkub Litovel pořádal prezentaci Městské knihovny v jejích prostorách. O
osudech budovy i knihovny v Litovli pohovořila její pracovnice paní Lenka Nedopilová.
13. 03. V prostorách Muzea Litovel se konala vernisáž výstavy „Litovelské vysílače –
výstava k nedožitým šedesátinám dominanty Litovle“. Mottem setkání bylo konstatování:
60 let stožárů a 13 let bez nich. Promluvili ti nejpovolanější: dlouholetý vedoucí střediska
Ing. Kareš, pracovníci pánové Rosman a Škůrek, přidali se další a z vernisáže se stalo velké
vzpomínání bývalých zaměstnanců, kteří to pojali jako happening. Je až s podivem, kolik
zajímavých artefaktů se podařilo zachránit a shromáždit. Byla by škoda výstavy nevyužít
pro exkurze školáků, kteří uvidí vývoj sdělovací techniky na vlastní oči.
14. 03.
Muzejní společnost Litovelska, o.s., si pozvala na besedu „Houby v literatuře“
odborníka na slovo vzatého, předního českého mykologa a mykotoxikologa prof. RNDr.
Bronislava Hlůzu, CSc. Pohovořil o houbách jak v odborné literatuře, tak také v knihách
pro děti, v básních a beletrii. Uvedl zajímavé příklady a vše doplnil obrazovou prezentací.
Zajímavé!
14. 03. Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje byl rozšířen o 3 trati v regionu,
na kterých mohou cestující jezdit na jeden doklad platný pro vlaky i autobusy. Nově je
možno tuto výhodu využít i na trati z Červenky až do Prostějova. Jeden jízdní doklad má
cestujícím uspořit peníze na jízdenky a také čas, protože se mohou rozhodovat mezi více
druhy dopravy i podle konkrétní doby odjezdu spoje.
18. 03. V 1. lize házené mužů je po 15 kolech naše mužstvo mužů na 9. místě z 12 účastníků
s 9 body (4 vítězství, 1 remíza, 10 porážek) a skóre 398:424; ve 2. lize volejbalu mužů je jejich
družstvo na 7. místě z 10 účastníků, má 40 bodů při poměru setů 50:76 a ve 2. lize volejbalu
žen jsou naše ženy na 8. místě z 10 účastníků s 37 body a poměrem setů 50:77.
19. 03. Papež František formálně usedl na vatikánský stolec a při slavnostní inauguraci
převzal papežský prsten a pallium, objel v otevřeném autě Svatopetrské náměstí a
zastavoval se u stojících lidí. Poté připomněl, že je třeba chránit chudé i přírodu.
20. 03. Ve 12.01 hod. začala jarní rovnodennost, ale dva dny před tím nečekaně napadlo
v Litovli nejvíce sněhu za celou zimu – asi 15 centimetrů. Více v kapitole Počasí.
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21. 03. Ve Velkém sále Záložny bylo pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ včetně veřejnosti
připraveno představení Divadla Tramtárie Pohádka o Héraklovi.
21. 03. Do Koncertního sálu MK pozvala Hanácká ambasáda na zábavný večer „Přendite
si splknót – a bode to o televize!“. O humor se postarala osvědčená sestava: Zdeněk
Braný, Jaromír Hlavinka, Miluška Flášarová, Pavel Linduška a školák Martin Havlíček z
Odrlic. Hudební kulisu obstarala Hanácká mozeka a v závěru se blahopřálo jejímu
dlouholetému houslistovi, osmdesátníku panu Milanu Vybíralovi. Návštěva byla velmi
slušná a program byl inovován o odpovědi na otázky z publika.
21. 03. Seniorklub Litovel oslaví 27. 3. pět let své existence, a tak byli členové Samosprávy
Seniorklubu Litovel pozváni do Rady města, kde se jim dostalo slov uznání a v diskusi se
řešily problémy s nedostatkem prostoru pro činnost, otázka seniorpasů a dalších aktivit pro
seniory.
21. 03. Recitační soutěž pro školy v budově DDM na Staroměstském náměstí.
22. 03. Sigmáci vařili pivo pro fanoušky. Část fotbalistů olomoucké Sigmy si vyzkoušela
novou profesi. Netradiční zážitek si vyzkoušeli v litovelském pivovaru, kde vařili společně
s trenérem (omen nomen - Romanem Pivarníkem!) speciální třináctku pod dohledem
sládka Ing. Petra Kosteleckého. Čepování je určeno na poslední ligový zápas s Českými
Budějovicemi, který se hraje na Andrově stadionu 1. června 2013 a dva hektolitry speciálu
se budou čepovat zdarma jako poděkování fanouškům.
25. 03. Ve spolupráci Olomouckého kraje a Města Litovel se uskutečnilo setkání zástupců
krajského úřadu s pracovníky Regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností na pozvání
starosty Ing. Zdeňka Potužáka, který prezentoval aktivity města a Mikroregionu Litovelsko.
Na 30 účastníků diskutovalo o aktuálních informacích z ROP Střední Morava, o kohezní
politice EU pro období 2014 – 2020 a o problematice energetiky a cestovním ruchu.
25. 03. V Koncertním sále MK byla zahájena prodejní Velikonoční výstava, která nabízí
kraslice, pomlázky a jiné velikonoční dekorace a jejíž součástí jsou výtvarné práce dětí
z MŠ a ZŠ. Výstava potrvá do soboty 30. 3.
25.03. Ve Velkém sále Záložny se představily dvě hvězdy našeho divadelního nebe – Jana
Štěpánková a Zlata Adamovská v divadelní komedii Pierra Palmadea a Christopha
Duthorona „Na útěku“. Dočkaly se bouřlivých ovací.
26. 03. Vejce rok poté: česká a levnější. Loni se na vejce stály fronty, Česko a vůbec
celou Evropu sužovala vaječná krize. Rok poté jsou vejce zase levná. Nyní, v období
Velikonoc, kdy jich spotřebujeme nejvíce, stojí lehce přes dvě koruny, zatímco loni jejich
cena překračovala často i šest korun za kus.
26. 03. Ing. Radovan Urválek, interiérový designér a architekt, člen výboru MSL, milovník
hanáckého folklóru a hanácké kultury si připravil prezentaci o architektuře oblasti v níž
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žijeme – Architektura severozápadní Hané, na které nechyběl ani bohatý obrazový
materiál.
27. 03. Na tradičním setkávání ředitelů škol, jejichž zřizovatelem je Město Litovel,
s vedoucími představiteli města byl vyhlášen i pedagog roku. Stala se jím Mgr. Vlasta
Vaňková ze ZŠ Jungmannova, která byla nominována za podporu a motivaci žáků
v oblasti literární.
29. 03. Poprvé v Litovli byl uveden filmový festival Expediční kamera, jehož pořadatelem
je Rosťa Navrátil. Šlo o filmy o skutečném životě, dobrodružství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích i sportech, např. Siberut, Cesta domů, Zabijácká krása, Sandstone (Pískaři), Foli
(Rytmus), V kůži vlka 2, Halo Efect a Příběhy tatranských štítů. Spolupořadateli byli
NATIONAL GEOGRAFIC Česko a cestovatelský portál Hedvábná stezka.
30. 03. Rockové Velikonoce ve Velkém sále Záložny upořádalo občanské sdružení ARCUS
– ONCO CENTRUM vedené paní Koželskou na podporu onkologicky nemocných.
Vystoupily skupiny: METALLICA REVIVAL, VENEFICA, BLACK BULL a Aleš Brichta se svým
projektem. Uváděl Kamil Rozsypal. Akci podpořilo mimo jiných i Město Litovel, CK BAVI ,
MK Litovel nebo Televize Óčko.
30. 03. Hold slavnému zápasníkovi Gustavu Frištenskému vzdali sportovci i diváci při akci
Silácká Litovel ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Své síly poměřilo 11 čtyřčlenných družstev
z celé republiky, která se utkala v šesti disciplínách – ve shybech na hrazdě, bench-pressu
na lavici, skoku do dálky, hodu medicinbalem či v přenášení břemene. Zvedali i železnou
kouli – předchůdkyni dnešních moderních činek. Diváky čekala soutěž v páce, mohli si
prohlédnout repliky sportovního nářadí k posilování i řadu fotografií a oceněnění ze
silákova života. Nechyběly ani ukázky řecko-římského a historického zápasu. Zúčastnit se
mohli pouze amatéři. Družstva soutěžila v uvedených disciplínách a vítězem se stalo
družstvo Vápenky Vitoul, druzí byli Rafani z Litovle a třetí Městská policie Olomouc.
31. 03. Ve 02.00 se čas změnil na letní. Češi ale spouštějí obří akci proti změnám času.
Senátor Petr Šilar řídí celoevropskou iniciativu odpůrců změn času. V sedmi zemích EU
spouštějí petici, jejímž cílem je získat milion podpisů, aby se tématem musel zabývat Brusel.
Mimo jiné se ukazuje, že energetické úspory změn jsou zanedbatelné.
02. 04. Po částečné rekonstrukci se znovu otevřela restaurace Za Školou, která nabízí
nekuřácké prostředí, denní menu, stravování pro seniory a ženy na mateřské dovolené za
zvýhodněné ceny, stravování pro firmy s rozvozem obědů a je schopna připravit svatby,
oslavy, firemní akce, srazy, rauty, smuteční hostiny i víkendové akce.
02. 04. Zeman mění kurz – Evropě vstříc. Vyvěšení vlajky Evropské unie a tedy dvanáct
hvězd EU nad Prahou je vnímáno jako symbol konce euroskepticismu na Pražském hradě.
Praktickou moc však stále drží v rukou vláda, jde tedy jen o gesto. Prezident Miloš Zeman
podepsal s předsedou EU José Barrosem dodatek k Lisabonské smlouvě, kterou umožní
vznik evropského fondu ESM.
15

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013

03. 04. Seniorklub Litovel připravil taneční odpoledne „Vítání jara a loučení se zimou“
v Koncertním sále MK. I tady se na účasti (61 seniorů) podepsalo jednak počasí, jednak
termín brzy po svátcích. Účastníkům to sice na náladě neubralo, ale vedení klubu
nadělalo vrásky, zda podobné akce vůbec pořádat.
04. 04. Otravy metanolem jsou největší kauzou v historii a vůbec nekončí. Čtyřicet tři
mrtvých, šedesát obviněných a k soudu míří okolo šesti set svědků. Vyšetřovatelé připravují
proces s největším počtem obviněných v dějinách české kriminalistiky, který by měl začít
letos na podzim.
05. 04. Zatracená zima – jarní zboží nikdo nekupuje. Neprodává se jarní oblečení, boty,
květiny na zahradu, ani letní gumy. Lidé se raději v teple dívají na televizi. Kvůli mixu
odloženého jara, recese a špatné nálady klesá maloobchod. Únorové tržby byly výrazně
horší než ekonomové čekali a v březnu se proti možnému zlepšení výrazně postavila zima.
08. – 12. 04. „Ukliďme svět“ – tradiční jarní akce pro čistší město a jeho okolí – úklid lokalit
ve spolupráci DDM, škol, společenských organizací města a S CHKO Litovelské Pomoraví.
09. 04. „Na vlastní uši“ – investigativní novinář a publicista Josef Klíma v pořadu
v Koncertním sále MK vyprávěl o životě reportéra, o cestách do Asie i Ameriky, o
meditacích v buddhistickém klášteře a o osobním setkání se známými kriminálními
postavami.
10. 04. Pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ vystoupil Josef Klíma s přednáškou o kriminalitě „Zločin
kolem nás“, vycházející ze skutečných případů. Následovala bohatá beseda k tématu.
Přístup na pořad měla i veřejnost.
10. 04. Seniorklub Litovel pokračoval v prezentaci spolupracujících organizací. Tentokrát
představila Mikroregion Litovelsko jeho manažerka, pracovnice MěÚ paní Eva Vaňková.
Součástí byl i zajímavý snímek o mapování pomníků padlým z obou světových válek
v regionu a beseda o akcích a iniciativách Mikroregionu Litovelsko.
10. 04. Výstava obrazů Jana Hubáčka představila samouka, žijícího v Žerotíně, který se
k malování obrazů dostal až v 51 letech. Věnuje se hlavně krajinomalbě a tématem je mu
plenér a postavy z blízkého regionu. Shodou okolností výstavu zahájil jeho jmenovec,
kronikář Josef Hubáček. Výstava potrvá do 30. 4. 2013.
11. 04. 10. výročí Mateřského centra Rybička – Den otevřených dveří. Po celý den byla
otevřena herna pro děti s programem, ukázky a prodej výrobků z výtvarných dílen.
11. 04. Ministerstvo práce a sociálních věcí bije na poplach – 8 %, což je téměř 600 000 lidí,
je bez práce. Čerstvé vysoké číslo přimělo vládu k akci, a nezaměstnanosti vyhlásila boj.
Úřady práce od roku 2011 totiž postihl totální útlum a místo toho, aby pomáhaly lidem najít
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práci, věnovaly se převážně samy sobě. Je představen sedmibodový plán za sedm miliard
korun, který by měl situaci zvrátit.
12. – 15. 04. Proběhl jarní sběr větví na 8 tradičních stanovištích.
12. 04. Konec sázek? Radnice mohou začít z ulic vystěhovávat herny. Ústavní soud vyškrtl
ze zákona sporný paragraf, který brzdil radnice v zátahu proti hernám a hlavně
videoterminálům. Ne všechna města však chtějí terminály vytlačit, váhají – jde jim totiž o
dosti peněz, které města z hazardu získávají.
17. 04. Další z Kurzů tvoření Hanky Slané, tentokrát šití látkové květinky „Kanzashi“.
18. 04. Václav Havel: AUDIENCE, VERNISÁŽ – dvě tragické jednoaktovky předvedené ve
Velkém sále Záložny.
20. 04. Město Litovel, BAVI Litovel a členové Klubu českých turistů TJ Tatran Litovel
uspořádali 1. ročník zahájení turistické sezóny na náměstí Přemysla Otakara. Akci otevřeli
trubači, starosta města Ing. Zdeněk Potužák zahájil spolu se skřítkem Lesánkem a vílou
Voděnkou turistickou sezónu 2013 a vystoupil dramatický kroužek Rolnička, zahrála
Hanácká mozeka. Byly zpřístupněny památky – radnice, muzeum, knihovna, kaple sv. Jiří.
Zájemci, včetně dětí, se vydali na 8 kilometrů dlouhou Lesánkovu cyklotrasu. Každý
obdržel upomínkový list na zahájení turistické sezóny v Litovli a mapy k turistickým trasám i
materiály Mikroregionu Litovelsko.
20. 04. 3. ročník soutěže O litovelský pohárek připravily skupiny Linetbels a Golden Bees ve
sportovní hale ZŠ Vítězná, na kterou přijely skupiny z celé ČR i ze Slovenska. Soutěžilo se ve
skupinách BATON (hůlky) a POMPON (třásně).
20. 04. Charita Šternberk – středisko Litovel pod záštitou Města Litovel a starosty města Ing.
Zdeňka Potužáka uspořádalo v kapli sv. Jiří IV. benefiční koncert na podporu projektů
charity. V programu vystoupili žáci ZUŠ Litovel a sólisté opery Moravského divadla
Olomouc Elena Gazdíková a Jiří Přibyl za klavírního doprovodu Milady Jedličkové. Akci
také podpořila řada sponzorů.
20. 04. MK a PS Senzakord za podpory Nadace Bohuslava Martinů pozvaly veřejnost na
koncert „Otvírání studánek“ do Koncertního sálu MK. Na programu byly skladby českých
autorů, a „Nový špalíček“ i kantáta „Otvírání studánek“ Bohuslava Martinů. Vystoupily
sólistky – Monika Kaštanová (soprán) a Iveta Navrátilová (alt), člen souboru ND Praha
Jakub Hrubý (baryton), na klavír doprovázela Ludmila Smetanová, přednesu se zhostil
herec Alfréd Strejček. Pěvecký soubor Senzakord řídila sbormistryně Hana Kaštanová,
Komorní sbor ZUŠ Uničov a Komorní sdružení učitelů a žáků ZUŠ Uničov umělecká vedoucí
Halina Holínková.
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22. 04. U příležitosti Dne Země byla cyklostezka z Litovle na Šargoun osázena 37 mladými
stromky střemchy obecné. Na výsadbě se spolupodílel OŽP MěÚ a jeho vedoucí Ing. Pavel
Kurfürst, další pracovníci MěÚ a žáci ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná.
22. 04. Koncert KPH se tentokrát konal v Mladečských jeskyních a vystoupili na něm:
Kateřina Šmídová Kalvachová (soprán), Pavel Švingr (bas) za klavírního doprovodu
Miroslava Sekery. Zazněly skladby Leoše Janáčka, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, Jana
Hanuše a Bedřicha Smetany. Generálním sponzorem akce byla Vápenka Vitoul, s.r.o.
24. 04. Seniorklub Litovel pozval seniory i další zájemce na přednášku litovelského
kardiologa MUDr. Ivo Pospíšila „Aktivní stáří“. Precizně připravená přednáška a bohatá
diskuse svědčily o zájmu seniorů o zdravý životní styl a snahu prožít léta důchodu v plné síle
a pohybu. Spokojeno bylo na 40 účastníků akce.
26. 04. Koncert bratrů Františka a Jana Nedvědových se skupinou Tie Break vyprodal
Velký sál Záložny a kdo přišel, nelitoval. Dvojkoncert legend folkové a trampské scény,
staré známé písně (Stánky, Frankie Dlouhán, Křížek, Kočovní herci, Devatenáct aj.) a písně
z nového alba Souhvězdí jisker přivedly publikum do varu a závěr skončil dlouhými
ovacemi vestoje.
27. 04. Rockový minifestival ROCK 3 přivedl na Záložnu skupiny VENEFICA, Rattle Bucket,
No Distance Paradise. Pořadatelem akce byl Radek Dolinský.
27. 04. Muzejní společnost Litovelska, o.s., uspořádala komentovanou prohlídku středu
města Olomouce s Jánem Kadlecem, předsedou Vlastivědné společnosti muzejní
Olomouc.
28. 04. MSL, o. s., zajistila přírodovědnou vycházku „Vítání ptačího zpěvu v Litovli“, kterou
vedl ornitolog Jan Vidlař. Trasa vedla přes Hvězdu a Vrapač a na programu bylo určování
ptáků podle hlasů, povídání o jejich životě a ukázka kroužkování.
28. 04. Kolem páté hodiny odpolední došlo k nehodě na nechráněném železničním
přejezdu na trati z Litovle na Nasobůrky, když byl sražen neznámý muž, kterého potom
záchranáři přepravili vrtulníkem do FN Olomouc.
30. 4. Po dlouhé nemoci zemřela Jana Kabelíková, členka Samosprávy Seniorklubu Litovel
a dloholetá členka TJ Vodní sporty.
30.04. Úspěšná divadelní tragikomedie Ireny Douskové „Hrdý Budžes“ konečně představila
i v Litovli hvězdu tohoto představení herečku Barboru Hrzánovou. Zdatně jí sekundovali i
Jarmila Vlčková a Libor Jeník. Velký úspěch!
01. 05. Tradiční akce MO ČSSD v parku Míru přilákala spoustu dětí i dospělých na atrakce i
bramboráky. Počasí tentokrát akci přálo, i když se honily mraky.
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04. 05. Tradiční soutěž tanečních souborů z celé Moravy „O erb města Litovel“ uspořádal
DDM Litovel.
04. 05. Varovná tabule a záchranná podkova na třicetimetrovém laně má sloužit k vyšší
bezpečnosti na litovelském splavu. Byla zde také umístěna varovná cedule
s bezpečnostními pokyny v českém a anglickém jazyce.
05. 05. Tradiční pouť KDU-ČSL měla snad zajištěno počasí přímo nahoře. Ráno vypadalo
pošmourně, pak se ale vyčasilo a svítilo sluníčko. Po poledni přišel liják, nakonec ale bylo
zase krásně. Na 40 stánků s nejrůznějším zbožím, lunaparky a mraky Litoveláků – to byl
obrázek poutě. Při poutní mši byl kostelík naplněný k prasknutí a při odchodu dostal každý
poutní koláček a ženy tulipán ke Dni matek.
14. 05. Posledním koncertem KPH této sezóny bylo vystoupení KORNGOLD QARTETa
v Koncertním sále MK. Se skladbami W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka a právě Ericha
Wolfganga Korngolda vystoupili Kristina Hrubá Czajkovská (housle), Lenka Koplová
(housle), Klára Hegnerová (viola) a David Hrubý (violoncello). Velký dík Ing. Heleně
Najmanové, Ph. D., za organizaci celé úspěšné sezóny. Abonenti se už těší na další
hudební zážitky!
15. 05. Seniorklub Litovel připravil další z prezentací spolupracujících organizací. Tentokrát
se senioři sešli ve výstavních prostorách Muzea Litovel a postupně se jim představili paní
Julie Zendulková (předsedkyně MAS – Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), Mgr. Zdeňka
Frištenská (vedoucí Muzea Litovel) a Mgr. Robert Najman (předseda Muzejní společnosti
Litovelska, o. s.). Solidní účast a zajímavé informace!
17. 05. World music inspirovaná moravskou hudbou, akustická hudba kapely, která je
směsicí rocku, etnické hudby a jazzu – to předvedl zpěvák Tomáš Kočko a jeho orchestr ve
Velkém sále Záložny. Skutečně neobvyklý hudební prožitek!
18. 05. Muzejní společnost Litovelska, o. s. a Letopisecká komise připravily první
komentovanou procházku litovelským hřbitovem, která je součástí projektu vytvoření
databáze zdejšího hřbitova. Paní Marie Hrubá představila nejen historii zařízení, ale vedla i
skupinu 42 účastníků sekcemi „T“ a „B“ a představila významné osobnosti města, které zde
mají své místo posledního odpočinku. Další podobná akce bude v říjnu 2013.
19. 05. Na začátku mistrovství světa v hokeji ve Švédsku a Finsku Česko pomýšlelo na
medaili. Po rozpačitých výkonech sice postoupilo do čtvrtfinále, pak ale prohrálo se
Švýcarskem (již podruhé na turnaji!) a celkově skončilo až na 7. místě! Co na to říct?
21. 05. Olomoucký kraj přispěl obcím v oblasti Litovelského Pomoraví na preventivní
hubení komárů a to na úhradu 50 % vynaložených nákladů s maximální výší do 200 000 Kč.
Finanční prostředky získala Litovel, která se na společném postupu dohodla s Mladčí,
Červenkou, Stření, Náklem a Příkazy. Komáři se budou hubit už ve stadiu larev a náklady se
odhadují na 400 000 Kč.
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21. 05. Ve zprávách TV 1 byla vzpomenuta Litovel, v souvislosti se silným tornádem, které
zničilo část města Moore v Oklahomě, kde o život přišlo 24 lidí, z toho 9 dětí. Šlo o tornádo
typu EF 4, kdy rychlost větru dosahuje až 319 km/hod. Americký prezident Obama vyhlásil
v oblasti stav katastrofy.
21. 05. „Albánie nejen na kole“ – to bylo vyprávění pana Pavla Vrbíka o Albánii a jejích
krásách v Klubovně č. 1 MK.
22. 05. Po 55 letech se do litovelské radniční věže vrátil téměř 300 let starý hodinový stroj.
Hodiny z roku 1727 vyčistil a doplnil o ztracené součásti hodinářský mistr. Stroj se stane další
litovelskou zajímavostí.
24. 05. Pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ včetně veřejnosti se ve Velkém sále Záložny uskutečnilo
divadelní představení „Když jde kůzle otevřít“.
24. 05. Kulturní program „Noc kostelů“ se uskutečnil i v Litovli v kostele sv. Marka. Po
bohoslužbě následovala komentovaná prohlídka kostela a kaple sv. Jiří, poté koncert. Na
něm vystoupili mladí umělci – mezzosopranistka Barbora Kadlčíková a tenorista Jan
Valušek ve společném recitálu za klavírního doprovodu Pavly Dostálové. Akce se konala
pod záštitou starosty města Ing. Zdeňka Potužáka.
25. 05. Hanácký pétanque klub HAPEK spolu s Českou asociací pétanque klubů ČAPEK a
Městem Litovel uspořádal Mistrovství ČR žen v pétanque (trojic) na hřišti u sokolovny.
25. 05. Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel uspořádal 7. ročník veřejných závodů na
kolečkových bruslích na cyklostezce Litovel – Víska. Závodili dospělí i děti, pro předškoláky
byl uspořádán závod na koloběžkách a odrážedlech.
26. 05. Ostudy kopec. V událostech ze dne 4. 5. jsme psali o umístění záchranného lana
na splavu, dnes už tam není! „Povodí Moravy řeší další případ otrlých zlodějů, kteří ukradli
od nebezpečného jezu záchranné plovoucí lano, které slouží k záchraně tonoucích
z vody. Zmizelo od splavu v Litovli, kde bylo pouhých čtrnáct dní“, tolik zpráva z tisku. Co
dodat?
25. – 26. 05. Přes 120 pytlů s odpadky vytáhli ochranáři o víkendu při čištění řeky Moravy
v Litovelském Pomoraví. Řeka se dočkala očisty během tradiční akce PET, která se letos
uskutečnila již pošesté. Zapojilo se 25 dobrovolníků.
28. 05. One Woman Show „Strašná nádhera“ Haliny Pawlowské o tom, jak těžké je udržet si
formu, když jsi mimo normu! Aneb, co vždycky zabere na muže! Příběhy o manželství,
milencích, jídle a showbyznysu – to vše bylo k vidění a slyšení ve Velkém sále Záložny.
30. 05. Do kaple sv. Jiří pozval MK na komorní pořad slova a hudby „Démant a slza“.
Vystoupili Marián Pavlík, koncertní mistr Moravské filharmonie Olomouc a Martina
Pavlíková, protagonistka Rapsodického divadla s komponovaným pořadem klasické
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hudby a anglické duchovní poezie. V pořadu zazněly spolu se Suitou g-dur J. S. Bacha i
verše anglických básníků 15. – 20. století.
30. 05. – 01. 06. LITOVELSKÉ HOMEOPATICKÉ FÓRUM – pořadatel MUDr. Hana Váňová.
Vedle odborných přednášek byly uspořádány i přednášky přístupné veřejnosti (1. 6.
dopoledne) a workshopy. Zajímavá akce, která do Litovle přivedla i řadu lékařských a
léčitelských kapacit.
01. 06. 14. ročník Toulek Litovelským Pomoravím Memoriálu Jiřího Marka a Dětský den tzv.
„Minitoulky v duchu Ostrova pokladů“ pořádaný Rodičovským sdružením při Základní škole
Jungmannova Litovel a KČT Tatranu Litovel za finanční spoluúčasti Města Litovel přilákal
na pěší i cyklistické trasy 179 cyklistů, 216 pěších a 113 dětí – celkem tedy 518 účastníků.
I když nebyl slunečný den, počasí se udrželo slušné, až do odpoledne.
01. 06. 7. ročník zábavné projížďky Litovelským Pomoravím, aneb FREE LITOVELSKÁ JÍZDA
Pivovaru Litovel pod heslem „Kdo nesleze, vyhraje“ už tak slušné počasí neměl. Závod
jednotlivců ve 3 kategoriích na 30 kilometrů i závod rodinných týmů na 15 kilometrů
převážně po lesních a asfaltových cestách skropil deštík. Nálada byla ovšem dobrá a
hudební produkce a další doplňkový program pro účastníky i rodiče s dětmi v areálu
pivovaru neměl chybu.
01. 06. Deštivá sobota, poté i neděle znamená první hlášení o zvýšených hladinách řek
Labe, Vltavy, Úpice, Berounky či Kamenice a největší srážkové úhrny přesahují i 100
milimetrů za 24 hodin. Na Česko se valí povodně, nejvíce jsou ohroženy jižní a západní
Čechy a město Praha, kde začíná stavba protipovodňových hrází a je vyhlášen 3. stupeň
povodňové aktivity.
04. 06. Třetí stupeň povodňové aktivity už platí na 50 místech, obětí povodní je již 8,
zatopeny jsou i oblasti, které byly postiženy minulou povodní, dochází k evakuacím,
zastavení dopravy.
06. 06. S výjimkou Labe v Děčíně hladiny řek postupně klesají, meteorologové však varují
před dalším povodňovým nebezpečím. Živel si vyžádal celkem 10 lidských životů, škody
jsou odhadovány na 20 miliard korun, stát chce uvolnit 5,3 miliardy na opravy škod. Velká
voda zasáhla 700 obcí, zejména v jižních, západních, severních a středních Čechách, přes
19 000 lidí muselo být evakuováno. Více v kapitole Počasí.
06. 06. CONCERTINO TOUR – koncertní turné po krásných kostelích České republiky se
zastavilo i u nás a Lenka Filipová v kostele sv. Marka předvedla svou profesionalitu a
početné publikum si získala nejen svými hity jako Zamilovaná, Za všechno může čas, ale i
úpravami klasických písní. Vše výborné, jen to vstupné (349 Kč) bylo na Litovel poněkud
nezvyklé. Asi proto bylo možno za jednu SMS získat druhou vstupenku za zvýhodněnou
cenu? Nešlo o akci MK.
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06. 06. – 29. 06. „Ohlédnutí“ – výstava fotografií Miroslava Pinkavy, člena litovelského
Fotoklubu, z let 1970 - 2012 ve Výstavní síni MK se stala významnou kulturní událostí. Nejen
proto, že kurátorem výstavy se stal významný fotograf prof. Mgr. Jindřich Štreit, ale že se
výstava konala brzy po oslavách autorových sedmdesátin. Litovel si tak mohla po
úspěšných výstavách Mirka Pinkavy po celé ČR prohlédnout jeho výstižné fotografie i
doma.
08. 06. 11. HANÁCKÉ BENÁTKY s hlavním programem na náměstí (Wohnout, OLYMPIC,
Mňága a Žďorp, Iné Kafé, Olga Lounová, Pub Animals, Polemic, Kelt Grass Band),
dobovou a dětskou scénou v parku Míru a doprovodným programem přilákaly do města
tisíce návštěvníků a svatý Petr se vyznamenal, když po dnech deště a povodní zalil zemi
sluníčkem a příjemnou teplotou. Více v kapitole Slavnosti.
09. 06. Bouřky a místní bleskové povodně zahrozily a zemí se šíří strach z druhé vlny záplav.
Krajem se prohnala vlna bouřek a lijáků. I v Litovli padaly kroupy, větší škody ovšem
naštěstí nenatropily. Více v kapitole Počasí.
10. 6. První aukce na ceny elektřiny a plynu se konala i u nás v bývalém agitačním
středisku na Sušilově ulici, kde účastníky uvěznila průtrž mračen.
10. 06. Průtrž mračen a krupobití – škody v okrajových částech města. Více v kapitole
Počasí.
11. 06. Bez práce je v kraji 39 265 lidí, počet nezaměstnaných v květnu poklesl díky
sezónním pracím. Firmy v regionu postrádají kvalifikované řemeslníky, ale práce je i pro
strážné, vrátné, recepční, kuchaře, číšníky, prodavače strojírenské techniky a řidiče
nákladních automobilů.
13. 06. Šok! Končí jedna éra? Policie zatýká v nejvyšších patrech české politiky a mezi
obviněnými je i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová, bývalý ministr, státní úředníci a
exposlanci ODS.
14. 06. Šok pokračuje – premiér Petr Nečas je v zoufalé situaci: jeho nebližší
spolupracovnice nechala jeho ženu sledovat vojenskou špionáží. Politikou otřásly tři kauzy:
úplatky pro poslance ODS Petra Tluchoře, Ivana Fuksu a Marka Šnajdra; obvinění
pracovníků vojenské tajné služby ze sledování lidí a podezření z organizovaného zločinu při
nezákonném sjednávání výhod při veřejných zakázkách a praní špinavých peněz pro
známé „kmotry“ Romana Janouška, Ivo Rittiga a Tomáše Hrdličku. Bude stíhán i premiér
Nečas, který prý úplatky slíbil?
15. – 16. 06. ZŠ Nasobůrky oslavuje 100 let. Konají se Dny otevřených dveří a vystoupení
dětí ZŠ a MŠ na hřišti. Po oba dny zde pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Nasobůrkách
v rámci 110. výročí svého založení zábavný program s hudebním doprovodem a
občerstvením.
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16. 06. Ve 22.25 hodin padla vláda. Premiér Petr Nečas oznámil rezignaci. Končí s ním i
celá vláda, který zemi spravovala po tři roky. Koalice chce nového premiéra z ODS,
opozice předčasné volby. Možné jsou v podstatě 3 varianty: nová vláda ODS a TOP 09 a
LIDEM s premiérem z ODS; předčasné volby; úřednická vláda. Poslední z variant by dala
největší kus moci do rukou prezidenta Zemana, což se většině stran nelíbí (alespoň nyní).
19. 06. „Tah dámou“ – ODS překvapivě navrhla do čela vlády předsedkyni Sněmovny
Miroslavu Němcovou. Česko by tak mohlo mít první premiérku ve své historii. ODS vychází
z premisy, že Němcová zastupuje „morálnější ODS“, je přijatelná pro koaliční partnery,
uznávaná veřejností.
20. 06. Zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí „Přendite si splknót“ v Koncertním
sále MK za doprovodu Hanácké mozeke: „Zavzpominale sme, ešle sme také kdese bévale
mlsni jak koza“.
21. 06. ZŠ Vítězná uspořádala školní slavnost – průvod v maskách ulicemi města až na
náměstí, tam proslovy starosty a ředitelky ZŠ a potom zábavný program v areálu školy
(polonéza žáků 9. tříd, diskotéka v hale a školní jídelně).
22. 06. Muzejní společnost Litovelska, o. s. uspořádala autobusový zájezd do Zlatých Hor a
okolí. Účastníci navštívili zlatorudné mlýny v Údolí ztracených štol, městské muzeum a
poutní místo Panny Marie Pomocné (Mariahilf).
22. – 23. 06. Po 25 letech se znovu konal sjezd rodáků na Březovém. S nápadem přišel
Český červený kříž, přidali se hasiči a fotbalisté, patronaci nad akcí převzal osadní výbor.
Rodáků a návštěvníků přijelo asi 230 z celé republiky a byl pro ně připraven zajímavý
program. Večer po mši v kapli se konala taneční zábava a v neděli sportovní odpoledne.
25. 06. „Proti všem“, ale ne od Jiráska! Od 15. hodiny je premiérem ekonom, bývalý člen
ČSSD a prezidentův poradce Jiří Rusnok. Během dvou týdnů musí sestavit vládní tým,
s nímž půjde před Poslaneckou sněmovnu a požádá o důvěru. Prezident mluví o vládě
odborníků, jiní o vládě úřednické, mnozí o vládě „kamarádů Miloše Zemana“, německý
prezident Joachim Gauck Zemanovi připomíná, že prezident nemá být druhá vláda a
přímo zvolený prezident by měl usmiřovat, ne útočit!
26. 06. MK a Římskokatolická farnost Litovel pozvaly na výstavu fotografií prof. Mgr.
Jindřicha Štreita „Brána naděje“ do kaple sv. Jiří. Hudební doprovod Jan Žamboch. Pro
účastníky vernisáže bylo připraveno občerstvení na faře. Výstava potrvá do 30. srpna.
27. 06. Zemětřesení v malém: na 26. zasedání Zastupitelstva města Litovle byl odvolán ze
své funkce neuvolněného místostarosty pan Jaroslav Skála ze sdružení Sportovci a občané
Litovelska. Z navržených kandidátů (MVDr. Vojtěch Grézl - SNK, Gabriel Ošťádal – KSČM,
David Baroň) byl nakonec zvolen posledně jmenovaný, též ze sdružení Sportovci a
občané Litovelska. Bylo rozhodnuto funkci neuvolněného místostarosty zachovat, nerušit.
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ZML se připojilo k projektu „Přemysl Otakar II., král železný, zlatý a rytířský“ a Město Litovel
uvolní částku 30 000 Kč jako podíl města na tomto projektu.
28. 06. XII. Folkové Pomoraví ve vodácké restauraci Loděnice představilo fanouškům
tohoto typu hudby 3 folkové skupiny: KOFE@VLNA, NOACO a ROHÁČI z Lokte. Skupina
NOACO pochází z Litovle a vznikla v roce 2004. Skupina ROHÁČI z Lokte vznikla v roce
1975 a v roce 1990 získala Zlatou Portu.
29. 06. – 27. 10. výstava panenek v litovelském muzeu. Jde o odpočinkovou výstavu
věnovanou dětským hračkám – panenkám, která byla připravena ve spolupráci s Klubem
panenek České republiky (konkrétně se spoluzakladatelkou a vedoucí klubu paní Alenou
Zemanovou).
01. 07. Máme se zase obávat megalomanie? Nástupem Miloše Zemana do
prezidentského úřadu se oživily plány na výstavbu gigantického průplavu Dunaj – Odra –
Labe a prezident jej prosazuje, kde může. Do konce letošního roku má ministr dopravy
prověřit potřebnost průplavního spojení a jednat o něm s představiteli Polska, Rakouska,
Slovenska, Německa a Evropskou komisí a předložit vládě informaci o tom, nakolik je kanál
potřebný a kolik by stály jednotlivé větve. Že by projev „okurkové sezóny“?
06. 07. První akce Litovelského kulturního léta – vystoupení skupiny Piňovští kanci, přilákala
na nádvoří MK kolem 80 návštěvníků. Ti si s chutí zazpívali spolu s kapelou, konzumovali
„Rychtáře“ a dokonce se pokoušeli o tanečky. Prima skoro letní večer.
07. 07. Nečekaný šampion – Brit Andy Murray přerušil 77 let trvající britské čekání na triumf
domácího tenisty ve wimbledonské dvouhře a po boji porazil „světovou jedničku“ Srba
Novaka Djokoviče ve třech setech 6:4, 7:5, 6:4. Od roku 1936, kdy tu vyhrál Fred Perry,
žádný jeho krajan nedobyl nejslavnější titul. Až nyní to v All England Clubu ve Wimbledonu
dokázal nezdolný Skot Murray.
10. 07. Česko má novou vládu – kabinet Jiřího Rusnoka. I když se obvykle vládám
nepolitiků říká úřednické, pro tento tým se již vžil výraz prezidentská vláda. Prezident si totiž
jmenoval vládu svých věrných, pro kterou existují 4 varianty: vláda dostane či nedostane
důvěru a potom budou či nebudou předčasné volby. Dosavadní koalice vládě silně
nepřeje a kolem 8. srpna bude nový kabinet těžko hledat důvěru Sněmovny.
12. 07. Další z hudebních podvečerů na dvorku MK – tentokrát skupina TRIGON se
sametovým bigbítem a další den pak HB BAND s tradičním jazzem. Je jasné, že příznivci
jednotlivých žánrů si již našli to své, a návštěva je docela slušná.
16. 07. „Trafikanti jsou volní!“ – po měsíci ve vazbě jsou tři poslanci ODS – Marek Šnajdr, Petr
Tluchoř, Ivan Fuksa - na svobodě, když Nejvyšší soud zastavil jejich stíhání za korupci: složili
poslanecký mandát a přijali posty ve státní správě. Prý byli kryti poslaneckou imunitou?
Verdikt nemá vliv na obvinění Jany Nagyové a úředníka Romana Bočka, kteří imunitu
nikdy neměli.
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17. 07. Sociálním demokratům se nepodařilo prosadit rozpuštění Poslanecké sněmovny.
Potřebných 120 hlasů ČSSD nesehnala, po pětihodinové diskusi hlasovalo pro jen 96
poslanců ČSSD, KSČM a Věcí veřejných.
18. 07. Pátrání po šestatřicetiletém muži z Jesenicka v nákelské pískovně po devíti dnech
skončilo. Potápěči vylovili jeho mrtvé tělo. Je vidět, že ani tady není úplně bezpečno.
19. 07. Titulek z novin: „Přírodní koupaliště v Litovli nahradil moderní biotop. Litovel finišuje
s opravou venkovního koupaliště. Moderní biotop bez chemicky upravované vody
plánuje lidem otevřít už v druhé polovině prázdnin.“ Práce zpozdilo počasí, ale teď už se
čeká jen na schválení hygienou a až povyroste tráva kolem bazénu, aby návštěvníci
neleželi na hlíně. Jestli ale bude v srpnu škaredě, nechceme slyšet ty komentáře občanů
(druhá polovina července byla velmi teplá a měla i několik tropických dnů!).
19.07. Hudební podvečery na dvorku MK tentokrát představily RAMAHE BAND (pop, rock,
disco, folk) a následující den pak STŘEMKOŠ, známou skupinu Michala Schmalze s blues a
chansony.
21. 07. HAPEK – Hanácký pétanquový klub uspořádal pro členy Seniorklubu Litovel
instruktážní dopoledne na hřišti u sokolovny. Došlo dokonce na ukázkovou hru a manželé
Burešovi byli pochváleni za to, že se snaží přispět k aktivitám občanů města ve vyšším
věku.
22. 07. Britové se dočkali a radovali se i příznivci britské monarchie po celém světě.
Buckinghamský palác oznámil narození prvního dítěte prince Williama a vévodkyně Kate:
příští britský král má 3 kila a 799 gramů a jeho jméno je George Alexander Louis.
26. 07. Hudební podvečery na dvorku MK představili nejprve skupinu METALLICA REVIVAL
(trash metal) a poté cimbálovou muziku ŠUMICA z Náměště na Hané. Ta přitáhla kolem
stovky příznivců tohoto žánru a všichni si ve vlahém až teplém večeru zazpívali spolu
s kapelou, občerstvováni pivem Rychtář z Hlinska. Pochvala MK za pořádání celého cyklu
hudebních podvečerů, které rozmanitými žánry oživily „okurkovou sezónu“ ve městě.
30. 07. Ekonomové věří, že recese už v ČR skončila a že bude lépe! Podle odhadů
ekonomů velkých bank se tuzemská ekonomika na jaře vrátila k růstu díky útratám
domácností, obnově firemních zásob a růstu v eurozóně. Ekonomika by si měla polepšit asi
o jedno procento.
31. 07. Ve středu 24. 7. zemřela po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 73 let paní Růžena
Fendrychová. Její pohřeb v naplněné smuteční síni městského hřbitova v Litovli ukázal, jak
byla oceněna její dlouholetá práce v Sokole Litovel a mezi účastníky byli i její přátelé a
kamarádi z doby činnosti mezi litovelskými vodáky. Čest její památce!
01. 08. Zahájen zkušební provoz přírodního koupaliště v Litovli, poznamenaný nešťastnou
událostí. Téměř se utopila 7letá Eliška z Nasobůrek. Díky pohotovému zásahu se děvčátko
podařilo zachránit.
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04. 08. Letní kino bratří Čadíků připravilo na náměstí promítání filmu Signál – komedie
s prvky dramatu režiséra Tomáše Řehořka s Vojtěchem Dykem a Kryštofem Hádkem
v hlavních rolích. Promítání poněkud narušil déšť.
05. 08. Dalším z filmů letního kina byla sci-fi komedie Miloslava Šmídmajera Probudím se
včera s Jiřím Mádlem, Evou Josefíkovou a Filipem Blažkem v hlavních rolích. Dusný večer,
ale nálada diváků dobrá.
06. 08. Třetím v pořadí v kině bratří Čadíků byla romantická komedie režisérky Alice Nellis
Perfect Days, kde hlavní role ztvárnili Ivana Chýlková a Vojtěch Kotek.
07. 08. Rozhodující den české polistopadové politiky: Rusnokova prezidentská vláda
důvěru ve Sněmovně nezískala (pro bylo 93 poslanců, proti 100 hlasů); sen bývalé vládní
koalice ODS, TOP 09 a LIDEM o 101 hlasech pro jejich novou vládu se rozpadl.
S nejednotou pro obnovení pravicového kabinetu došla trpělivost i TOP 09, a proto se
rozhodla podpořit rozpuštění Sněmovny. Do 60 dnů po něm musí následovat nové volby.
07. 08. U Krajského soudu v Praze začalo hlavní líčení dlouho očekávaného procesu
s Davidem Rathem a dalšími deseti lidmi obžalovanými z korupce za rekonstrukci zámku
Buštěhrad, Domova důchodců, nemocnice v Kladně, rekonstrukci gymnázia v Hostivici a
dodávek zdravotnické technologie do nemocnic v Mladé Boleslavi, Kolíně a Kutné Hoře.
Poslanec Rath vinu popírá a k milionům, jež u něj policisté našli, se nehlásí.
07. 08. Posledním filmem letního kina byla úsměvná sportovní komedie režiséra Jana
Prušinovského Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka. Hlavní role se výborně
zhostil Miroslav Krobot, kterému úspěšně sekundovali Ondřej Vetchý, Luděk Sobota a další.
Filmové menu servírované na náměstí bylo výborným počinem MK, který opět oživil
„okurkovou sezónu“ ve městě.
10. 08. Největší český festival piva a hudby: již 9. Litovelský otvírák proběhl za příjemného
letního počasí v areálu Pivovaru Litovel. Na své si přišli i sportovně založení příznivci piva
v cyklistickém závodě Free Litovel Bobr Bike a tisíce návštěvníků, kteří mohli ochutnat
některý z 19 produktů litovelského pivovaru a poslechnout si dobrou muziku. Více
v kapitole Slavnosti.
15. 08. Šest let čekala česká atletika na titul mistra světa a teď ho konečně má.
Překážkářka Zuzana Hejnová po sérii deseti vítězných běhů na trati 400 metrů překážek
vyhrála i finále světového šampionátu v Moskvě a získala titul mistra světa v novém
národním rekordu 52,83 vteřiny.
16. 08. Pokud dojde 20. 8. k rozpuštění Sněmovny, vyhlásí prezident Miloš Zeman
předčasné volby na konec října. Tak by zbylo pouhých deset týdnů politickým stranám
k přípravě na předčasné volby. Ty by se s největší pravděpodobností konaly 25. – 26. října
2013.
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18. 08. Dvanáct let trvalo, než se vláda nad světovým mužským oštěpem vrátila do
českých zemí. V závěru světového šampionátu atletů podtrhl skvělou naši bilanci oštěpař
Vítězslav Veselý, který výkonem 87,17 metru získal titul mistra světa. Pro Česko bylo
mistrovství v Moskvě mimořádně úspěšné a ziskem dvou zlatých a jedné bronzové medaile
(Lukáš Melich, kladivo) se v medailovém pořadí dostalo na 8. místo, například i před
Francii či Ukrajinu.
17. – 21. 08. Členové Hanačky a Hanácké mozeke uskutečnili zájezd do Maďarska, do
druhého největšího města země, Debrecínu. Vystoupili na karnevale, šli v průvodu městem
spolu s ostatními soubory, třikrát vystoupili na stadionu (i před porotou!) a zúčastnili se oslav
maďarského státního svátku. Všichni hodnotili zájezd jako velmi úspěšný a pohodový.
18. 08. Akce Muzejní společnosti Litovelska, o.s., a Letopisecké komise znamenala
návštěvu Chrámu Nanebevzetí Panny Marie, místní fary a muzea obce Hnojice. Došlo
k setkání s kronikářem obce Oldřichem Františkem Polem a výměně zkušeností
s mapováním historie obcí a měst.
19. 08. Litovelští fotbalisté vstoupili do nového ročníku krajského přeboru KFS Olomouc
poněkud rozpačitě. Po 2. kole jsou na 11. místě se 3 body, s jedním vítězstvím a jednou
porážkou (Konice - Litovel 2:0). Snad se dostanou nahoru?
20. 08. Poslanecká sněmovna se rozpustila, když pro hlasovalo 140 poslanců, proti bylo 7 a
poslanci ODS opustili sál. Poprvé v historii tak nemá Česko dolní komoru a zákonná
opatření může přijímat Senát na návrh vlády. Předčasné volby budou zřejmě za dva
měsíce a strany již spustily předvolební kampaň.
21. 08. Smutné výročí – přesně před 45 lety, v noci z 20. na 21. srpna 1968 překročily
armády pěti států východního bloku československé hranice a bez vědomí tehdejších
státních orgánů obsadily území Československa. V zemi pak začala normalizace.
21. 08. Městské koupaliště Litovel – přírodní koupací biotop byl slavnostně otevřen.
Hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, jeho náměstci pánové Švec a Simerský,
zástupce projektanta PAPO Rousínov, stavební firmy Vymětal Ing. Sedláček, starosta obce
Modrá u Velehradu a starosta města Ing. Zdeněk Potužák přestřihli pásku zařízení, které je
v provozu již od 1. 8. Hodnota díla je kolem 20 milionů. Z plochy 1 520 m2 tvoří plavecká
zóna 780 m2, maximální hloubka bazénu je 3,5 metru. Více v kapitole O Litovli.
21. 08. Začíná hon na turisty – chudý kraj nablýská miliarda z evropské kasy. Podnikatelé a
radnice v regionu si rozdělí půl miliardy a další půlmiliardu si přidají sami. Částku pak věnují
na podporu cestovního ruchu v poslední etapě z Regionálního operačního programu
Střední Morava (ROP). Dostalo se i na nás, když na opravu náměstí a radniční věže
obdržíme celých 20 milionů korun!
23. 08. Podepsáno – 67 dní bude Česko bez dolní komory parlamentu a do té doby bude
zákony navržené vládou schvalovat senát v podobě zákonných opatření. Po volbách je
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pak musí sněmovna potvrdit nebo zamítnout. Prezident současně vyhlásil volby na 25. a
26. říjen, takže předvolební boj bude krátký, ale jistě velmi lítý!?
24. 08. Předvolební průzkumy se shodují: ČSSD může ve volbách získat absolutní převahu.
Příznivci pravice jsou bezradní, často rezignovaní a pokukují po malých stranách. Podle
agentury MEDIAN jsou tři čtvrtiny voličů ČSSD a KSČM z roku 2010 rozhodnuty svou volbu
letos zopakovat, mezi voliči pravice, ODS a TOP 09, je to jen mezi 50 a 60 %. Ovšem šanci
dostat se do sněmovny mají malé strany – jak tradiční, tak nové.
24. 08. 54. ročník turnaje mužů v házené „O pohár města Litovle“ ve sportovní hale ZŠ
Vítězná, který se hraje nepřetržitě od roku 1960. V tradičně výborně obsazené soutěži
s mezinárodní účastí se utkalo 5 týmů ve hře každý s každým.
29. 08. Smutný den pro kronikáře. Pochoval svého 47letého syna Mgr. Josefa Hubáčka,
který náhle a nečekaně 23. 8. podlehl selhání vnitřních orgánů v nemocnici ve Šternberku.
30. 08. To snad není možné? Neznámí vandalové či zloději ukradli na splavu v Litovli dvě
házecí třicetimetrová lana. Jde už o druhou krádež na tomto jezu, který byl vybaven
záchrannými prvky letos na přelomu dubna a května. Povodí Moravy nyní musí jeho
záchranné vybavení s pomocí Českého svazu kanoistů opravit.
31. 08. V areálu Dvůr Nové Zámky byl u příležitosti jezdeckých závodů položen základní
kámen k víceúčelové sportovní hale. Hala o rozměrech 100 x 37 metrů by měla vytvořit
zázemí pro sportovce, má mít vnitřní tribunu o kapacitě 180 sedících diváků, prostory pro
občerstvení a 86 boxů pro ustájení koní. Zahájení výstavby začalo poklepáním kladívka na
základní kámen Ing. Davidem Dostálem (generálním ředitelem společnosti PAPCEL,a.s.),
starostou města Ing. Zdeňkem Potužákem, Ing. Petrem Entnerem (dodavatelem
stavebních prací) a Ing. Petrem Gottwaldem (projektantem stavební části a autorem
návrhu).
01. 09. Přes sto tisíc dětí jde dnes poprvé do školy. Ve výuce čeká žáky řada změn –
například zlomky se budou učit už na prvním stupni, přibude dopravní výchova nebo od
osmé třídy druhý povinný jazyk. V našem kraji usedlo do lavic prvních tříd bezmála sedm
tisíc prvňáčků, zapsáno bylo 6 918.
04. 09. K životnímu jubileu připravil Fotoklub Litovel výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma
ve Výstavní síni MK od 5. do 27. 9. Úvodní slovo pronesl prof. Mgr. Jindřich Štreit a hudební
doprovod obstarala kapela Střemkoš.
06. 09. Zahájení tanečních kurzů pro mládež a pro dospělé pod vedením tanečních mistrů
Coufalových.
07. 09. – 15. 09. Dny evropského dědictví – European Heritage Days s národním tématem:
Památky v novém světle. Město Litovel přihlásilo k EHD kapli sv. Jiří, Muzeum Litovel,
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radniční věž a Svatojánský most. Jejich prezentace bude mimo jiných zajímavostí náplní
Litovelských slavností 14. 9. 2013.
09. 09. „Litovelský biotop měl plno, za srpen ho objevilo 8 000 lidí,“ píší noviny. Tak přece
úspěch! Skvělá návštěva! „Loni na staré koupaliště za celou sezónu přišlo na čtyři tisíce lidí,
letos jich jen za srpen osm tisíc,“ pochvaluje si Karel Zmund, ředitel Technických služeb
Litovel, které biotop spravují. Co čeká koupaliště nyní? Kromě drobných kontrol téměř nic
a při běžném biotopu se voda na zimu nemusí vypouštět klidně šest až sedm let.
10. 09. Koncert ZUŠ Litovel a recitál Lenky Schönové a jejích hostů v Koncertním sále MK.
12. 09. Na 27. zasedání Zastupitelstva města Litovle byly oceněny významné úspěchy
členů TJ Vodní sporty Jana Patáka a Michala Šmoldase, kteří získali medaile na Mistrovství
světa juniorů na divoké vodě v rakouském Loferu; žáků ZŠ Vítězná Martiny Ivanové (1.
místo) a Radka Müllera (3. místo) z Mistrovství světa v záznamu a zpracování textů v Belgii
a Jiřiny Ščučkové, která na Mistrovství světa v cyklistice v italském Torinu získala dvě zlaté a
jednu stříbrnou medaili. Každý ze jmenovaných obdrží i finanční dar v hodnotě 2 000 Kč.
Oceněn byl i oddíl TJ Vodní sporty a jeho hlavní trenér Tomáš Kutý. S oceněním byla
spojena finanční částka 5 000 Kč.
14. 09. Litovelské slavnosti se nakonec dočkaly příznivého počasí, a tak měly nejen
početnou galerii hostů, ale i bohatý program s vyvrcholením vystoupení WALDA GANGu a
skupiny KRYŠTOF. Mimo náměstí byly akce i u muzea, v parku u GJO, na hřišti sokolovny,
v knihovně a kapli sv. Jiří. Současně v rámci Dnů evropského dědictví proběhla procházka
městem za architekturou 20. století a výstupy na radniční věž. Více v kapitole Slavnosti.
15. 09. Odvrácená tvář slavností: ze zaparkovaného auta v Opletalově ulici ukradli zloději
mixážní pult, činely a stojan na klávesy. Zloděj věci ukradl z nákladního prostoru po
vylomení zámku dveří. Způsobil škodu přes 71 tisíc korun. Takhle k nám umělci na
vystoupení asi brzy jezdit přestanou!?
15. 09. Plánovaný superkros v chořelické cihelně byl pro nezpůsobilost tratě po vydatných
deštích zrušen.
16. 09. Naši fotbalisté v krajském přeboru se pomalu prokousávají tabulkou výš. Po
sedmém kole jsou na 8. místě s 10 body a skóre 9:11, když 3x vyhráli, 1x remizovali a 3x
prohráli. V posledním kole porazili Troubky 2:1, když branky „našich“ zaznamenali Baranek
a Dragon.
17. 09. O přízeň voličů v předčasných volbách se bude ucházet 24 stran a hnutí, v našem
kraji 18. Je to moc, nebo málo? Jsou mezi nimi parlamentní stálice, zářící supernovy i
tradiční kolorit různých volebních klání v podobě černých děr. U těch stálic jsou lídry
známé osobnosti:
Roman Váňa, elektroinženýr (ČSSD); Martin Novotný, primátor
Olomouce (ODS); Jitka Chalánková, dětská lékařka (TOP 09); Marian Jurečka, soukromý
zemědělec (KDU-ČSL); Martin Škabrada, VŠ pedagog (Strana zelených); Jaroslav Faltýnek,
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manažer (hnutí ANO); Radek Augustin, vedoucí Úřadu vlády ČR (SPOZ); Alexander Černý,
předseda OV KSČM (KSČM). Případní vítězové voleb slíbili, že se vzdají funkcí.
19. 09. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd na Rejvíz a do Karlovy Studánky za
většinou slunečného, ale chladného již podzimního počasí. Účastníků bylo 49 a zaujala je
především nová úprava hatí k Mechovému jezírku na Rejvízu a nově opravený hotel
Hubertus v Karlově Studánce. Škoda, že nebylo možné realizovat výjezd na Ovčárnu pro
odpolední nepřízeň počasí. Přesto byli všichni výletem nadšeni.
19. 09. Další zábavný pořad Hanácké ambasády s Hanáckó mozekó pro příznivce
hanáckého nářečí v Koncertním sále MK s tématem „bode to o tém, co chceme dělat
dál, po tech prvnich 10-ti letech“ s obligátními vypravěči Zdeňkem Braným, Miluškou
Flášarovou, Petrem Linduškou a pozvaným vypravěčem z Kostelce na Hané.
23. 09. Zahájení kurzu orientálních tanců pod vedením lektorky Leilah Rana (alias Jany
Rosskohlové) v Koncertním sále MK. Kurz bude probíhat každé pondělí od 23. 9. do 18. 11.
2013.
24. 09. Koncert Ivy Kevešové v Malém sále Záložny. Zazněl chanson a jazz v podání Ivy
Kevešové (zpěv), Jiřího Kubici (piano), Miloše Pohla (bicí), Vladimíra Veselého (kontrabas)
a Martina Stánce (saxofon).
25. 09. Seniorklub Litovel připravil další z prezentací spolupracujících organizací, tentokrát
Litovelských novin. Redaktorka Mgr. Helena Kaštilová si připravila průřez historií novin,
přiblížila současnost a uvedla o nich zajímavé údaje. Posluchače zaujala svou
bezprostředností a v diskusi se objevily i podnětné návrhy na doplnění jejich obsahu o to,
co občany nejvíce zajímá. Škoda jen poměrně malé účasti seniorů (22).
27. 09. Češi oslavují nový svátek – Den českého piva. Je to v předvečer svátku svatého
Václava, patrona českého zlatého moku. Do oslav se zapojil i litovelský pivovar, který pro
své příznivce připravil ochutnávku svátečního piva Václav, které uvařil speciálně pro tuto
příležitost. Bude se čepovat ve stovce restaurací.
28. 09. První koncert nového cyklu KPH: Dana Mimrová (flétna), Miroslav Vilímec (housle),
Jan Petr (klavír). Na programu byla díla Georga Philippa Telemana, Carla Stamize,
Ferdinanda Weise, Antonína Dvořáka, Ulf-Diethera Soyky, Herberta Zaglera, Petera
Richtera a Wofganga Amadea Mozarta. Návštěva obvyklá, tzn. malá!
30. 09. Na vedení Města Litovel byl pozván kronikář města PhDr. Josef Hubáček u
příležitosti jeho 75. narozenin, kterých se dožívá dne 6. 10. Obdržel kytici a dárkový koš a
byla oceněna jeho práce pro město ve funkci předsedy Seniorklubu Litovel a kronikáře
města. Fotografie ze setkání a poděkování bylo umístěno na web města.
01. 10. Státní volební komise vylosovala čísla pro subjekty předčasných voleb: 1. ČSSD, 2.
Svobodní, 3. Piráti, 4. TOP 09, 5. Hlavu vzhůru, 6. ODS, 7. Romská demokratická strana, 8.
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Klub angažovaných nestraníků, 9. Změna, 10. Strana soukromníků, 11. KDU-ČSL, 12. Volte
Pravý blok, 13. Suverenita – SZR, 14. Aktiv nezávislých občanů, 15. SPOZ, 16. Občané, 17.
Úsvit nové demokracie Tomia Okamury, 18. DSSS, 19. Československá strana socialistická,
20. ANO 2011, 21. KSČM, 22. LEV21 – Národní socialisté, 23. Strana zelených, 24. Koruna
česká.
02. 10. Na ulici 1. máje 628/6 bylo otevřeno Asijské bistro pana Ngoc Anha, které za ceny
od 20 do 75 Kč nabízí široký výběr jídel asijské kuchyně. Přílohy jsou po 20 Kč – vařená rýže,
smažené nudle, hranolky. Pro labužníky je připravena křupavá kachna (600 g) za 130 Kč.
02. 10. Cyklovýlet do nově budovaného areálu Nových Zámků připravil Seniorklub ve
spolupráci s Letopiseckou komisí. Počasí cyklistům přálo a sešlo se jich na dvacet.
02. 10. Vernisáž neobvyklé výstavy v MK: Památky očima mladých. Jde o výstavu prací
dětí z celé České republiky, jež se prostřednictvím svých škol zapojily do výtvarné soutěže,
kterou vyhlásilo město Kutná Hora. K vidění byly i práce dětí z Litovle a Nasobůrek. Výstava
je zpřístupněna do 31. 10. 2013.
05. 10. Muzejní společnost Litovelska, o.s., uspořádala autobusový zájezd za poznáním
severomoravských jeskyní Na Pomezí a Na Špičáku a účastníci současně navštívili město
Jeseník.
05. 10. 19. ročník Free Litovel Bob Cup, Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním
závodu tříčlenných štafet, mezinárodní Akademické MČR v extrémním závodu štafet –
Závod, který se nevzdává – se konal za slunečného, i když chladného počasí v areálu
kempu TJ VS Litovel. Závod ovládla štafeta v čele s olympijským vítězem Jaroslavem
Kulhavým, s nímž závodil běžec Radek Hübl a kajakář Tomáš Slovák. Trojice pod hlavičkou
Pivovar Litovel/OpavaNet zvládla 45 kilometrů trati Litovelským Pomoravím v čase 2:08:57.
Více viz v kapitole Slavnosti.
5. – 6. 10. Závody v bývalé cihelně v Chořelicích: Evropský i domácí pohár (EUROPAN CUP)
pitbiků ACSI Mini a Mezinárodní mistrovství ČR v superkrosu Buksa/Ados se první den
zkomplikovalo vážným zraněním mladé ženy, která nečekaně vstoupila do závodní dráhy
a byla sražena motorkou. Vrtulník ji dopravil do FN Olomouc s vážným zraněním hlavy. Zde
byla operována a je v umělém spánku napojená na dýchací přístroj a ve stabilizovaném
stavu. Prestižní titul mezinárodního mistra si podle očekávání vyjel Francouz Florent Richier
před stájovým kolegou Martinem Michkem.
06. 10. Vystoupení koledníků - pěveckého kroužku při Husově sboru v Litovli v kapli sv. Jiří.
Proveden byl hudebně-literární pořad „Vzdávejme pánu chválení“.
07. 10. Předvolební agitace nás zahlcuje ze všech stran a podle průzkumu TNS Aisa pro ČT
by vyhrála ČSSD (29 %) před ANO (13 %), KSČM (11 %), TOP 09 (9,5 %), ODS (8,5 %), KDUČSL (6,5 %) a SPOZ (5 %). Do Sněmovny by se nedostal Okamurův Úsvit (4,5 %) ani Strana
zelených (3,5 %).
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10. 10. „Vlakem na Kolín“ – turné folkové skupiny NEŘEŽ a Katky Koščové ve Velkém sále
Záložny. Dostavil se značný počet příznivců folku a největší úspěch měly hity skupiny Nerez
a Zuzany Navarové.
11. 10. Stav sedmileté dívenky, která se prakticky utopila při otevření našeho koupaliště 1.
srpna se výrazně zlepšil. Po pobytu na JIP FN Olomouc a v hyperbarické komoře v Ostravě
už chodí, mluví a je v péči rehabilitačního ústavu.
12. 10. 5. Slavnostní historický sraz litovelských Staroměšťáků se konal v hostinci Modrá
hvězda („U Wirzingerů“) od 12 hodin. Po společném fotografování následovala prohlídka
kostela sv. Filipa a Jakuba a pak posezení a besedování s hudbou a prezentací filmu. Byl
také vydán již třetí almanach poukazující na novou současnou podobu Starého města.
13. 10. Nedělní divadelní pohádka plná dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným
šátkem „Ferda mravenec“ z knížek Ondřeje Sekory ve Velkém sále Záložny.
13. 10. Společnost SEV Litovel po prudce rostoucí poptávce po gramofonech na
zahraničních trzích zvýšila loni tržby o více než čtvrtinu, na rekordních 190 milionů korun
(zpráva z tisku).
15. 10. Do brambor už se nikomu moc nechce, je to dřina… Letos se urodilo v Česku
nejméně brambor od války. Pěstování je daleko pracnější, než je tomu u obilí, a takřka bez
dotací. Zemědělci jich proto málo vysadili, navíc přišly povodně a horka. Osazeno bylo
pouze 23 300 hektarů, zhruba pětina toho, co před dvaceti lety. Cena se oproti loňsku
zdvojnásobila, v obchodech se kilo prodává kolem 15 korun.
16. 10. Seniorklub Litovel pořádal další z prezentací spolupracujících organizací – tentokrát
s Ing. Ludmilou Zavadilovou, ředitelkou Charity Šternberk, střediska Litovel a Charitního
mateřského centra Rybička. Zajímavé informace o charitní pečovatelské službě, sdílené a
odlehčovací péči či o Adopci na dálku. Účast 32 seniorů, řada konkrétních dotazů.
18. 10. Mikroregion Litovelsko a Městská knihovna Litovel připravily setkání
s europoslancem Ing. Janem Březinou ve vestibulu knihovny. Současně byli vyhodnoceni
vítězové kvízové soutěže 9. tříd litovelských ZŠ o EU. Beseda byla zajímavá, dotazy „na
tělo“ a účastníci obdrželi malý dárek. Z 34 zúčastněných tvořili převážnou většinu senioři.
18. 10. Ve věku 70 let zemřel pan Pavel Veselý, státní zaměstnanec v. v., předseda MO
KSČM, po jedno volební období místostarosta města, od roku 1990 člen Zastupitelstva
města Litovle, včelař, zahrádkář a dobrý přítel. Čest jeho památce!
18. 10. Divadelní představení pro děti „Rákosníček a jeho rybník“ ve Velkém sále Záložny.
18. 10. Další z koncertů KPH přivedl do Litovle violoncellistku Kristinu Fialovou a kytaristu
Patricka Vacíka. V Koncertním sále MK předvedli skladby G. P. Telemanna, M. Brucha, M.
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Maraise, M. Ravela, G. Fauré a A. Piazzolly. Zajímavé podání, běžně malá návštěva.
Škoda!
19. 10. Muzejní společnost Litovelska, o. s., a Letopisecká komise připravili Procházku
litovelským hřbitovem II., kterou vedla paní Marie Hrubá. Na 35 účastníků si prohlédlo
hroby významných osobností města (J. Smyčka, E. Stoklas, J. Cerha, K. Hnátnický, J. Hora
aj.) a seznámilo se s jejich osudy i významem pro město. Další díl komentované procházky
bude na jaře 2014.
19. 10. III. velký podzimní Country bál ve Velkém sále Záložny. Hrála kapela NÁHODA
z Prostějova a COUNTRY EXPRES z Olomouce. V programu vystoupila i taneční skupina
COLOREDO z Přerova a TRNKY BRNKY – Novoveské šťabajzny. Tombola byla bohatá,
podával se „gulášek“ a pro žánrově oblečené bylo přichystáno překvapení.
22. 10. KOMICI, s.r.o. – Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Tomáš Matonoha ve stand-up comedy
show - celovečerním představení vycházejícího z populárního televizního pořadu „Na
stojáka“ ve Velkém sále Záložny
23. 10. Beseda se spisovatelem, ilustrátorem, sportovcem, sběratelem a knihkupcem
panem Petrem Linduškou byla připravena ve spolupráci Senioklubu Litovel a Letopisecké
komise v Malém sále Záložny. Aktér představil bohatou tvorbu malířky a ilustrátorky Marie
Fischerové-Kvěchové komentovanou výstavkou a svou tvorbu v hanáčtině ukázkami
z nové knížky „Hanácká konverzace pro Pražáky… aneb Vítejte na Hané“. Na 30
účastníků se srdečně zasmálo a pobavilo a vyslovilo se pro pokračování spolupráce
v roce 2014.
23. 10. Litovel zažila svátek házené - Tatran hostil v osmifinále poháru mužstvo Cementu
Hranice. Šlo o souboj dvou lídrů, když domácí vládnou bez porážky 1. lize a Hranice
momentálně panují v extralize. Nábojem se stali i odchovanci v týmech soupeřů: Matěj
Konšel a Jaroslav Zemánek za Cement a hranický Jakub Dolák v dresu Tatranu. Vše
skončilo nakonec v neprospěch našich v poměru 24:26, když ještě v poločase vedli 11:10.
24. 10. Krajské kolo Ekologické olympiády – tradiční soutěž pro tříčlenná družstva studentů
SŠ Olomouckého kraje ve velké zasedací místnosti litovelské radnice. Pořadatel DDM
Litovel.
25. 10. Litovelský PAPCEL v závěru roku zahájí dodávku prvních strojů pro nový papírenský
závod v Bělorusku. Zakázka na stavbu a vybavení závodu v rekordní hodnotě 69 milionů
eur (1,78 miliardy korun) ve městě Šklov bude dokončena v roce 2015.
25. – 26. 10. Předčasné parlamentní volby skončily velmi podivně. Podle očekávání
zvítězila ČSSD s 20,45 % odevzdaných hlasů (50 poslaneckých křesel), na dalších místech
pak: ANO – 18,65 % (47), KSČM 14,91 % (33), TOP 09 11,99 % (26), ODS – 7,72 % (16), Úsvit –
6,88 % (14) a KDU-ČSL – 6,78 % (14). Další strany nepřekročily hranici 5 %, SPOZ skončila až
na 11. místě s 1,51 % (75 113 hlasů). Vítězná ČSSD se však štěpí a tak ANO i lidovci čekají,
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s kým vlastně budou jednat o spolupráci. ODS řeší volební debakl. Složit funkční vládu
bude obtížné! Více v kapitole Parlamentní volby 2013.
27. 10. Noc byla o hodinu delší, když se ve tři hodiny posunuly ručičky hodin o jednu zpět a
Česko se v příštích pěti měsících vrátí k – v našich krajích přirozenému – středoevropskému
času, přezdívanému zimní. Petice proti změnám času opět nebyla úspěšná a pro většinu
lidí je zcela zbytečná. Argumenty energetických úspor dávno přestaly platit!
28. 10. O státním svátku prezident Miloš Zeman poprvé ve své funkci uděloval vysoká státní
vyznamenání. Bylo jich 29 a medaili dostali levicový sociolog, bývalý ministr průmyslu i
mořeplavec. Ceny byly nejen pro kamarády, ale i přátele z kampaně. Někteří se ocenění
nedožili, jako disident a politický vězeň Pavel Wonka, závodník František Šťastný, házenkář
Jiří Vícha nebo autorka pomníku lidických dětí Marie Uchytilová-Kučová. Pro vyznamenání
si na Hrad odmítl přijít hudebník Vladimír Mišík.
29. 10. Podzimní koncert v kapli sv. Jiří k výročí republiky byl ve znamení udělování ocenění
„Osobnost Litovle“ a koncertu folkové zpěvačky Jitky Šuranské za doprovodu kytaristy a
basisty. Jako „Osobnosti Litovle“ byli oceněni: Mgr. Božena Halvová, Milan Beňa, PhDr.
Josef Hubáček, Miroslav Pinkava a Lubomír Šik. Více v kapitole Galerie úspěšných.
30. 10. Seniorklub Litovel ve spolupráci s Městem Litovel k Mezinárodnímu dni seniorů (1.
10.) připravil ve Velkém sále Záložny bláznivou divadelní show s litovelskou komediální
skupinou MANIACI pod vedením pana Viktora Kohouta „Řvali až spadli aneb Indiana
Džouns na poslední bobří výpravě“. Vstupné bylo pro všechny seniory nad 55 let z Litovle a
místních částí zdarma. Po přestávce předvedl soubor pohádku O dvanácti měsíčkách a
pak retroshow z hudebních hitů 60. – 90. let, které obecenstvo v počtu kolem 150 přijalo
s nadšením a bouřlivým potleskem. Snad vznikla tradice oslav tohoto svátku pozváním
všech seniorů na zajímavou kulturní akci, hrazenou Městem Litovel.
31. 10. Na 5. 11. již ohlášena návštěva města prezidentem republiky Milošem Zemanem se
odkládá na pozdější dobu. Prezident si zranil koleno a několik týdnů se bude léčit.
Náhradní termín návštěvy není dosud znám.
01. 11. Z sKarty je jen kus plastu, lidé opět musí na úřad. Na 280 000 lidí má doma kartu pro
výplatu sociálních dávek, kterou od dnešního dne zákon zrušil. Definitivně nefunkční bude
od dubna 2014. Část lidí bude muset dát úřadu vědět, kam chce dávky posílat. Projekt se
prodražil, nedožil se ani dvou let.
01. 11. Na ulici Příčné se předvedla MONSTER TRUCK SHOW ZELENAY – obří nákladní
automobily ukázaly jízdu na dvou kolech, kotrmelce s autem, kaskadérské kousky včetně
průjezdu ohněm, za velkého zájmu diváků. Majitelem show a jedním z jezdců a kaskadérů
je právě pan Tomáš Zelenay.
02. 11. Čistka v režii Rusnokovy vlády: mění se vedení Povodí Moravy. Pokračuje tak série
změn ve státních firmách. Tři týdny před volbami obměnil ministr zemědělství v demisi
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Miroslav Toman (SPOZ) dozorčí radu, nyní končí i stávající generální ředitel Radim Světlík.
Až dosud byl státní podnik se 700milionovým rozpočtem označován za baštu ODS – s tím je
konec.
03. 11. S litovelským fotbalem to před koncem podzimní části soutěže moc dobře
nevypadá: po 15. kole jsou až na 12. místě (pátí od konce) se 16 body za 5 výher, 1 remízu
a 9 proher s poměrem gólů 17:27.
03. 11. Mezinárodní utkání v házené mohla nečekaně vidět Litovel: do sportovní haly ZŠ
Vítězná si pozvali družstvo arabských emirátů z Abú Dhabí, kteří jsou v Česku na
tréninkovém pobytu a ve vzájemném utkání o jediný gól zvítězili naši.
03. 11. Tak vysoká výhra ve Sportce u nás ještě nikdy nepadla! Jediný výherce
z Chrudimska získal největší loterijní výhru všech dob u nás a to 399 904 705 Kč. Sázející
zvolil náhodný typ kombinace čísel podle počítače. Sazka na to, že padl jackpot, může
doplatit v tržbách.
04. 11. MF DNES přináší seriál o osobnostech, jejichž osud je úzce spjat s Olomouckým
krajem v cyklu ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc. Vychází z jeho nové
expozice s názvem Galerie osobností Olomouckého kraje a zařadila mezi ně i siláka
z Hané Gustava Frištenského. Obsáhlý článek spojila s pozváním na odhalení jeho sochy
9. 11. v prostoru u sokolovny (viz dále).
06. 11. Neobvyklá fotovýstava ve Výstavním sále MK prezentuje přírodní snímky člena
Fotoklubu Litovel Jana Nováka „Máme rádi zvířata“. V úvodním slovu Ing. Dolinského byla
zdůrazněna skromnost, obrovská trpělivost a takřka profesionální dovednost zachycení
neobvyklých situací ze života zvířat objektivem fotoaparátu Jana Nováka. Snímky jsou
nádherné a výstavu by měli navštívit i žáci škol, které by nepochybně zaujala. Výstava
bude zpřístupněna do 29. listopadu.
06. 11. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Moravského divadla Olomouc
na muzikálovou férii „Hvězdy tančí“. Pořad se velmi líbil a zájezd byl plně obsazen.
06. 11. V rámci divadelních představení sezóny vystoupili ve Velkém sále Záložny herci
divadla PALACE THEATRE z Prahy s hrou Noela Corvarda, v překladu J. Z. Nováka a v režii
Petra Hrušky „Líbánky aneb láska ať jde k čertu“ s výborným výkonem celého souboru,
především Jiřího Langmajera. Příjemný divadelní večer!
07. 11. Představení pro děti z MŠ a ZŠ včetně veřejnosti „O medvědu Ondřejovi“ ve Velkém
sále Záložny.
07. 11. Setkání a beseda se spisovatelkou Jarmilou Cholinskou měla být rozloučením
s tvorbou autorky. Moderoval Mgr. Mirko Spurník, doprovázela hudební skupina STŘEMKOŠ,
ukázky z tvorby přednesli Věra Voříšková, Zdeňka Kolářová a Petr Komárek. Autorka vtipně
komentovala svůj život i literární dráhu, která dozajista ani v jejích 89 letech nekončí.
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K vidění byla výstava ilustrací Jany Motlové, fotografie dr. Vítězslava Kollmanna a koutek
„šlendriánství“.
07. 11. Rozsáhlý průzkum Místo pro život, který zkoumal životní podmínky a spokojenost
obyvatel, ukázal, že náš kraj opět patří k nejhorším v Česku, když ze 14 regionů skončil na
11. místě. Jako dobré místo k životu propadl. Více v kapitole Olomoucký kraj.
7. 11 – 27. 12 Výstava vánočních pohlednic ve výstavním sále Muzea Litovel.
08. 11. Slavnostní chvíle města – odhalení sochy zápasníka Gustava Frištenského v prostoru
před sokolovnou. Zúčastnili se významní hosté – senátoři Karel Korytář a Martin Tesařík,
představitelé Olomouckého kraje - náměstci hejtmana Radovan Rašťák a Ivona
Kubjátová, představiteé města, sponzoři, synovec a jmenovec mistra (který přijel ze
Švýcarska) i kolem dvou set diváků. Hosté a sponzoři dostali dárkem knihu „Silný jako
Frištenský“ a pivo-speciál Gustav 13°. Více v kapitole Slavnosti.
09. 11. Narozeninové hody Pivovaru Litovel – oslavy 120. výročí založení podniku. K vidění
byla historická řemesla, k nákupu farmářské trhy a k občerstvení klasicky vařené pivo a
pivní punč. Vystoupila cimbálová muzika, Banjo Band Ivana Mládka skupina KREYN. Pro
prvních 500 návštěvníků byla ochutnávka pivního punče zdarma. Více v kapitole Slavnosti.
10. 11. Filipíny zasáhl ničivý tajfun Haiyan. Podle odhadů zasáhl živel různou měrou
nejméně 4 miliony lidí a tisíce jich usmrtil. Prezident v zemi vyhlásil stav kalamity a
v některých městech stav nouze. Více v kapitole Počasí.
10. 11. Přehlídku tanečních kolektivů i sólo tanečníků v disko tanci „O zlatou rybičku“
uspořádal DDM ve Velkém sále Záložny. Zacvičit na hudbu si mohli i diváci.
11. 11. Zdá se, že máme novou tradici – Svatomartinskou husu. Snad všechny litovelské
restaurace se předháněly s nabídkou na husu nebo alespoň husí stehno se zelím a
knedlíkem, jeden nevěděl, kam si nejlíp zajít. Svatomartinské víno se mohlo otevřít až dnes
přesně v jedenáct hodin, takže i zapít husu bylo čím (i když všichni spíše doporučují po
mastném jídle pivo!).
12. 11. Konečně se v politice něco děje: začínají Sobotkovy námluvy. Předseda ČSSD se
zbavil oponentů a začíná jednat s ANO a KDU-ČSL o vládě. Vlastními spory ztratili sociální
demokraté dva týdny času, během kterých ANO a lidovci jednali sami. Zatím se shodli na
rozdělení sil ve Sněmovně, ovšem největší střet se čeká kolem otázky daní a církevních
restitucí.
12. 11. Filmový festival zimních sportů – SNOW
Pořadatelem byl pan Rosťa Navrátil.

FILM FEST v Malém sále Záložny.

13. 11. Seniorklub Litovel připravil besedu v Malém sále Záložny s cestovatelem panem
Jiřím Škurkem o Bajkalu. Se zájmem vyslechli účastníci (35) informace o nejstarším jezeře na
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Zemi, které obsahuje 1/5 světových zásob povrchové sladké vody a jehož maximální
hloubka je 1 680 metrů. Cesta na kole podél jezera byla zachycena na osobitých
snímcích, zajímavé byly i zážitky a příhody cestovatele.
14. 11. Atraktivní koncert KPH ve varně Pivovaru Litovel opět přilákal početné posluchače.
EPOQUE QUARTET ve složení David Pokorný (housle), Vladimír Klánský (housle), Vladimír
Kroupa (viola), Vít Petrášek (violoncello) spolu s Irvinem Venyšem (klarinet) předvedli
skladby W. A. Mozarta, Alana Hulmana, Jana Kučery, Petra Wajsara a Sylvie Bodorové a
vysloužili si oslavné ovace více než stovky spokojených milovníků hudby.
15. 11. Tradiční pietní shromáždění u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a
demokracii spojené se vzpomínkami na události 17. listopadu 1939 a 1989 a položením
květin k pomníku Jana Opletala se za účasti vedení města a hostů konalo u litovelského
gymnázia. V aule gymnázia pak byla zahájena výstava Jiřího Doležela „Stopy paměti“.
15. – 17. 11. Zlaté české tenisové časy pokračují – obhájili jsme loňskou výhru v Davisově
poháru! Ve finále v Bělehradě sice získal dva body za výhru v singlech Novak Djokovič,
současná světová „dvojka“, ale naše body získali Tomáš Berdych i Radek Štěpánek za
vítězství nad Lajovičem a společně ve čtyřhře nad Zimonjičem a Bozoljacem. Že „salátová
mísa“ jde opět do Česka, rozhodl až v pátém zápase finále vítězstvím nad Lajovičem 3:6,
1:6 a 1:6. Naši hrdinové tak vstoupili do tenisové historie!
15. 11. Uspávání broučků a zvířátek – lampičkový průvod dětí a rodičů k chatě Doubravě
pořádaný MC Rybička. Na akci spolupracovalo i Město Litovel, Trubači z Doubravy a
Myslivecký spolek Litovel.
17. 11. Litovelští fotbalisté se pomalu šplhají vzhůru tabulkou. Po 17. kole už jsou na 9. místě
s 22 body po 7 výhrách, 1 remíze a 9 prohrách s poměrem branek 25:31. Výrazně si
pomohli v posledním kole, kdy porazili doma mužstvo Konice A v poměru 4:1.
18. 11. Němečtí rytíři vytáhli do boje o hrady a lesy, když si v rámci církevních restitucí řekli
o osm nemovitostí, včetně hradů Bouzov a Sovinec, Lázní Karlova Studánka a zámku
v Bruntále. Požadují také navrácení pozemků o rozloze přesahující 13 500 hektarů. Výzvu
podala nástupnická organizace Řádu německých rytířů. Podle náměstka ministra kultury
Františka Mikeše však nemají na vydání majetku nárok, protože byl zabaven podle
Benešových dekretů. Řád ovšem argumentuje tím, že konfiskaci majetku ještě před 25.
únorem 1948 zrušil soud.
19. 11. Muzejní společnost Litovelska, o. s. ve spolupráci s Muzeem Litovel uspořádalo
komentovanou prohlídku aktuální muzejní výstavy a besedu s názvem Sběratelství
pohlednic a svatých obrázků, kterou realizoval Ing. Josef Moša, CSc., sběratel a
vystavovatel.
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20. 11. VIVA MEXICO – Yucatan, Baja California a tacos – diashow česko-rakouské dvojice
cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani. Byly prezentovány krásy Mexika na fotografiích a
videích s poutavým komentářem ve Velkém sále Záložny.
21. 11. Šéf ČSSD jedná s církvemi, aby se dobrovolně vzdaly části náhrad slíbených státem.
Argumentuje přístupem papeže Františka, který propaguje chudou a skromnou církev.
Pěknou odezvou byla karikatura v MF DNES, kde „promlouvá“ kardinál Duka: „Ano, je
těžké čelit takové morální autoritě, která si z chudých poslaneckých náhrad dokázala
uškudlit na mnohamilionový byt…“ Trefa!
22. 11. Fanoušci tvrdého rocku a metalu si nenechali ujít koncert skupiny ŠKWOR s názvem
Sliby – Lži Tour. Zazněly známé hity, jako Proč pocit mám, Křídla, Střepy, Může se stát nebo
Pohledy studený ve Velkém sále Záložny. Skupina v současnosti již patří k nejznámějším
českým hardrockovým či metalový skupinám. Na koncert dorazilo bezmála 550 fanoušků.
25. 11. První den zasedání nové Sněmovny – poslanci složili poslanecký slib. Po třech
měsících tak začala Poslanecká sněmovna znovu fungovat. Jejím předsedou se posléze
stal Jan Hamáček (ČSSD), místopředsedy Jaroslava Jermanová (ANO), Pavel Bělobrádek
(KDU-ČSL) a Vojtěch Filip (KSČM).
26. 11. Tisk se zamýšlí nad náklady stran na volby a mimo jiné uvádí v kategorii sponzorů
firmy, které sponzorují několik stran zároveň, a to mnohdy bez ohledu na levicovou či
pravicovou. Čtvrt milionu korun dostalo loni pravicové hnutí ANO od společnosti MJM
Litovel a 100 000 korun i levicová SPOZ. Není divu, že na kandidátce SPOZ se objevil
předseda představenstva MJM Ing. Šuba na třetím místě!
27. 11. Seniorklub Litovel již tradičně připravil setkání s vedením Města Litovel a vedoucími
spolupracujících organizací v Koncertním sále MK. Sešla se více než stovka seniorů a hostů,
přijeli i senioři z Choliny, jejichž Taneční soubor seniorů připravil kulturní vystoupení. Vedení
města ocenilo přínos organizace k aktivnímu kulturnímu a společenskému životu seniorů a
přislíbilo i nadále podporu. Následovala zábava s tancem a dobrou náladou.
28. 11. V rámci KPH se uskutečnil „Koncert tónů a barev“ v Mladečských jeskyních jehož
generálním sponzorem byla Vápenka Vitoul, s.r.o. Vystoupil Jiří Pazour s klavírními
improvizacemi a Olga Volfová s improvizacemi malby. Šlo o netradiční pořad, v němž
dochází ke spojení dvou uměleckých světů: hudby a výtvarného umění. Velmi zajímavé a
inspirující!
29. 11. Sdružení ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli
připravili 16. ročník prodeje vánoční hvězdy ve vestibulu MK.
29. 11. Na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí účinkovaly děti z MŠ
Gemerská, ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná a MŠ a ZŠ Nasobůrky. Divadlo KVELB, přijelo
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s představením na chůdách ANDĚLÉ, vystoupil SPS PALORA, nechyběla Ježíškova pošta,
punč a občerstvení a v závěru překrásný barokní ohňostroj.
30. 11. Ve Velkém sále Záložny proběhlo tvoření vánočních a adventních dekorací pod
vedením zkušené floristky z Olomouce. V ceně byl vstup a základní materiál, přízdoby bylo
možno si dle výběru zakoupit na místě.
01. 12. První sudy s vánočními pivními speciály začaly expedovat středomoravské
pivovary, které vánoční pivo uvařily v omezeném množství. Pivovary z Litovle, Hanušovic a
Přerova si pochvalují rostoucí poptávku po těchto speciálech a jejich produkci
v posledních letech zvyšují. Sváteční pivo Gustav uvedl na předvánoční trh i náš pivovar,
který poprvé nabídl i dárkové balení s pěti lahvemi a půllitrem. Celkovou produkci
vánočního piva zvýšil o 10 % - na 1 000 hektolitrů.
04. 12. Naši házenkáři si vedou více než dobře, když po 10. kole vedou 1. ligu mužů s 15
body za 7 vítězství, 1 remízu a 2 porážky se skóre 284:248. V posledním kole prohráli
s Bystřicí pod Hostýnem na její palubovce 30:23 a za „naše“ nejvíc branek dali Barabáš 7 a
Dolák 4.
05. 12. VII. slet čertů, Mikulášů a andělů na náměstí s tradiční soutěží o nejlepší masku pro
děti a dospělé, včetně zábavného programu. Vystoupily děti ze ZŠ Jungmannova
(dramatický kroužek Rolnička), ZŠ Vítězná (dramatický kroužek Zvoneček) a Dětského
domova Litovle (dětský sboreček Rolnička), provádělo se zapisování hříchů u Lucifera,
k dispozici byla Ježíškova pošta i s Mikulášem (děti si mohly napsat nebo nakreslit přání a
poslat je „Andělskou poštou“). K vidění byla originální ohňová show MAGNIS, umělecký
kovář, interaktivní hudebně-divadelní představení Příhody kluka BomBarďáka a k poslechu
hudební skupina BLACK ROSE. V 16 hodin bylo vyhodnocení a předání cen nejlepším
maskám.
08. 12. „Nezmarné Vánoce“ – velký vánoční koncert ve Velkém sále Záložny, na kterém se
představila více než stovka zpěváků a hudebníků. Nejprve vystoupil SPS SENZAKORD pod
vedením Hany Kaštanové spolu se smyčcovým orchestrem ZUŠ Uničov, potom vystoupení
folkové skupiny NEZMAŘI a v závěru vystoupili všichni účinkující s písněmi Hallelujah a Bílé
Vánoce. Velký úspěch měli vedle místních umělců i Nezmaři s písněmi Růže, Bodláky ve
vlasech, Jen pár dní, Fénix.
9. – 10. 12. Ježíškova dílnička v Koncertním sále MK – výroba vánočních ozdob a dekorací
v rámci Vánoční výstavy (ve spolupráci s DDM Litovel).
9. – 17. 12. Vánoční výstava v Koncertním sále MK – prodej vánočních ozdob a dekorací
spojený s výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel).
9. – 17. 12. Výstava studia ATELIÉR ve Výstavní síni MK – prodejní výstava litovelských
výtvarníků.

39

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
10. 12. Robert Thomas: „Mandarínková izba“ – komedie plná francouzského espritu a
šarmu vypráví příběhy lidí ve vtipných jednoaktovkách. Vystoupili: Zuzana Tlučková, Maroš
Kramár, Pavol Topoľský a Bibiana Ondrejková - herci Teatro Wüstenrot z Bratislavy.
11. 12. Konec poplatků v nemocnici – v lednu pacienti ušetří! Poslanci odmítli schválit
vládní návrh, podle kterého by pacient doplácel za „hotelové služby“ nemocnice 60
korun denně. Ústavní soud je totiž od 1. 1. 2014 zrušil. Zachovány zřejmě zůstanou
devadesátikorunové poplatky za pohotovost a objednání sanitky, třicet korun u lékaře a
zřejmě i poplatky v lékárnách by měly skončit.
11. 12. Česko zpívá koledy a koncert kapely FLERET – náměstí od 16 hodin. Po koncertu
skupiny FLERET vystoupil folklorní soubor Hanačka a od 18 hodin se spustila celorepubliková
akce „Česko zpívá koledy“ s pěveckým sborem SENZAKORD, Olomouckým deníkem a
Rádiem IMPULS.
12. 12. Ve Velkém sále Záložny byla pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ a veřejnost připravena
činoherní pohádka s vánočními koledami pro děti od 3 do 10 let „Tři pohádky na
Vánoce“.
12. 12. MRAZÍK - divadlo pod širým nebem – divadelní představení pro celou rodinu na
motivy stejnojmenné pohádky podle námětu N. R. Erdmana s Ivánkem, Nastěnkou,
Marfušou, babou Jagou a ostatními známými postavami předvedlo na náměstí Docela
velké divadlo Litvínov. Vstup byl volný.
13. 12. Vánoční hody s kapelou BUJABÉZA – farmářské trhy na náměstí od 13 do 17 hodin
s volným vstupem a možností nákupu produktů a specialit od tuzemských farmářů.
15. 12. V kostele sv. Marka byla provedena Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v provedení PALOKANTIRAKY – Barbora Antonová, Eva Jelínková, Jan Valušek, Leoš Bílek a
všichni, kdo se zapojili do projektu „Rybovka pro Litovel“ za instrumentálního doprovodu
Pavla Soldána a DESIGUAL QUARTETu. Řídily střídavě Marcela Barvířová a Irena Blektová.
26. 12. Prezident Miloš Zeman přednesl svůj „novoroční projev“ poprvé v historii České
republiky už na Štěpána. Trval 11 minut a byl přednesen spatra. Projev využil k tomu, aby
zhodnotil svůj první rok ve funkci a proto byl velmi osobní. Spíše bilancoval, než naznačil
svoje další kroky a většině občanů v něm chyběl aspoň náznak pohledu do budoucna.
28. 12. „Dost bylo slabých vlád, příště se bude volit jinak!“ – titulek z novin. Politici jsou
natolik vyčerpaní a znechucení z nekonečného dohadování se o koalici a ministrech, že
se začínají přiklánět k výraznější změně ve volebním systému. Strany debatují o vzniku
komise, která by připravila přechod k většinovému systému. Zatím se ale shodují jen na
zvýšení počtu volebních obvodů a na bonusové prémii pro vítěze.
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30. 12. Rozbitá okna a bezvládná těla – ruský Volgograd se stal terčem teroru.
Sebevražedná atentátnice se odpálila na nádraží a o den později sebevrah v trolejbusu
plném lidí. Celkem zemřelo 31 lidí. Ohrozí násilí „nejbezpečnější“ olympijské hry v Soči?
31. 12. Rušnou silvestrovskou noc měli záchranáři v našem kraji. Vyjížděli k 120 případům, za
většinu z nich mohl alkohol. Naopak klidu si na zlomu roku užili hasiči, kteří zasahovali jen u
drobnějších požárů od světlic.
31. 12. Tak je za námi ten s „nešťastnou“ třináctkou na konci, která se mnohým (včetně
kronikáře), jevila jako skutečně symbolická. Na náměstí ho ukončil ohňostroj a dobrá
nálada Litovelanů se přesunula do toho nového, snad šťastnějšího roku 2014.

03. LITOVELSKÁ VÝROČÍ
Události z historie města vybral Lubomír Šik
760 let
Doba, kdy vzniklo naše město, byla na Moravě neklidná, snad to byl i jeden z důvodů,
proč král Přemysl Otakar II. pověřil olomouckého měšťana Heinricha Epicha, aby řídil
přeložení původního Starého města na bezpečnější místo chráněné vodou. Roku 1241
Tataři vedení chánem Bátú porazili v bitvě u Lehnice slezského vévodu Jindřicha, před
českým vojskem krále Václava I. pak ustupovali do Uher a cestou plenili Moravu. Pokus o
dobytí Olomouce se nezdařil, ale vypalovali okolní kláštery a vsi. Jen o něco později, roku
1253 byl znovu ohrožen zdejší kraj při válce uherského krále Bely s Přemyslem Otakarem II.
Uherskými Kumány byla obležena Olomouc a vypleněno široké okolí, při ústupu si odváželi
velkou kořist.
640 let
Kolem roku 1373 byl osídlen Rybníček na majetku kláštera sv. Ducha. O nepříliš dobrých
vztazích kláštera se správou města svědčí, že při potížích se řád neobracel na měšťany
přímo, ale prostřednictvím svého mateřského kláštera ve Vídni. 24. 6. 1373 vyzývá Jindřich,
mistr kláštera ve Vídni, litovelské měšťany, aby pomohli klášteru a nenechali ležeti ladem
jemu odkázaná (a neobdělaná) pole. Řeholníků v klášteře nebylo dost, aby se mohli o
svěřený majetek řádně starat. Představený kláštera ve Vídni dal proto litovelské městské
radě zplnomocnění „pole a dědictví našeho domu v Litovli, která většinou jsou pustá a
neobdělaná, vysázeti a takovým lidem, kteří našemu božímu domu jsou užiteční a dobří,
přenechati za věčnou činži". Město tak postupně přebíralo správu a hospodaření špitálu,
mlýna i dalšího majetku a řeholníkům zůstala jen duchovní péče o špitálníky. Po roce 1373
vedli už měšťané správu tohoto majetku zcela sami.
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620 let
O litovelské škole ve 14. století sice ještě nemáme informace, ale zdejší měšťané již měli ke
vzdělání přístup. Roku 1393 byl na pražské univerzitě jmenován bakalářem Marek z Litovle,
roku 1404 zahájil přednášky na lékařské fakultě a od roku 1426 byl známým profesorem
vídeňské univerzity. Jeho žáky byli opavský vévoda Přemysl a olomoucký biskup Tas z
Boskovic.
590 let
Z doby krátce před husitskou revolucí se zachoval seznam zvláštní berně placené
moravskými královskými městy. Její výše naznačuje velikost měst. S velkým odstupem před
ostatními platily Brno a Olomouc po 600 hřivnách, Znojmo a Jihlava po 220, Uničov 170,
Litovel 115, Uherský Brod 100, Uherské Hradiště a Ivančice 90, Pohořelice 48, Jemnice 40
hřiven.
570 let
Roku 1443 byla krutá zima, takže na cestách pomrzlo mnoho lidí pěších i jízdních a také
ptactva. Zima začala na sv. Mikuláše a trvala skoro až do středopostí (19. 3.). Na Hromnice
se po krajině toulaly smečky vlků a trhaly chodce i jezdce, kde koho potkaly, takže se lidé
neodvažovali vycházet z domů.
530 let
Roku 1483 poslední dědičný rychtář Martin Tepfer prodal městu za 290 kop grošů
rychtářská práva, původní budova rychty (současná radnice) ovšem tehdy patřila
Vlašimům. Kup byl pak až 19. ledna 1502 potvrzen králem Vladislavem Jagellonským a
rychtářský majetek připsán k majetku města. Představitelem města se stává purkmistr,
tehdy český krejčí Duchek. Tato změna posílila i roli písaře a rychtář se stal městským
policejním úředníkem. Kde přesně bylo sídlo městské samosprávy není jisté, městská kniha
(Littauer Stadtbuch) uvádí v letech 1475-1550 záznamy o radnici, v níž se konalo zasedání
městské rady. Mohla to být budova vedle radnice (donedávna škola), kde bylo za pánů z
Vlašimi sídlo městských hejtmanů (Václav z Doubravice, Jiřík z Hartmanova), ale uvažuje
se i o domě U Černého orla (bývalá pošta v Poděbradově ulici), kde jsou v klenácích
znaky města.
Koupí rychty přešlo na město také trhové privilegium. Městská rada pak prominula placení
poplatku litovelským občanům, jenže cizí trhovci se tím cítili poškozeni a také odmítali
platit. Zejména se bránili úsovští židé a odvolávali se na to, že jsou poddaní stejného pána
a prodávají na jeho panství.
500 let
Darovací listinou ze 17. srpna 1513 věnoval král Vladislav Jagellonský město Litovel a
panství Úsov za věrné služby Ladislavu z Boskovic. Jenže král pak zemřel, dar se
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nerealizoval a úsovské panství měli stále v zástavním držení Vlašimové. Až když se po smrti
Ladislava z Boskovic stal dědicem boskovického panství jeho syn Kryštof, začal usilovat o
uskutečnění deset let starého královského daru. Když roku 1526 v bitvě u Moháče král
Ludvík Jagellonský zahynul, Kryštof z Boskovic využil darovací listiny a nechal si Litovel spolu
s úsovským panstvím zapsat roku 1530 do zemských desek. Při té příležitosti si přivlastnil i
královský les Doubrava. Když se novým králem stal Ferdinand I. Habsburský, otevřel spor o
vlastnictví královské Litovle, jenže Kryštof před zemským sněmem vyhrál a stal se reálně
pánem Úsova i Litovle. Vytvořil tak obrovský komplex statků, téměř souvislý pás začínající
nad Brnem u Letovic a končící v Jeseníkách pod prameny Moravy.
„Zima toho roku byla velmi tuhá a příkrá a led tlustý, kterýž potom když na jaro sešel,
mnohé lidem škody zdělal. Od sv. Michala Archanjela (29. 9.) pořád ustavičně mrzlo až do
Hromnic.“ (Daniel Adam z Veleslavína)
455 let
Roku 1558 se poprvé připomíná městská papírna. Podle historika Jindřicha Šilhana to byla
druhá městská papírna na Moravě po Olomouci, vznikla v době rozmachu města za
boskovické vlády. Archivní doklady uvádějí i prvního papírníka (fabricatora papyru)
Václava Halacka. Pocházel pravděpodobně z Olomouce a v Litovli působil do roku 1568.
Tehdy koupil vlastní papírnu v Šumperku od Jana Bauerfeinda, jak je zaznamenáno v
litovelské knize. Na něj navázali další nájemci městské papírny Jan Kempten, Wendel
Fridrich, Jan Sigart, Jan Bauerfeind, Šebestián Mayerhöfer, Petr Bauerfeind a Wolfgang
Gottschalk. Koncem století si měšťané stěžovali, že Nečíz, zvednutý jezem u papírny,
zaplavuje sklepy domů a papírna byla pak kolem roku 1600 přemístěna k Vavákovu mlýnu
u Vísky. Třicetiletá válka výrobu papíru přerušila.
420 let
Z roku 1593 pochází významný česky psaný dokument, Artykule Jana Šembery
Černohorského z Boskovic. Je to vynikající obraz života Litovle v tomto století. Jan Šembera
byl renesanční šlechtic, miloval nádheru, zábavu, ale na druhé straně byl kritizován za
nemravnost. Z dochovaných pověstí jej však nelze posuzovat, o péči starostlivého
hospodáře a zbožného křesťana svědčí také obsah Artykulí, které určují povinnosti
litovelských měšťanů v mnoha oblastech všedního života.
400 let
Roku 1613 Bernard ze Zástřizlí a na Haňovicích kupuje dům číslo 777 vedle radnice (panský
dům, pak okresní hejtmanství a škola pro slabozraké).
390 let
25. 4. 1623, ve svátek patrona kostela sv. Marka, vypukl v domě hejtmana Presingera U
Černého medvěda (je to současně nejstarší zmínka o restauraci Záložna) veliký požár,
který se rychle šířil přes Uničovskou bránu na klášter a špitál sv. Ducha a Uničovské
předměstí. Vyhořelo 135 domů, celá severovýchodní část města. Klášter sv. Ducha s
kostelem už nepovstal z trosek, po celá desítiletí ještě přetrvávala v této části města
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prázdná spáleniště. Při požáru byly zničeny i písemnosti, privilegia a artykule pekařského
cechu, uschované ve sklepě Kryštofa Zehetnera.
Již tři dny po požáru přišli do Litovle dva jezuité (zůstali zde až do r.1641), kázali, že požár
byl trest Boží za protestantské vyznání Litoveláků a přesvědčovali je k přestupu do
katolické církve. Uspořádali velkou pouť katolíků z okolí do kostela sv. Marka a okázalou
slavnost Božího těla. Poslední protestantský pastor Jan Osvald, proslavený kazatel, na
jehož kázání jezdili i lidé z Olomouce a Moravské Třebové, byl vypovězen z města, s ním
emigrovalo 10 pastorů z moravských far, kteří se tehdy soustředili v Litovli, jako v
protestantském centru.
Do této doby lze zařadit vznik nejstaršího obrazu města Litovle. V jeho horní části Panna
Marie chrání město rozevřeným pláštěm, střed zobrazuje město v 17. století, spodní část
pak znázorňuje očistec. Pro tento motiv inspirovala malíře uničovská pověst, podle níž
žena jménem Kordula viděla Pannu Marii, jak modrým pláštěm chrání Uničov před
požárem, který založil Matyáš Korvín při obléhání města roku 1467. Pro litovelské
protestanty bylo uctívání Panny Marie nepřijatelné, právě proto ale bylo součástí snah o
rekatolizaci Litovle. Malíř zachytil vyhořelý klášter sv. Ducha a chrám sv. Marka ještě před
přestavbou v roce 1675. Obraz je nyní v olomouckém muzeu.
380 let
Roku 1633 litovelský pán Karel Eusebius z Lichtenštejna odebral městu patronátní právo
nad kostelem sv. Marka, které mu před padesáti lety daroval Jan Šembera Černohorský.
Karel z Lichtenštejna potvrdil městská privilegia jen s podmínkou, že v Litovli nebude trpěno
jiné než katolické náboženství. Byla tak dovršena rekatolizace města, které bylo po celé
předchozí století střediskem protestantismu. Patronátní právo pak zůstalo Lichtenštejnům
až do vzniku samostatného Československa.
370 let
Rok 1643 přinesl městu Litovli největší pohromu v celé historii. Koncem roku 1642 zvítězil
švédský vojevůdce Torstenson nad císařskými vojsky u Breitenfeldu a směřoval přes Čechy
na Moravu. 18. června 1643 dorazil švédský předvoj s generálem Wrangelem k Litovli a
město se odhodlalo k obraně v naději, že mu přijde na pomoc císařské vojsko. Tento
předpoklad se nesplnil, Litovel byla dobyta a pak vypleněna. Tragické osudy města živě
popisují listiny ve věžních báních a tzv. Minnichův protokol. „Když hlavní švédská armáda
dala se od Třebové na pochod, odtáhl chvatně všecek císařský lid z Litovle a zanechal
zde posádku jen jednoho podplukovníka s třemi pěšími kompaniemi a s nově
naverbovanými sedláckými pacholky. Tito nic zvlášť pamětihodného zde nepořídili, než že
spálili „Nový svět", špitál a domy na Kabelově, jakož i domy na unčovské straně před
hradbami města. Brzy nato dorazily přední stráže švédské armády generála Wrangela
před brány města a žádaly, aby město bezpodmínečně na milost a nemilost se vzdalo a
bez odkladu na vyzvání to odpověď dalo. Litovlané na vyzvání to odpověděli zamítavě a
prohlásili, že odhodláni jsou až do posledního muže se brániti, v domnění, že u Brna ležící
císařská armáda jim na pomoc přispěje.
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Na takovou odpověď vysláno bylo ihned silné oddělení hlavní švédské armády s
generálem Wrangelem a se sedmdesáti děly i několika moždíři k Litovli. Když za ním tam
dorazila i artilerie, velké množství mušketýrů a dragounů, podniknut byl útok na
Olomoucké předměstí, které na neštěstí nebylo spáleno. Vzdor silnému odporu měšťanů a
vojska přeplavili se Švédové koňmo přes vodu a zmocnili se násilím posledního můstku a
domku, takže Litovlané nemohouce odolati nepřátelskému nátlaku, museli ještě téže noci
z 18. na 19. června Olomoucké předměstí opustiti a s vojskem a sousedy za hradby
městské se uchýliti. Ten samý den přitáhl nepřítel s celou mocí k Litovli a položil se táborem
od Vísky až k Rozvadovicím. Nato převezl děla přes vodu na Olomoucké předměstí,
postavil je do nejbližších domů poblíž městské brány, čemuž Litovlané pro nedostatek děl,
jim nepřítelem před tím odejmutých, nemohli zabrániti, a počal ve dne v noci na hradební
zeď vedle Olomoucké brány prudce a usilovně stříleti. Ani měšťané při tom nezaháleli
nýbrž jako věrní vasalové a poddaní jeho císařské i jeho knížecí milosti a i s důstojníky a
vojskem se statečně bránili a mnoho vojáků i důstojníků švédských, zvláště těch, kteří blíže
spatřiti se dali a příliš na štěstí spoléhali, se světa sprovodili. Nepřítel mezi tím na všech
stranách podnikal všeliké násilí. Tehdy stateční měšťané, bez pomoci vojáků, učinili z
města výpad na unčovskou stranu, do špitálského mlýna, zde odsud nepřítele vybili a se
ztrátou jen několika osob postřelených vrátili se vítězoslavně opět do města. Spoléhajíce
na pomoc císařské posádky, chystali se měšťané vypadnouti na nepřítele i na
olomouckou stranu, aby jej zde odsud zahnali a děla jemu zatloukli. Statečným obráncům
města Litovle donesla se zpráva, že nelze jim spoléhati na pomoc vojsk císařských. Napnuli
proto veškeré úsilí k obraně, avšak nadarmo. Nepřítel rozstřílel jim pancířovou zeď u
Olomoucké brány až do základu. Tu pozbyli císařští vojáci odvahy, opustili měšťany i
hradby a uchýlili se se svými uzly i vším krámem na rynk. Přitom nepřítel zesiloval vždy více
útok a když chabý jen nalézal odpor, stékl hradby a vrazil do města. Nastala na ulicích i v
domech vražedná střelba, mlácení, bodání a hnusné vraždění. Co pod klenutím ve vodě
na rynku, kamž mnozí se utekli skrýti, se dělo, není možno krátce vypsati. Mnozí utekli se do
kostela a zde na smrt se připravili, přijmuvše od P. Elia Reymana generální absoluci. Když
vražedná furie poněkud ustala a ostatním zbylým od nepřátelského švédského generála
zachování při životu bylo přislíbeno, byl lid, který nebyl v kostelích, na košili, částečně i až
do naha svlečen, takže své ohanbí rukama si musel zakrývati a nemilosrdně mrskán a bit.
Ve všech domech bylo loupeno a sice nejen to, co tehdy bylo zakopáno, nýbrž i to co
od mnoha let v zemi a ve zdích od předešlých hospodářů, z nichž mnozí buď morem
nebo ve válce byli zahynuli, bylo uschováno. To vše nepřítelem bylo vydrancováno a
vyloupeno. Rovněž v úřadovně městské rady i v obecních kancelářích, kdež tehdy v
pěkně upravené registratuře prastaré listiny, privilegia, svobody a osvobození i zápisy
rodné atd., každé zvláště ve skříních a příhradách byly uschovány, všechno nepřítel
rozházel, roznesl a roztrhal. Proto, pakli potomci později shledají ztráty různých spisů, ať
neviní z toho tehdejší městskou radu, nýbrž spíše to všeobecné neštěstí země a to, co při
tom obyvatelstvo města pod nepřátelskou garnisonou, rozdělenou v Olomouci a Uničově,
vystáti a jak nejvýš stále platiti a vším přispívati muselo."
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Situaci města na konci války si lze představit i z dopisu městského písaře Jakuba Stieffa
knížecí komoře:
"Bůh buď milostiv. Jest nemožno pro nepopsatelnou tíseň, kterou jsme den ze dne
obklopeni, vyrovnati naše dluhy, neboť na své svědomí a vědomí můžeme prohlásiti, že
před válkou bylo zde 420 skutečných hospodářů a jejich pomoc stačila na losunky,
kontribuce a jiná městská vydání, zatím co nyní jich není více jak 131, mezi nimiž je 39 vdov
a 40 se živí povoznictvím, neb svůj chléb si opatřuje žebrotou u kostelů. Z původních pěti
mlýnů zůstaly jen dva držící taktak pohromadě. K městu náležející dvory byly srovnány se
zemí, cihelna v Nasobůrkách císařskou armádou stržena. Naše vesnice, ze kterých jsme
měli v mírových dobách pěkné daňové příjmy, obráceny byly částečně v popel, lidé
kteří zůstali jsou zatíženi velkou robotou... Jsme v takové nouzi a tak těžce postiženi, že v
celé Moravě není místo k srovnání a musíme Bohu děkovati, že jsme v našich pustých a
zpustošených domech zachovali holý život."
345 let
Roku 1668 Jana Božena kněžna z Ditrichštejna, žena knížete Karla Eusebia, zřídila v
bývalém cechovním domě soukeníků (dnešní knihovna) špitál pro chudé a nemocné.
Špitální nadaci spravoval litovelský magistrát, skládala se ze špitální budovy a z roční renty
1050 zlatých. Rentu vyplácel statek Úsov, později Nové Zámky. Město mělo povinnost
vydržovat ve špitále 20 chudých a nemocných, dále ženu, která by jim uklízela a vařila.
300 let
Po selských bouřích patent císaře Leopolda I. z 26. 5. 1713 omezil rozsah roboty pro
Markrabství moravské. Maximální výše roboty byla stanovena na tři dny týdně od východu
do západu slunce se dvěma hodinami polední přestávky, vyjma neodkladné práce. Při
dalekých fůrách měly být hrazeny výdaje, poskytnuta strava a dny na cestě započítány
do roboty.
Hospodářský systém založený na robotě měl své limity možností, které se začaly projevovat
v mezinárodní konfrontaci Rakouska s okolními státy. Habsburské hospodářství stačilo ještě
na porážku Turků u Vídně roku 1683, avšak neobstálo už v konfrontaci s Pruskem ve
válkách po nástupu Marie Terezie 1740-1763. Války znamenaly pro české země stále větší
daňové zatížení, zvyšovaly se roboty, zhoršovalo postavení měst. Hospodářství panského
velkostatku, založeného na robotě, se střetlo se zájmem státu. Vrchnosti proto patent
nedodržovaly, takže císař Karel VI. vydal 2. 9. 1717 patent nový, ale se stejnými
ustanoveními. Ani ten nepřinesl nápravu, a tak 27. 1. 1738 byl vydán třetí patent s malými
změnami. Konečně 13. 8. 1775 byl vydán další robotní patent pro Čechy, na Moravě platil
od 7. 9. V něm byla stanovena výše roboty podle výměru daní. Pěší robota u podruha na
13 dní ročně, ale u sedláka až na tři dny týdně. Stejně byla odstupňována i tažná robota
na 3 dny týdně s různě velkým potahem (1-4 kusy dobytka). Mimo to bývala ještě tzv.
robota svatojánská - pěší robota od sv. Jana Křtitele do sv. Václava (červenec až září)
jedním člověkem.
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260 let
20. ledna 1753 se narodil v Litovli, v domě U Černého orla (Poděbradova 751), malíř Quirin
Mark. Již v mládí odešel do Vídně, kde studoval na Akademii výtvarných umění u
profesora J. Schmutzera. Brzy začal pracovat samostatně jako mědirytec a kreslíř. Jeho
dobré a působivé rytiny měly úspěch, takže roku 1796 byl jmenován členem Akademie. K
nejznámějším pracím patří rytiny Spící Venuše, Zamilovaný lakomec, 23 podobizen členů
císařské rodiny. Zemřel ve Vídni 24. 9. 1811.
240 let
Zajímavým podnikem byl první pokus o textilní manufakturu v našem kraji. Baron Jean de
Bréa si kolem roku 1773 pronajal od Lichtenštejnů zámek a pozemky u Nových Zámků a
přibližně v místech, kde dnes stojí obelisk, chtěl postavit tkalcovnu na vodní pohon. Po
projednání vodních práv s Litovlí byl vykopán náhon od Řimického jezu, dřevěný pohonný
mechanismus zhotovil náměšťský stolař. Voda však neměla dostatečnou sílu a těžký stroj
se vůbec nerozběhl. Docházelo i ke sporům s měšťany, ne však o konkurenci soukeníkům,
jak se později tradovalo, ale o prodej piva pro dělníky, jichž tehdy v osadě Nové Zámky
žilo na stovku. Po smrti knížete Františka Lichtenštejna, který nad baronem držel ochrannou
ruku, projekt manufaktury zanikl do ztracena, poslední majetkové záležitosti vyřizoval roku
1794 baronův syn Casimir de Bréa.
230 let
Poštmistrem v Litovli na náměstí (dnes matrika) se stal roku 1783 Josef Rettig. Jeho hlavním
úkolem však nebyla přeprava dopisů, ale osob. Cesta z Litovle do Olomouce trvala za
špatného počasí lehkou fůrou 10-12 hodin. Na silnici nebyl kámen ani písek, byla to jen
polní cesta, ale za pěkného počasí dost frekventovaná. Zejména při lipském veletrhu, při
cestách z Polska do Saska, stávalo u tří hostinců v Litovli na náměstí i 6-10 čtyř až
šestispřežních těžkých lipských vozů. Hodně kočárů jezdilo v sezóně i do českých lázní, což
skončilo až se stavbou železnice.
220 let
Do roku 1793 lze zařadit počátky ochotnického divadla v Litovli. Skupina nadšených přátel
Thálie přistoupila ke zdlouhavému vyjednávání s městskou radou a později k vybudování
nevelkého jeviště a hlediště v druhém poschodí litovelské radnice, v jižním křídle. Tomuto
sálku s přilehlou světnicí se říkalo „knížecí místnosti"- sloužívaly poslednímu Boskovicovi
Janu Šemberovi při jeho příležitostných návštěvách města. Vůdčí osobností ochotníků byl
městský pozaunér Erasmus Hiebner. První představení bylo v Litovli ale sehráno až 1. ledna
1796 - byla to Stattlerova veselohra „Die Wette" (Sázka).
210 let
V letech 1803-1810 se stavěla císařská „Třebovská" silnice z Olomouce přes Litovel, Loštice,
Mohelnici, Svitavy do Moravské Třebové. Silnice se stavěla podle předpisu o šířce 5 sáhů
(cca 9,5 m), z toho sama vozovka 6 m. Zakládána byla na 3 cm vrstvě štětu z pevného
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kamene, na to přišla vrstva tlučeného štěrku a potom uválcovaný písek. Všechnu dopravu
stále zajišťovali formani, na vůz se vešlo až 7,5 tuny nákladu.
Při lámání kamene na stavbu silnice byly roku 1826 (či 1828) objeveny na Třesíně jeskyně,
vytvořené ponornými potoky Hradečkou a Rachavkou. Objev však tehdy nevzbudil větší
zájem a k podrobnějšímu průzkumu došlo až roku 1881. Profesor J. Sombathy zde objevil
cenné archeologické nálezy, které nechal odvézt do Vídně. Snad jediným znalcem
jeskyní byl pytlák Raš, který zde ukrýval ulovenou zvěř a prodával ulámané krápníky.
Vypráví se, že vodil do jeskyní i zvídavé návštěvníky, které zde nechal několik hodin potmě
a pak je přišel za vysokou odměnu "vysvobodit".
Podle josefínské reformy městské správy měl být magistrát volen měšťany prostřednictvím
15 členného volebního výboru, zvoleného všemi 300 majiteli domů. Magistrát se skládal ze
dvou zkoušených členů: purkmistra a syndika a tří nezkoušených radních. Volba
zkoušených členů se děla za přítomnosti krajského hejtmana z osob s odpovídající
kvalifikací. Bylo to tedy spíše „výběrové řízení", zvolené osoby nemusely patřit mezi místní
obyvatele. Prvním zkoušeným purkmistrem jmenován Jan Sarkander Heinz. Úřad zastával
do své smrti roku 1803 a nový systém městské správy podle josefínského zákona se uplatnil
až po jeho smrti. Roku 1803 se stal „zkoušeným" purkmistrem Josef Weiner, dřívější syndik.
Úřad syndika převzal Jan Alois Ulrich, syn litovelského rodáka, královopolského vrchního.
200 let
8. května 1813 vypukl v domě řemenářského mistra Františka Protze (v Boskovicově ulici
naproti kinu) velký požár, při kterém byla poškozena i radniční věž, ale zejména shořely
domy v ulicích Boskovicova, Havlíčkova a 1. máje až po výstavnou Olomouckou bránu.
Na jejím místě byla pak postavena jen malá branka. Oprava radniční věže po požáru se
uskutečnila až v roce 1823, kdy byly zaomítány a obíleny boční zdi a spraveny ciferník i
hodiny.
Na domě číslo 706 v ulici 1. máje najdeme ještě dnes připomínku tohoto požáru. Roku 1813
se slavilo také 950. výročí příchodu věrozvěstů, proto jsou na reliéfu právě tito světci a
nápis s chronogramem říká: „V jubilejním roce sv. Cyrila a Metoděje byl tento dům
požárem zpustošen a pak vystavěn Janem Kassiem Güntrem".
Vítězství nad Napoleonem u Lipska (18. 10. 1813) bylo ve městě náležitě oslaveno střílením
z moždířů a velkou mší. Po Drážďanské kapitulaci bylo ve městě (až do roku 1814)
ubytováno mnoho francouzských zajatců, hlavně důstojníků. Bydleli v zadních kasárnách
v Šerhovní uličce (dnešní tělocvična učiliště), při tyfové epidemii jich zde na 40 zemřelo,
pochováni byli na hřbitově U tří křížů (za Alibonou).
165 let
Nejvýznamnějším předělem 19. století se stal rok 1848. Znamenal nejen přelom století, ale
ukončil v Evropě éru feudalismu a otevřel cestu nástupu buržoasie. Revoluční hnutí vyvřela
v hlavních městech evropských zemí: Francii, Německu, Itálii, Polsku, Rakousku. Byla sice
zdánlivě potlačena a absolutistické monarchie opět ovládly situaci, nicméně jejich konec
byl už neodvratný. První zprávy o revolučních událostech ve Vídni se do Litovle donesly
48

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
díky železnici takřka bezprostředně, už 14. března 1848. Město se rozdělilo na
konzervativce a radikály. Purkmistr Kniesatschek rychle utekl do Olomouce, radní Klein a
Tonsern se vzdali funkcí. Zato syndik Ulrich a radní Hirsche se přidali k revolucionářům.
120 let
Roku 1893 Němci koupili pozemek, kde je dnes park Míru, pro pořádání svých slavností.
Říkalo se zde proto Německá zahrada. Původně zde měl být postaven i Německý dům,
ten však nakonec vznikl na náměstí (dnes Městský klub).
25. 6. 1893 se konala slavnost otevření sokolovny, postavena byla už o rok dříve, ale
slavnost otevření byla tehdy zmařená zásahem německé městské správy. Na slavnosti
hrála i slavná Kmochova dechovka z Kolína. Sokolská jednota měla tehdy kolem sta
členů.
Městský úřad objednal zkušební vrty na pitnou vodu na litovelském náměstí. Zkoušky byly
neúspěšné. Při kopání studny vedle radnice nenarazil studnař na skálu ani v hloubce 76
metrů. Prvních 13 m štěrk, pak 23 m jíl, po slabé vrstvě štěrku 40 m hlíny (Pinkava).
18. 12. objevil lesník pod skálou za Novou Vsí 21letého náboženského blouznivce Antonína
Šrafu ze Zastávky u Pěnčína, který se rozhodl stát se poustevníkem. Byl předán rodině,
která ho již hledala. Dříve mu však lékař musel amputovat chodidla, která mu v lesní díře
za 10 dní o hladu omrzla.
120 LET PIVOVARU
Podnikatelským projektem, který měl pro Litovel a pro české národní snažení mimořádný
význam, se stal na počátku devadesátých let Rolnický akciový pivovar. Měšťanský pivovar
byl totiž stále podnikem pravovárečníků a tedy Němců. S myšlenkou založit ryze český
podnik přišel průbojný starosta ze Seničky, pak zemský a říšský poslanec, Josef Svozil. Již
roku 1892 byl ustaven přípravný výbor, svolána ustavující valná hromada a položen
základní kámen. Mezitím byl získán i český sládek, Josef Elleder, který byl předtím 16 let
sládkem v měšťanském pivovaře a z důvodů národnostních propuštěn. Dozíral na stavbu
nového závodu a působil v něm pak až do své smrti. Také jeho zásluhou získal pivovar
věhlas. 12. 11. 1893 byl závod slavnostně otevřen vysvěcením a banketem. Zbývalo ještě
dost práce v obchodní i technické oblasti, a tak se první pivo čepovalo až na sokolských
šibřinkách 3. února 1894. Začal tvrdý, ale úspěšný konkurenční boj, nový pivovar se musel
uplatnit na obsazeném trhu. Kvalita piva byla však dobrá a zdejší pivo dělá až dodnes
Litovli nejlepší reklamu.
110 let
Litovelský rodák Viktor Pinkava, tehdy kaplan v Jablonném u Liberce, začal pracovat na
historii Litovle pro Vlastivědu moravskou. Roku 1903 vycházel v Litovelských novinách na
pokračování jeho „Vlastivědný popis okresu litovelského". Koncem roku byla práce
dokončena a vyšla jako 2. díl Vlastivědy moravské - Litovelský okres. Jsou to první česky
zpracované dějiny Litovle.
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Koncesi na první knihkupectví v Litovli získal 9. 1. 1903 Josef A. Prokeš. Již 26. 5. 1902 však
žádali o koncesi František Obzina a Rudolf Mazáč a obecní rada tehdy dala souhlas R.
Mazáčovi, ten ale provozoval hlavně knihařství. První knihkupectví pak otevřel J. Prokeš až
roku 1904.
Ředitel litovelské hudební školy Otakar Bradáč složil symfonii Hrad Bouzov a dílo věnoval
velmistru řádu arcivévodovi Evženovi.
Ve městě se už roku 1903 začalo uvažovat o zřízení elektrárny, první neuskutečněná verze
počítala s vyhořelým mlýnem v Březovém. Další varianta byla na Šargouně, kde byl tehdy
mlynářem František Šustr. Občané Unčovic, Březového a Příkaz se však postavili proti,
uváděli, že elektřina je pro ně velký luxus. Obhájci elektrárny, zejména starosta Unčovic
Staroštík, dávali za příklad elektrárnu v Třeštině. Litovel se pustila do stavby v bývalém
městském mlýně sama, a elektrárna byla uvedena do provozu roku 1909.
GRAMOFONY
27. ledna 1903 se občané Litovle poprvé seznámili s atraktivním vynálezem. Podnikatel
Procházka v sále na Záložně předvedl „Koncert za pomoci obrovského fonografu T. A.
Edisona, a to snímky hudební a zpěvní, mnohé od vyhlášených hudebních sborů, umělců
a umělkyň prvního řádu".
Přístroj na reprodukci zvuku spatřil světlo světa 12. srpna 1877 v laboratoři Tomáše Alva
Edisona. Zatímco Edison použil pro záznam proužek cínového plechu, jeho rival, Alexander
Graham Bell, použil váleček voskový a hloubkový záznam rycího hrotu, řízeného
membránou, vystřídal záznam stranový. Zařízení mělo sloužit, tak jak to původně zamýšlel i
Edison, k záznamu důležitých obchodních jednání či dopisů, tedy jako diktafon. V té době
zasáhla do vývoje gramofonů další významná osobnost, Emile Berliner. Změnil původní
myšlenku diktafonu: rozdělil nahrávací a reprodukční zařízení a nahradil váleček plochou
zinkovou deskou. Roku 1893 založil ve Washingtonu společnost pro výrobu a distribuci
gramofonových desek. Brzy se ukázalo, že myšlenka reprodukce zvuku je obchodně
úspěšná, byť byla zpočátku jen oblíbenou atrakcí všech poutí, výstav a podobných akcí.
Před osudem módní hračky zachránily gramofon další vynálezy. Použití šelakové hmoty,
umožňující lisování a levné rozmnožování desek, definitivně odzvonilo válečkům.
Zdokonalovalo se reprodukční zařízení, gramofon dostal pérový motorek, aby zákazníci
nemuseli pracně otáčet do rytmu klikou. Zásadní obrat přinesl rok 1926, kdy se změnilo
akustické nahrávání na elektrické. Tím odpadla většina potíží a mikrofon s elektronkovým
zesilovačem ovládly gramofonový svět. V roce 1949 se do výroby a vývoje gramofonů
zapojila i Litovel a firma SEV je i dnes největším litovelským podnikem.
110 LET KNIHOVNY
16. ledna 1903 rozhodla městská rada o zřízení veřejné knihovny. Byl zvolen 7členný výbor,
5 členů jmenovala obec (starosta, finanční hospodář, správce archivu a dva nestálí
členové dr. František Nevěřil a Tomáš Zdráhal) a dva zástupce Měšťanská beseda: Josef
Bříza a profesor Karel Hnátnický, který se stal správcem knihovny. Veřejná knihovna
soustředila knižní fondy Měšťanské besedy, Spolku paní a dívek českých a všechny
zábavné knihy z knihovny Sokola a obecní knihovny. Knihovna a čítárna byla otevřena 8.
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dubna v domě starosty V. Sochy v Jungmannově ulici č. 654 (již v roce 1888/89 zde byla
jedna třída české školy). V roce 1973 byla na domě umístěna pamětní deska. Když
počátkem školního roku 1903/4 chyběly místnosti pro gymnázium, musela knihovna
ustoupit I. třídě reálky a přestěhovala se i s archivem do obecního domu číslo 35 (dnes již
zbořený dům vedle internátu zvláštní školy v Husově ul.), kde zůstala až do března 1920.
100 let
Litovelská pošta byla roku 1913 přestěhována z hospody U Žlutého lva vedle radnice (dnes
matrika) do „nových, moderně upravených místností" na rohu náměstí vedle lékárny.
Začala stavba soukromé dráhy Litovel - Senice s odbočkou do Mladče. Město kritizovalo,
že v Července není stanice označena „Litovel" a cestující nevědí, kde mají vystoupit.
Už krátce po zřízení reálky se začali organizovat studenti i vysokoškoláci, kteří se o
prázdninách vraceli do Litovle. 29. 7. 1913 byl proto založen Akademický feriální klub,
prvním předsedou zvolen Ladislav Staněk. Litovelští vysokoškoláci pak významně ovlivnili
zdejší společenský a kulturní život. AFK zřídil knihovnu, založil orchestr, hrál ochotnické
divadlo a pořádal přednášky. Jeho činnost ochromila až válka, kdy většina členů musela
narukovat.
Litovelské muzeum, které nalezlo první útočiště v nově postavené dívčí škole v
Jungmannově ulici, se v říjnu přestěhovalo do přízemí Sochovy vily. Zde pak zůstalo až do
roku 1919, kdy získalo trvalé prostory v budově bývalé Střelnice.
V září 1913 po tragické smrti svého manžela otevřela soukromou hudební školu v
Havlíčkově ulici č. 692 paní Marie Lachmanová. Absolventka pražské konzervatoře a
žákyně profesora Ševčíka byla výraznou představitelkou litovelského hudebního života.
Hrála na housle při různých příležitostech a kulturních akcích v Litovli. Roku 1924 se druhá
nejvýznamnější litovelská hudební škola přestěhovala do domu advokáta Jünglinga na
rohu náměstí a Vlašímovy ulice, č. 773 a od roku 1933 byla potom v protějším domě
s vchodem z náměstí č. 770 (dnes sídlo banky). 19. 6. 1945 paní Lachmanová zemřela, za
dobu působnosti školy vychovala řadu dobrých hudebníků.
ZÁLOŽNA
6. 1. 1913 byly slavnostně otevřeny nové sály Záložny po přestavbě do dnešní podoby.
Rolnická záložna v Litovli byla založena roku 1869, jejím sídlem se stal hostinec „U Černého
medvěda", který koupila roku 1870 a zřídila zde mimo českého peněžního ústavu i místnosti
pro Měšťanskou besedu. V letech 1878-79 prošla Záložna první přestavbou, v 1. patře byly
zřízeny sály, v levé části prostory banky, v přízemí ještě zůstaly obchody. Záložna pak
prožila ještě několik rekonstrukcí. Nový sál s jevištěm byl postaven stavitelem Čeňkem
Vodičkou z Uničova a slavnostně otevřen 1. února 1885. V říjnu 1910 proběhl opět konkurs
na přestavbu Záložny, v březnu 1911 byla pak zadána litovelskému staviteli Doušovi a
tehdy dostala budova Záložny současnou secesní podobu.
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90 let
21. 1. 1923 byl zvolen prvním kronikářem města Litovle profesor gymnázia Karel Sedlák,
členy letopisecké komise Dr. Jan Smyčka, Metoděj Charvát a Dr. Josef Fürst. Předtím psal
soukromou pamětní knihu (a vlastně první kroniku města) dr. Jan Smyčka, věnoval se v ní
vítězným volbám české strany koncem 19. století a pak letům 1914-1922, kdy stál v čele
města. Opisy litovelských kronik si zájemci mohou vypůjčit v knihovně Muzea.
Československá církev hledala po svém vzniku duchovní zakotvení (posvěcení biskupů, od
nějž se odvíjelo svěcení kněží). Zdálo se přijatelné navázat na pravoslaví, konečně jeho
základy byly na Moravě u věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Těmto snahám vyšel vstříc biskup
Dositej z Niše a ten vysvětil na prvního biskupa kněze Matěje Pavlíka, který přijal jméno
Gorazd. Větší část věřících i kněží však východní ritus nepřijala, Gorazd proto 17. 7. 1924 z
CČS vystoupil a založil církev pravoslavnou, k němu se přidali i litovelský farář Koudelka a
chudobínský Žídek. Biskup Gorazd byl za války popraven nacisty.
27. května 1923 byl v Chudobíně za účasti biskupa Gorazda položen základní kámen ke
stavbě čs. kostela. Z Litovle se vypravil mohutný průvod věřících, slavnosti se zúčastnil i
patriarcha Dositej a množství významných hostí. Také Litovel se chystala na stavbu čs.
kostela, 16. 3. byla podepsána kupní smlouva na budovu staré sokolovny.
Nádhernou rodinnou vilu postavil roku 1923 notář JUDr. Jan Slaměník na své zahradě a
částečně na pozemku zakoupeném od obce u Uničovského rybníka v ulici Kollárově.
Stavbu prováděl Otakar Douša z Litovle a inž. Julius Schmalz z Olomouce. Roku 1924 se s
Růženou, dcerou notáře Slaměníka, oženil znojemský advokát dr. Kolář a převzal po
tchánovi notářskou praxi v Litovli. Vila je dodnes známa jako Kolářova, o pečlivou opravu
se postaral současný majitel, firma Hajdo.
V srpnu 1923 oslavil Uničov 700 let od založení města, což se stalo záminkou k
nacionalistické demonstraci s heslem „Netrpme v Uničově žádného Čecha“. Bylo to stále
ryze německé město, farář kázal, křtil a oddával jen německy, ve škole se učilo německy,
českým dětem sloužila jen obecná trojtřídka a dvě třídy měšťanky. 25. 8. 1923 ale byl
otevřen český Národní dům, postavený za přispění pozemkového ústavu v Olomouci a
nová škola, slavnosti se zúčastnily spolky z Litovle i širšího okolí.
80 let
28. 3. 1933 získal koncesi pro nakladatelství a knihkupectví s antikvariátem Josef Chlíbek a
1. 8. otevřel obchod v dnes již zbořeném domě pana Cenkla v Husově ulici. Bylo už druhé
ve městě po Vojislavu Kuncovi na náměstí. Josef Chlíbek se narodil 12. 9. 1906 v
Zábědově, okr. Nový Bydžov, po příchodu do Litovle výrazně obohatil kulturní život ve
městě. Podnikavý knihkupec se věnoval i vydávání regionální literatury, zřídil půjčovnu
nových knih, které po čase prodával jako antikvární.
Karel Fuk převzal známou vinárnu U Krampolů na rohu náměstí a Boskovicovy ulice a
adaptoval ji na zlatnictví. Mimo hodinek prodával i optické zboží.
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V těchto letech vrcholila hospodářská krize. Nezaměstnaných bylo v okrese registrováno
1700, nejvíce v únoru (3100), během polních prací klesl počet na 380. Pro omezení
zneužívání žebroty zavedlo město od 1. 11. almuženky. Dárci (zejména živnostníci) si mohli
na radnici koupit bloky 50 lístků za 5,50 Kč, obdarovaným bylo proplaceno v hotovosti 10
hal. za lístek až po ověření sociální potřebnosti.
15 let po ukončení války byly na radniční věži 2. 7. na paměť 16. výročí bitvy u Zborova
odhaleny bronzové desky se jmény 72 obětí (stály 9 000 Kč) a do okénka uložena prsť z
bojišť. Při té příležitosti se v Litovli konal sjezd olomoucké župy legionářů, výstavy aj.
Mezi lety 1931-33 byla provedena celková vnitřní oprava kostela sv. Marka. Kolaudace
této opravy proběhla v roce 1933 za účasti faráře J. Coufala.
SOKOLOVNA
21. 8. 1933 byl slavnostně otevřen nový sokolský stadión. Sokolové měli již takřka 10 let
pozemek na novou sokolovnu, základní kámen slavnostně uložili roku 1924, ale realizace se
stále odkládala. Protože na stavbu sokolovny peníze nestačily, pustila se Sokolská jednota
roku 1932 alespoň do stavby stadiónu. Vyhlásila pracovní povinnost 60 hodin pro každého
člena, určitý počet hodin bylo možno uhradit v penězích (3 Kč za 1 hod.). Jednota tak
mohla dát v tehdejší krizové době příležitost k výdělku nezaměstnaným sokolům. Práce
byly prováděny pod dozorem předsedy stav. odboru inž. Fr. Čelechovského na základě
plánů nedávno zemřelého architekta Al. Dryáka. Náročnou stavbu tribuny v podstatě
financoval obchodník Stanislav Smékal. Současně byly s městskou správou sjednány i
záležitosti rozšíření a zaokrouhlení pozemku hřiště směrem k silnici a ke gymnáziu (pro
dodržení rozměrů atletické dráhy). Dokončený sokolský stadión byl otevřen
lehkoatletickým utkáním s Křelovem a atletickým přeborem Olomoucké a
Severomoravské župy. Stavba sokolovny pak začala v květnu 1934 a otevřena byla ve
dnech 8. - 10. června 1935.
75 let
Litovel dosáhla od nového roku 1938 po mnohaletém úsilí postátnění reálného gymnázia,
v květnu odešel ředitel Fürst, správcem jmenován Karel Sedlák a od 1. 12. jmenován
ředitelem dr. Jaroslav Reiniš ze Zábřeha.
9. 2. byl jmenován čestným občanem města básník Petr Bezruč.
O velikonočních svátcích byla instalována nejprve před radnicí a potom v parku kostra
pomníku TGM, aby občané mohli posoudit, kde by se lépe vyjímal. Pomník měl být
odhalen k 28. říjnu, noviny informovaly, že pomník je sice sochařem Lenhartem dokončen,
ale jeho postavení bylo odloženo.
Veřejná knihovna a čítárna byla přestěhována do přízemí bývalé Sochovy vily, tu koupilo
město ze Sochovy pozůstalosti.
25. 5. zemřel okresní zvěrolékař MVDr. Antonín Jahoda, novým jmenován MVDr. Otakar
Václavík, ordinaci měl Na Staré poště vedle radnice.
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Do Litovle byla přeložena klášterní škola dominikánek, škola pro ženská povolání, zvaná
rodinná škola. Po adaptaci budovy byla umístěna do mateřské školy v Hrnčířské ulici (nyní
pošta). Mateřské školce byla vyhrazena jen jedna místnost v přízemí.
2. - 5. 9. bylo Litovelsko postiženo katastrofální povodní. Po velkých deštích se protrhla hráz
mezi Mladčí a Litovlí a rázem tak znevážila všechny předpoklady o smyslu regulace
Moravy. Tato stavba, která spolykala obrovské prostředky, změnila ráz krajiny a vyřadila z
provozu dva mlýny, byla prováděna především pro zamezení povodní. A nyní, sotva byla
dokončena, zaplavila voda nejen obvyklé oblasti Vísky, Komárova, Pavlínky a
Olomouckého předměstí, ale i Kollárovu ul. včetně nové sokolovny, pilu na Čihadle a dál
vše až k pivovaru.
OBSAZENÍ POHRANIČÍ
10. 10. obsadilo německé vojsko pohraničí až k okraji Litovle. V záboru zůstaly i zcela české
obce Červenka, Střelice, Tři Dvory, Nové Zámky, Mladeč, Měrotín, Bílá Lhota, Měník a
Pateřín. V těchto devíti obcích žilo dle sčítání lidu 3 784 Čechů a pouze 56 Němců!
Přerušena byla státní silnice za Sobáčovem a české Loštice zcela odříznuty, v cukrovaru
byla zřízena celnice. V této nemožné situaci zaslala městská rada protestní telegram i
prezidentu USA Rooseveltovi. Po řadě jednání byly postupně některé obce ze záboru
uvolněny. 23. 10. Bílá Lhota, Měník, Mladeč, až 24. 11. pak Červenka a Střelice. Území
litovelského okresu se změnilo, odpadly Nové Zámky a na Konicku německý ostrůvek u
Brodku, přibylo Lošticko a část Uničovska (Želechovice). Přesné vyměřování nových
státních hranic prováděla komise, za katastrální úřad v ní byl ing. Jan Cucla (poválečný
předseda MNV).
60 let
Roku 1953 KSČ, aniž by se zatěžovala zbytečnými volbami, vyměnila celý národní výbor.
Odvoláno bylo 10 členů pléna a 3 radní, předsedu MNV Lea Paulů nahradil Václav Müller.
Od počátku roku byly sníženy příděly na potravinové lístky. Místní časopis Nová vesnice to
zdůvodnil špatnými dodávkami kulaků. Dokonce i podle zápisu z jednání MNV bylo
„zásobování obyvatelstva kritické, výroba chleba klesla o polovinu". Kronikář zaznamenal:
„Co se týká zásobování, jmenovitě potravinami, jest toto prozatím dosti svízelné. Jest
nedostatek masa, tuku a cukru. U potravinových prodejen tlačily se velké zástupy
kupujících a často zde docházelo k výstupům, které kupujícím nijak nesloužily ke cti.
Prodávající byli napadáni urážlivými výstupy, jako by oni mohli za tuto situaci."
Stále trval nedostatek elektrické energie. Koncem roku 1953 píše kronikář: „A teď něco o
tom vypínání elektrického proudu. Sedíš v kině, sleduješ napínavý děj na plátně, najednou
tma - vše zmizí. Byl vypnut proud. Máš na vybranou. Buďto se bavit hodinu se sousedy,
nebo si zdřímnout. Kuchařky zapjaly elektrické sporáky, v hrnci vše vesele bublá, v troubě
začínají buchty krásně červenati, pojednou vypnut proud. Co teď? Proud se stále vypínal
několikrát denně, což dělalo zlou krev v průmyslových podnicích, v zemědělství i v
rodinách. Poněvadž svítit se musí, nastalo obzvláště v zemědělství nebezpečí ohně.
Nesnáze pociťují i v rodinách pracujících, na něž po celodenním zaměstnání čeká práce
v domácnosti. Není třeba reptat, poněvadž odpovědní činitelé dobře ví, proč se tak děje."
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Na podzim roku 1953 došlo vinou Jindřichovských papíren k totální otravě ryb v řece
Moravě, život v řece byl na dlouhou dobu zcela zlikvidován. V důsledku toho byl
ochromen i rybářský spolek, zůstalo jen několik věrných členů, kteří se snažili o obnovu
chovu ryb v řece. Ke zlepšení došlo až v šedesátých letech.
MĚNOVÁ REFORMA
Po nástupu nového prezidenta Antonína Zápotockého přišla vzápětí měnová reforma,
vyhlášená k 30. 5. 1953. Výměna peněz zcela znehodnotila úspory občanů, peníze do 300
Kč se měnily v poměru 1:5, vyšší částky ale 1:50. V litovelském okrese bylo vyměněno 34
400 osobám 123 mil. starých Kčs. V poměru 1:5 bylo vydáno 2,048 mil. Kčs, v poměru 1:50
pak 2,277 mil. Kčs. Současně byl zrušen přídělový systém na textil a potraviny s vázaným a
volným trhem (tzv. dvojí ceny).
Kronikář popsal situaci idylicky: „A nastal 1. červen 1953. Mnozí ještě nakupovali za staré
peníze maso, masné výrobky, chléb a pečivo v poměru 1:50. Toto vše u řezníků, poněvadž
všechny ostatní prodejny byly zavřeny. A jak to vypadalo při výměně peněz? Dělo se
zcela klidně. Ve frontě se sice snažil někdo přeběhnouti do přednější řady, ale bdělé oko
strážců pozorovalo vše a delikvent byl odkázán na své místo. Jinak šlo vše hladce i při
vlastní výměně. Kontrolor u dveří výměnného střediska upozorňoval na chyby a
nedostatky s přihlašovacím lístkem i sám ochotně doplnil. I ostatní zaměstnanci se chovali
klidně a slušně zacházeli se stranami, a proto výměna šla hladce. V celém městě jest
pozorovati klid. Snad si někdo, jak se říká, zabručí pod vousy, snad některá panímáma si
pustí pusu na špacír, snad někdo uroní nějakou slzu, ale celkem se obyvatelstvo chová
ukázněně."
Důchodci, z nichž mnozí zůstali zcela bez prostředků, dostali v červenci současně s
důchodem jednorázovou zálohu ve výši 100 Kčs, v září jim byly tyto zálohy sraženy. Nutno
však připomenout, že „kapitalisté", tedy všichni zemědělci, živnostníci a bývalí soukromníci,
důchod nedostávali žádný. Aby nedošlo k narušení veřejného pořádku, nařídil MNV, že
projevy při všech veřejných akcích musejí být předem schváleny školským referátem.
KOMUNÁLNÍ PODNIK
Stupňující se drastický nátlak, při němž byly soukromým živnostníkům a jejich rodinám zcela
odebrány potravinové lístky i šatenky, zlikvidoval poslední živnosti ve městě. Tyto služby
převzal Komunální podnik, který se stal velkým kolosem a byl od září rozdělen na Okresní
stavební podnik (vedoucí František Tylšar), Okresní průmyslový kombinát (ředitel Emanuel
Valový), Okresní komunální služby (ředitel Josef Rýznar) a Oblastní bytový podnik (ředitel
František Nedbal). Ten spravoval 89 domů se 291 byty.
DOMOVNÍ KNIHY
Na ochranu proti „rejdům zahraničních agentů" bylo od 1. 7. nařízeno povinné hlášení
přechodně ubytovaných osob. Byly zavedeny Domovní knihy a evidence obyvatel se
přenesla z Národních výborů na Veřejnou bezpečnost. Ve všech (i soukromých) domech
musela být nahlášena osoba, odpovědná za vedení Domovních knih. Do knihy musel být
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zaznamenán každý, kdo zde přespal ač neměl v domě trvalé bydliště. Účelem prý bylo
„znemožnit na našem území nekontrolovaný pohyb živlů státu nepřátelských".
50 let
Roku 1963 se z rozhodnutí stranické organizace opět změnilo vedení MěNV v Litovli, v
lednu odstoupili ze svých funkcí hlavní představitelé padesátých let, předseda Müller,
tajemník Šmakal a náměstek Zatloukal. 10. 4. 1963 je vystřídali předseda Josef Veis
(dosavadní předseda MV KSČ), náměstkem se stal Josef Slouka a tajemníkem Oldřich
Němec.
Národní výbor přejmenoval několik ulic: Pro ateisty nepřijatelná Kostelní ulice se změnila na
Úzkou a Kostelní náměstí na Náměstí svobody, ulice Svatováclavská se proměnila na
Pionýrskou. Název ulice Kysuckého Nového Mesta byl zjednodušen na Kysucká, z
Legionářské se stala Revoluční. S odstupem času po odhalení „kultu osobnosti" nebyl
přijatelný ani Stalin, a tak jeho ulice byla přejmenována na 1. máje. Duchu doby
nevyhovoval ani bývalý předseda vlády, a proto se z Fierlingerovy ulice stala Dukelská.
Ideologickou úroveň udržela ulice Leninova na místě dřívější Sochovy, buržoazní starosta
Dr. Smyčka ale musel ustoupit B. Němcové. Nová ulice v oblasti Pavlínky byla nazvána
Sovětských kosmonautů.
Papcel dokončil v roce 1963 stavbu výrobní haly, 6. 6. se stal novým podnikovým
ředitelem Vlastimil Rafaj.
Teprve před rokem slavnostně otevřenou výrobní halu v Tesle poškodil 24. 4. požár. V
důsledku reorganizace přešel závod od 1. 1. 1963 z národního podniku Tesla Valašské
Meziříčí do podniku Tesla Pardubice.
V září byl na náměstí po zbourání tří historických pravovárečných domů otevřen nový
obchodní dům, potravinářská samoobsluha n.p. Pramen. Byl zde i bufet, mlékárna a
cukrárna, v poschodí 20 bytů. Strohá, hranatá budova necitlivě změnila ráz litovelského
náměstí.
Tentýž měsíc byl zahájen provoz na autobusovém nádraží (k 1. 10. předáno ČSAD) a
náměstí se tak po mnoha letech zbavilo autobusových zastávek.
Zimní období bylo opět provázeno uhelnou kalamitou, příděl uhlí byl omezen na 10
metráků na osobu. Prodej masa byl nadále regulován, smělo se prodávat pouze v sobotu
a „do jedné ruky", tj. každý jen pro sebe.
Na počátku roku 1963 evidovala spořitelna 139 žadatelů o nové osobní automobily,
během roku přibylo 25 nových žádostí, 9 osob žádosti odvolalo a 29 žadatelů obdrželo
nová auta, zaplatili průměrně 38 458,62 Kčs za jedno. Kromě toho získali 2 žadatelé nová
auta v jiných okresech. Koncem roku zůstalo 128 neuspokojených žadatelů.
Litovelští loutkáři roku 1963 vystoupili na krajské přehlídce v Olomouci se hrou Jana
Vladislava „Janek Pecivál“ v režii Jaroslava Kuči. Soubor byl vybrán jako reprezentant
kraje pro přehlídku Loutkářská Chrudim, první z amatérských souborů našeho města se tak
probojoval na ústřední přehlídku nejlepších amatérských souborů v ČSSR. Na úspěch pak
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navázal soubor nastudováním hry V. Štoka „Božská komedie" v režii Mirko Spurníka a
výpravě Ondry Michálka. Náročné představení, vynalézavě hledající nové formy práce,
bylo cennou školou zkušeností pro všechny členy souboru. Za účast na okresní přehlídce
STMP v Olomouci a krajské přehlídce ve Frýdku získal Mirko Spurník diplom za režii a za
herecký výkon v hlavní roli, celé představení bylo oceněno diplomem za invenční
inscenaci.
40 let
Doplňovací volby v březnu 1973 rozšířily počet poslanců na 47, dva nové obvody přibyly
na sídlišti Novosady. Zdejší průjezdní ulice od Žerotínovy k internátu Papcel byla nazvána
Gemerská a centrum sídliště náměstí Lidových milicí.
35 let
6. července 1978 „neznámí pachatelé" podle instrukce Městského výboru KSČ odstranili v
časných ranních hodinách pomník T. G. Masaryka u gymnázia. Snad si straničtí funkcionáři
tehdy ani neuvědomili symbolické datum - památka Mistra Jana Husa. Socha se uchovala
ve sklepě archivu, podstavec byl ukraden. K celé akci se později nikdo nechtěl hlásit.
30 let
Litovelskou veřejnost roku 1983 vzrušilo zajetí skupiny našich občanů v Angole tamějšími
opozičními silami, vojáky UNITA. Mezi těmi, kteří byli 12. 3. 1983 uneseni, byli i zaměstnanci
Papcelu Labounek a manželé Smrčkovi se dvěma dětmi. Po obtížné cestě se za pomoci
Červeného kříže vrátili domů v červenci.
V sousedství restaurace U Zeleného stromu byl zbořen dům pana Sléžka a zřízena silniční
spojka mezi ulicemi Palackého a Dukelskou. V zahradách podél této silnice, kde byla
několik let skládka domovního odpadu, zřídilo město parkoviště. Spojovací silnice byla roku
1991 nazvána Příčná.
V květnu byl otevřen v parku za rybníkem Domov důchodců jako pobočka Domu
důchodců v Července.
Po úspěšném dovršení likvidace soukromých živností a vytvoření mamutích podniků služeb,
nejlépe vždy pro několik měst najednou, nezbylo občanům než provádět domácí údržbu
svépomocí, nebo shánět meloucháře. Stát nyní tuto činnost částečně legalizoval, a tak
prvních 30 řemeslníků (krejčí, malíř, stolař, zámečník) dostalo povolení k soukromému
provozování služeb.
Kuželkáři se pustili do opravy kuželny u hostince U Modré hvězdy a 27. 8. 1983 byla nová
dvoudráhová kuželna uvedena do provozu.
25 let
Tesla zahájila roku 1988 stavbu nového objektu, sedmipodlažního montážního provozu, s
rozpočtovými náklady přes 63 mil. Kčs. Dnes zde má sídlo podnik SEV, který pokračuje
v tradici výroby gramofonů.
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Od března znovu po dávné éře Dr. Karla Obšila, oživil zájem o historii města ThMgr. Josef
Bezděčka přednáškami o divadle a kulturním životě v Litovli.
V Husově ulici byly zbořeny všechny domy po levé straně od knihkupectví. Během
demolice někdo ukradl vzácný firemní štít ševcovského mistra Lazara Noske z roku 1674.
Správcem katolické farnosti v Litovli byl od července 1988 farář František Krejsa. Od roku
1970 se zde vystřídali po děkanu Augustinu Kadlčíkovi děkan Alois Bubeník, v polovině roku
1987 pak krátce farář Václav Sovadina.
17. 9. po mnoha letech byl svolán sraz bývalých divadelníků a uspořádána výstava „Sto
let ochotnického divadla v Litovli".
24. 10. vystřídal Lubomír Vymětal ve
Místopředsedou se stal Jaroslav Březina.

funkci

předsedy

MěNV

Zdeňka

Janků.

20 let
V tomto desítiletí se dále rozšiřovala plynofikace domácností, ale zejména škol. Služebna
plynařů byla od počátku v ulici Palackého 827, v roce 1993 otevřeli novou služebnu v ulici
Studentů č. 226, v roce 2009 zde otevřel nový majitel Petr Novák železářství. Služebna měla
na starosti plynárenské sítě v Litovli, Šternberku a Uničově.
Po složitém jednání o privatizaci státního podniku Vodovody a kanalizace byla pro vodní
hospodářství založena společnost Čerlinka s.r.o. s většinovým podílem Litovle.
30. 9. 1993 se sešla také ustavující valná hromada Teplárenské společnosti Litovel,
ředitelem byl jmenován ing. Jan Fiala.
V průběhu roku 1993 byla položena nová kabelová síť a zřízena nová digitální ústředna v
bývalé „teslácké“ školce v Hrnčířské ulici (nyní pošta), což umožnilo nejen rozšíření počtu
telefonů, ale i přímé automatické spojení na celostátní síť. V polovině února byly ve městě
instalovány nové telefonní automaty TELKOR pro digitální provoz. Dosavadní telefony byly
přepojeny 24. 7. 1993. Litovel dostala meziměstské směrovací číslo 068 (uzel Olomouc),
telefonní čísla účastníků se rozšířila na sedm míst, před dosavadní čtyřmístná čísla bylo
předřazeno trojčíslí 544.
Koncem roku 1993 byla pro neshody nájemce s majitelem a špatný stav vnitřního zařízení
zavřena tradiční restaurace U Bílého koníčka.
Město umožnilo důchodcům stravování ve školních jídelnách za zlevněnou cenu,
poloviční sleva byla poskytována také na kulturní programy Městského klubu. Poprvé se
také uskutečnil zájezd pro důchodce (do Velkých Losin a Úsova).
Zájem maminek o umístění dětí v jeslích klesal, obsazeno bylo pouze 24 míst. Město proto
rozhodlo o jejich zrušení k 30. dubnu 1993, když Okresní ústav národního zdraví přestal platit
mzdy zdravotních sester. V důsledku toho by roční náklady na jedno dítě dosáhly cca 40
000 Kč. Asi čtyřem mladším dětem bylo umožněno navštěvovat mateřskou školku.
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Jesle na Čihadle byly upraveny na mateřskou školku, přestěhovala se sem školka ze
Starého města. Mateřská školka Vítězná byla uvolněna pro potřeby ZŠ Jungmannova.
Od počátku roku 1993 získala Základní umělecká škola právní subjektivitu a nový ředitel
Zdenko Krajči, vystřídal tak Jiřího Kováře.
Když kdysi dominantní Svátek práce zapadl, přišla lidová strana (KDU-ČSL) s novým
nápadem a uspořádala poprvé 2. května 1993 pouť u kostela sv. Filipa a Jakuba. Ta se
pak konala každoročně s atrakcemi pro děti, kolotočem, houpačkami, pro dospělé pak s
nabídkou stánkového prodeje na Staroměstském náměstí a v Sušilově ulici.
Největší oslavou v tomto roce bylo sto let pivovaru. Hlavní oslava se konala 18. září. Po
slavnostním průvodu se na náměstí odehrála historická scénka, čepovalo pivo a probíhaly
různé atrakce. Další středisko oslav bylo v parku, kde hrála hudba a pro děti i dospělé se
pořádaly různé soutěže. V průběhu dalšího měsíce měli zájemci možnost si při exkurzích
prohlédnout dnešní zařízení pivovaru. 22. 10. pak byl cyklus oslav ukončen na Záložně
programem pro zaměstnance a zvané hosty.
Počátkem roku 1993 se Litovel přihlásila do mezinárodní televizní soutěže Hry bez hranic.
Naše družstvo bylo vylosováno do skupiny ve švýcarském lázeňském středisku Leukerbad.
Družstvo, 4 muži a 4 ženy, tvořili Sylvie Hušáková, Inka Štýbnarová, Hana Látalová, Iveta
Hrachovinová, Martina Nedoluhová, Jaroslav Masaryk, Jaroslav Hořínek, Ladislav Vydra,
David Baroň a Zdeněk Kubín. Vlastní soutěž probíhala 18. - 22. června a litovelské družstvo
skončilo na 3. místě. Konečné pořadí: Portugalsko, Maďarsko, ČR, Itálie, Švýcarsko, Velká
Británie a Řecko.
Junácká organizace utrpěla velkou ztrátu, když 27. 7. náhle zemřel dlouholetý vedoucí
Jaroslav Slavík.
10 let
Svoz komunálního odpadu přešel od počátku roku 2003 na „kapitační platbu", tj. za svoz
platí každý občan. Sběr a likvidaci komunálního odpadu prováděla pro město Litovel a
integrované obce firma .A.S.A. odpady Litovel s.r.o. se sídlem v Cholinské ulici (areál
Technických služeb).
Delimitací Okresní knihovny Olomouc město převzalo knihovní fondy i vybavení Městské
knihovny Litovel, včetně 10 místních knihoven v integrovaných obcích. Knihovna pod
vedením Mgr. Lenky Fišrové byla zařazena jako organizační složka odboru školství, kultury a
sportu a město převzalo dosavadních 5 zaměstnankyň. 23. 4. knihovna oslavila sté výročí
založení.
Litovelské noviny prošly od nového roku velkou proměnou. Vydavatelem se místo
Městského klubu stal Městský úřad, redakce se odstěhovala na radnici. Z čela redakce
odešel Petr Šrůtek a nahradila jej bývalá pracovnice Městského klubu Jana Motlová, která
byla zaměstnána na půl úvazku v odboru kultury Městského úřadu.
V Husově ulici (na křižovatce s Jungmannovou) otevřel Ing. Petr Dolinský nový Dům květin
Pinie. Nezvyklá architektura změnila ráz této ulice.
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Městská policie se odstěhovala z hasičské zbrojnice do nové budovy Městského úřadu v
Havlíčkově ulici.
5. 4. 2003 byl zahájen provoz sportovní haly ve škole Vítězná sportovním odpolednem a
turnajem házenkářů za účasti týmu Dukla Praha. Až v září obdrželo město státní dotaci 29
mil. Kč na dostavbu bazénu (plavecké třídy) a venkovního hřiště. Protože investice musela
být využita do konce roku, práce ihned započaly, ale stejně se protáhly do roku 2004.
Sta let se 5. 7. dožila nejstarší občanka města Anna Janečková.
Kostel sv. Filipa a Jakuba byl v podstatě opraven již v průběhu roku 2002, na počátku roku
2003 bylo odstraněno venkovní lešení. V polovině roku byly dokončeny také opravy
chrámu sv. Marka. Zásluhy na dokončení prací má administrátor Mons. doc. ThDr. Jaroslav
Studený, jmenovaný arcibiskupstvím. Od srpna tak mohly být zahájeny v kostele
bohoslužby a 1. 11. arcibiskup Graubner opravený kostel sv. Marka vysvětil.
28. 8. 2003 byla jmenována vedoucí budoucího muzea Mgr. Zdena Frištenská. Byla
zařazena jako pracovnice odboru kultury, do konce roku připravovala projekty na
vybavení muzea inventářem a náměty využití výstavních prostor.
Ve smíšeném pěveckém sboru Kantika se vzdal úkolu sbormistra zakladatel Vlastimil
Nedoma a 26. 10. 2003 jej vystřídala paní Irena Blektová, která sbor doprovází na
elektrofonické varhany a klavír. Kantika si připomenula 35. výročí svého vzniku, k této
příležitosti vydal Městský klub pěkně vypravenou brožuru. Slavnostní výroční koncert se
uskutečnil v neděli 26. 10. v československém kostele v Chudobíně.

04. POČASÍ
Kapitolu začínáme s předsevzetím, že letos bude co nejkratší. Nevíme ovšem, co
nám počasí zase uchystá, takže toto konstatování uvádíme velmi obezřetně. Rok 2013
začíná typicky – zima nikde, teploty nad nulou. Ale obávaná ledovka je tu zase – řidiči i
chodci si musí dávat pozor i v našem, Olomouckém kraji. Studená fronta postupuje přes
naše území k východu a na ní se postupně v nižších a středních polohách vyskytuje
střídavě mrznoucí déšť a sněžení. Ani první letošní víkend nevypadal jinak, i když se před
ním spustil déšť, který neměl daleko do letního slejváku, bylo zataženo, ale teplo. Není
divu, že Jeseníky stále nemají dostatek přírodního sněhu. Ten chybí hlavně běžkařům, kteří
mají v horách pouze omezené trasy. V lyžařských střediscích však nedostatkem sněhu
netrpí, spoléhají totiž na technické zasněžování - zachraňují je sněhová děla. Je ale
faktem, že se hory po náporu lyžařů před závěrem roku nyní téměř vyprázdnily.
Déšť se střídá se sněhem, teploty se drží ještě nad nulou, kolem 10. ledna se
očekává ochlazení a na horách a později i v nížinách má nasněžit. U nás k tomu došlo už
osmého a teď se to opakuje pravidelně – trošku nasněží, skoro roztaje, přimrzne a znovu to
pocukruje sněhový poprašek. Co je ale nepříjemné – slunce přes mraky ani nenahlédne,
města i vesnice se utápějí v šeru. Jeden zamračený den za druhým. A lidé už nynější
nedostatek slunečního svitu sami na sobě pociťují. Hůře jsou na tom ti, kteří jsou obecně
citlivější na počasí – takzvaná meteosenzibilita se týká zhruba třetiny populace. Při
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nedostatku světla hrozí častěji i takzvaná sezonní afektivní porucha, provázená skleslou
náladou. A nedostatek světla má vliv na rozpoložení a poznamenává i metabolismus.
Podle zahraničních studií trpí v zimě více než polovina populace také nedostatkem tzv.
slunečního vitaminu, přitom vitamin D je nepostradatelný při tvorbě kostí a zubů, jelikož
podporuje vstřebávání vápníku a fosforu a při jeho deficitu si jej tělo začne odebírat z kostí.
Šedivá obloha ale není všude pravidlem. Větší právo stýskat si prý máme my,
Moravané, když se u nás poměrně dlouho udržovalo inverzní počasí, jež s sebou nese
velkou oblačnost. Je pravdou, že se na čtrnáct dní u nás pošmourno usadilo, ovšem
někdy v poledních hodinách alespoň na hodinku se oblačnost protrhala. Svědčí o tom i
prohlášení meteorologa Miloše Dvořáka, který říká, že zima nám dává psychicky zabrat
nejen tím, že je slunce krátký čas nad obzorem, ale i proto, že zimní období provází
bohatá oblačnost. I když se místy vyjasní, nebývá to na dlouhou dobu.
Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý… Polovina ledna je ve znamení téměř
každodenního sněžení a husté chumelenice nezřídka zaměstnaly řidiče, které ještě
mnohde čekala „lední revue“. Na mnohých místech už napadlo více než 15 cm sněhu (u
nás je to kolem deseti) a některé silnice zcela zmizely z mapy. Dopravních nehod přibývá
a v mnohých regionech doprava kolabuje. Pokud padá sníh a teplota je pod nulou, tak
to zákonitě přimrzá a pro kamiony je to většinou tragédie. Havárií přibývá a nabouraná
auta na mnoha místech blokují dopravu a zastavují i posypové vozy. Naše technické
služby zatím konají na výbornou a dokonce i všechny chodníky udržují
v provozuschopném stavu.
O třetím lednovém víkendu pořádně přituhlo. Potom v pondělí to byly skutečné
tance na ledě – mrholilo a hned vše namrzalo, takže MUDr. Štefka na chirurgii měl jistě co
dělat, podobně jako traumatologie po celé republice. Úrazová oddělení nemocnic v kraji
hlásila v tento den několikanásobný nárůst počtu úrazů oproti běžným zimním dnům. Celý
další týden byl ve znamení silných mrazů a zhoršování koncentrace polétavého prachu
v ovzduší, bohužel i v Olomouci a Přerově. U nás zatím dýcháme bez potíží. Mnohde byla
opět vyhlášena smogová situace. Mrazivé počasí pokračovalo i v týdnu do druhého kola
prezidentských voleb a právě o víkendu klesaly teploty až pod dvacítku. U nás bylo nejvíc
- 7,9 °C, možná během noci i méně. Teď máme čekat razantní změnu, kdy teploty budou
šplhat k nule a prý bude až kolem osmi či deseti nad?
Je konec ledna a pravdu měli spíše ti, kteří předpovídali příchod pravé zimy –
silničáři měli napilno a absolvovali zatím největší zásahy za tuto zimu. I v nížinách nasněžilo
až 15 centimetrů, u nás to bylo mezi 8–10 centimetry. Novým problémem po nástupu
měsíce února se stal padající led a sníh. Ono se trošku oteplilo a ze střech budov někde
museli sníh uklízet, protože se začal pohybovat a také bylo nutno sundávat rampouchy,
které mohly ohrozit chodce. Hasiči využívali při zásazích výškovou techniku, většinou si je
zavolali majitelé objektů, kteří za bezpečný stav střech plně odpovídají. Oblačno a místy
déšť – to byla charakteristika prvního únorového týdne. Částečnou oblevu horská střediska
dobře zvládla a lyžovat se dá prakticky všude. Jarní prázdniny k velké radosti dětí budou
na sněhu. I do Jeseníků se konečně vrátila zima, zlepšila se hlavně kvalita sněhu. Pro
sjezdaře i snowboardisty je tu parádní lyžování, připravené jsou i stopy pro běžkaře. Jen na
hřebenovkách musejí být turisté opatrní, hrozí totiž laviny.
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Máme to zatím uměřené, ne jako v USA a Kanadě, které o druhém únorovém
víkendu zasáhla silná sněhová bouře Nemo. Na severovýchodě Spojených států si
vyžádala 11 lidských životů, další tři blizard usmrtil v Kanadě. Ochromena byla doprava,
zrušeno na 5 800 letů, na 700 000 domácností bylo bez elektřiny. Bouře zasypala oblast
mezi New Yorkem a Bostonem až 90 centimetry sněhu. Na dálnicích uvázlo mnoho řidičů
a místy napadlo tolik sněhu, že lidé nemohli otevřít dveře svých domů.
To u nás při zmenšené oblačnosti klesaly teploty hodně pod nulu, někde až pod
desítku, u nás bylo nejvíc – 7,8 °C. A začalo sněžit – třetí únorový týden každou noc
přibývala sněhová pokrývka až k 10 centimetrům. Během noci vrčely motory traktorů,
které solily ostošest, chodníky shrabovaly frézy – pochvala Technickým službám je tady na
místě. Sněžení ochromilo naši silniční tepnu R 35, došlo ke kolizím, kde příčinou byl sníh a
kluzká vozovka. Během úterý 12. 2. policisté zaevidovali celkem čtyři desítky nehod, z toho
devět jich bylo právě na Olomoucku. Tvořily se dlouhé kolony a objížďky přes silnice nižších
tříd nebyly řešením, protože byly za chvíli ucpané taky. A sněžit má i další týden.
A je to tady – sníh v polovině měsíce zasypal celou Moravu a nevyhnul se ani
našemu kraji. Lyžaři jásají, řidiči klejí! Přesto jsou všechny silnice s opatrností sjízdné, jen ve
vyšších polohách se tvoří sněhové jazyky, hlavně na Drahanské vysočině. Sníh radikálně
taje, aby si na poslední víkend února připravil repete, ovšem ve velkém stylu. Varování, že
může napadnout až 30 centimetrů sněhu, brali mnozí jako bluf, ovšem sníh skutečně
doslova a do písmene zasypal celou republiku s výjimkou západu Čech. Česko se o
víkendu proměnilo v bílou zemi. Příval sněhu byl největší za celou zimu. Chumelení odřízlo
od okolí i několik vesnic, způsobilo vážné dopravní nehody a uzavřelo některé silnice i
dálnice. Meteorologové říkají: „Tím to končí, zima je za námi. Neděle 24. 2. byla zřejmě
posledním dnem této zimy, kdy vydatně sněžilo, a sníh komplikoval dopravu. Začne se
oteplovat a sníh by v nižších polohách měl zcela roztát. Proto hrozí zvláště na východě
Moravy slabší záplavy.“ Na počátku března se o slovo má přihlásit jaro a udrží se slunečné
počasí.
U nás v Litovli napadlo v uvedenou sobotu okolo 10–12 centimetrů sněhu, nedělní
ráno tu ale už bylo plno sněhové břečky a během dne sníh mizel. Horší to bylo na
Šternbersku, které se ocitlo pod půldruhého metru vysokými závějemi, neprůjezdných bylo
šest silnic a některé obce tak byly na hodiny odříznuté od světa. Vyhlášená kalamita
zaměstnala silničáře, hasiči pomáhali u dvou desítek případů. Pomáhali vyprošťovat uvízlé
sypače silničářů, vyjížděli ke spadlým stromům na železniční trať u Milotic nad Bečvou na
Přerovsku. Vyplužené silnice sníh opakovaně zafoukával, prohrnování nestačilo. Záchranáři
museli do jesenických hor pro zbloudilé turisty, děti i opilce. Meteorologická stanice v Luké
zaznamenala vůbec největší příval sněhu v republice, když tam během půl dne napadlo
16 centimetrů sněhu. Srážky v kraji a na Moravě ovšem během neděle přešly v déšť.
Teploty se během posledního únorového týdne mají dostat až na 10 stupňů Celsia, a to by
u nás v nížině mělo znamenat definitivní konec zimy.
Asi to bude pravda, protože první březnový víkend byl z oblasti snů – nádherná
modrá obloha, teploty kolem sedmi až devíti stupňů, všude lidé na procházkách i cyklisté
na kolech, projede i burácející motocykl. Téměř jarní počasí si tedy všichni naplno užívali a
prosluněných dnů využili nejen k odpočinku, ale zahájili i svou zahrádkářskou činnost.
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V sauně se již předháněli, co má kdo vyseté ve skleníku, co salát v pařeništi nebo vyseté
ředkvičky. Jarní idyla ale prý vydrží jen do druhého víkendu, pak ji vystřídá ochlazení, které
přinese studený vzduch z Alp. Na horách prý může dokonce i zasněžit. Zatímco noční
teploty sice ještě budou padat pod nulu, přes den by mohl teploměr ukázat i dvanáct
stupňů, na horách maximálně do čtyř nad nulou.
Změna je život, a to se týká i meteorologie. V únoru jsme naposledy od nich dostali
měsíční předpověď. Protože obvykle vycházela jen ze 60 %, rozhodli se ji meteorologové
změnit. Lidé z nových grafů vyčtou pouze teploty a srážky. Jestli bude padat sníh nebo
kroupy, se lidé dozvědí tři čtyři dny předem, na druhou stranu budou ovšem informace
věrohodnější. Prý zatím není technologicky možné počítat vývoj počasí lépe – u modelů
na den dopředu mají meteorologové pravdu z 90 %, u měsíčních to bývá jen uvedených
šedesát. Přesnější údaje, podle kterých bude jistější si plánovat dovolenou, vydá ústav
jednou týdně s pravděpodobností 85 %. Zmíněná problematická měsíční předpověď měla
dosud formu textu s daty o oblačnosti, mlhách, intenzitě slunečního záření. Nově to bude
jen uvedení trendu – oteplení nebo ochlazení a graf s údaji o teplotách a srážkách.
Tedy jaro ukázalo svou slunečnou tvář, bohužel ne na dlouho. Zima se vrací a
takřka propastné rozdíly se objevují přímo u nás. Na meteorologické stanici v Luké byla 5.
3. zaznamenána nejvyšší denní teplota v ČR - + 15,5 °C a o 4 dny později - 9. 3. zase
nejnižší, a to – 4,3 °C. Vypadá to, že to zima ještě nevzdala, teploty opět klesají k nule a
v noci dosti i pod nulu, takže zahrádkářské šílenství s vysazováním salátů a kedlubnů do
skleníků se nejméně na týden odkládá. V některých dnech nad ránem vznikala na
silnicích ledovka, byl tak úplně zastaven provoz na mohelnickém kopci a o kus dál u
Hřebečského tunelu ve směru na Svitavy se tvořily dlouhé kolony. Sněhu v Jeseníkách je
ale stále dost, a i přes výkyvy teplot je to přes metr sněhu. Na mnoha místech by se tak
mohlo lyžovat až do Velikonoc. Našim školákům jejich týden jarních prázdnin skvěle vyšel a
ti, kteří jej strávili na horách, nelitovali. Pozor – v Jeseníkách stále platí druhý stupeň
lavinového nebezpečí! I na naší rovině se 13. 3. objevil sněhový poprašek, fouká studený
vítr, teplota i přes den je jen kolem nuly – tak jaképak jaro?
V Jeseníkách mrzne, sníh stále drží, lyžuje se všude. Naplno jezdí i Litoveláci
v Petříkově, kde jsou sjezdovky stále ve výborném stavu, leží na nich kolem 70 centimetrů
sněhu. Olomoucký kraj ale potrápil silný vítr, který o třetím březnovém víkendu dosahoval
na hřebenech hor až síly vichřice. Silný vítr jsme ale pociťovali i my v nížině, odborníci
naměřili v nárazech sílu až 15 metrů za sekundu.
Je tady téměř státní svátek Josefů, blíží se 1. jarní den a vypadá to, že se nyní jara
nedočkáme, přestože podle kalendáře už tu mělo být! Na Eduarda dostali Josefové
neobvyklý dárek – v noci začala sněhová kalamita a sněžilo po celý den, u nás v Litovli
napadlo neuvěřitelných 15 centimetrů, nejvíce za celou zimu. Silné sněžení i náledí brzdilo
dopravu na silnicích i na železnici, neprůjezdná byla i silnice R 46 u Prostějova. Tak to jsou
opravdu paradoxy! Zatímco právě před rokem jsme při dvaceti stupních tepla sundávali
kabáty a meteorologové sčítali teplotní rekordy, letošní zima zřejmě jen tak neskončí. První
sníh napadl už loni v říjnu a před prvním jarním dnem je tu zase. A dokonce se potýkáme
s jedním z nejchladnějších týdnů v tomto období od roku 1951. Trápí nás nejen nedostatek
slunečního svitu, ale i časté náledí. Zatímco průměrně se v zimě vyskytne jen deset dnů
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s náledím, tuto zimu už jich bylo patnáct. Na vině jsou momentálně velmi ostré vpády
studeného vzduchu od Severního moře, Islandu a Skandinávie.
Možná to chce hlubší pohled. Loni už byly traktory na polích, letos odklízejí sníh. Co
se to děje? V polovině února jsme zachytili nadějnou zprávu, že neděle 24. 2. je posledním
dnem letošní zimy kdy může sněžit. Nestalo se – byť několikadenní teplá epizoda začátkem
března nás pořádně navnadila. Někteří automobilisté měli dokonce nutkání vyměnit zimní
gumy za letní, ačkoliv jsou povinné až do konce března. Teď je všechno vzhůru nohama –
pozdní úder zimy vše zkomplikoval a někde napadlo za dva dny až 40 centimetrů sněhu a
motoristé i chodci se potýkají s náledím. Počasí neustále ovlivňuje oblast nízkého tlaku
vzduchu, který putuje z britských ostrovů přes střed Evropy až na Ukrajinu.
Zima nám dává i psychicky zabrat nejen tím, že je slunce krátký čas nad obzorem,
ale i proto, že letošní zimní období doprovází bohatá oblačnost. Celý začátek letošního
roku se vyznačuje, jak jsme již uváděli, extrémně nízkým slunečním svitem. Ten klesl v Česku
na absolutní minima za posledních až 93 let, co se sluneční svit oficiálně měří. Neblaze to
pociťují zejména náladoví lidé se sklony k depresím a také ti, kteří jsou citlivější na počasí.
Druhým problémem letošní zimy je náledí. Není se tedy čemu divit, že policisté mají na
silnicích mnohem více práce než třeba loni. V této zimě od prosince do února vyjížděli
k více než 20 000 havárek, minulou zimu to bylo o 800 méně.
I v našem kraji se kalamita konala naplno. Kvůli hustému sněžení vyjížděli hasiči
k desítkám zásahů, na některých místech docházelo k výpadkům dodávek elektřiny a naši
spoluobčané si stěžovali, že zmizel signál televizního vysílání kvůli zasněženým satelitům.
Na R 46 u sjezdu na Olšany uvízly kamiony a doprava byla úplně zastavena. Podobně
dopadly úseky silnic kolem Jívové nebo u Ptenského Dvorka a Stražiska. Při sedmi
desítkách zásahů odstraňovali hasiči popadané stromy, pomáhali při dopravních
nehodách nebo při vyprošťování zapadlých osobních či nákladních automobilů. Zdá se,
že nádherný 1. jarní den (letos a dalších 30 let již 20. 3.) plný slunce byl jenom malým
vydechnutím před další dávkou sněhu, která má přijít ještě do konce týdne. Čeká se i
náledí, když teploty klesnou pod bod mrazu v místech, kde přes den sníh tál a povrch silnic
či chodníků zůstal mokrý. Jarní rovnodennost 20. 3. ve 12.01 a průchod „jarním bodem“ je
ale příslibem, že se lepšího počasí o Velikonocích dočkáme a zaklekneme ve sklenících
nebo možná i na záhoncích!?
Kdeže jaro … Do hor se vrátila zima a čeká se jen na lyžaře. Zatímco před rokem se
teploty v Jeseníkách i níže položených oblastech kraje blížily letním hodnotám, teď klesají
hluboko pod nulu. Do hor se po sněžení vrací zima se vším všudy. Letošní březen je drsný.
Po krátkém oteplení začátkem měsíce přišla sněhová kalamita a nyní v posledních dnech
měsíce vlna tuhých mrazů. O předposledním víkendu padaly rekordy - v Karlově Studánce
bylo skoro dvacet pod nulou, přesně 19.1 °C. Rekordně nízké teploty byly na 167
z celkových 204 aktuálně měřících profesionálních stanic, a to včetně těch dvou, které
měří déle než 100 let. Nedělní ráno 24. března bylo v určitém ohledu dokonce
nejchladnější v historii měření teplot v tuzemsku. Rekord totiž padl na dvou třetinách
měřících stanic, které sledují teplotu přes 30 let. K absolutním rekordům ovšem měly tyto
teploty daleko, protože vůbec největší zaznamenané mrazy v Čechách a na Moravě se
pohybují kolem minus čtyřiceti, jenže to bylo třeba v lednu či únoru, a ne koncem března.
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Rekordy padaly nejen na horách, ale třeba i v Přerově, kde bylo – 9,4 °C a padl tak rekord
z roku 1883! U nás rekordy neznáme, ale viděl jsem v uvedený den ráno - 9,8 °C, foukalo a
vyjít ven bylo málem o život!
Kde je jaro? Na dosah bohužel skoro nikde, nejblíže na Korsice. Konstatujeme – jaro
není a v nejbližších dnech v Evropě nikde nebude. Ani v Itálii, ani ve Španělsku, ani
v Turecku… Zcela vážně: jarní počasí panuje nám nejblíže až na Korsice, Sardinii či na
úplném jihu Španělska. Sníh během Velikonoc není nic neobvyklého, mimořádné v tomto
ročním období jsou však dlouho trvající nízké teploty. Ty způsobuje studený vzduch
přicházející ze Skandinávie, který zasáhl přes polovinu Evropy. Rusko zavalil sníh a úřady
hlásí už přes 300 mrtvých, sever Německa zažil nejnižší teploty za 130 let. Sněhu je stále více
než dost a horská střediska vyzývají k netradičním Velikonocům na lyžích. Prý budou
vyloženě zimní podmínky včetně počasí, které je hodně vzdálené jarní idyle. Takže
velikonoční svátky budou na sněhu ve všech jesenických střediscích a lyžaře čeká
výborně upravený terén. Z Litovle se celá velká skupina z TJ Tatran vypravila na svátky do
Petříkova. U nás dole na Velký pátek napadlo přes 5 centimetrů sněhu, ale odpoledne
bylo až kolem devíti nad nulou a většina sněhu zmizela. Bílá sobota byla zatažená,
nepříjemně foukalo a Boží hod velikonoční nás překvapil více než 10 centimetrů vysokou
sněhovou nadílkou. Naštěstí to všechno vynahradilo Velikonoční pondělí – bylo jasno,
teplota kolem 5 nad nulou a odpoledne už bylo plno lidí na procházkách kolem rybníka i
na sídlištích.
Ne všude to ale byla idylka. O velikonočním víkendu se zima ukázala v plné síle.
Hustě sněžilo zejména na Moravě, napadlo až několik desítek centimetrů sněhu. Zprávy,
které přicházely, zněly jako v lednu. Zima dostává přezdívku: bláznivá – teplé Vánoce, bílé
Velikonoce. Jaro stále nepřichází. Překlopí se letošní zima rovnou do podzimu, jako se to
stalo v roce 1816, kdy mrzlo i v červenci? Meteorologové stále uklidňují, že bílé Velikonoce
nejsou ničím mimořádným, ale že na dvouciferné teploty si však budeme muset pořádně
počkat.
O letošních Velikonocích bylo mnohde skutečně „vánočněji“ než o posledních
Vánocích. Muži a chlapci s pomlázkami se museli hlavně na jihu Moravy a na Drahanské
vysočině brodit na koledu sněhem. V Čechách bylo o Vánocích průměrně o šest stupňů
tepleji než o Velikonocích. V Beskydech zaznamenali takové sněhové srážky naposledy
v roce 1962. V těchto horách udělaly přívaly sněhu paradoxně čáru přes rozpočet
lyžařům, zapadané běžkařské trasy byly takřka nesjízdné. Lepší to nebylo ani na silnicích –
hasiči likvidovali padlé stromy a vytahovali auta z příkopů.
Sněhová kalamita zasáhla o Velikonocích i velkou část našeho kraje. Ze soboty 30.
na neděli 31. března napadlo během několika hodin až 15 centimetrů sněhu a podobně
extrémní den, jako byla tato neděle, silničáři v zimě nezažili. Mnohem horší než samotné
sněžení byl silný vítr, kvůli kterému se na silnicích tvořily sněhové jazyky. Masy nafoukaného
sněhu uzavřely řadu silnic kolem Jívové na Šternbersku a Drahan na Prostějovsku. Tak se
silnice místy ocitly až pod dvoumetrovou vrstvou sněhu. Vozovky se zafoukávaly i v oblasti
Jeseníků, především u Ostružné a na Skřítku. Nehody zaměstnávaly policisty i hasiče.
Víkendová chumelenice ale nemá být posledním výkřikem zimy. Očekává se další
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vydatné sněžení, kdy může napadnout až dvacet centimetrů sněhu, v oblastech pod 400
metrů nad mořem má jít o srážky smíšené.
Ani po svátcích se příliš neoteplilo. Nový příval sněhu v prvních dnech dubna
znamenal reprízu velikonoční sněhové kalamity, kterou jsme si v našem kraji prožili naplno.
Silný vítr zafoukával silnice a sněhové závěje odřízly řadu lidí z vesnic od okolního světa.
Problémy v dopravě způsobila hromadná dopravní nehoda na dálnici D 1 a policisté ve
spojitosti s počasím zasahovali i u havárie, která zastavila silnici R 35 blízko Litovle. Silný vítr
komplikoval dopravu i na Konicku.
Zdá se ale, že po studeném víkendu definitivně přichází jaro. Čtvrtý den dubna byl
už ve znamení slunečních paprsků, i když ještě v noci padaly mrazivé rekordy. V Jeseníku
naměřili minus 9,7 °C, čímž byl zde překonán 11 let starý rekord, ovšem v Olomouci už měli
jaro. Teploty porostou, mrazy končí a mělo by se skutečně oteplovat, i když stále bude
oblačno a deštivo. Na komín v sídlišti Vítězná už 5. 4. zkusmo přiletěli dva čápi, ovšem zase
zmizeli. Možná proto, že měli potíže najít tady potravu. Asi definitivní „osídlení“ začali ti,
kteří přiletěli 9. 4. a snad míní zůstat? Uplynulé čtyři týdny se do statistik meteorologů
zapíšou jako nejchladnější začátek jara za posledních minimálně sto let. Průměrná teplota
v období od 11. března do 7. dubna byla pod minus jedním stupněm Celsia a toto období
tak bylo nejstudenější od začátku měření v roce 1912. Za mimořádně dlouhou zimu může
silné proudění nad Atlantikem.
Jeden neví, zda má předpovědím vůbec věřit. V poslední době se meteorologové
„sekli“ hned několikrát. Jak je možné, že se jejich předpovědi tak rozcházejí s realitou?
Objevila se teorie, že počasí u nás ovlivňuje extrémní odtávání arktického ledu. Studená
voda odtéká do Atlantického oceánu a ochlazuje teplý Golfský proud, a tedy i vodu
oceánu. Kvůli tomu je u nás zima mírnější než v Kanadě. Oceán je obrovský tepelný
výměník a běžné předpovědní modely s teplotou oceánu nepočítají. Musíme se tak
připravit na překvapivé výkyvy. Zajímavě radí mluvčí Českého hydrometeorologického
ústavu Petr Dvořák: „Než půjdete ven, raději se podívejte z okna a na teploměr. Počasí u
vás se může od celostátní předpovědi lišit.“ Není nad slova odborníka!
Zemědělci sčítají - s každým zimním dnem navíc tratí. Loni už v tuto dobu mohli
brázdit pole a sít, teď na nich místy ještě leží sníh. Kvůli dlouhé zimě počítají zemědělci a
farmáři v kraji se ztrátou. Slabší bude úroda obilovin, řepy, zeleniny i žádaného
sladovnického ječmene. Velkých ztrát se obávají také včelaři, dlouhé mrazivé počasí
oslabuje jejich včelstva. Zemědělci odhadují zpoždění se setím a sázením nejméně o
měsíc. Družstva pěstující pícniny pro vlastní chovy dobytka se obávají, že pícniny
nenarostou a nebudou tak mít dostatek krmení. První seč se prý neuskuteční dříve než na
konci června. Na jaro čekají i pěstitelé zeleniny. Loni už měli zaseté všechny rané
košťáloviny, cibuli a mrkev. Ztráty počítají už i pěstitelé květin a tisíce jich musí vyhazovat,
protože lidi odrazuje počasí a nepřicházejí si je nakoupit. Zpoždění budou mít také
pěstitelé brambor, a to i v podhorských oblastech Jeseníků, kde je sázejí později než
v nížinách. Zatím nepanikaří ovocnáři. Stromy jsou v klidu, neraší, vody je dost. Tak alespoň
někdo nelamentuje nad letošním zvláštním jarem!
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Během druhého dubnového víkendu se obloha pomalu vyčistila a teploty šplhají
k 18 stupňům. Uprostřed týdne se dostaly až k 26 °C a už 18. 4. padaly teplotní rekordy,
když v Javorníku naměřili 25,3 °C a byl překonán 25 let starý rekord, podobně jako
v Bělotíně na Přerovsku. Změna je život. Třetí víkend – ochlazení, všude prší a teprve po
víkendu se postupně opět otepluje a na celém území je slunečno jako v létě, místy i
s bouřkami. U nás to jen zahřmělo, vystrašilo zahrádkáře, ale nikde nic. Poslední dubnový
víkend jakoby chtěl ukázat tu lepší stránku aprílového dubna a na mnoha místech kraje se
dívali na teploměry velmi udiveně. Zase padaly rekordy a nejvyšší teplota byla
zaznamenána opět v Javorníku: 27 °C, podobně to vypadalo i v Jeseníku (24,9 °C) a
Bělotíně (26,1 °C). Teplo bylo také u nás a v Luké naměřili 24 °C, čímž padl 27 let starý
rekord, který činil 23,3 stupně. Tak jsme si užívali i my téměř letního počasí a rušno bylo na
cyklostezkách, u sobáčovského rybníka i ve všech zahrádkách u litovelských restaurací.
Tradičně k 1. máji se to všechno pokazilo – týden začal deštěm, naštěstí bouřky a vydatné
deště řádily hlavně na západě. Místy se objevily i kroupy. Lyžaři v Jeseníkách se definitivně
loučili, vleky už zastavila i Ovčárna a v Petříkově byly zprovozněny letní atrakce.
Květen nepřekvapil. Po pošmourné zimě přišlo na slunce chudé jaro.
Meteorologové spočítali, že slunce v dubnu svítilo jen 137,6 hodiny – tedy méně, než je
běžné. Duben byl už čtvrtým měsícem v řadě s podprůměrnými hodnotami slunečního
svitu. Ani první květnové dny velkou změnu neslibovaly. Ale tradiční pouť KDU-ČSL u sv.
Filipa a Jakuba 5. 5. měla na rozdíl od akce ČSSD na 1. máje přece jen více štěstí. Pršet
začalo až po poledni a k večeru se opět vyjasnilo. Pak teploty vystoupaly nad dvacítku,
ale květen deštěm nešetřil. Tak se to táhlo až vlastně do konce měsíce.
Změny nastaly kolem 18. května, kdy přeháňky postupně vystřídalo slunce a pak se
Olomouckým krajem přehnaly silné bouřky. Oblačno, déšť, přeháňky. A chladno! Tak
vypadal poslední květnový víkend. Na 31 stanicích zaznamenali neobvyklé teploty a my
v Litovli se každé ráno děsíme, co uvidíme na teploměru. Na horách napadl sníh, my
zakrýváme rajčata i papriky (ti zhůvěřilejší i melouny a salátovky) a téma chladného,
typicky říjnového počasí, se stalo hlavním předmětem hovoru nejen v restauracích, ale i
v sauně.
Co je tohle za květen? Na Šumavě sněžilo letos v květnu celých sedm dní. Na
hřebenech hor ležela 27. května (!) dvaceticentimetrová sněhová pokrývka. V nižších
polohách vytrvale prší, v sousedním Bavorsku se z břehů vylévají potoky. Letos v květnu
pršelo už osmnáct dní, měsíc je v průměru o dva stupně studenější. Třídenní intenzivní deště
způsobily v povodí Lužnice či Berounky povodňovou situaci. Zatímco na začátku května
byla rekordní tepla, v poslední třetině se potýkáme s extrémně chladným počasím. Denní
teploty se pohybují na většině území jen kolem deseti stupňů. Prý jde o nejstudenější
květen od roku 1991. Snad podle pranostiky – Studený máj, v stodole ráj…
Začátek června se zapíše do letošního počasí tragickou povodní. Ti, kdo si
pamatovali obrovské povodně roku 2002, mohli mít pocit, že se historie opakuje. České
země zasáhly po silných deštích záplavy již v sobotu 1. června. Déšť neustal ani v noci na
neděli a byly hlášeny zvýšené toky řek na horním Labi, Úpě, Kamenici, Vltavě či Berounce.
Silně byly zasaženy jižní Čechy, jsou evakuováni první lidé, v Praze je vyhlášen třetí stupeň
povodňové aktivity a budují se protipovodňové zábrany. Kabinet vyhlašuje stav nouze.
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Zatím se velká voda má Olomouckému kraji vyhnout, přesto by mohla potrápit lidi na
Jesenicku, kde se nedají vyloučit lokální záplavy a sesuvy půdy.
Je nutno vypouštět vodu z vltavské kaskády. Živel si již vyžádal sedm mrtvých, čtyři
jsou nezvěstní, devět tisíc lidí je evakuováno. Ačkoliv se v pondělí 3. 6. čekalo uklidnění,
hladiny řek dále rostou a dále trvá kritická situace. Velká voda způsobuje tragédie tisícům
rodin, i těm, které už byly několikrát vyplaveny. Počasí je jako ve Skandinávii, tlaková níže
se dále drží nad Českem, nejvyšší stupeň povodňové aktivity platí zhruba na 50 místech v 8
krajích. S povodní bojuje celá střední Evropa. Německo se bojí rozvodněného Labe, na
rozvodněný Dunaj se chystá Slovensko.
Ve středních Čechách se připomněl rok 2002. Tehdy těžce zkoušená obec Zálezlice
je opět zatopená, na severu drama – Ústí nad Labem, Děčín a Hřensko očekávají velkou
vlnu. Stát slibuje obcím na škody 5,3 miliardy korun, postiženým povodní až 51 000 korun.
Pátý den povodní už země situaci zvládá, záchranný systém se osvědčil. Na severu vlna
kulminuje a míří do Saska. Ještě má pršet, ale řeky se postupně zklidňují. Bratislava i
Drážďany se krčí za hrázemi. Snad je to všechno už za námi? Čísla jsou však tragická:
velká voda si vyžádala 10 životů; odhady škod hovoří až o 20 miliardách korun; zasaženo
bylo na 700 obcí, zejména v jižních, západních, středních a severních Čechách; více než
19 000 obyvatel muselo být kvůli vodě evakuováno; v postižených oblastech pomáhalo
na 23 000 profesionálních i dobrovolných hasičů a zemědělci sčítají škody na zaplavených
80 000 hektarů.
Uplynul děsivý týden, ale meteorologové upozorňují na další intenzivní déšť a
možnost dalších záplav. Krizový štáb nařídil zachovat dosavadní protipovodňová opatření
a zvýšit vypouštění přehrad na vltavské kaskádě tak, aby nádrže byly schopny pojmout
přívalovou vlnu. Bouřky i s kroupami a místní bleskové povodně řádily opět v Čechách a
šíří se strach z druhé vlny záplav. I u nás to bouřilo. Tak, doufejme, že už je to skutečný
konec apokalypsy. Škody po povodni jsou dále upřesňovány a konečný účet je 15
lidských životů, přes 20 miliard škod, zaplaveno bylo 970 obcí a měst, opustit svoje domovy
muselo více než 26 000 lidí a zachráněno bylo přes 600 ohrožených lidí.
I u nás došlo k menší pohromě. V pondělí 10. června krátce po 14. hodině zasáhla
Litovel průtrž mračen provázená krupobitím. Dešťová vlna šla od západu, takže vnitřní
město bylo od pohromy uchráněno. Mnozí, včetně našeho kronikáře, vůbec netušili, co se
kousek od nich děje. Svědectví o nevšedním zážitku podali lidé, které řádění živlů uvěznilo
v bývalém agitačním středisku na Sušilově ulici. Během chvilky se setmělo a zvedl se vítr,
který hnal déšť a kroupy jako velký hrách. Rachot byl takový, že nebylo rozumět vlastním
slovům. Při pohledu z oken mnozí strnuli. Sušilovou ulicí se valil proud vody, který kanalizace
nebyla schopna pojmout. Voda se rozlévala kolem a pomalu stoupala zaparkovaným
autům téměř po prahy. Netrvalo dlouho a ozvaly se hasičské sirény. Hasiči zasahovali na
Uničovské ulici, která byla taky zatopená. Nápor vody nezvládla kanalizace ani zde. Na
nechráněných okrajích města i v Chořelicích lidé sčítali škody. Z rajčat mnohde jen lodyhy,
mezi řádky brambor bílo kroupami a zatlučená nať. Stejně tak ovoce. Když se pak někdo
zeptal na úrodu, dostal lakonickou odpověď – u nás potlouklo. Meruňky i švestky byly tak
„do bečky“. Na zavaření se těžko vybíralo, téměř každý plod dostal zásah a spousta
začala hnít. Z jablek se rovněž moc nevybralo, někteří na podzim ani netrhali a nechali je
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ptáčkům na zimu. O síle pohromy také svědčil pohled do příkopů v Olomoucké ulici. Na
návětrné straně, kde živlům nestálo nic, v cestě byly hromady krup. Ledové kuličky jako
spečené udržely člověka a sluníčko s nimi zápasilo více než 14 dní. Tak vše popsala členka
Letopisecké komise a přímý svědek pohromy paní Marie Hrubá.
Houpačka v počasí je již slabé slovo. Je 19. června a do Česka přichází tropy!
Teplota až 38 °C – horký vzduch z Afriky přináší perný žhavý den. U nás je nejtepleji
v Evropě a v celém Olomouckém kraji padají teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Javorníku
(35,8 °C), tropické počasí pokořilo rekordy také v Jeseníku, Bělotíně a Olomouci.
V krajském městě padl 45 let starý rekord. Parné počasí naplnilo koupaliště, jen u nás se
muselo zatím koukat jen přes plot. Vysoké teploty ale paradoxně skončily v první letní (!)
den, kdy vlnu veder vystřídalo ochlazení až o 20 stupňů a přišly silné bouře. Půjde o další
velký zvrat v počasí v tomto měsíci. Začal chladnými dny se silnými dešti, které vyvrcholily
povodněmi, a vlnu veder vystřídalo postupné citelné ochlazení. Silné bouře zasáhly
Přerovsko, Šumpersko a Jesenicko. Hladina Moravy se sice zvedla, ale žádné nebezpečí
nehrozilo.
Meteorologové přišli na první významný letošní rekord spojený s počasím. Šlo o
nejdeštivější půlrok v historii měření, a to je před námi ještě červenec považovaný za
nejdeštivější měsíc roku. Za letošní deště a povodně mohou neobvyklé změny tlaku
v atmosféře nad Atlantským oceánem - za ně možná tání ledu v Arktidě. Rekordy padaly
hlavně ve středu republiky. „Srážky jsou v podstatě náhodná záležitost. Jde o výkyv.
Příčinou bývá atypická cirkulace atmosféry nad střední Evropou. Nad Islandem, kde je
obvykle tlaková níže, byla tlaková výše. Nad Azorskými ostrovy to bylo obráceně.
Důsledkem toho byly možná i povodně. I pomíchání tlakových níží a výší má svou příčinu.
Na vině bude masivní tání ledovců v Arktidě,“ říká klimatolog Ladislav Metelka.
Obyvatelé Česka si snad konečně na začátku července „odpočinou“ od všech
výkyvů počasí nahoru a dolů. Má nastoupit letní počasí v létě a bez výstrah, podle ČHMÚ
„tuctové letní středoevropské“. A skutečně – horko, vymetená obloha a jen málo
oblačnosti s občasnými srážkami. Teploty se drží kolem 26 °C, někdy se vyšplhají i výše.
Ideální počasí na koupání a posezení třeba ve vodácké restauraci Loděnice, kde
odvážlivcům stačí pár kroků a mohou se osvěžit v chladné vodě Moravy.
Třetí červencový týden byl vyhlášen jako nejsušší týden za posledních šedesát let.
Ve všech krajích kvůli vyprahlé zemi a extrémnímu suchu hrozí nebezpečí požárů. Požáry
hrozí na celém území Česka s výjimkou horských oblastí a hasiči za poslední dva až tři
týdny evidují jejich nárůst o 30 až 40 procent. Posledních deset dnů července je ve
znamení vrcholícího léta a přináší tropické teploty. Ty se pravidelně pohybují mezi 25 až 30
°C, o víkendu se očekává místy i čtyřicítka. Litovelské koupaliště je zkolaudováno a mohlo
by denně poskytnout služby snad stovkám koupání chtivých zájemců, jenže… čeká se na
schválení hygienou a na to, až povyroste tráva kolem bazénu, aby návštěvníci neleželi na
hlíně. Prý se pro veřejnost otevře ve druhé polovině prázdnin, možná už 1. srpna. Pokud ale
bude srpen deštivý a studený, nechtěl bych být v kůži vedení města a investora opravy –
lidé na nich nenechají nit suchou!
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Tak jsme si dali na začátku roku závazek, že kapitola o počasí zhubne na nejmenší
možnou míru, ale vše se zdá být proti. Prožíváme rok extrémů – před měsícem dosáhla
hladina Labe v Ústí nad Labem 3,6 metru a srážky vzbuzovaly u obyvatel důvodné obavy,
po měsíci je situace zcela opačná – republiku decimují nebývalá vedra a sucha. Prakticky
neprší a o posledním víkendu se rtuť teploměru šplhá až ke čtyřicítce a jsou atakovány
absolutní teplotní rekordy ze srpna minulého roku. První prázdninový měsíc bývá obvykle
také poměrně bohatý na srážky a extrémní sucho tak po mimořádně sychravém červnu
meteorology zaskočilo. Na řadě míst od začátku prázdnin prakticky nespadla ani kapka.
Jak píšeme výše, třetí červencový týden byl označen za nejsušší za posledních šedesát let.
Prý nejde o příchod nového období extrémních výkyvů počasí, kdy období silných dešťů
střídala nesnesitelná vedra. „Je to pokračování rozkolísaného roku. Byl tady chladný
březen, deštivý květen a červen, od té doby už měsíc prakticky nepršelo. Letošní výkyvy
však nemají jednu jednoznačnou příčinu. Rozhodně bych byl dalek toho, abych řekl, že to
tady bude pořád,“ říká klimatolog Ladislav Metelka. Tak pokusme se tomu věřit a
nezoufat!
Červencové sucho a vysoké teploty nás trápí nejen z důvodů dehydratace a s ní
spojených zdravotních obtíží. Dlouhodobě může mít vliv i na naše peněženky. Neblahý vliv
má toto počasí na úrodu brambor a krmných plodin, což se projeví ve vyšších cenách
brambor a masa. Přílišné zdražení by také mohlo odradit spotřebitele od nákupu
tuzemských surovin a odrazit se ve zvýšených dovozech. Na rozdíl od potravin však levný
import spotřebitele neuchrání před účtem za elektřinu. Na ten bude mít slunečné počasí
také neblahý vliv, a to nejenom kvůli nepřetržitě puštěné klimatizaci. Na maximální výkon
pracují totiž i solární elektrárny, kterým počasí v první polovině roku příliš nepřálo. Nyní však
jede výroba sluneční energie naplno, což se nakonec projeví v příplatku za obnovitelné
zdroje, který je součástí konečného vyúčtování za elektřinu.
Ve městech kropí ulice i zeleň desítkami tisíc litrů vody, v zoo pak sprchují zvířata. Na
polích či v lesích zase hasiči a lesníci důrazně varují před používáním otevřeného ohně,
neboť riziko požárů je velmi vysoké. Varování bylo vyhlášeno pro deset krajů, včetně
Olomouckého. Taková je nyní na konci července situace způsobená extrémně suchým
létem a teplotami, blížícími se čtyřicítce.
Poslední červencový víkend přinesl vedro, před kterým nebylo úniku. Zažili jsme
tropickou neděli - horoucí, dosud nejteplejší den v roce. Předpověď meteorologů se
splnila a téměř na všech měřících stanicích v kraji padly rekordy. I u nás se teploměr ve
stínu zastavil na 36,8 °C, na slunci bylo až 53 °C. V celém Česku padly rekordy na 113
měřících stanicích, z těch, které měří alespoň 30 let, a mají tedy srovnání z delšího období.
Nejžhavějším místem kraje byl Javorník, kde přístroje naměřily 37,3 °C, což ho zařadilo do
první patnáctky v zemi. Rekord padl i v Luké, Bělotíně či v Olomouci - Holicích. Pokračující
suché a horké počasí ilustroval například i stav řek. Výška hladiny na mnoha řekách,
včetně Moravy, se dostala na úroveň sucha.
Je tu nová výstraha, tentokrát před silnými bouřkami a krupobitím. Ty se prohnaly
Francií a Německem, potom zasáhly sever i západ Čech a znovu bylo zle. Na chvíli ustal
příliv tropického vzduchu od jihozápadu díky studené frontě, ale hned další den už je zase
vedro jak na poušti. Bouřky na severu kraje přidaly na chvíli vodu do Moravy, ale to
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skutečně jen na jediný den. Vedra berou řekám vodu stále a naše řeka Morava se už
dokonce na dvou místech dostala pod stav značící sucho. Předposlední červencový den
protékalo Moravou ve Vlaském na Hanušovicku pouhých 0,41 kubíku vody za sekundu,
zatímco sucho představuje hranice 0,43 kubíku. Největší řeka v regionu je pod hranicí
sucha také v Moravičanech na Mohelnicku, kde protéká 3,33 kubíku za sekundu, což je
zhruba 270 litrů pod limitem. „Přestože je v současnosti extrémní sucho, není situace na
řekách v kraji nijak dramatická. Nikde nedochází k omezování schválených odběrů ani
daných minimálních průtoků. V důsledku dlouhodobých dešťů v červnu je povodí
poměrně nasycené vodou. Pokud by ale stávající vedra přetrvávala další týdny, situace
by se mohla výrazně zhoršit“ říká obchodní ředitel Povodí Moravy Čestmír Vlček. Starosti
přibývají rybářům. Voda v rybnících se rychle kazí a ubývá v ní kyslíku. Bez něj ryby hynou.
Pokud je to nutné, musí rybáři provzdušňovat vodu agregáty. Všem by nám asi pomohlo
ochlazení a déšť. Na to si prý máme počkat do poloviny srpna!
Konec července je ve znamení bouřek, které v našem kraji lámou stromy a kmeny
blokují provoz nebo ohrožují chodce a obydlí. A zase se vracejí tropy a v přílivu horkého
vzduchu rtuť teploměrů stoupá až k 35 °C. Na celé Moravě a ve Slezsku opět platí kvůli
horkému a suchému počasí výstraha před požáry. Teplotní rekordy pokořují i 80 let stará
data – 5. 8. bylo v Pasece u Uničova 37,3 °C, jde o vůbec nejvyšší teplotu, kterou tu
meteorologové kdy naměřili. Rekordy byly v tento den překonány na všech stanicích
v Olomouckém kraji s výjimkou Přerova. Prý další dva týdny budou teplotně průměrné a až
poslední srpnový týden by měl být nadprůměrný. Potrvá i sucho. Množstvím srážek má být
zbytek srpna podle předpovědi spíše průměrný až podprůměrný.
První srpnový víkend ovšem zabouřilo i u nás. Honilo se to kolem, kroupy naštěstí
žádné nespadly, ovšem zahrádkáři byli zdivočení z předpovědí a už si málem zoufali.
Nakonec to u nás nebylo tak zlé, jako na Šumpersku a Prostějovsku, kde museli hasiči
zasahovat na třech desítkách míst. Šlo o spadané větve i velké stromy, které dopadly na
silnice či stržené zkratující elektrické vedení. Abychom nevyšli z tradice, po bouřkách tropy
pokračují a padají další rekordy. Snad nevyjdeme z překvapení? V polovině srpna na
horách ráno mrzne!? Rekordně nízkou teplotu - minus 4,6 °C naměřili 15. 8. na jedné ze slatí
na Šumavě a mrzlo i na dalších horských stanicích. Máme se prý těšit na krásné letní dny
s počasím bez extrémů! Tomu snad už nevěří nikdo.
Litovelský Otvírák ještě stihl slušné a slunné počasí, ale třetí srpnový týden patřil
k nejsušším za posledních šedesát let. Průměrný úhrn srážek činil pouhý jeden milimetr,
běžně v srpnu ale spadne přes 70 milimetrů srážek! Na konci týdne zasáhly bouřky západ
republiky a střední Čechy, k nám na Moravu dorazily už oslabené a prakticky šlo o klasické
letní bouřky bez nebezpečí krup. Ve zbytku srpna by měly následovat podle dlouhodobé
předpovědi teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, což je průměr v tomto ročním období.
Určitě se nemá opakovat loňský horký scénář, kdy právě 20. srpna padl absolutní teplotní
rekord v české historii, protože v Dobřichovicích naměřili meteorologové 40,4 °C. V první
polovině září by mělo přijít klasické „babí léto“ s teplotami od 16 do 22 stupňů s četnými
nočními a ranními mlhami.
A je to tu: nejdříve pozdní a potom babí léto. To druhé se od prvního liší většími
teplotními rozdíly mezi dnem a nocí a také větším množstvím mlh, ale jinak znamenají
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jedno: bude krásně! K vysvětlení ještě podrobněji: rána už občas halí chladné mlhy, zato
odpoledne umí slunce ještě hodně zahřát. Meteorologové takovému období říkají pozdní
léto a my jsme si ho o druhém zářijovém víkendu užili naplno. Oteplilo se až na 27 °C,
někde byli lidé dokonce ještě na koupalištích a hřáli se na dekách a lehátkách. Pozdní
léto je předzvěstí toho babího. „Odlišuje se od něj tím, že v babím létě, které je typické pro
konec září a říjen, jsou chladnější noci, větší rozdíly mezi noční a denní teplotou vzduchu a
tvoří se četnější mlhy, které v závěru období mohou přetrvávat po většinu dne,“ vysvětluje
meteorolog Stanislav Racko. Takže se máme ještě na co těšit.
V neděli 22. 9. přesně ve 22.43 začal astronomický podzim, létu však tak úplně
neodzvonilo. Okamžikem podzimní rovnodennosti, kdy den i noc trvá po dvanácti
hodinách, přestupuje Slunce na své dráze ze severní polokoule na jižní. Podzimní počasí si
sice pospíšilo, někde už se dokonce začalo topit, ale teploty by se ještě měly šplhat
nahoru. Bude počasí typické pro babí léto – noční mlhy v údolích se budou dopoledne
rozpouštět a teplota místy překročí i dvacet stupňů. V měsíčním výhledu má být teplotně
nadprůměrné ve srovnání s minulými léty zejména období mezi 7. a 20. říjnem, nejvíce
srážek bude ve druhém říjnovém týdnu. Po letním půstu si tak konečně mohou přijít na své
i houbaři, byť panují napříč republikou výrazné rozdíly. A zrovna u nás to ještě není žádná
sláva, i když u lesů už stávají hlavně o víkendu řady aut houbařů.
Jasná obloha, hodně sluníčka, ale přitom velmi nízké ranní a noční teploty, takový
je ráz počasí v prvních dnech měsíce října. Chladný vzduch k nám „posílají“ ze
Skandinávie a Pobaltí. Přízemní mráz už není jen ve vyšších polohách, ale na většině území.
V Jeseníku padl 30. 9. 20 let starý teplotní rekord, když tam naměřili 1,9 stupně pod nulou, u
nás, ale bylo 2,3 stupně nad. My, co věříme předpovědím, už jsme sklidili vše, co by bylo
mrazem ohroženo, ale stále doufáme, že nás to krutě nezasáhne. Tak třeba polovina
rajčat už visí na provázcích ve skleníku, aby zčervenala, polovina je ještě ve věncích na
keřích – uvidíme, jak to s nimi dopadne!? Ono totiž se má na konci prvního říjnového týdne
oteplit díky proudění vzduchu od jihozápadu, což by se mohlo projevit hlavně na nočních
teplotách. V sobotu 5. 10. vypukne BOBR CUP, a tomu přejme pěkné počasí – vždyť je to
jedna z nejznámějších akcí ve městě. O víkendu se pojede motokros v cihelně
v Chořelicích, který se v původním termínu pro nezpůsobilý terén nemohl konat. I ten
potřebuje počasí beze srážek – tak mu ho taky přejme!
Vše je podle předpovědi – oblast vysokého tlaku, díky které bylo jasno a slunečno,
ovšem s nízkými ranními teplotami závodům i Bobr Cupu přálo. Ovšem chladno bylo i
navečer, takže mnozí účastníci večerního pořadu na Loděnici, spěchali prokřehlí domů.
Rána byla opravdu chladná, u nás kolem – 2,7 °C, takže ti, kteří spekulovali s tím, že
rajčata a papriky v následujícím období babího léta ještě dojdou, zjistili, že oboje skutečně
„došly“! Jen cáry pomačkaných listů vlály ze stonků a vše bylo na vyhození! Na 25 místech
padaly dokonce teplotní rekordy pro tento den a stanice naměřily nejnižší teploty za 50
let. Jen příslib nejméně deseti krásných dnů babího léta rozčilené zahrádkáře poněkud
uklidnil, naštvaní jsou ale houbaři. Houby rostou, ale proti minulým týdnům je jich v lesích
méně. Ranní mrazíky jim hrubě nesvědčí – pokud plodnice několikrát po sobě zmrznou a
zase rozmrznou, nedělá jim to dobře a dlouho nevydrží. Tak to alespoň vysvětluje
předseda české mykologické společnosti Jaroslav Landa.
72

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
Iluze brzy končí a po krátkém babím létě nás několik týdnů čeká studenější podzim
než obvykle. Začne přibývat chladu a dešťů a na konci října mohou nejnižší teploty
klesnout až na minus dva stupně Celsia. A to mimořádné chladno bylo už v minulých
týdnech, kdy průměrná teplota činila dokonce pouze šest stupňů. Kromě mimořádně
nízkých teplot bylo v poslední době i značné sucho. Na území republiky spadlo v průměru
jen kolem jednoho milimetru srážek. Příští měsíc má být na srážky naopak bohatý a
s největší pravděpodobností překročí úhrn jejich srážek dlouhodobý průměr. Ve druhém
říjnovém týdnu poněkud vyděsily ranní mrazíky, ale druhá polovina měsíce je ještě ve
znamení typického podzimu. I následující dva týdny mají být teplotně průměrné až
podprůměrné, ale s blížícím se listopadem pomalu přijde zima. Teploty se mají vrátit
k dlouhodobému průměru kolem 6,3 °C a srážek ubude. Uvidíme, zda se jim předpověď
povedla.
Ač se to zdá s podivem, počasí dokáže i příjemně překvapit. Čtvrtý říjnový týden se
prezentuje jako nejhezčí s teplým vánkem. U nás na Moravě je skoro dvacet, v Čechách
jen o něco méně. Dobře se dýchá – ranní mlhy přes den vždy rozežene příjemný větřík.
„Milovníci léta zažijí příjemnou vzpomínku, ale stávající charakter počasí už babím létem
nazvat nelze. To by musela být jiná povětrnostní situace. Bez větru a ranních mlh,“ říká
meteorolog Petr Dvořák z ČHMÚ. Na konec října neobvykle teplé počasí „restartovalo“
houbovou aktivitu. Foukat bude, což má svou světlou stránku. Vítr od jihozápadu nedovolí
vznik inverze. Lidé se nemusí obávat špatných rozptylových podmínek a zhoršené kvality
ovzduší. O tyto příjemné teplé dny se zasloužil teplejší vzduch z Atlantiku a jihozápadní
Evropy. Optimistické zprávy přinášejí meteorologové ve výhledu počasí na další týdny,
minimálně do konce října.
Zauvažujme nad počasím a volební účastí. Má to nějakou souvislost? Nakolik
příznivé počasí ovlivní volební účast je ve hvězdách, ale lidé obvykle reagují na počasí
setrvačně. Když je v týdnu škaredě a na víkend je ohlášeno pěkně, zůstává v lidech dojem
ze studeného počasí a na víkend si kvůli tomu žádnou cestu neplánují. Když je tomu
naopak a po pěkném týdnu se zkazí počasí o víkendu, lidé jsou z týdne příjemně naladěni
a navzdory předpovědi vyjedou. Tak jak s tím počítá pan Sobotka z ČSSD, aby jejich
volební vítězství bylo skutečně drtivé? Podle výše uvedeného scénáře by volební účast
měla být jen průměrná, tak nějak mezi 56 – 60 % účasti. Ale uvidíme, co dělá naštvanost a
„blbá nálada“ občanů – jestli nepostaví všechny „počasové“ teorie na hlavu?
Dobrý úmysl, co nejvíce zúžit kapitolu o počasí, opět bere za své. Nelze se nezmínit
o tragédii na Filipínách, kde na konci první listopadové dekády udeřil tajfun Haiyan. Podle
americké stanice CNN tento tajfun udeřil na Filipíny tři a půl krát větší silou než hurikán
Katrina, jenž před osmi lety zasáhl jih Spojených států. Nejhorší je situace v přístavním
městě Taclobanu, které doslova smetla nejen vichřice, ale i obří šestimetrové vlny. Podle
odhadů zasáhl živel různou měrou nejméně čtyři miliony lidí a přes dva a půl tisíce jich
usmrtil. Prezident v zemi vyhlásil stav kalamity a v některých městech stav nouze. Miliony
lidí a mezi nimi i děti zoufale potřebují pomoc a ta se díky mezinárodní solidaritě do země
postupně dostává. Tajfun naštěstí rapidně ubral na síle, a coby tropická bouře pokračoval
v pustošení v severním Vietnamu, kde byly i oběti na životech. Naši pomoc organizoval
Červený kříž, Charita ČR a společnosti ADRA a Člověk v tísni.
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Ještě snad vysvětlení, proč si tajfuny tak často vybírají tuto oblast: málokteré místo
na Zemi zasáhne ročně tolik přírodních katastrof jako toto členité souostroví v jihovýchodní
Asii, kde se nad jeho pobřežím přežene v průměru dvacet mohutných bouří za rok.
Prioritní příčinou je poloha ostrovů. Pro vznik tajfunu či jakékoliv tropické cyklony je nutná
dostatečná teplota mořské vody, vyšší než 26,5 °C do hloubky padesáti metrů pod
hladinou. Tato voda se rychle odpařuje, vodní pára stoupá do výšek s nižší teplotou
vzduchu, kde kondenzuje a tím se uvolňuje další obrovské množství tepla. Teplý vzduch
stoupá čím dál rychleji a zanechává za sebou oblast s nízkým tlakem vzduchu, která je
okamžitě zaplněna okolním chladnějším ovzduším, jež se také ohřívá. Celé to funguje jako
jakýsi obří tepelný motor. Pokud takové podmínky panují dostatečně dlouho, jsou ideální
pro vznik tajfunu. Když narazí na pobřeží, jen máloco mu odolá a začne pustošit. Tajfun
Haiyan byl podle meteorologů zřejmě nejmocnějším světovým tajfunem, který kdy podle
historických záznamů zasáhl pevninu. Tento „supertajfun“ dorazil na filipínské pobřeží
s vichrem dosahujícím rychlosti až 313 kilometrů za hodinu.
U nás zatím poklid, i když 8. 11. opět padaly teplotní rekordy, například v pražském
Klementinu ten z roku 1895, když naměřili 17,9 °C, nejvíce pak v Dyjákovicích na
Znojemsku, kde bylo až 20,1 °C a padl zde rekord z roku 1997. Martin nakonec na bílém
koni přijel alespoň do hor, kde byly časté sněhové přeháňky. Do konce listopadu nás ale
čeká spíše průměrná teplota a také suché týdny. Tedy „babí“ idylu střídá normální
listopad a první mrazy se mají objevit až v polovině prosince.
Barevná rána a kolem poledne sluníčko, s tím se loučíme s nadprůměrně teplým
měsícem v předposledním listopadovém víkendu. Sice byly časté mlhy, jinak se počasí
nedalo vcelku vytknout vůbec nic. V posledním týdnu listopadu je tady prudké ochlazení,
o které se postaral studený vzduch z polárních oblastí. Nejen na horách, ale i u nás spadla
rtuť teploměru pod nulu a denní teploty se pohybovaly jen kolem ní. Začalo sněžit, na
horách napadlo až 15 centimetrů sněhu. Vánoce ale prý mají být na blátě, takže na
běžkování „za pomníčkem“ si moc nadějí dělat nemůžeme!
Náhlé ochlazení s sebou přináší i komplikace pro řidiče, když na silnicích hrozí náledí
a sněhové jazyky. Toho, že teploty spadly pod nulu, využili provozovatelé skiareálů
v Jeseníkách a rozhučela se sněhová děla. Libují si, že kombinace napadaného přírodního
sněhu a toho umělého je pro podklad ideální. První vydatnější sněžení v posledním
listopadovém týdnu přineslo pozdrav nadcházející zimy i k nám, kde se objevil slabý
poprašek. Více sněhu napadlo třeba v Olomouci (kolem 5 centimetrů), ale hodně práce
měli silničáři na Šumpersku a Jesenicku, ale i na Šternbersku, kde z cest odklízeli rozbředlou
kaši. Mrznoucí srážky i náledí hrozilo na celém území republiky. Na Sokolovsku v Šindelové
naměřili dokonce desetileté minimum – 17,9 °C. I u nás na Olomoucku se kvůli prvnímu
náledí do statistiky zapsaly 27. listopadu více než tři desítky dopravních nehod. Bouralo se
ve všech částech kraje, vše však skončilo maximálně lehkými zraněními a pomačkanými
plechy vozů. U Bílé Lhoty se na silnici vzpříčil kamion. V terénu již od rána byli silničáři a
právě díky jejich posypovým vozům se situace na sinicích postupně uklidnila.
Kronikářovo předsevzetí, že kapitola o počasí se bude postupně ztenčovat, opět
bere za své. Je tu Xaver! V předvečer svátku Mikuláše se objevilo varování, že k nám
dorazí silný vítr. Prý způsobí komplikace na silnicích, ale i do kopců přinese sněžení, závěje
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a sněhové jazyky. Podle ČHMÚ je náš region jedním ze šesti, kde je pro tyto jevy hlášeno
největší nebezpečí. Má hodně foukat, vítr má mít v nárazech až 90 kilometrů za hodinu, na
hřebenech hor od výšky 700 metrů nad mořem pak zesílí až na 125 km/hod. V nižších
polohách by mělo napadnout většinou do pěti centimetrů, na horách to bude deset až
třicet centimetrů nového sněhu. To vše má mít na svědomí hluboká tlaková níže nad
Severním mořem a jižní Skandinávií, s níž souvisí i okluzní fronta, která od severozápadu
přinese studený arktický vzduch.
Krutý orkán Xaver, který nás zasáhl naštěstí jen okrajově, napáchal škody v celé
Evropě. Nejvíce postihl její sever, Velkou Británii a Polsko – vyžádal si 8 obětí a miliony
domácností odstřižených od elektrického proudu. Ve Skotsku dosáhla rychlost větru
neuvěřitelných hodnot: 229 km/hod. Na Mikuláše přinesla i u nás nepříjemnou nadílku –
vyvracela stromy, bořila střechy a shazovala auta ze silnic do příkopů. Tisíce lidí
v západních Čechách, v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji zůstaly bez elektřiny
– energetici museli řešit stovky případů, kdy spadlé stromy zpřetrhaly vedení. Při největším
náporu v noci na 6. prosince dosáhla síla vichřice až 130 km/hod. Řidiči v nižších polohách
bojovali s náledím, které se vytvářelo z roztátého sněhového poprašku. Sněžilo v celém
Česku, což v kombinaci s větrem znepříjemňovalo život zejména řidičům, kterým na
silnicích hrozily sněhové jazyky.
Prudký vítr doprovázený místy bouřkami v téže noci v našem kraji srážel převážně
stromy a způsobil řadu dopravních nehod. Hasiči hlavně na Jesenicku, Šumpersku a
Zábřežsku se téměř nezastavili. Postupně se výjezdy k popadaným stromům rozšířily i na
Prostějovsko, Přerovsko a některá místa na Olomoucku. V kraji došlo na namrzající vozovce
k dopravním nehodám, naštěstí bez vážných následků. U nás to celou noc hučelo jako
v komíně, přes den poryvy větru braly čepice, plakáty i reklamní panely, všichni
kontrolovali, zda jim něco neuletělo. Byla to krušná mikulášská noc a ani ta další ještě
nebyla úplně klidná. V Litovli napadl první sníh, který už stojí za zmínku, ale nebylo ho nijak
moc, jen kolem 4–5 centimetrů.
Na horách je sněhu dost, v Jeseníkách kolem 60 centimetrů, a je vyhlášen 2. stupeň
lavinového nebezpečí. Sněhová pokrývka není stabilizovaná a v některých místech na
jihovýchodních závětrných svazích je vrstva vyšší než jeden metr. Všechny lavinové
katastry, kde by lidem mohlo hrozit nějaké nebezpečí, však naštěstí leží mimo značené
turistické cesty. Málem až do Vánoc je obrázek počasí typický: inverze. Tlaková výše
Varnia, která přinesla mlhavé počasí, mrholení i zhoršenou kvalitu ovzduší se drží zuby
nehty. Poměrně vysoké teploty na horách, kde je kvůli inverznímu počasí o několik stupňů
tepleji než v nižších polohách, však netěší lyžaře i když slunečné počasí se jim moc líbí.
Vánoce prý budou s popraškem sněhu – uvidíme?
Asi z toho skutečně nic nebude, předpověď z poloviny měsíce prosince je
neúprosná - o Vánocích nebude mrznout, ani padat sníh! Tak poslední dva letošní týdny
budou teplejší, než je koncem roku běžné. V období svátků se mají teploty pohybovat
mezi 1 až 4 stupni, mrznout má pouze v noci. Tak zní verdikt ČHMÚ, kterým meteorologové
předpovídají jedny z nejteplejších Vánoc. Školáky ovšem čekají neobvykle dlouhé, celkem
16 denní prázdniny a rodiče si lámou hlavu kam s dětmi. Sněhu na horách totiž kvapem
ubývá a trend velmi teplého počasí má pokračovat i po svátcích. Hory se tak přívalů
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sněhu nedočkají – teplý vlhký vzduch k nám proudí z Atlantiku a oceán si setrvačně drží
teplotu z léta. Na lyžování to bude tedy chtít především technický sníh.
Nadávat můžeme, ale bílé Vánoce se v Česku vyskytují převážně jen na obrázcích
a v našich dětských vzpomínkách. Platí to už několik let a zůstane to tak i letos – zase bude
teplo. Loni na Štědrý den padly teplotní rekordy po celé republice a lidé vysvlečení do
svetrů se ptali: Je tohle normální? A meteorologové jim odpovídali: Klid, teplé Vánoce na
blátě nejsou za poslední roky ničím neobvyklým. A měli pravdu – v posledních pěti letech
byl tento den vždy nadprůměrně teplý a poslední, opravdu mrazivé vánoční svátky za
posledních deset let jsme zažili v roce 2007. Štědrých dnů, kdy byla skoro celá republika
pokryta vrstvou sněhu, jsme si zatím mnoho neužili – od vzniku ČR naposledy v roce 2001,
předtím ještě v roce 1996.
Klimatologové z ČHMÚ považují teplé Vánoce za obvyklou situaci, která trvá už
stovky let. Jde o tzv. singularitu, kdy se kolem 20. prosince vždy oteplí. Když se to sem tam
nestane, je to vlastně výjimka. Vypozorovali to za 250 let, kdy probíhají ve střední Evropě
přístrojová měření. O oteplování kolem svátků hovoří i pranostiky, které považujeme za
jakési svědectví předků. Bílých Vánoc bychom si tedy měli vážit a snad se v nejbližších
letech nějakých dočkáme. Podle výpočtů meteorologa Radima Tolasze přichází obvykle
jednou za 6 až 7 let!?
V sobotu 21. 12. začala astronomická zima neobvyklými teplotami, den před
Štědrým dnem bylo u nás jako v březnu, slunce svítilo naplno a teploměr ukazoval přes 9
stupňů nad nulou. Podobně tomu bylo i o svátečních dnech, jen slunečního svitu ubylo.
Zimní atmosféra nebyla ani na horách – inverze neinverze. Teploty vystupují vysoko nad
nulu, někde dokonce až na + 12°C, a tak to má vydržet až do konce roku. Na Nový rok se
má ochladit, a to hlavně na horách. Kdo tedy plánuje Silvestra strávit v některé z horských
vesniček, může si užít pravou zimní atmosféru, slibují předpovědi. Do Jeseníků míří hlavně
běžkaři, pro které je upravena většina hlavních tras (ideální je mezi Červenohorským
sedlem, Švýcárnou a Ovčárnou, kde je stopa strojově upravena), vlekaři čekají větší nápor
mezi svátky a hlavně pak po nich.
Počasí o svátcích postavilo na hlavu zažité schéma, že Morava bývá teplejší a
klidnější než české kraje. O svátcích tomu totiž bylo právě naopak. Zatímco na západě
obyvatelé registrovali prakticky bezvětří, četná kouřma nebo mlhy, východ sužovala silná
vichřice a bylo chladněji. Čechy vzhledem k jižnímu větru zůstaly schované v závětří Alp,
nechráněná Morava se stala jakýmsi trychtýřem, kdy se vzduch od jihu musel rychle
protlačit úzkým prostorem mezi horstvy východních Alp a západních Karpat, což právě
způsobilo vichřici.
Nezvyklé teplo panující v období Vánoc jak v nížinách, tak na horách na severu
kraje dokázalo téměř zlikvidovat sněhovou nadílku i v nejvyšších partiích Jeseníků. Vysoké
teploty zmátly i přírodu – v olomouckých parcích byly vidět kvetoucí stromy (např.
japonskou švestku rodu Prunus) i zelená tráva. Přelom roku bývá na horách tradičně
nejlukrativnějším obdobím v sezóně, letos však připomínal spíše předjaří. Teploty se zde
vyšplhaly až k osmi stupňům a místo sněhové nadílky na svazích zejí vytátá místa. Horští
záchranáři přiznávají, že tak bídnou zimní sezónu nepamatují. Ztráty podle provozovatelů
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skiareálů se budou jen těžko dohánět. Někde sice stihli nafoukat technický sníh, ale svátky
i tak nakonec museli vzdát. Na přelomu roku sice začalo trochu mrznout, sníh tak byl
nepříjemně zledovatělý a pro tu hrstku skalních lyžařů byla maximální obezřetnost namístě.
I přes horší sněhové podmínky byl o lyžování zájem, a tak se lyžaři nakonec soustředili do
několika míst (Ovčárna, Kouty nad Desnou, Karlov), kde se podařilo sníh udržet. Tolik
neslavná zima na konci roku 2013.
Závěrem kapitoly je nutno konstatovat, že předsevzetí povídání o počasí v kronice
maximálně zkrátit se nepovedlo splnit. Snažili jsme se zachytit skutečně jen anomálie a
komentovali situaci u nás. Přesto můžeme být u nás spokojeni – Litovel se ani v tomto roce
nestala místem větší pohromy, počasí se na nás nijak příliš nevyřádilo a tak nakonec vše
dobře vyšlo.

05. DEMOGRAFIE
Nastává nová éra - babyboom skončil a dětí bude už jen méně! Počet nově
narozených dětí v našem kraji stále klesá. Demografové překvapeni nejsou, podle nich se
s tím dalo počítat. Odrodily totiž silné ročníky ze sedmdesátých let 20. století a na
rodičovskou scénu teď pozvolna přicházejí lidé z populačně slabších ročníků, tedy
převážně z 80. a počátku 90. let, nehledě na fakt, že z nejrůznějších důvodů roste i počet
jedináčků. Loni se v porodnicích v kraji narodilo 6 137 dětí, což je o zhruba sedm desítek
méně než během roku 2011. „Pokles porodnosti je nevratný proces a čísla už nahoru
půjdou jen horko těžko. Bude to mít dopad na celou společnost,“ shodují se odborníci. Ti
ovšem na druhou stranu neradi označují hojné roky prvního desetiletí jednadvacátého
století za babyboom. Raději nedávným, na počty děvčat a chlapců tučnějším rokům říkají
pseudobabyboom - ten pravý totiž proběhl v sedmdesátých letech minulého století, kdy
se během jednoho roku narodilo jedenáct, či dokonce dvanáct tisíc dětí – téměř jednou
tolik než dnes!
Na budoucnost s menším počtem dětí ve školách a později v práci se připravuje i
Olomoucký kraj. Postupně již několik let redukuje počty míst na středních školách tak, aby
v letech, kdy do nich přijdou na žáky slabé ročníky, nezely některé třídy prázdnotou.
Porodnost se podle údajů hejtmanství nejvíc zvedla v letech 2004 až 2008 – od té doby
zvolna zase upadá. Údaje z porodnic dokládají stále čitelnější sdělení: v následujících
letech se dětí, které se stanou za 20 či 30 let hlavní ekonomickou silou země, bude rodit
stále méně. Tedy pokud region nezachrání přistěhovalci a jejich potomci či módní trend
diktující pro každý rodičovský pár alespoň pět potomků.
Zní to tristně – Češi vymírají a jejich počet klesne za devadesát let o čtvrtinu – v roce
2100 nás bude jen 7,7 milionu! Zhruba se letos u nás narodí sto devět tisíc dětí. Ale až ony
půjdou za 73 let do důchodu, bude se rodit jen asi 60 000 dětí ročně a Čechů tak bude
skutečně o čtvrtinu méně. Jestliže má dnes země 10,5 milionu obyvatel, pak, jak vyplývá
z čerstvé demografické prognózy ČSÚ, by nás v roce 2101 mohl být jen uváděný počet
7,7 milionu. Vyhlídky pro budoucnost českého národa jsou přitom horší než při posledních
odhadech. Důvod: Češky rodí méně dětí a v žádné výrazné zlepšení není důvod doufat.
Dobrou zprávou je, že Češi se díky zdravějšímu životnímu stylu a rostoucí kvalitě
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zdravotnictví budou dožívat stále vyššího věku – dnešní novorozenec má šanci dožít se
v průměru 75 let, ženy 81 let, ale za devadesát let to bude 87 a 91 let. Průměrný Čech tak
statisticky zestárne z nynějších 41 na 50 let.
Nevlídnou statistickou prognózu mohou zvrátit jen ženy ochotné přivést na svět více
potomků. Jenže přesvědčit je k tomu se moc nedaří. „Politici se sice patnáct let baví o
důchodové reformě, ale o tom, jak zabránit úbytku dětí, se nemluví,“ říká demografka
Jitka Rychtaříková. Nyní na ženu připadá průměrně 1,5 dítěte a do konce století se to
nemá moc změnit. Zdá se, že potíže skloubit práci a rodinu při nedostatku školek a
nedostatku či neexistenci jeslí, je jedním z důvodů, proč je plodnost v Česku tak nízká. Příliš
nepomůže ani příliv cizinců. Měla by se lépe nastavit opatření rodinné politiky tak, aby se
snížil rozdíl v životní úrovni a životních šancích mezi bezdětnými a těmi, co mají děti. Dnes
se rodí přes 40 % dětí mimo manželství, tedy narůstají neúplné rodiny. Není úplně pravda,
že je to nahrazeno nesezdaným soužitím. Ta se často rozpadají nebo ani nezačnou. Pokud
žena nemá stabilního partnera, manžela, tak je na rozdíl od minulosti v pasti. Nejsou
předškolní zařízení a ze sociální podpory nemůže normálním způsobem vyžít. Navíc je
dostupná antikoncepce a děti jsou plánované. Za socialismu 50 % žen otěhotnělo
neplánovaně a takzvaně se „musely vdát“ a byla jistota, že budou pracovat a budou mít
k dispozici předškolní zařízení. Dnes i to ženy víc rozmýšlejí, protože by svým dětem chtěly
poskytnout důstojný život a mít k tomu spolehlivého partnera. Pokud na to nejsou dva,
mají zpravidla ženy jedno dítě.
Vyhlídky jsou skutečně neradostné, když děti budou vzácností a třetinu populace
budou tvořit staří lidé. Stát se snad nakonec nějak pomocí důchodové reformy připraví na
rostoucí výdaje na penze, ale jak si poradit s vymíráním, na to politici dosud návod nenašli.
Jestliže dnes připadá jedno dítě do 14 let na jednoho seniora nad 65 let věku, v roce 2100
se budou o jedno „vnouče“ dělit dva až tři prarodiče, přesně 2,6, předpovídá ČSÚ.
Rostoucí počet seniorů a vyšší výdaje na penze politici řeší průběžně – levicové i pravicové
vlády neustále zvyšují věk odchodu do důchodu. Aktuálně je nastaven na 67 let a ani pak
se jeho zvyšování nezastaví – navazuje na rostoucí naději na dožití. Lidé stráví v práci
zřejmě výrazně více let než jejich rodiče a prarodiče. Děti narozené letos mohou přestat
pracovat asi v 73 letech. To podle populačních prognóz kolem roku 2086 nebude žádný
velký věk.
Demografická prognóza mluví o tom, že poměr seniorů k pracujícím výrazně
vzroste. To není překvapivé, vždyť podíl lidí nad 65 let na celé populaci ve výši 32 %
vychází už z předchozích projekcí s horizontem do roku 2065, to procento se nezměnilo.
Dnes je necelých 17 % lidí ve věku nad 65 let. Ukazuje se, že vzniknou populační vlny,
předpokládá se nárůst absolutního počtu starých lidí do roku 2060, kdy jich bude zhruba
3,2 milionu, a poté jejich pokles, protože budou nastupovat méně početné generace.
Lidé se nepochybně budou dožívat vyššího věku a budou déle pracovat, což bude
záležet na takzvané délce života ve zdraví, tedy bez omezení každodenních aktivit. Ta je u
nás zatím kratší než v západní a severní Evropě. Ve věku 65 let ještě ženám zbývá dožít
v průměru 9 let v dobrém zdravotním stavu a mužům 8,5 roku, ovšem záleží i na profesi horník těžko půjde do důchodu v 70 letech.
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Budoucnost populace jsme vykreslili v ponurých barvách, jiné problémy jsou ale na
řadě nyní. Do prvních tříd základních škol dorazí v následujících třech letech čtyři sta tisíc
dětí. Už nyní přitom některé školy ve velkých městech praskají ve švech, otevírají
třicetihlavé první třídy – tak jako v „Husákových“ 80. letech – dostávají se na hranici své
kapacity. Učitelky jsou stresované, na děti mají méně času a kvalita výuky trpí. Ještě že
jde o problém dočasný, později se budeme potýkat spíše s opačnými komplikacemi.
Závažnější je pro náš kraj „vymírání“ regionu, kdy jej lidé už pátým rokem opouštějí.
Jen loni jich ubylo 1 029 – jako by z mapy zmizela vesnice Písečná na Jesenicku. Tempo
úbytku obyvatel se navíc zrychluje. Na začátku roku 2013 v regionu žilo 637 609 lidí, což je
o 1 029 méně, než na jeho začátku. Přímo na Olomoucku nyní žije 232 267 obyvatel a je
z okresů nejlidnatější. Kraj přišel v přepočtu na tisíc lidí o 1,6 obyvatele, což je nejvyšší
hodnota za posledních osm let. Na vině úbytku je hlavně stěhování, ale i přirozený úbytek,
protože se během roku narodilo méně lidí, než zemřelo. Počet obyvatel klesl na Jesenicku,
Šumpersku, Prostějovsku a Přerovsku, jediné Olomoucko vykázalo přírůstek. „Navzdory
celorepublikovému růstu počtu obyvatel se Olomoucký kraj dočkal vývoje opačného.
Zařadil se tak k osmi krajům, jejichž počet obyvatel se snížil, a navázal na sestupný trend
předchozích let,“ komentují údaje pracovníci olomoucké pobočky ČSÚ, podle kterých
měla negativní vliv na počtu obyvatel kraje hlavně migrace.
Jsme skutečně výjimkou – jedině na Olomoucku v roce 2012 se počet lidí díky
vyššímu počtu narozených dětí i přistěhovalých lidí zvýšil o 235 na uváděných 232 267.
V Olomouckém kraji se narodilo 6 303 dětí, a zase nejvíce na Olomoucku – 2 475. V kraji
naopak zemřelo 6 701 lidí, nejvíce opět u nás na Olomoucku – 2 323. Ještě více než
přirozený úbytek se na loňském poklesu obyvatel kraje odrazila migrace. Zatímco se do
regionu přistěhovalo 3 787 obyvatel, tak z něho odešlo 4 418 – nejvyšší úbytek zažilo
Šumpersko. Důvody úbytku obyvatel migrací jsou nasnadě – kraj nabízí málo pracovních
příležitostí. Proto se víc lidí z regionu stěhuje pryč, než jich sem přichází – úbytek stěhováním
činí 631 lidí. Propad způsobený migrací se bohužel navíc stále zvyšuje.
Trošku pozitivních zpráv – přibylo uzavřených manželství a naopak se snížil počet
rozvodů. Sňatek uzavřelo 2 669 párů (o 64 více než v roce 2012), a počet rozvodů
meziročně klesl o 207 na 1 526. Bylo to poprvé po čtyřech letech, kdy vzrostl počet sňatků
a počet rozvodů byl nejnižší od roku 1999. U nás v Litovli bylo uzavřeno 56 sňatků. V krajské
populaci vzrostlo procento dětí do 15 let, kterých je z celkového počtu obyvatel 14,7 %.
Naopak výrazně stoupl podíl lidí nad 65 let, těch je přes 17 %. Nadále tedy roste takzvaný
index stáří vyjadřující podíl seniorů k počtu dětí. K 1. 1. 2013 na 100 dětí připadlo 117
obyvatel nad 65 let. Důchody pobíralo 175 315 lidí, což je více než čtvrtina krajské
populace. Lidé v regionu nejčastěji umírali na nemoci oběhové soustavy a srdce, jako
příčinu je uváděli lékaři u téměř poloviny zemřelých. Bez práce bylo na začátku roku 2013
39 100 lidí, počet nezaměstnaných překonal i krizové roky a byl vůbec nejvyšší za
posledních osm let. Nejnižší od roku 1997 byla naopak nabídka pracovních míst, když se
na jedno místo hlásilo přes 48 uchazečů, což bylo nejvíc za 11 let. Pracující si pohoršili –
mzdy jim sice vzrostly o 3,1 % na 22 487 korun, ale inflace byla ještě vyšší, takže si za své
mzdy koupili méně.
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Než se podíváme na demografický vývoj v našem městě, jako obvykle uvádíme
spíše pro pobavení, jaká jména si rodiče vybírali pro své ratolesti letos, a někdy si člověk
říká, jestli to není spíše pomsta pro potomka. Dětí narozených v porodnicích kraje již
čtvrtým rokem ubývá – dětí se rodí méně, zato s exotickými jmény. Letos se na prvních
místech mnoho nezměnilo, jen Matyáš se stále propracovává výše. Nejčastější jména
hochů byla v pořadí Jakub, Adam, Tomáš, Vojtěch, Matyáš, Jan, David, Ondřej, Lukáš,
Dominik a Filip, u dívek bylo pořadí: Eliška, Tereza, Lucie, Barbora, Anna, Adélka, Karolína,
Aneta, Natálie a Nela. Kromě běžných jmen se matrikářky setkávají i s těmi netradičními.
Co jenom v našem kraji zaznamenaly za exotická jména: Ambrosio, Benny, Diego, Dorian,
Marcus, Mikuláš Michelangelo, Viliam, Tony, Santino, Marco, Sigismond, Kevin, Zeno,
Rafael, Juliano, Johan, Herbert či Mateo nebo Zeno, u chlapců a: Nicoletta, Jessica
Melisa, Manuela, Rosabella, Anelie, Enya, Sarah, Leontýna, Timea, Šehrazád, Milagros,
Erlinda, Rafaela, Cindy, Mia, Leila, Zita, Isabela, Sonny, Thea, Lara, Bernadeta nebo Pola u
dívek. Že tato jména dávali rodiče, kde alespoň jeden z páru je cizinec, nepřekvapuje,
ovšem tato jména jsou stále populárnější i u běžné naší populace! Ať je to jak chce, na
Elišku a Jakuba v dlouhodobém trendu nemají!
U nás je pořadí nejčastějších jmen takové: Matěj, Adam, Štěpán, Šimon a Jan u
chlapců; Adéla, Nela, Veronika, Tereza a Nikol u děvčátek. Celkem se v roce 2013 u nás
narodilo 107 dětí (59 chlapců a 48 děvčat). Proběhlo 12 vítání dětí a na nich bylo přivítáno
84 dětí nově narozených.
Na závěr ještě aktuální demografická čísla: nejvíce dětí za 30 let – porodnice hlásí
(ne)rekord. V olomoucké fakultní nemocnici se v tomto roce narodilo nejvíc dětí za
posledních 30 let, více porodů hlásí i Šternberk. V Olomouci bylo dětí nebývale mnoho
(2 221, z toho 1 147 chlapců a 1 074 děvčat). Je to dokonce tolik, že aby našli silnější
ročník, museli porodníci zapátrat ve statistikách až uvedených třicet let nazpět.
Babyboom se však v kraji nekoná, podle odborníků totiž křivka nově narozených dětí stále
klesá. Rekordní počty miminek v určitých porodnicích v kraji tak spíše poukazují na to, že si
je budoucí matky vybírají častěji než ty ostatní. „Počty narozených dětí v Olomouckém
kraji od roku 2009 nadále klesají. Například v roce 2012 se narodilo 6 303 dětí, což bylo o
831 dětí méně než v roce 2009“, informuje Eliška Koreczká z olomoucké pobočky ČSÚ.
Kromě toho, že ženy v regionu rodí méně, stoupá podle statistiků také jejich věk.
Zatímco ještě před deseti lety přivedly dítě na svět v necelých 28 letech, v roce 2012 už to
bylo v necelých třiceti. „Během uplynulých dvaceti let se průměrný věk matek při porodu
zvýšil téměř o pět let,“ doplnila Koreczká. Čísla za celý kraj v roce 2013 jsou tedy tato:
celkem se narodilo 5 844 dětí, z toho 3 005 chlapců a 2 839 děvčat.
I v naší spádové porodnici ve Šternberku přivedli na svět o 10 dětí více než v roce
předchozím (941 – z toho 486 chlapců a 455 děvčat). Z velkého zájmu nastávajících
matek mají v této porodnici radost. „Velmi nás těší, že stále více maminek vyhledává
právě naši porodnici a věříme, že budou i nadále s našimi službami spokojeny,“ říká
Jarmila Starostová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Šternberk. Porodní sály zde prošly v roce 2007 kompletní rekonstrukcí, na kterou
nemocnice naváže v roce 2014 na přelomu jara a léta opravou lůžkové části.
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Statistika stavu obyvatel k datu 31. 12. 2013 uvádí, že v Litovli a místních částech žije
k tomuto datu 9 846 obyvatel a ke kýženým 10 000 je to stále dál a dál. V samotné Litovli
žije 7 279 občanů – 3 582 mužů, 3 697 žen (z toho v Chořelicích 305, 141 mužů a 164 žen);
v Březovém 188 obyvatel (81 mužů, 107 žen), Chudobíně 241 (127, 114), Myslechovicích
368 (175, 193), Nasobůrkách 444 (218, 226), Nové Vsi 237 (119,118), Rozvadovicích 216 (98,
118), Savíně 140 (74, 66), Třech Dvorech 237 (127, 110), Unčovicích 397 (194, 203) a Vísce
99 (47, 52).
Z uvedeného celkového počtu obyvatel 9 846 je tedy 4 842 mužů a 5 004 žen.
Jejich věkové složení (počty vždy po 5 letech) je toto: do 1 roku života 100 (57 chlapců, 43
dívek); 1 – 4 roky 398 (186, 212); 5 – 9 let 475 (238, 237); 10 – 14 let 426 (213, 213); 15 – 19 let
468 (221, 247); 20 – 24 let 658 (355, 303); 25 – 29 let 620 (341, 279); 30 – 34 let 700 (343, 357);
35 – 39 let 847 (445, 402); 40 – 44 let 698 (368, 330); 45 – 49 let 717 (366, 351); 50 – 54 let 633
(333, 300); 55 – 59 let 623 (290, 333); 60 – 64 let 727 (343, 384); 65 – 69 let 598 (297, 301); 70 –
74 let 438 (193, 245); 75 – 79 let 319 (130, 189); 80 – 84 let 215 (75, 140); 85 – 89 let 146 (41,
105); 90 – 94 let 36 (7, 29); 95 – 99 let 4 (0, 4); 100 let 0.
Filtr výběru změn je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a údaje jsou tyto: 9 846 osob v živé
evidenci; 101 narozených; 125 zemřelých; 56 sňatků; 43 změn příjmení; 4 změny jmen; 22
rozvodů a 637 změn bydliště.

06. JUBILEA OSOBNOSTÍ
160 let
WOZAK Johann
22. 10. 1853 se narodil v Litovli na Záložně Johann Wozak jako nemanželský syn strážmistra
Jana Wozaka a Terezie Fuhrmanové. Věnoval se dějinám města, mimo řady článků
uveřejnil roku 1882 v časopise Strenberger Volksblatt jedny z prvních dějin našeho města,
Geschichte der Stadt Littau. Zemřel jako administrátor c. a k. poštovního a telegrafního
úřadu v Litovli 26. 1. 1890 v mladém věku 36 let na zápal plic.
150 let
NOVOTNÝ Vladimír
3. 5. 1863 se narodil v Prostějově, kde byl jeho otec mlynářem, Vladimír Novotný. Po studiu
na učitelském ústavu v Brně působil v Pavlovicích u Nezamyslic a v Kojetíně. Když si pak
doplnil kvalifikaci pro měšťanské školy, učil v Přerově a Tovačově. Roku 1904 se stal
ředitelem nově zřízené dívčí měšťanky v Litovli. Po třech letech byl jmenován okresním
školním inspektorem a v tomto úřadě setrval 19 let. Po vzniku ČSR organizoval menšinové
školství v pohraničí a byl školním inspektorem také pro Zábřežsko a Šumpersko. V Litovli byl
veřejně činný v mnoha oborech, redigoval Litovelský kraj, byl městským radním, působil v
řadě spolků, Muzejní radě, Okresní péči o mládež, šachovém klubu, pěveckém spolku
Smetana mj. Když byly roku 1906 přestěhovány sbírky muzea do měšťanské školy, převzal
je do opatrování a pomáhal při jejich instalaci. Po založení Krajinské muzejní společnosti se
stal jejím prvním jednatelem. Roku 1927 odešel na odpočinek, podzim života trávil v
domku na Rybníčku a věnoval se studiu litovelských archivních památek. Když byla roku
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1929 přestěhována stará registratura do přízemí muzejní budovy, ujal se pořádání
nepřehledné změti zatuchlých papírů. Výtěžky svého archivního studia ukládal v článcích
v Litovelském kraji. Zemřel 17. 2. 1936.
SMRČKA František JUDr.
27. 9. 1863 se narodil v Humpolci JUDr. František Smrčka. Od roku 1887 nastoupil v Litovli
jako koncipient u advokáta Panovského. Od počátku se účastnil bojů za českou Litovel a
práce v Sokole, kde se stal náčelníkem jednoty. Roku 1899 odešel jako advokát do
Olomouce, také zde byl v letech 1900-1909 náčelníkem Sokola, místostarostou Družstva
českého divadla, starostou Divadelní jednoty i aktivním ochotnickým hercem. Zemřel 27. 1.
1922, v devadesátých letech minulého století byla po něm nazvána olomoucká Smrčkova
župa.
130 let
ŠROT Alois
31. ledna 1883 se narodil v Litovli v Palackého ul. č. 77 (dnes zbořené domy za mlýnem)
Alois Šrot. Jeho otec Eduard Šrot zde měl obchod smíšeným zbožím. Vystudoval Slovanské
gymnázium v Olomouci a pak právnickou fakultu Karlovy university v Praze. Roku 1922
nastoupil jako vedoucí městského úřadu v Litovli a zůstal v této funkci (s přestávkou 2.
světové války) 27 let. Když 29. 6. 1949 odešel do výslužby, začal se věnovat svému koníčku,
studiu litovelské historie. Roku 1953 byl jmenován městským archivářem a zůstal jím i po
roce 1956, kdy byl městský archiv sloučen s okresním. V archivu vykonal množství náročné
pořadatelské práce, napsal řadu statí do místního tisku, mnohé jsou v rukopisech. Alois Šrot
zemřel 10. 2. 1962.
REINIŠ Jaroslav Dr.
1. června 1883 se narodil ve Svratouchu u Hlinska dr. Jaroslav Reiniš. Studoval v Hradci
Králové a poté v Praze obor latina, řečtina, čeština. Doktorát získal na univerzitě v Brně
roku 1923 a učil pak jako profesor v Olomouci, Kroměříži a jako ředitel gymnázia v
Zábřehu. Po okupaci pohraničí byl přeložen do Litovle a v letech 1938-1941 se stal
ředitelem zdejšího reálného gymnázia. Na odpočinku žil po válce v Kroměříži, byl pilným
sběratelem uměleckých děl, autorem kulturně výchovných článků v časopise Haná.
HAMPL Leopold
Narodil se 26. 12. 1883 ve Střelicích, již jako mladík na sebe upozornil a těsně před
počátkem války si jej rodná obec zvolila starostou. Věnoval se zvelebení obce po
hospodářské i kulturní stránce. Postaral se o melioraci katastru, kanalizaci, úpravu návsi,
pomník padlým. Schopného starostu si zvolil do svého čela celý okres. Stejně iniciativní
práci odvedl v čele okresního starostenského sboru. Měl velký podíl na zavádění
družstevnictví, modernizaci zemědělství, možno jmenovat mlékárnu v Července, záložnu
v Troubelicích, družstevní mlýn a pekárnu v Sukolomi aj. Jako výborný řečník vítal v Litovli
prezidenta Masaryka i biskupa Dositeje. Zemřel na počátku kruté doby okupace republiky
27. 10. 1939 ve věku 55 let. Pohřben byl v rodinné hrobce v Renotech, vedle svého přítele
Kuneše Sonntaga st.
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KNAIBL Jan JUDr.
Bratr litovelského starosty Aloise Knaibla, dr. Jan Knaibl, se narodil 26. 1. 1883 v Bílsku. Po
studiích v Praze a ve Vídni nastoupil soudcovskou službu v Olomouci. Byl i politicky činný, v
letech 1925-35 členem městské rady v Olomouci. Ve třech knihách sepsal historky ze
soudní praxe, ale i vzpomínky na založení cukrovaru v Litovli a na náboženské boje roku
1921. Soudcovy vzpomínky (1927), Vzpomínky státního zástupce (1932), nejvíce
autobiografických vzpomínek je v knize Život je živý (1936). Zemřel 25. 4. 1964 v Olomouci.
120 let
KUCHAŘ Franz
16. 2. 1893 zemřel Franz Kuchař, v letech 1891-1893 litovelský purkmistr. Narodil se roku 1812
ve Vilémově, vystudoval medicínu v Olomouci a ve Vídni. V Litovli byl městským fyzikem,
ranhojičem, po dlouhá léta zastával úřad policejního radního a byl počítán ke sloupům
zdejšího němectví.
100 let
DOMESOVÁ Růžena
Malířka Růžena Domesová se narodila 2. 3. 1903 v Olomouci-Hejčíně, mládí prožila v Litovli,
kde byla její matka nájemkyní bývalého hostince v Palackého třídě č. 850, otec strojníkem.
V roce 1927 absolvovala učitelský ústav v Brně, poté působila na mateřské škole v Bílé
Vodě u Šilperka (Štítů) a prožila všechny útrapy hraničářského učitele. Věnovala se
malířství, zemřela v mladém věku 34 let 7. 2. 1937. Po její smrti darovali pozůstalí její obrazy
a další památky litovelskému muzeu.
FLASAR František
Narodil se 23. 3. 1903 v Července, absolvoval školu uměleckých řemesel v Brně. Měl pak v
Litovli malířskou živnost, ale věnoval se výtvarné práci, sgrafity vyzdobil řadu fasád
rodinných domků v okolí Litovle, namaloval cyklus lunet v obřadní síni litovelské radnice.
Od padesátých let působil jako výtvarník Okresního domu osvěty a pak Závodního klubu.
Byl všestranně kulturně činný jako ochotnický herec, režisér, malíř kulis. Namaloval řadu
akvarelů a olejů (vesměs v soukromých sbírkách), vytvořil sgrafito ve vestibulu Záložny aj.
Zemřel 27. 2. 1989.
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". Při zatčení 14. října 1941 mu byla zabavena krátkovlnná
vysílačka, kterou měl řádně ohlášenou. Vězněn v Olomouci, v Brně a pak v Mauthausenu,
kde vysílením zemřel 29. června 1942.
90 let
IZÁK Jan MUDr.
Lékař Jan Izák se narodil v Měrotíně, kde byl majitelem zámečku, bývalé rychty. Po
lékařském studiu v Olomouci a nemocniční praxi působil jako praktický lékař v rodné obci.
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Stal se známým pro své sociální cítění, chudé pacienty léčil zdarma. V Měrotíně později
převzal malé lázničky s pěti kabinami, kde léčil revmatismus a žaludeční choroby, zejména
koupelemi a žinčicí. Jejím zdrojem bylo vlastní stádečko ovcí. Ve schůzi obecního výboru
4. září 1900 byl jmenován čestným občanem Litovle a po převratu byl členem Okr.
národního výboru. Zemřel v Měrotíně 1. 2. 1923 ve věku 73 let.
RUSÍNSKÝ František
Profesor František Rusínský, filolog, pedagog, spisovatel, překladatel, se narodil 1. 3. 1881 v
Životských Horách, plných 12 let (1907-1920) působil na gymnáziu v Litovli a získal si nejen
lásku žáků, ale i úctu a vážnost. Byl literárně velmi činným hlavně v oboru moderních
románských řečí, učil němčinu, francouzštinu, těsnopis a vydal několik slovníků a mnoho
překladů. V době vzniku republiky roku 1918 byl velitelem litovelských ozbrojených sil. Poté
přešel na zemskou reálku do Moravské Ostravy, kde zemřel 22. 1. 1923.
80 let
BLAHYNKA Milan PhDr., CSc.
Narodil se 29. 8. 1933 v Ružomberoku na Slovensku. Od roku 1951 žil v Olomouci, kde roku
1956 absolvoval FF UP. V letech 1957-60 učil na jedenáctiletce v Litovli češtinu, ruštinu.
Postgraduálně studoval estetiku na Institutu společenských věd při ÚV KSČ, kde roku 1968
získal doktorát. Od roku 1963 pracoval na ČSAV Praha, od roku 1968 v Brně. V letech 195760 působil jako externí redaktor Krajského nakladatelství v Olomouci, po roce 1989
spolupracuje externě s různými nakladatelstvími v Praze.
KNAIBL Alois
12. 1. 1933 zemřel v Olomouci třetí litovelský starosta Alois Knaibl. Narodil se 15. června
1865 v Bílsku, kde byl jeho otec Josef rolníkem. Po otcově smrti převzal jako nejstarší z 11
sourozenců vedení dvou gruntů: v Bílsku č. 15 a v Loučce č. 7. V roce 1899 koupil s
Jakubem Knaiblem, Tomášem Zdráhalem a Janem Staroštíkem Přední mlýn na
Olomouckém předměstí v Litovli a vodní pilu na Čihadle od manželů Raabových a v roce
1908 přikoupili parní pilu na Starém městě. V roce 1910 se přestěhoval do Litovle a převzal
po T. Zdráhalovi vedení tří závodů. Jako stoupenec agrární strany byl čelným
funkcionářem rolnických spolků a závodů, zejména pivovaru. Mezi jeho hlavní zájmy
patřilo české hasičstvo. Spolupůsobil při zakládání hasičského sboru v Bílsku v roce 1897 a v
roce 1911 v Litovli, od počátku byl jeho starostou, od roku 1903 starostou župy Karla
Havlíčka Borovského. Po řadu let byl odpovědným redaktorem Litovelského kraje. Od
počátku století byl členem obecního zastupitelstva v Litovli, v letech 1924-1928 zvolen
starostou. Roku 1928 se vzdal funkce a odstěhoval se do Olomouce, při té příležitosti byl
jmenován čestným občanem města.
KRYL Ladislav
Narodil se 13. 6. 1933 v rodině litovelského krejčího v Třebízského ulici, absolvoval
gymnázium a pracoval pak v konstrukci v Uničovských strojírnách a Papcelu. Věnoval se
amatérskému filmu a fotografii, sbíral i unikátní historické dokumenty, jako film o návštěvě
prezidenta Masaryka v Litovli roku 1929, příjezd Rudé armády do Litovle a návrat majora
Bedřicha roku 1945, povodeň v roce 1947 a další. Po roce 1960 vystudoval tříletou školu
výtvarné fotografie v Olomouci, účastnil se klubových výstav i soutěží v rámci fotokroužku
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aj. Od roku 1990 se věnoval fotografii profesionálně. Ilustroval knihu L. Šika Litovelské
paměti, jeho fotografie jsme viděli na řadě výstav.
MAREK Jan
Narodil se 27. 5. 1933 v Července u Litovle, již od pěti let se učil hře na housle u ředitele
hudební školy Aloise Holoubka. Po roce 1945 navštěvoval zdejší gymnázium, pak přestoupil
na konzervatoř v Praze a ve studiu pokračoval na AMU. V letech 1956-1959 byl členem
orchestru divadla D 34 a primáriem Kvarteta D 34, studia ukončil absolventským
koncertem 24. 3. 1959 v pražském Rudolfinu. V letech 1957-1962 byl druhým koncertním
mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta, pak až do roku 1993 členem České
filharmonie. Vedle toho účinkoval v řadě souborů. Roku 1993 odešel z České filharmonie a
ze zdravotních důvodů zanechal koncertní činnosti. V roce 1999 sestavil Litovelské kvarteto
z neprofesionálních umělců, které jsme slyšeli při příležitosti stého výročí litovelského
gymnázia.
NEDOLUHA František
Narodil se roku 1859 ve Fryštáku, roku 1890 přišel do Litovle z Kroměříže, kde byl účetním
záložny. Zde z funkce vedoucího úřadovny postoupil až na vrchního ředitele Rolnické
záložny. Od počátku se zapojil do veřejného života jako jednatel, náčelník a starosta
Sokola, činovník místního odboru Ústřední matice školské, předseda odboru Národní
jednoty. Patřil k vedoucím osobnostem boje za českou Litovel, byl redaktorem nově
založených Litovelských novin, předsedou revolučního Národního výboru v roce 1918.
Jako pohotový řečník se uplatnil při většině slavnostních příležitostí. Zemřel v Litovli 10. 2.
1933.
ŠEVČÍK Vincenc
Ředitel Hospodářské školy v Litovli byl členem představenstva mnoha hospodářských a
průmyslových závodů. Za dlouhou dobu, kterou působil v Litovli, si získal veliké zásluhy o
povznesení hospodářského a průmyslového života v okrese. Od roku 1913 po celou válku
až do převratu byl členem městské rady, zvláště se zasloužil o městskou cihelnu. Zemřel po
dlouhé nemoci 8. 3. 1933 ve věku 68 let.
75 let
FALTÝNKOVÁ Marie, roz. Leibnerová
Narodila se 7. 4. 1938 v Bouzově, r. 1956 absolvovala RG v Litovli. V té době byla členkou
hudební kapely, kde hrála na harmonium, ale v hudbě byla samoukem. Po maturitě
pracovala v MEZ Mohelnice jako kreslička, od roku 1971 jako učitelka MŠ. Dálkově
vystudovala SPgŠ v Přerově a od roku 1974 - do dubna 1993 byla ředitelkou MŠ na
Bouzově. Přes léto průvodkyně na hradě Bouzov, sbírala lidové písně z Bouzovska, znala je
nejen od maminky, ale i od učitele Bohumila Vaňáka. Písně byly publikovány v
kalendářích Rok na Hané.
HUBÁČEK Josef PhDr.
Josef Hubáček se narodil v Litovli 6. října 1938, po studiu na litovelském gymnáziu
absolvoval vysokoškolská studia v Olomouci na Filozofické fakultě University Palackého a
externí studia psychologie a filosofie tamtéž. Má syna a dceru, manželka pracovala jako
učitelka ZŠ. V roce 1960 začal působit na ZDŠ v Karlovicích a potom deset let na Střední
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průmyslové škole v Bruntále. Od roku 1971 do odchodu do důchodu v roce 2005 učil na
Gymnáziu Uničov jazyk ruský, dějepis, základy společenských věd, především psychologii
a sociologii. V roce 1984 po složení rigorozních zkoušek na FF UP v Olomouci získal doktorát
filozofie v oboru psychologie. Do komunální politiky vstoupil po roce 1990 jako nezávislý
kandidát na listině KDU-ČSL, v letech 1992-2006 byl členem Rady města Litovel, pracoval
ve vedení komisí a společenských organizací, zasloužil se o zřízení sauny. V roce 2005 byl
po odstoupení L. Šika jmenován kronikářem města Litovle. V roce 2008 stál u založení
Seniorklubu Litovel a je předsedou jeho Samosprávy.
LUŽNÝ Augustin P. - pseudonym A. L. Tvrzský
Narodil se 2. 8. 1867 v Unčovicích, roku 1889 absolvoval gymnázium a roku 1893 bohosloví
v Olomouci, poté byl kooperátorem v Kateřinkách u Opavy. Pracoval s J. Vyhlídalem,
1920-1935 v Litultovicích. Psal drobnou prózu, hanácké črty, překlady z francouzštiny do
Našince. Od roku 1916 člen Družiny literární a umělecké. S Viktorem Pinkavou zpracoval
topografii Unčovic pro Moravskou vlastivědu. Zemřel 21. 12. 1938 v Litultovicích, okres
Opava. Z díla: Cikánské historky (1912); Otázka alkoholismu v přítomnosti (1911).
SLAVÍČEK Jan
Jan Slavíček, učitel, botanik, zoolog, entomolog, odborný publicista, se narodil 28. 3. 1856
v Milkově na Prostějovsku, navštěvoval obecnou školu v Kladkách, dvouletou v Moravské
Třebové a pět tříd německé reálky v Olomouci. Roku 1876 byl ustanoven správcem
jednotřídky v rodném Milkově. Vyučoval později v Ospělově, od roku 1894 v Hrochově,
1904 v Kozově a v roce 1917 odešel na odpočinek do Litovle, kde zemřel 2. 10. 1938.
Věnoval se entomologii a postupně se vypracoval na uznávaného odborníka (zejména
hmyzu blanokřídlého), publikoval odborné stati ve Věstníku Klubu přírodovědců v
Prostějově. Shromáždil obrovskou sbírku místního hmyzu (přes 7000 exemplářů), kterou
předal Zemskému muzeu v Brně.
70 let
LAMR Aleš
Přední akademický malíř se narodil 12. 6. 1943. Jeho otcem byl Oldřich Lamr, známý
litovelský divadelní ochotník, strýcem litovelský keramik Josef Lamr a dědečkem
cestovatel Alois Nerušil. Po mládí v Litovli studoval SUPŠ v Brně, samostatně vystavuje od
roku 1968 v České republice i v zahraničí. Nyní žije v Praze, věnuje se malbě, kresbě a
propagační tvorbě.
LAMR Václav
Syn Josefa Lamra st. Václav se narodil 25. 4. 1943 v Olomouci. Dětství prožil v Litovli, kde
byl ovlivněn atmosférou keramické a kamnářské dílny. Vyučil se zedníkem, pak dokončil
střední umělecko-průmyslovou školu v Brně. Před rokem 1968, v době myšlenkového a
společenského uvolnění vystavoval na samostatných a kolektivních výstavách nastupující
generace výtvarníků a pořádal literární večery vlastní poezie. Od roku 1970, po
událostech, které ho orientovaly ke křesťanským hodnotám, zanechal na čas uměleckou
dráhu a zabýval se misijní prací. V roce 1979 se oženil a odstěhoval do Prahy. Zde
pracoval jako divadelní výtvarník, štukatér v Uměleckých řemeslech a jako arteterapeut v
Želivi. Podílel se na řadě výtvarných a duchovních projektů, ilustracích bible. Maluje
portréty Romů, pracuje na projektu překladu bible do romštiny. Své obrazy a kresby na
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biblická a duchovní témata vystavoval v řadě míst doma i v zahraničí, v Litovli vystavoval
v roce 2001 a 2002.
MARTINŮ Alois
Alois Martinů se narodil roku 1879 jako syn stolaře ve Všemině u Vizovic, absolvoval
Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, kde byl žákem Suchardy, Preislera aj.
Pracoval pak samostatně jako sochař a řezbář, v letech 1921-1934 jako profesor gymnázia
v Litovli. Po odchodu do důchodu žil ve Štarnově, kde zemřel 7. ledna 1943 ve věku 63 let.
NEVĚŘIL František JUDr.
JUDr. František Nevěřil se narodil 30. 3. 1861 v Troubelicích, po doktorátu na právnické
fakultě Karlovy univerzity v Praze zahájil advokátní praxi. Do Litovle přišel roku 1889, nejprve
jako koncipient u dr. Panovského, roku 1892 otevřel samostatnou kancelář v Šustráku. Od
počátku se účinně podílel na boji za českou Litovel, již v prvním českém zastupitelstvu roku
1900 se stal radním a do městské správy byl volen až do roku 1931. Měl na starosti školský
referát a k jeho zásluhám patří prosazení reálky a vůbec českého školství. Řadu let byl i
ředitelem Městské spořitelny, zemřel 21. 8. 1943 v 82 letech.
PILICH Jan
Narodil se 10. 8. 1895 v Odrlicích v rodině učitele, vystudoval RG v Litovli jako žák profesorů
Lachmana a Cihelky. Na Cihelkovo doporučení odešel na AVU v Praze. Studium přerušila
válka a po ní zůstal sloužit jako důstojník dělostřelectva v armádě. Zemřel 21. 3. 1943.
Věnoval se malbě, v poslední době folklórním námětům. Mnoho času trávil v Cholině, kde
zachytil selské grunty, kroje aj.
50 let
FIALA Libor starší
Otec známého primária litovelského kvarteta, Libora Fialy, se narodil 2. 1. 1876 v
Dubčanech, po skončení jednotřídky se vyučil kupcem v Litovli. Z prvních úspor si zakoupil
koncertní citeru a sám se na ni naučil hrát. V té době začal sbírat písně z Litovelska a
Kojetínska, které upravoval pro citeru. Roku 1916 se vrátil do Litovle, koupil dům
(Palackého 882) a zařídil obchod. Napsal několik tanečních skladeb. Vychoval 4 syny a ve
všech se snažil podnítit lásku k lidové písni a jejich zájem o sbírání lidových písní. Nejvíce se
sběratelské činnosti věnoval syn Jaroslav. Spolu s ním uspořádal sbírku Ketečke hanáckéch
pěsniček. Zemřel v Litovli roku 1963.
STOKLAS Eugen
Eugen Stoklas se narodil 11. 11. 1882 v Příboře, v rodině profesora učitelského ústavu
Eduarda Stoklasa. V letech 1907-1909 učil češtině na německé obchodní akademii v
Olomouci, působil na RG v Holešově a Valašském Meziříčí, v letech 1909-1941 profesor
litovelského gymnázia. Řadu let byl členem a pak i předsedou Muzejní rady v Litovli, za
války správcem muzea. Sbíral pověsti (Kytička pověstí z Litovelska 1929), zajímal se o lidový
kroj, sepsal pojednání o větrných mlýnech na Litovelsku. Vydal bibliofilsky upravené sbírky
básní, do dlouhé řady patří Píseň postní (1923), Chrám přátelství (1926), Ocúny (1927),
Píseň člověka (1932 – věnovaná památce manželky Marie), Minulost (1933), Žluté listí
(1933), Křížová cesta (1934), Sešitek (1936), Prezidentská (1937), V Příboře u sv.Valentina
(1937), Dětské verše (1938), Trojí minulost (1938), Vůně mateřídoušky (1938), Housle (1940),
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Návštěva (1947). Ještě větší část tvorby zaujímají dramata, pod pseudonymem Jaroslav
Rampach vydal prvotinu Září (1912), dále drama Večer (1913), pod svým jménem tragédii
Odveta (1926) a rozhlasovou hru Marche funebre (1931), Před bouří (1931), lidovou hru
V pekle (1934). K prozaickým pracem patří Tři povídky o Ahasverovi, Dopis přátelům, z roku
1938 eseje Triptychon TGM, autobiografická novela Život Ludvíka Hilmara, přeložil i řadu
prací z cizích jazyků. Velkou část Stoklasova díla tvoří loutkové hry a jeho účast na
loutkovém divadle. Již za 1. světové války založil loutkové divadlo v Července, roku 1930
se podílel na zřízení loutkového divadla v sokolském pavilónku u rybníka a později v přísálí
nové sokolovny. Zemřel v Litovli 11. 3. 1963.
40 let
ČERNÝ Norbert
Učitel Norbert Černý se narodil 25. 11. 1890 v Otaslavicích, okres Prostějov. Učil na
učitelském ústavu v Kroměříži, v letech 1926 až 1933 byl okresním inspektorem v Litovli, pak
ve Vyškově, zemským inspektorem v Brně a konečně na školské správě v Olomouci. V
letech 1949-1951 externě učil dějepis na pedagogické fakultě UP. Byl redaktorem časopisu
Komenský a Vlastivědného sborníku pro mládež župy olomoucké, vydal Vlastivědu střední
a severní Moravy. Zemřel 28. 4. 1973 v Olomouci.
NEJEDLÝ Jaroslav
Narodil se 17. 11. 1896 v Hynkově, okres Olomouc. Po obecné škole v Nákle se začal učit
malířem pokojů u mistra Macha v Litovli a od roku 1910/1911 navštěvoval zdejší reálku, kde
maturoval roku 1917. Nastoupil vojenskou službu v Opavě, ale při cvičení se tak těžce
zranil, že měl doživotně zjizvený celý obličej. V říjnu 1918 šel pracovat do Olomouce jako
úředník státních drah. Jeho malířský a grafický talent objevil R. Promberger, vydával jeho
akvarely reprodukované na pohlednicích a staral se o jeho existenci. Poté žák M.
Švabinského a T. F. Šimona na AVU, znám grafikou se sociálními náměty. O dovolených
stále zajížděl do rodiště. Zemřel 3. 2. 1973 v Praze.
URBAN Klement
Narodil se 22. 11. 1880 ve Všemině u Vizovic, na Karlově univerzitě vystudoval zeměpis,
dějepis, učit začal v Prostějově, v letech 1909-1922 v Litovli. Aktivně pracoval v mnoha
organizacích, měl bohaté jazykové znalosti. Byl iniciátorem moderních sportů a skautingu,
loutkář, osvětový pracovník. V roce 1910 byl v Litovli z jeho podnětu založen tenisový klub.
V roce 1910 začal psát stati o evropských zemích do Ilustrovaného zeměpisu všech dílů
světa Františka Macháta, ale publikoval i satirické verše, hrál loutkové divadlo. Procestoval
řadu evropských zemí, roku 1924 byl povolán ministerstvem školství do Prahy, kde působil
48 let. Na Moravu se vracel o prázdninách. Zemřel 1. 3. 1973 v Praze.
30 let
NERUŠIL Zdeněk
Syn cestovatele Aloise Nerušila se narodil 5. 5. 1931 v Litovli jako nejmladší ze čtyř dětí.
Pracoval jako hudební textař, tanečník Státního souboru lidových písní a tanců, ovládal
pět řečí a působil jako překladatel filmů na Barrandově. Jeho manželkou byla zpěvačka
Věra Nerušilová. Zemřel 27. 8. 1983 v Tanvaldu-Žďár.
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VOGL Josef
Josef Vogl se narodil 5. 1. 1912 v Chudobíně, od mládí projevoval talent ke zpěvu, přesto
se vyučil řemeslu. Roku 1943 se na základě konkursu stal členem olomoucké opery, po
válce jako sólista tenorových rolí. V sezóně 1951-1952 zpíval v Opavě, pak se však vrátil do
Olomouce, od roku 1958 jako člen sboru. Zemřel 15. 2. 1983 v Olomouci.
25 let
ZAPLETAL Michal
Narodil se 21. 2. 1988, studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
je členem Muzejní společnosti Litovelska, žije v Litovli, je autorem sbírek „Květiny z Korintu“
(2010) a „Čekání na zázraky“ (2011). Dosáhl mnoha ocenění na literárních přehlídkách –
Literární Šumava, Literární Vysočina, Trutnovský drak a další.
20 let
HUDEČEK Jan
Jan Hudeček se narodil roku 1920 jako syn litovelského obchodníka. Po Únoru byl vyloučen
z Vysoké školy obchodní Praha, v březnu 1950 se po velmi dobrodružné cestě dostal do
sovětské zóny Rakouska. Zde jistý čas pracoval u sedláka, pak se mu podařilo dostat do
Salcburku a odtud roku 1951 do Austrálie. Zde pracoval v ocelárnách, pak si v Melbourne
otevřel vlastní dílnu. Jeho životní osudy byly popsány v Litovelských novinách. Roku 1992 se
krátce podíval do ČR a již 13. 8. 1993 v Austrálii zemřel.
MICHÁLKOVÁ Olga MUDr.
Manželé Michálkovi, oba lékaři, přišli do Litovle po roce 1945 a převzali ordinaci na
náměstí po MUDr. Bičíkovi. Olga Michálková byla sestrou známého spisovatele Františka
Kožíka. V padesátých letech KSČ postupně likvidovala soukromé ordinace, ale státní
zdravotnictví se nevžilo naráz. Ještě 17. 6. 1953 MNV oficiálně vytýká manželům
Michálkovým, aby „neordinovali přes ulici". Roku 1954 Ústav národního zdraví zřídil
ošetřovnu v jedenáctileté stř. škole, kde nastoupila MUDr. Olga Michálková. Přestala tak
provozovat lékařskou praxi a stala se školní lékařkou. Roku 1960 potom nastoupila jako
první závodní lékařka v Gramofonových závodech, pozdější Tesle. Zde zůstala až do
důchodu. Zpočátku byla angažovaná v řadě institucí, roku 1978 ve výboru Rady čsl. žen.
Byla hlavní organizátorkou litovelské odbočky Čs. červeného kříže, v šedesátých letech se
věnovala i fotografování jako členka fotokroužku. Zemřela 15. 1. 1993.
Text zpracoval pan Lubomír Šik
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99 let
Pyšná Eliška
98 let
Vymětalová Anna, Geprtová Gertruda, Zemenová Marie (Myslechovice)
96 let
Vilímcová Marie
95 let
Malý Jaroslav (Nasobůrky), Bahounková Sophie, Halounová Věra
94 let
Drlíková Anežka (Savín), Kleiblová Marie, Šneberková Šárka,
Jarmila, Hymrová Helena, Škrachová Růžena

Lének Vojtěch, Jašková

93 let
Cihelková Vlastimila, Blechtová Anežka, Coufalová Marie (Chořelice), Foltýnková
Květoslava (Unčovice)
92 let
Crhák Jan, Urbanová Anežka, Poulíčková Věra, Kocián Antonín, Pekařová Jarmila,
Váňová Věra, Horváthová Libuše (Nasobůrky), Štěpánková Marie, Haitmanová Marie,
Doležal Miroslav, Havlíček Vítězslav, Dušková Marie
91 let
Dostálová Magda, Novotná Olga, Stejskalová Anna (Unčovice), Macková Jarmila,
Zerbsová Květa, Koubek Ludvík, Hňoupek Ladislav, Novotný Ladislav, Rašnerová Milada,
Konečná Ella, Křížková Marie, Wilhelmová Věra, Kožušníčková Jarmila
90 let
Nevrlá Marie, Zmund Karel, Lakomá Aloisie (Unčovice), Jaremkievicz Michal (Tři Dvory),
Nakládalová Ludmila, Šromová Růžena, Škopová Libuše (Nasobůrky), Voglová Jenovefa
(Myslechovice)
85 let
Šedá Anna (Nasobůrky), Navara Miroslav, Valouch Karel, Šik Lubomír, Ressler Miroslav,
Slavíková Milada, Korhoň Rostislav (Nasobůrky), Koupilová Danuše, Weber Josef,
Bucherová Marie, Navrátilová Věra, Freml Antonín, Vályová Jiřina, Němcová Květoslava,
Vinklerová Květoslava (Nová Ves), Šafářová Marie, Polívková Věra (Myslechovice), Vydržel
Josef (Nasobůrky), Veselá Alena, Deskopová Věra, Šindelářová Anna, Sleha František,
Dvořák Bohumil, Němečková Jaroslava, Bajerová Zdenka, Zedníková Věra (Víska),
Vavrdová Věroslava (Nová Ves), Škůrek Ladislav (Savín), Vévodová Ludmila, Crháková
Jarmila, Vavrouch Jaromír, Skýpalová Marie, Hubáčková Marie, Nováková Vlasta,
Zapletalová Ludmila (Rozvadovice), Brzobohatá Marie, Arnošová Libuše (Myslechovice),
Nantlová Zdeňka, Hubáček Vladimír, Slehová Ludmila, Králik Pavel, Šimonová Jindřiška,
Voglová Libuše, Burdová Ludmila, Růžičková Jarmila, Hojná Charlotta, Liška Vladislav
(Chudobín)
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80 let
Vošalík Zdeněk, Kuchařová Drahomíra (Nová Ves), Vymětalová Marie, Hlaváčková
Zdeňka (Nasobůrky), Polakovičová Alžběta, Sieglová Marie, Němec Jan, Čamková
Květoslava, Tichý Mojmír, Kuchařová Milada, Hanzlíková Miroslava, Přidal Lubomír
(Chudobín), Grunt Josef, Hubáčková Dagmar, Peníšková Jarmila, Šmoldas Vladimír,
Navrátil Jaroslav, Všetýček Stanislav, Zavadilová Anna, Huňka Eduard (Unčovice), Smýkal
František, Spurný Richard, Hustý František, Čačka Jan, Vachutková Danuše (Nová Ves),
Rýznarová Jaroslava, Konečný Bohuslav, Pavlatová Jiřina, Vinš Antonín (Březové), Hošek
Josef, Smrček Alfons, Slouková Marta, Maitnerová Libuše, Mikeska Ladislav (Nasobůrky),
Petrželková Ludmila, Axmannová Libuše (Myslechovice), Čačka Josef (Myslechovice),
Voglová Růžena (Chořelice), Kuchař Otakar, Mikuláček Josef, Kučera Zdeněk (Nová Ves),
Filipová Věra, Kuchařová Miloslava (Nová Ves), Kuchařík Josef (Tři Dvory), Klein Stanislav,
Korhoňová Ludmila (Nasobůrky), Mariánková Věra (Nasobůrky), Vodičková Miloslava,
Čepová Marie, Soukup Zdeněk, Šindelář Stanislav, Moťka Josef, Crháková Anna (Nová
Ves), Kupka Jaroslav (Rozvadovice), Ošťádal Alois (Nasobůrky), Sachová Naděžda
(Unčovice), Kulichová Jaroslava, Goláňová Anežka.
75 let
Vařeka Karel, Škůrková Zdeńka, Petřík Karel (Myslechovice), Leher Karel, Špulířová Danuše,
Míča Jaroslav, Nosková Marie, Navrátil František (Březové), Šoupal Jiří, Fišarová Jarmila,
Štýbnarová Marie, Losová Marta, Sedlářová Anežka (Myslechovice), Látalová Eliška,
Pohlmann Josef, Ambrožová Ludmila (Chudobín), Zamykal Vojtěch, Šíšová Marie,
Navrátilová Marie (Rozvadovice), Kocvirlich Hynek (Unčovice), Hrozková Marie, Sitová
Marie (Nová Ves), Jansíková Anna, Oliveriusová Jarmila, Mikulicová Jarmila, Lišková Anna
(Chudobín), Čep Jaroslav, Šincl Drahoslav, Křesala Vladimír, Ščučka Vladimír (Savín),
Zelovič Josef, Webrová Zdeňka, Pytlíčková Jana, Stolariková Marie, Sloupská Marie,
Moťková Anna (Unčovice), Švédová Helena, Němeček František (Unčovice), Pavlat Josef,
Vychodil Josef, Nepustilová Miluše (Nasobůrky), Vojáčková Ludmila, Řádková Vlasta,
Müller Josef, Mlčoch Josef, Prucková Květoslava, Doláková Margareta (Savín), Řmot
Ladislav, Vortel Václav, Hlavatá Julia (Nasobůrky), Handl František (Tři Dvory), Gottfriedová
Doris, Čamek Květoslav, Navrátilová Zdeňka, Hubáček Josef, Kapl Josef, Štýbnar
Radoslav, Hartmann Jan, Huličná Helena (Víska), Saparová Jarmila, Solovská Anna,
Axmannová Růžena, Špundová Ludmila (Nasobůrky), Jurečka Josef, Hodina Josef (Nová
Ves), Kleinová Marie, Spurný Jan (Myslechovice), Huličný Josef (Víska), Střída Břetislav
(Unčovice), Ščučková Marie, Petržela Karel, Gatěková Anna.
Jubilanti jsou seřazeni podle měsíců roku (leden – prosinec). Pokud není v závorce
uvedeno místo pobytu, jde o město Litovel.
Během roku 2013 bylo jubilantům, kteří se dožili 75, 80, 85, 90 a výše let rozesláno celkem
506 blahopřání a členy komise SPOZ předáno 321 dárkových balíčků, 8 jubilantů ve věku
90 a 95 let navštívil s blahopřáním starosta města Ing. Zdeněk Potužák.
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07. SENIOŘI, SENIORKLUB LITOVEL
Začneme šlágrem minulého roku – 7. 11. 2012 Nečasova vláda přežila hlasování o
důvěře, schválila vyšší daně a také prosadila důchodovou reformu. Tak sedmý listopad
přinesl do Česka Velkou finanční revoluci. Ale socialistická byla (snad) jen zčásti.
V důchodové reformě přehlasovali veto prezidenta Klause k technické novele reformy,
bez které by nové penzijní fondy nemohly v praxi fungovat. Reforma má umožnit lidem,
aby si od 1. ledna tohoto roku začali dobrovolně posílat část pojistného namísto do státní
kasy na svůj vlastní penzijní účet. Podmínkou je, že k tomu přihodí i část své výplaty – dvě
procenta hrubé mzdy. Má se to vyplatit lidem s vyššími příjmy, mladším a spíše mužům.
Není přitom jisté, že nové nastavení spoření zůstane, i když je poslanci schválili. Sociální
demokraté už ohlásili, že pokud uspějí ve volbách, novinku zruší a zůstanou jen u penzijního
připojištění.
Začátek roku byl v tomto směru optimistický. Zpráva z tisku: Důchodové spoření už
mají stovky lidí. Reforma penzí startuje. První účastníci druhého pilíře vstupují hlavně do
fondů s akciemi a penzijní společnosti počítají až se 750 000 klienty (MF DNES 7. 1. 2013).
Od počátku bylo připraveno nabídnout nové spoření šest penzijních společností a ty
očekávají, že do druhého pilíře by mohlo vstoupit až 1,5 milionu lidí. Podle průzkumů jsou
však pevně rozhodnuta sem vstoupit pouze dvě procenta lidí a dalších pět až dvanáct
procent na dotaz o účasti odpovídá spíše ano. Uvidíme, jak to celé dopadne až
v polovině roku, kdy končí termín pro vstup lidí starších 35 let.
To situace u penzijního připojištění je úplně jiná. Na konci loňského roku byl počet
klientů penzijních fondů více než pět milionů. A státní podpora vyplacená za tuto dobu
překročila poprvé v historii částku šesti miliard korun. Podle údajů devíti penzijních fondů
byl počet klientů vyšší než 5,1 milionu a ti měli ve fondech uloženo čtvrt bilionu korun. Od
1. 1. 2013 zasáhly připojištění změny – zvýšil se státní příspěvek až na 230 korun měsíčně
(dříve maximálně 150 Kč) při úložce 1 000 Kč a víc (dříve 500 Kč a víc). Příspěvek lze získat
od nejmenší úložky 300 Kč měsíčně (dříve stačilo 100 Kč) a začíná na 90 Kč (dříve 50 Kč).
Druhou změnou v systému penzijního připojištění je zavedení možnosti investovat
s rizikem. Klienti se tak mohou vydat se odvážnější cestou a přestoupit ze starého fondu
s garantovaným neprodělkem (tzv. transformovaný) do negarantovaného (tzv.
účastnický). Negarantovaný fond má „povoleno“ i prodělat, a už tak nemusí drtivou
většinu úspor investovat do málo rizikových a tím i málo ziskových dluhopisů. Některé ze
společností nabízejí akciové fondy s očekávaným průměrným zhodnocením 8 –10 %.
Připojištění dnes fakticky neslouží jako pravidelný příspěvek k důchodu. Devětadevadesát
procent střadatelů si peníze na konci jednorázově vybere a hned utratí. V druhém
největším penzijním fondu České spořitelny, si naspoří klienti průměrně kolem 80 000 korun.
Stále se hovoří o dalších pilířích, ale nezamýšlíme se nad tím, že na státní penzi
prodělávají lidé miliardy ročně. Stojí to za zamyšlení, i když s tím asi nic neuděláme.
Představte si reklamu na důchodové spoření: Skvělé spoření na penzi, uspořte si milion a
my vám z něj v důchodu dáme 280 000 Kč. Neváhejte a dostanete od nás 3,5x méně, než
jste poslali. Tato nabídka je dostupná všem! To není vtip, přesně takto funguje náš první pilíř
– tedy státní důchod. Stát od každého vybírá měsíčně 28 % na sociální pojištění a tyto
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peníze rozdělí na důchody nás, současných seniorů. Jenže tím, jak populace stárne a rodí
se méně dětí, člověk nedostane nikdy zpět to, co na důchody poslal. My jsme na tom
ještě vcelku dobře a podobně i ti, kteří se narodili kolem roku 1960 a měli celý život
průměrný plat. Ti ještě odvedli do sociálního systému zhruba stejnou částku, jakou
v důchodu od státu dostanou. Ti co se narodili kolem roku 1970, už dopadnou hůř;
odevzdají o 75 % více, než jednou dostanou. A naši vnuci, narození v 90. letech minulého
století, odvedou státu 3,5x více, než v důchodu dostanou. Ve stínu diskusí o výhodnosti
vstupu do 2. pilíře všichni zapomínají, jak nevýhodný je ten první pilíř. Bylo by asi vhodné,
aby se ti mladí začali zabývat otázkou, zda je v pořádku, že velkou část peněz, které
odevzdají na sociálním pojištění, už nikdy neuvidí!
Jsme na konci měsíce dubna a velmi nízká účast (25 534 klientů) a minimální
povědomí o reformě vede k tomu, že zástupci ministerstva práce a ministerstva financí
diskutují nad možností znovu otevřít lidem starším 35 let vstup do 2. spořicího pilíře i v blízké
budoucnosti. Většina fondů se k tomu staví zdrženlivě a spoléhají na to, že nejvíc klientů
získají v květnu a v červnu, tedy v posledních dvou měsících předtím, než vyprší termín pro
vstup lidí starších 35 let. Pak budou moci vstupovat jen ti, kteří ještě tohoto věku nedosáhli.
Každá ze šesti penzijních společností na trhu musí ze zákona do dvou let získat alespoň
50 000 klientů, aby druhý pilíř nezavřela. Všichni šéfové fondů bez výjimky věří, že to
zvládnou a že na konci roku bude takto spořit půl milionu lidí!? Podle ČSSD největším
problémem druhého pilíře je to, že odčerpává prostředky z důchodu vypláceného
státem, na které jdou peníze z pojistného (1. pilíř) a trvají na jeho zrušení. To asi příliš dalších
zájemců nepřiláká!? Česká vláda bije na poplach a uvědomuje si, že poněkud zaspala
s propagací důchodové reformy, a až nyní rozjela informační kampaň za 20 milionů korun.
Varuje v ní, že s ohledem na nárůst počtu důchodců a nedostatek financí by podle
expertních propočtů mohly důchody za 40 let klesnout na polovinu dnešních hodnot!
Je na programu pesimismus a jsou opravdu důchodci chudí? Ano, ale až ti
budoucí, ti ze státních penzí nevyžijí! Lidé, kteří teď mají minimální důchod, dostávají téměř
tolik, kolik měli kdysi v zaměstnání. Problém s chudobou zažívají hlavně živnostníci, kteří
v průběhu aktivního života nepřiznávali příjmy a nešetřili si na stáří. Také lidem, kteří
v zaměstnání brali nadprůměrné platy, klesne často životní úroveň po vstupu do důchodu
na 20 % původního měsíčního příjmu. Výpočet státních důchodů je totiž výrazně solidární
právě k těm chudším. Podle údajů ministerstva financí je zhruba 140 000 starobních
důchodců, kteří pracují a zároveň berou státní penzi. Vydělávají si proto, že s příspěvkem
od státu nevyjdou.
Problém chudoby ve stáří se týká především lidí, kteří zaměstnávají sami sebe –
osob samostatně výdělečně činných. Řada z nich platila jen minimální pojistné. Takových
je kolem padesáti procent. I když si dovedou spočítat, jak státu zaplatit co nejméně, na
důchod nemyslí a často si na stáří nespoří – teď jim chybí délka pojištění i započitatelné
příjmy. Ti nejpotřebnější senioři, které nemůže živit partner nebo děti, mají nárok na dávky
pro chudé. A těch přibývá. Loni bralo příspěvek na bydlení 19 200 domácností s věkovým
průměrem nad 65 let. Další stovky lidí v důchodovém věku pobírají dávky v hmotné nouzi.
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Vládní statistiky uvádějí, že státní penze tvoří až 95 % příjmů důchodcovských
domácností – jinými slovy: nemají naspořeno a nemají vedlejší příjmy. Nečasova vláda do
omrzení opakuje, že brzy nastane problém – z důchodu už nepůjde vyžít. Ale o druhý pilíř,
jak vyplývá z předchozích odstavců, zatím velký zájem není. „Státní důchody už nikdy
nebudou na úrovni jako dnes, půjde spíše o chudinskou dávku. Já sám nejsem jistý, zda
bych se o svůj důchod mohl s někým podělit. Co bude za patnáct let, nevím,“
předpovídá ministr financí Miroslav Kalousek. V posledních patnácti letech se nenápadně,
bez ohledu na vládní stranu, upravuje výpočet důchodu a postupně se z něj ukrajuje.
Příkladem je posun důchodového věku nebo omezení dob započítávaných do důchodu.
Poměr důchodu k průměrné mzdě penzisty klesá a český důchodce tak bere průměrně
jen 40 % své průměrné mzdy. Politici, kteří si umějí spočítat, že stát může lidem přerozdělit
jen to, co od nich dokáže vybrat, zvyšování důchodů neslibují. I ČSSD, jejímž předvolebním
heslem bylo ještě nedávno zavedení třináctého důchodu, už jej neslibují. Sestupme i my
na zem. V roce 2000 vyplácel stát na všechny typy důchodů 186,9 miliardy korun (příjmy
důchodového pojištění byly 170,5 miliardy Kč) v roce 2012 vyplácel 382 miliardy (příjmy
byly 330,2 mld. Kč). Kdo má rád čísla ať si přečte, kdo bere jaký starobní důchod: 1–2 999
Kč 4 548 seniorů; 3 000–3 999 Kč 10 180; 4 000–4 999 Kč 10 082; 5 000–5 999 Kč 16 307;
6 000–6 999 Kč 32 093; 7 000–7 999 Kč 93 389;8 000–8 999 Kč 229 455; 9 000–9 999 Kč
324 345; 10 000–10 999 Kč 319 339; 11 000–11 999 Kč 275 406; 12 000–12 999 Kč 189 771;
13 000–13 999 Kč 116 385; 14 000 a více 104 092 seniorů.
Objevuje se nedobrý fenomén. Čeští důchodci se uskrovňují, nakupují ve slevách a
šetří na kvalitním jídle i vitaminech. Přitom potřebují jíst kvalitněji než mladší lidé, ve
skutečnosti je tomu právě naopak. Podle zjištění občanského sdružení Život 90 je u nás
téměř pětina lidí ohrožena chudobou. Nemají peníze na kvalitní potraviny, omezují
jídelníček a často nakupují jen ve slevách. Leckdy pak konzumují potraviny s prošlou
zárukou, protože je nestihnou rychle spotřebovat. U starších lidí se živiny, vitaminy a
minerály hůře vstřebávají. Častější nemoci kladou nárok na dostatečný přísun bílkovin.
Přestože mívají menší pocit žízně, ještě důležitější jsou pro ně tekutiny. Často jsou limitováni
svou kondicí a nakupují podle toho, kam dojdou a kolik unesou. Zhoršuje se soběstačnost,
nastupují chronické nemoci.
Rozpočet důchodců dále napíná zvýšená spotřeba léků. Lékaři mnohdy ani
nevědí, co všechno jejich pacienti užívají, a oni medikamenty nevhodně kombinují. Podle
průzkumu je to prokázáno u 41 % seniorů. Vzniká nebezpečí takzvaných lékových kaskád,
kdy se vedlejší účinky jednoho léku řeší předepsáním dalšího medikamentu. A se
zdravotními problémy jdou ruku v ruce ty sociální. S věkem roste význam harmonických
vztahů s blízkými. Osamocený způsob života hodnotí většina seniorů velmi negativně. Staří
lidé navíc nemají takový přístup k informačním technologiím.
Děsivé je stáří v číslech: V Česku je průměrný věk 41 let, v roce 2065 to bude asi 50
let. V rámci EU patříme mezi země s nejrychleji stárnoucí populací. Rapidně roste zejména
skupina velmi starých lidí ve věku nad osmdesát let, která bude do roku 2050 tvořit 34 %
všech seniorů, zatímco na Slovensku to bude pouze 17 % a ve Švédsku 31,4 %. Přitom už
dnes sílí nevraživé postoje vůči starým lidem, tzv. gerontofobie. Koneckonců se to zrcadlí i
v častém postesknutí, zda tu „armádu důchodců“ lze uživit. Na stárnutí populace mají vliv
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změny v přístupu k rodině – odkládání prvního dítěte nebo chtěná bezdětnost. Navíc je
pro ČR typická nerovnoměrná věková struktura, což je dáno střídáním slabých a silných
populačních ročníků. Na nárůst počtu seniorů se musí společnost připravit – stárnout bude
pracovní síla i potenciální zákazníci a také voličská základna.
Jak to vypadá se seniory v Litovli? Předseda Seniorklubu Litovel a současně i
kronikář města o tom povídá: Seniorklub oslavoval již pět let své existence a skutečně se
bylo za čím ohlížet. Za dobu svého působení se stal respektovaným subjektem ve městě a
postupně oslovil na 260 seniorů ke vstupu do svých řad. Nepodařilo se sice oslovit většinu
občanů v důchodovém věku, ale to snad ani není cílem podobného sdružení. Velká část
současných členů je aktivní, ne každému vyhoví všechny připravované akce, obvykle si
volí jednotlivě svou „parketu“ podle zájmů a časových možností. Přesto si myslíme, že
činnost Seniorklubu svou rozmanitostí a zajímavými akcemi výrazně přispívá k aktivnímu
prožívání života generace těch poněkud starších.
Obvykle je organizováno během roku přes 30 samostatných akcí, ani tento rok
nebyl výjimkou. Celkem jich bylo připraveno 42, z toho 32 vlastních a 10 ve spolupráci
s ostatními subjekty. Vlastních akcí se zúčastnilo 868 diváků, posluchačů či účastníků, těch
ostatních 132 seniorů, takže tisícovka zapojených je na světě. S výjimkou měsíce července
se pravidelně scházela Samospráva Seniorklubu Litovel s 98% účastí a vždy s velmi dělnou
atmosférou. Předsedou Samosprávy Seniorklubu Litovel je i nadále PhDr. Josef Hubáček,
místopředsedou Lubomír Faltus, hospodářkou Jaroslava Köhlerová, kronikářkou Milada
Faltusová, členy pak Libuše Grohmanová, Oldřich Zajíček, Marie Kubínová a Alenka
Machačová. Během roku zde došlo k personálním změnám. Bohužel odešla po zákeřné
nemoci členka Samosprávy Jana Kabelíková, na její místo pak byla kooptována paní
Marie Kýrová a znovu svou činnost ve vedení obnovil pan Miroslav Fendrych.
Asi nejoblíbenějšími akcemi byly zájezdy, které se během roku uskutečnily celkem
čtyři: do Lednicko-valtického areálu a Mikulova, na Rejvíz a do lázní Karlova Studánka a
dva zájezdy do Moravského divadla Olomouc na férrii „Hvězdy tančí“ a muzikál „Noc na
Karlštejně“. Slušně navštěvované byly přednášky a besedy. Přednášky byly dvě: MUDr. Ivo
Pospíšila „Aktivní stáří“ a cestovatele Jiřího Škůrka o Bajkalu; besedy pak tři: MVDr. Vojtěch
Grézl a RNDr. Jiří Zbořil povídali o myslivosti; odborníci z Besipu o seniorech v dopravě a
spisovatel Petr Linduška o svých knížkách v hanáčtině a svých neobvyklých sbírkách.
Cílem jednoho z typů akcí roku byla prezentace spolupracujících organizací, a těch
se během roku konalo celkem šest. Postupně se představili: Mgr. Pavel Procházka,
vedoucí sociálního odboru MěÚ Litovel; knihovnice paní Lenka Nedopilová; manažerka
Mikroregionu Litovelsko paní Eva Vaňková; vedoucí Muzea Litovel Mgr. Zdeňka Frištenská;
redaktorka Litovelských novin Mgr. Helena Kaštilová a ředitelka Charity Litovel a
Mateřského centra Rybička Ing. Ludmila Zavadilová. Členové Seniorklubu tak měli
možnost se seznámit s náplní práce těchto organizací a výsledkem bylo i navázání užších
kontaktů a spousta námětů na možnosti další spolupráce.
Méně časté, i když stále populární byly schůzky seniorů v jídelně DPS, které si již
získaly své příznivce a během roku byly celkem tři. Již tradiční se stává taneční odpoledne
s mottem „Vítání jara a loučení se zimou“ na přelomu března a dubna s hudbou a
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tancem v Koncertním sále MK. Cyklovýletů bylo naplánováno více, ale nakonec se
uskutečnil pouze jeden – obvykle nás zradilo počasí. Novou tradici založí asi akce
k Mezinárodnímu dni seniorů pod patronací Města Litovel. Tentokrát to bylo představení
komediální slupiny Maniaci s pořadem „Řvali až spadli aneb Indiana Džouns na poslední
bobří výpravě“ ve Velkém sále Záložny. Příště se ale musíme postarat o početnější
diváckou kulisu.
O to také půjde při akcích Městského klubu, kde obvykle zajišťujeme účastníky,
diváky či posluchače my. Nejvíce patrné to bylo na večerech s Hanáckou ambasádou a
společenském večeru s básnířkou paní Jarmilou Cholinskou. Ani akce v Městské knihovně
se bez nás neobejdou, včetně té, kterou organizovala spolu s Mikroregionem Litovelsko –
setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou. Zatím jednorázová byla spolupráce
s petanquovým klubem HAPEK, pro který se nám zatím posily sehnat nepodařilo. Své akce
se snažíme koordinovat i s Muzejní společností Litovelska, o. s., se kterou si vyměňujeme své
rámcové plány činnosti tak, aby si vzájemně nekolidovaly. Oceněno bylo i poskytování
možnosti ranního plavání pro seniory v plaveckém bazénu ZŠ Vítězná.
To vše bylo řečeno i na setkání s vedením Města Litovel a vedoucími
spolupracujících organizací 27. listopadu v Koncertním sále Městského klubu. Zúčastnilo se
celé vedení města, zástupce Rady města Litovel a náš čestný člen MVDr. Vojtěch Grézl,
většina vedoucích výše uvedených subjektů a hosté ze Seniorklubu z Choliny, jejichž
taneční soubor se postaral o kulturní program. Hosté velmi kladně hodnotili činnost
Seniorklubu a jeho příspěvek k aktivitě společenského a kulturního života starší generace
ve městě. Členové vedení města informovali o důležitých událostech ve městě v roce
2013 a nastínili budoucí, především investiční akce. O tom se potom povídalo i v publiku a
dobrá nálada vládla sálem. Ukazuje se, že rozhodnutí omezit tyto akce na jedinou
v závěru roku, bylo správné.
Předseda PhDr. Josef Hubáček v závěru oficiální části vyzvedl dobrou spolupráci
Seniorklubu s vedením Města Litovel a všemi ostatními subjekty. Poděkoval za finanční
dotaci i umožnění využívání prostor Malého sálu Záložny, Malé zasedací místnosti MěÚ,
skříňky na Husově ulici i hlášení městského rozhlasu zdarma. Přimlouval se za zvýšení
dotace z rozpočtu města na akci k Mezinárodnímu dni seniorů a řešení problému
s poskytnutím vlastních odpovídajících prostor pro seniorské akce. Uvedl, že bez aktivního
a iniciativního přístupu členů Samosprávy Seniorklubu by činnost nemohla být tak rozsáhlá
a rozmanitá. Ocenil především obětavost místopředsedy pana Lubomíra Faltuse,
hospodářky paní Jaroslavy Köhlerové, kronikářky paní Milady Faltusové, členů Samosprávy
Libuše Grohmanové, Oldřicha Zajíčka, Marie Kubínové, Aleny Machačové a nové členky
paní Marie Kýrové i staronového člena pana Miroslava Fendrycha. Jeho poděkování
směřovalo i k těm členům sdružení, kteří pomáhají při kolektivních akcích s obsluhou a
roznáškou: Marii Zámečníkové, Vlaďce Drešrové, Anně Eliášové, Vlastě Farníkové a panu
Ladislavu Kýrovi.
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08. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
Mgr. Božena Halvová po absolvování gymnázia v Litovli vystudovala Vyšší
pedagogickou školu v Brně a s aprobací hudební výchova – ruský jazyk nastoupila do ZŠ
v Senici na Hané. Po tříletém působení v Senici na Hané přešla do ZŠ Opletalova v Litovli,
které zůstala věrná až do svého odchodu do důchodu, ale i poté byla škole a jejím
žáčkům připravena vždy ochotně pomoci.
Do povědomí litovelské veřejnosti a generací svých žáků se zapsala nejen jako
vlídná a stále usměvavá paní učitelka, ale zejména jako sbormistryně pěveckého sboru
Mládí. Tento pěvecký sbor nejen založila, ale také vedla po dobu celé své pedagogické
praxe a v této činnosti pokračovala i po odchodu do důchodu. Sbor dokazoval svoje
kvality na národních přehlídkách, odkud se pravidelně vracel s těmi nejvyššími oceněními.
Občané Litovle si však budou sbor a jeho sbormistryni zajisté vždy spojovat s pravidelnými
vánočními a májovými koncerty a také s úspěšnými dětskými muzikály jako byly např.
Sněhurka, Liška Bystrouška, Ferda Mravenec nebo pohádka O třech prasátkách a další. A
byla to opět tato paní učitelka, která přivedla v rámci mezinárodní spolupráce do Litovle
muzikanty a pěvecké sbory z Francie, Walesu či Norska.
Několika generacím litovelských žáků vtiskla lásku k hudbě a zpěvu a věřím, že i
dnes se tady mezi námi mnozí její žáci najdou stejně, jako je potkáváme v Kantice, Paloře,
Senzakordu, divadelních spolcích Sokola a dalších litovelských uskupeních. Nejen pro ně,
ale i pro nás, je tato paní učitelka prostě naše Boženka.
Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Mgr. Boženy Halvové a u příležitosti
výročí vzniku republiky jí udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v oblasti školství,
výchovy vzdělávání dětí a mládeže, zejména v oblasti hudební výchovy; za založení a
dlouholetou práci sbormistryně pěveckého souboru mládí“.
PhDr. Josef Hubáček se narodil 6. 10. 1938 v Litovli. Po ukončení základní školy studoval na
litovelském gymnáziu a následně v letech 1956–1960 na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Získal učitelskou aprobaci v předmětech dějepis a ruský jazyk. Na
téže fakultě absolvoval externí rozšiřovací studium, které v oborech psychologie a filozofie
ukončil v roce 1974. Po doktorandském studiu získal v roce 1984 po složení rigorózní zkoušky
titul doktora filozofie v oboru psychologie.
Své pedagogické působení začal na ZDŠ Karlovice, potom učil deset let na SPŠ
Bruntál a od roku 1971 až do svého odchodu do důchodu vyučoval na Gymnáziu v
Uničově ruský jazyk, dějepis a základy společenských věd, především psychologii a
sociologii. Více než 15 let zde působil i jako výchovný poradce.
Do komunální politiky vstoupil v roce 1990 jako nezávislý kandidát na listině KDU-ČSL
a v letech 1992–2006 byl po čtyři volební období členem Rady města Litovel. Zasloužil se o
navázání kontaktů s partnerským městem Littau ve Švýcarsku i o vybudování litovelské
sauny, jejíž činnost každoročně velmi pečlivě dokumentuje.
V roce 2005 byl po
odstoupení pana Lubomíra Šika jmenován kronikářem města a je předsedou Letopisecké
komise Rady města Litovel. Spolu s tehdejším starostou města MVDr. Vojtěchem Grézlem
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inicioval v roce 2008 založení Seniorklubu Litovel a po celou dobu stojí v čele Samosprávy
Seniorklubu jako předseda. Napomohl navázání spolupráce se seniory partnerského
města Revúca na Slovensku a velkou měrou se podílí na organizaci akcí pro seniory.
Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy PhDr. Josefa Hubáčka a u příležitosti
výročí vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za založení a vedení Seniorklubu a
práci kronikáře“.
Milan Beňa se narodil 8. 2. 1930. Je to dlouholetý, zasloužilý funkcionář a člen oddílu
házené při TJ Tatran Litovel. Koncem padesátých let minulého století začal u litovelské
házené svou mnohaletou činnost ve vedení klubu jako organizační pracovník a do roku
2009 po určitý čas ještě jako pokladník oddílu házené. Litovelská házená je jeho srdeční
záležitost a pan Beňa byl mezi házenkáři velmi dobře znám svou precizní prací ve výboru
oddílu při zajišťování činnosti klubu, zejména hlášenek utkání, objednávek dopravy na
jednotlivé zápasy apod. Kromě těchto činností je jeho velkým dílem vedení mimořádně
rozsáhlé a kvalitní oddílové kroniky, v níž je zmapována činnost a výsledky družstev oddílu
házené po jednotlivých ročnících, ať už dřívější národní „české házené“ a potom od
šedesátých let nynější házené mezinárodní. Tato kronika je originálním dílem pana Beni a
je doplněna nepřeberným množstvím fotografií jak ze sportovních utkání, tak i z jiné
činnosti klubu. Při domácích turnajích bývá kronika k nahlédnutí a ostatní české
házenkářské kluby ji obdivují a litovelským házenkářům ji upřímně závidí. V současnosti pan
Beňa dokončuje již 3. vydání kroniky formátu A3 v knižní vazbě.
Pan Milan Beňa stál také u zrodu a organizace populárního a kvalitního turnaje
házené mužů „O pohár města Litovle“, který se od svého založení v roce 1960 hrál letos již
jako 54. ročník bez jediného přerušení. Tento turnaj je stále vyhledáván předními kluby ČR,
a proto mívá vždy hojnou účast jak ze strany sportovců, tak i jejich fanoušků. Umí se
mladým sportovcům vždy přizpůsobit, a byť byl v závěru své funkcionářské kariéry o
generaci starší než většina jeho kolegů z vedení klubu, dokázal si s nimi rozumět a
společně vytvořit silný, schopný kolektiv, který za poslední roky dostal litovelskou házenou
na tu úroveň, na které dnes je.
Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Milana Beni a u příležitosti výročí
vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v oblasti sportu a
tělesné výchovy a za dlouholetou činnost v oddíle házené“.
Lubomír Šik se narodil na Hromnice 2. 2. 1928 v Litovli. Již jako žák obecné školy byl
vášnivým čtenářem a aktivním cvičencem v Sokole. 1. září 1939 – v den, kdy došlo k
rozpoutání II. světové války vpádem Němců do Polska, začal studovat na litovelském
gymnáziu. V roce 1941 jeho otec, pokřtěný žid, zemřel na infarkt před transportem do
lágru, a on jako židovský míšenec podle německých zákonů, nesměl studium na gymnáziu
dokončit. Začal se tedy učit zámečníkem, ale v roce 1944 byla jeho maminka zatčena a
uvězněna, a tak jako šestnáctiletý zůstal až do konce války doma sám se svojí, o dva roky
mladší, sestrou. Po válce se přihlásil na průmyslovku v Šumperku, kde v roce 1949
maturoval.
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V této době se aktivně zapojil do skautského života a účastnil se skautských táborů
v Jeseníkách i slovenských horách. Po maturitě nastoupil do nově vznikajícího závodu
Křižík v Litovli, později Tesla Litovel, kde postupně prošel mnoha funkcemi, od pracovníka
kontroly přes dílenského plánovače až po vedoucího řízení výroby. Po roce 1969, v době
normalizace, byl z této funkce odvolán a od roku 1971, až do odchodu do důchodu,
pracoval ve výpočetním středisku. Když po téměř čtyřicetiletém působení v litovelské Tesle
odcházel do důchodu, byl požádán závodním výborem, aby ke 40. výročí výroby
gramofonů v Litovli sepsal kroniku Tesly. Tehdy vzniklo unikátní rozsáhlé dílo, které však bylo
vytištěno jen v 10 výtiscích na tiskárně počítače a dnes zůstalo jen v knihovně Technického
muzea v Brně a v elektronické podobě v počítači autora.
V r. 1957 se oženil s Majkou Doleželovou, se kterou se účastnil řady turistických
výprav po celé naší vlasti, organizovali šachové turnaje či ve své době známý „Kvíz klub“.
Aktivně se zapojoval do kulturního života ve městě i v závodě, hrál v ochotnickém divadle,
vedl fotokroužek, v osmdesátých letech pořádal pro litovelskou veřejnost cyklus přednášek
o dějinách výtvarného umění, doplněných jeho vlastními diapozitivy. V roce 1983 byl
jedním ze zakladatelů a po celou dobu předsedou Klubu přátel výtvarného umění. V roce
1989, po „Sametové revoluci“, se stal jedním z nejaktivnějších členů ustanoveného
Občanského fóra. Byl zvolen do rady města, kde se věnoval převážně kultuře ve městě.
V této době přijal nabídku, aby psal městskou kroniku. Úkolu se ujal s velkým zápalem a po
zjištění, že souhrnné dějiny města nevyšly takřka 100 let, mimo psaní kroniky tedy začal psát
i Litovelské paměti. Knihu vydalo Město Litovel v roce 1994 s ilustracemi Ladislava Kryla.
Aktivně se podílel na vydávání Litovelských novin a stal se jejich prvním
šéfredaktorem. Byl spoluautorem „Almanachu Litovel 1996“. Kromě toho, že řadu let
provázel turisty, kteří navštívili Litovel, spolu s manželkou přepsali všechny litovelské kroniky
do elektronické verze, aby byly dostupné případným zájemcům o jejich studium. Na
přelomu století usilovně pracoval na obsáhlém díle „Litovel ve 20. století“. Bylo potřeba
dát do počítače veškeré informace z kronik, spoustu výpisků z různých publikací či rukopisů
a poznámek z archivů. Více jako osmisetstránkové dílo bylo navíc doplněno 450
fotografiemi, které zachytily podobu města na přelomu tisíciletí.
V roce 2004 sepsal „Spolkový život v Litovli“, v roce 2006 další publikace – „100 let
muzejnictví v Litovli“ a „Litovel v datech“. Ke svým 80. narozeninám vydal vlastním
nákladem knihu svých veršů, doplněnou ilustračními fotografiemi Mirka Pinkavy. V této
době dokončil také další obsáhlou knihu vzpomínek „Otisky let“. Je to vlastně taková
rodinná kronika, doplněná spoustou rodinných fotografií a kreseb, která na 440 stránkách
popisuje jeho bohatý a plodný život. Ani po osmdesátce v publikační činnosti nepřestal. V
letech 2009 až 2010 vydává ve spolupráci s Mirkem Pinkavou trojdílnou historii ulic a domů
doplněnou spoustou fotografií (historických i současných) – „Litovel centrum města“,
„Litovel Staré město“ a „Litovel olomoucké předměstí“. Následovaly další publikace jako
„Litovelské hostince“, „Litovelské kostely“, „Plastiky, domovní znamení, pamětní nápisy“ a
další.
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Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Lubomíra Šika a u příležitosti výročí
vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci kronikáře města,
osvětu místní historie a publikační činnost v oblasti historie města“.
Miroslav Pinkava se narodil v roce 1943 v Ješově, malé vesnici nedaleko Litovle. Fotografií
se začal zabývat již v roce 1958 v rámci studia na Střední průmyslové škole jemné
mechaniky a optiky v Přerově. Od roku 1970 žije v Litovli, kde je po celou dobu členem
litovelského fotoklubu. V osmdesátých letech absolvoval dvouletou Okresní školu výtvarné
fotografie v Olomouci.
Vyzkoušel téměř všechny fotografické žánry. Dříve v jeho tvorbě převažovala
reportáž, dnes fotí hlavně při cestách do zahraničí krajinu a krajinný detail. Koncem
osmdesátých let začal zhotovovat fotografie určené pro užití v interiéru, převážně v barvě
sépie. V současné době se s těmito fotografiemi můžete setkat v galeriích ve Valašském
Meziříčí, Přerově a v Praze. Protože byl 21 roků aktivním členem Sdružení výtvarníků Karlova
mostu v Praze, dostaly se jeho fotografie Prahy prostřednictvím turistů opravdu do celého
světa.
Není mnoho fotografů s takovým tvůrčím záběrem, entuziasmem a řemeslnou
pečlivostí. Vpravdě, ani neznám ve svém okolí nikoho jiného, kdo by se věnoval koníčku
fotografování bez přerušení více než 50 let tak svědomitě, aktivně a intenzivně. Desítky tisíc
negativů a stovky tisíc záběrů. Těžko spočitatelné hodiny strávené v temné komoře,
stovky publikovaných snímků a tisíce kvalitních zvětšenin po celém světě. To je
fotografická průprava, o které se mladým fotografům může jen zdát. To jsou zkušenosti,
které může závidět i leckterý renomovaný profesionál. Tyto samy o sobě vzácné atributy
nabírají v dnešní uspěchané době jakousi zvláštní přidanou hodnotu. Jsou esencí toho, co
se z naší společnosti vytrácí – esencí poctivosti a vytrvalosti, kreativity a nadšení, skromnosti
i pokory. Miroslav Pinkava s nimi umí zacházet. Jedním záběrem dokáže obsáhnout
moudrost i pokoru stáří se stejnou samozřejmostí, s jakou na dalším snímku ukazuje hravost
a bezstarostnost mládí. Okamžik ze života mušky vedle běhu času zachyceného
v proměně našich ulic či nás samotných. Kouzelné chvíle z Pomoraví v kontrastu s následky
přírodních živlů. Nekonečná paleta energie, příběhů a života.
Každý muž si potřebuje hrát, nebo mít koníčka. Fotografie se pro Mirka stala alfou a
omegou, velkou láskou života. Umí skloubit práci a zálibu. Po technické stránce dosáhl ve
fotografii vrcholu. Své znalosti a zkušenosti dokáže využít v mnoha směrech. Věnuje se
krajině jak romantizující, tak průmyslové i městské. Vytvořil soubory o Litovli, fotografoval v
Praze i USA a dalších zemích. Stal se známým svými poetickými fotografiemi. Vytvořil
skvělou dokumentární knihu o továrně, kde dlouhodobě pracoval, s názvem „Gramofony
z Litovle“. Jeho dílem je také soubor „Ješov v proměnách 40 let“. Tento dokument má
velký význam v rámci celé České republiky.
Miroslav Pinkava není jen výborným fotografem, ale také mnohaletým
organizátorem fotografického dění v Litovli. Jak již bylo v úvodu řečeno, je nejstarším
členem litovelského fotoklubu, jehož členové jsou velmi aktivní a zúčastňují se celostátních
soutěží, v nichž nejednou získali význačná ocenění. Fotografování je činnost velmi přínosná
nejen pro autora samotného, ale také pro nejširší okolí. Vede nás k zamyšlení nad světem,
ve kterém žijeme.
Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Miroslava Pinkavy a u příležitosti výročí
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vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v oblasti
dokumentaristiky a fotografie města Litovel a okolí“.
LITOVELSKÉ NADĚJE - OCENĚNÍ MLADÍ LIDÉ
Již popáté bylo v měsíci červnu 2013 uděleno ocenění Města Litovel těm dětem a
mládeži, kteří v uplynulém roce slavili výrazné úspěchy v oboru, nebo vykonali něco
mimořádného. Postupně vám všech 9 oceněných představíme:
Valentýna Stejskalová, věk 15 let, obor: tanec. Na Mistrovství světa ve street disco show
sólo v kategorii junior získala 1. místo a ve stejné kategorii na Mistrovství ČR 3. místo. K tanci
ji přivedla maminka a věnuje se mu již 8 let, trénuje pravidelně 4 dny v týdnu, před soutěží i
6 až 7 dnů. Nejvíce si cení podpory ze strany rodičů a skvělého trenéra Ondřeje Berky.
Michal Zavadil, věk 14 let, obor: keyboard. V okresním kole i krajském kole celostátní
soutěže ve hře na elektrické klávesy získal 1. místo, postoupil do ústředního kola v Brně, kde
také zvítězil. Ke klávesám jej přivedl bratr a společně se sestrou hrají u pana učitele Kováře
na ZUŠ již 8 let. Cvičí každý den a snaží se i o využití všech technických a zvukových
možností nástroje. Dík patří panu učiteli Kovářovi, který jej na soutěže výborně připravil.
Marek Baciak, věk 17 let, obor: barmanství. V soutěži v barmanské kategorii CLASSIC získal
řadu úspěchů. V soutěžích Brněnský vánoční pohár JUNIOOR CLASSIC, AMUNDSEN CUP
Prostějov a ve 12. ročníku PILSNER URQUEL CUP zvítězil a v Koktejlové soutěži v Kroměříži
obsadil 4. místo. Za ně vděčí jednak své mamince, jednak trenérovi panu Bc. Zdeňku
Jančímu ze SOŠ.
Michal Šmoldas, věk 15 let, obor: kanoistika. Na Junior World Champions 2013 v rakouském
Loferu (Mistrovství světa juniorů) v hlídkách C 1M získal bronzovou medaili, na
republikových závodech získal 5 zlatých a 1 stříbrnou medaili. Tomuto sportu se věnuje již 8
let, aktivně trénuje 3 – 4x týdně, účastní se soustředění a závodů. Cení a váží si podpory
rodičů a velmi dobré party vodáků.
Zdeňka Kolářová, věk 14 let, obor: předmětové soutěže. Ocenění získala v oblasti školních
aktivit v matematice, logice, slohu i jazycích, věnuje se i pétanque. Nejvýraznějším
úspěchem bylo vítězství ve 40. ročníku celostátní literární soutěže Náš svět, kterou
každoročně vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže MŠT ve své kategorii. Váží si trpělivosti
rodičů, lidí, kteří hrají fair play a opravdového přátelství.
Eliška Čapáková, věk 18 let, obor: kanoistika. Sjezdu na divoké vodě se věnuje 4 roky a
závodí v kategoriích kajak žen a singlkánoe žen. Loni na Juniorském mistrovství Evropy
získala na singlkánoi 1. a 3. místo a 2 stříbrné medaile v závodu družstev. V tomto roce již
v reprezentaci dospělých na Mistrovství světa ve sprintu dospělých ve slovinském Solkanu
dojela sedmá. Trénuje prakticky denně od jara do podzimu, chodí do posilovny a běhat.
Nejvíce si cení své rodiny a dobrých kamarádů (a také dobrého oběda!).
Sára Dimovová, věk 15 let, obor: judo. Sportu se věnuje již od 8 let, zúčastňuje se řady
mezinárodních závodů a nejvíce si cení své rodiny a svých blízkých, uznává všechny, kteří
v životě něčeho významného dosáhli.
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Ludvík Smrček, věk 15 let, obor: kanoistika. Oceněn byl za reprezentaci města Litovle
v rychlostní kanoistice, která je olympijským sportem s obrovskou konkurencí. Trénuje 6x
týdně a ve volném dni se věnuje strečinku a dechovým cvičením. Veškeré rodinné
aktivity se podřizují tomuto sportu a cení si svého trenéra pana Karla Daševského, který jej
na soutěže připravuje spolu s jeho otcem. Sám si nejvíce cení v životě těch, kteří dosáhli
úspěchů díky své cílevědomosti a píli.
Marta Hajdíková, věk 5 let, obor: odměna za pomoc v nouzi. Byla oceněna za pomoc své
mamince, která se vážně zranila a ztratila mnoho krve. Pomáhala jí, zavolala pomoc a
zachovala si i v této situaci chladnou hlavu.

09. O KOM SE PÍŠE…
PhDr. Vítězslav Kollmann, historik, sběratel a litovelský patriot si o zápis v této kapitole řekl
svým nezměrným úsilím o shromáždění dobových dokumentů – pohlednic nejen z Litovle,
ale z celé Moravy. „Lepší jednou vidět, než pětkrát přečíst. V obrázcích je všechno,“ říká.
Zhruba tak by se dala vyjádřit a zároveň vysvětlit vášeň, které Víťa propadl. Historik i realitní
makléř v jedné osobě už desítky let sbírá dobové pohlednice z Moravy a Slezska. Jen těch
z Litovelska, a to včetně starých fotografií a dobových kreseb a maleb, dokumentujících
stav města a okolí v minulosti, má v albech na dva tisíce.
„Přesto, že žijeme ve velmi konzumní době a lidi nejvíc zajímají sobotní nákupy,
místní historie část obyvatel stále táhne. I když je to jen asi desetina obyvatelstva, jsem za
to rád,“ říká sběratel. Pohlednice jej zajímají v jakékoliv podobě. Nejen v té fyzické, kterou
si může uložit do svých alb, sbírá i takzvané skeny ukládané do paměti PC, pořizované ze
zakoupených i zapůjčených originálů. Na obrázky, které kupuje jak od sběratelů, tak
z nabídek na internetu a ukládá do svého počítače, by krabice jeho archivu nestačily – je
jich totiž již přes sto tisíc. „Můžete si vybrat. Města jsou tu od Adamova po Žďár nad
Sázavou, vesnice zase od Albrechtic po Želešice. A to nemůžu mít ani zdaleka všechny
vesnice, ještě pořád nacházím u sběratelů a na burzách další. Jen z Olomouce je v mé
databázi skenů přes 4000 místopisných historických pohlednic. Na Facebooku mám
v současné době vystaven reprezentativní výběr starých pohlednic moravských lokalit
(měst a vesnic) – cca 3000 kusů.“
Podobný vztah k historii měl v rodině Kollmannů naposledy Víťův pradědeček, který
byl v Uherském Brodě spoluzakladatelem Muzea Jana Amose Komenského. Děda ani
otec z těchto genů nic nezdědili. V Litovli děda v roce 1910 koupil dům s lékárnou, kterou
pak provozoval i jeho syn. Za první republiky se tu vyráběl mj. Salviol, francovka
s mentolem, známý i v zahraničí. Dům na náměstí Přemysla Otakara s lékárnou U Dobrého
pastýře získal Vítězslav Kollmann v restituci a tato okolnost jej pár roků nato přestěhovala
z křesla ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci do židle ve vlastní realitní kanceláři.
Nikdy toho nelitoval. „Jako realitního makléře mě lidé pustí na své půdy dříve než historika.
Ještě dnes se tam dají najít staré dopisy z války, obrázky a fotky. Dostanu se tak k věcem,
které by jinak při vyklízení domu skončily ve sběru. Lidé většinou neznají cenu informací,“
říká. Současná cena dobové místopisné pohlednice vydané například kolem roku 1900
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dosahuje podle něj až tisíc korun. Právě ty půdy, především ve starých vesnických
domech, jsou zdroj, který ho asi nikdy nepřestane fascinovat.
Nejen pro obrazovou historii měst, ale hlavně pro všechny vesnice, které prošly za
posledních sto let významnými urbanistickými a architektonickými změnami, mají
místopisné pohlednice nedocenitelný dokumentární význam. Ty první začaly vycházet na
sklonku 19. a začátku 20. století a v mnoha obcích to jsou vůbec první doklady, jak
vesnice kdysi vypadaly. Nejvíce si sběratel cení pohlednic z let 1900–1930. Nejstarší
litovelská je z roku 1895 a je vyrobena pomocí světlotisku. Ještě předtím se vyráběly
pohlednice pomocí kreseb na litografický kámen - dnes velmi ceněné zejména barevné
litografie. S postupem vývoje fotografických reprodukčních technik se tiskly světlotiskové,
knihtiskové a hlubotiskové pohlednice, a to až do 60. let, kdy se v této produkci definitivně
prosadil barevný ofset.
Ikonografie měst a vesnic, dokládaná dochovanou místopisnou grafikou, kresbou,
malbou, starými fotografiemi a pohlednicemi, je velmi významná pro řadu oborů. Víťa má
na svém kontě už jedenáct knih s touto tematikou. Mimo jiné jde o katalogy
ikonografických dokladů Litovle a sousedních měst Šternberka a Uničova. Ta, co nejvíc
zajímá nás, stostránková barevná publikace „Litovel na starých pohlednicích“ se na
pultech objevila v červnu 2011 a její vydání v počtu 500 kusů připravilo šternberské
vydavatelství Sebei. V současné době připravil k tisku publikaci Mikroregion Litovelsko na
starých pohlednicích. Kromě toho je dr. Kollmann autorem více než 200 článků a
odborných studií vydaných u nás i v zahraničí. Litovli je věnován i čtyřicetiminutový
dokumentární film Litovel v proměnách staletí, který vydal na DVD. V minulých letech
vydal řadu nástěnných i stolních kalendářů se starými vyobrazeními našeho města. Kromě
ikonografie se již desítky let zabývá i tvorbou bibliografických databází, specializovaných
na historii a architekturu moravských měst a vesnic, která dnes čítá na desítky tisíc
záznamů.
Otázkou je, jaký osud jeho sbírku, jejíž hodnota již dosahuje značné ceny, čeká.
Jeho jediný syn je vášnivý kuchař, ne sběratel, a těžko bude v jeho díle pokračovat. Snad
ji nabídne nějakému muzeu, třeba právě našemu? „Věřím, že až přijde ta správná doba,
tak se najde někdo, komu sbírku přenechám. Snad po mé smrti neskončí v kontejneru,“
říká jistě s nadsázkou. Že má energie na rozdávání a končit nehodlá, dokazuje i jeho
sbírání současných pohledů. „Nemají sice to kouzlo, ale svou hodnotu budou jednou mít.
Má smysl zachovat je pro budoucí generace!“ Volně dle článku ze seriálu MF DNES „Na
kávě s…“ z 18. 5. 2011.
Vedutou rozumíme přesné zobrazení především historické podoby měst či
jednotlivých detailů, jako jsou např. náměstí, ulice, historické objekty aj. Jde o uměleckou
tvorbu v oblasti místopisné grafiky, kresby a malby, která v naší oblasti dosáhla vrcholu
v 18. a počátkem 19. století. Tvorba vedut postupně zanikla po nástupu fotografie v druhé
polovině 19. století. Ikonografie měst a míst se zabývá především popisem těchto
materiálů. Katalogy těchto zobrazení měst a míst pak slouží řadě oborů, především
v oblasti památkové péče a vlastivědné práce. Jako obrazové doklady se využívají
v dokumentárních filmech aj. Dalším zkoumáním ikonografických materiálů se
v historických a dalších souvislostech věnuje ikonologie.
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Nejstarší dosud evidovanou vedutou města je dřevořez z roku 1593, zachycující
pohled od jihu. Zobrazení města s popiskou „ Litovel v 16. století“ bylo v roce 1901 vydáno i
na barevné litografické pohlednici. Z dokumentárního hlediska je významná především
veduta města z roku 1727, vytvořená rovněž z pohledu od jihu. Její zvětšenina spolu
s dalšími historickými dokumenty je umístěna v reprezentační místnosti radnice situované
za pracovnou starosty města Litovle. Specifiku vedut tvoří firemní veduty – grafická
ztvárnění ideálních podob zejména průmyslových a obchodních objektů umístěná
v hlavičkách firemních faktur, účtů, na akciích aj. Pro tato zobrazení se vžil pojem Ideální
veduty, neboť vždy šlo o ideální budoucí stav těchto objektů. Z Litovle připomeňme např.
ideální veduty Hlaváčkovy továrny, sladovny, pivovaru, papírny, cukrovaru, sladovny aj.
z počátku 20. století. Na původní ikonografické materiály pak na sklonku 19. století
navázaly především místopisné pohlednice, vydávané převážně místními obchodníky,
knihkupci a papírníky.
Ještě pár údajů z jeho curriculum vitae: narodil se 24. února 1951 v Uherském Brodě,
střední školu absolvoval v Litovli, kde v roce 1969 maturoval na gymnáziu. Poté odešel do
Brna studovat Střední knihovnickou školu a po jejím absolutoriu pracoval v Městské
knihovně v Litovli, v olomoucké okresní knihovně a v letech 1976–1979 jako vedoucí
Městské knihovny ve Šternberku. Při zaměstnání dálkově vystudoval Filozofickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci, obor andragogika (výchova a vzdělávání dospělých).
Následně na téže vysoké škole získává doktorát filozofie. Již během studií se dostává
k práci v olomouckém Vlastivědném muzeu, věnuje se literární vědě a stává se správcem
literárního archivu. Právě přes staré tisky se v něm prohloubila láska k obrazům, a proto
tíhne čím dál více právě k ikonografii. Jde o nejstarší obrazové informace o podobě měst
a obcí a zahrnuje především období od 16. do sklonku 19. století, kdy výtvarná zobrazení
postupně nahradila fotografie. Z toho vyplývá i jeho další životní koníček – staré
pohlednice. Jeho sbírka, zachycující vlastně celou Moravu, je skutečně obdivuhodná.
V průběhu svého působení ve Vlastivědném muzeu Olomouc zpracoval ikonografii měst
olomouckého okresu, ve spolupráci s dr. Pavlem Zatloukalem v publikaci s názvem
Moravské lázně v proměnách dvou století. Další zajímavou prací je i katalog
Severomoravská železniční nádraží. Instaloval řadu výstav, jedna z nich „Moravská a
slezská poutní místa“ byla dokonce instalována v Dolnorakouském muzeu ve Vídni.
V roce 1992 se dr. Kollmann stal ředitelem Vlastivědného muzea v Olomouci, mimo
jiné ho vybavil počítačovou sítí využívanou při zpracování údajů o sbírkových fondech,
inicioval budování expozic a vytvářel podmínky k získání potenciálních návštěvníků výstav
a expozic především mezi mládeží školního věku. Od roku 1999 je realitním makléřem, ale
dále doplňuje své kolekce, vydává regionální tisky a kalendáře, publikuje v oblasti
ikonografie měst na střední Moravě. Vypracoval ikonografickou databázi a bibliografické
databáze, orientované na historii a architekturu měst a vesnic Moravy a českého Slezska.
Informace převzaty z PULSu číslo 30, IV. ročník, str. 4, z 12. 3. 1994. Letopisecká komise se
rozhodla jej navrhnout k ocenění Osobnost Litovle pro rok 2014.
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Petr Linduška je člověk vpravdě renesančního rozsahu – spisovatel, básník, sběratel,
výtvarník, divadelník, sportovec, člen Hanácké ambasády a také majitel knihkupectví na
litovelském náměstí. Jak se mu daří jako knihkupci? „Viděli jste už někdo knihkupce, který
by si mohl vyskakovat? Já ne… Knihkupčina je dnes poměrně složitá džungle, kde ani tak
nevítězí láska ke knize, ale jako všude ve společnosti, peníze. Což je hrozné, je to škoda,
ale je to boj o přežití,“ říká oslovený redaktorkou Litovelských novin.
Petr je autorem řady knih a knížek, nejvíce z nich bylo určeno dětem a mnohé
z nich i ilustroval. Poslední tři knížky v hanáčtině – Tož tak, Tož bať a No, deť, že?, už si našly
své početné čtenáře a příznivce a lidé se při nich doopravdy baví. Neusíná však na
vavřínech a rozpracovaná knížka „Hanácká konverzace pro Pražáke a okolični aneb Co
vás muže potkat o nás na Hané“, je před dokončením. Humorná forma zůstává
zachována a žádná klasická učebnice konverzace to pochopitelně nebude. Půjde o
krátké příběhy k určitému prostředí, které budou doplněny několika větičkami v hanáčtině
s českým překladem.
Jeho nezměrné úsilí o zachování hanáčtiny a jejího udržení při životě je ve městě
příslovečné. Bez něj se zatím neobešel žádný z pořadů Hanácké ambasády „Přendite si
splknót“ a jejich popularita a vysoká návštěvnost svědčí ve prospěch faktu, že udržení
hanáčtiny má stále smysl. „Přece jen to, že jsme v našem státě výjimka, že nám téměř
nikdo nerozumí, a přesto se dokážeme vyjadřovat mnohdy spisovněji než ti, kteří hovoří
česky, nás musí hřát u srdce. Region Haná je velmi rozlehlý, nezdá se to, ale je nás
skutečně hodně, takže doufám, že se naše nářečí jen tak nevytratí, a to ani přes všechny
negativní snahy. Osobně mám zkušenost, že hanácky mluví i dost dětí, hlavně z okolních
obcí, takže ztráty toho jediného, co Hanáky spojuje – řeči, se tolik neobávám,“ říká Petr.
Náš favorit hraje divadlo i petanque a i z obou z nich si bere jakési to poučení pro
život: „Kdo si hraje, nezlobí. A navíc, když se vám něco podaří, třeba vyhrát petanquový
turnaj nebo rozesmát sál lidí, tak vás to vnitřně hodně obohacuje. Tím, že dělám radost
druhým, dělám radost i sám sobě. To je zase základní poučka z oblasti pozitivního myšlení.“
Snad ještě pohled opačný – jak se Petr dívá na nás, své spoluobčany? „Musím říct,
že to není žádná sláva, ale není to tím, že by zrovna Litovelané byli hloupí. Naopak, máme
tady lidi velmi chytré a nadané. Celkově vzato, v Litovli se čte dost. Ale ne už tak moc, jak
to bývalo před řekněme 10 až 15 lety. Úroveň obyvatelstva (a to nejen v Litovli) co do
kulturnosti, mírně řečeno, upadá. Ale to je v naší konzumní společnosti trend a měli by to
pozorovat a hlavně řešit asi jiní – povolanější než já.“ Využito článku z Litovelských novin
číslo 3/2013.
Dobré deň !
Dodám k temo jenom toto: Kniha Hanácká konverzace pro Pražáke, okolični a iny
cezence anebo Vitéte na Hané! je hotová a prodává se. Dokonce tak úspěšně, že je to
kniha měsíce v Litovli a širokém okolí. To se zas jednou chlubím, co? Ale je fakt, že si pro ni
jezdí lidi zdaleka. Je už v USA, v Kanadě a v Praze taky.
K doplnění toho mého živočichopisu teda asi takhle: Narodil jsem se 21. 7. 1961 ve
Šternberku, vychodil jsem 9 let na ZDŠ Jungmannova v Litovli, pak 4 roky Střední
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knihovnická škola v Brně (dnes už neexistuje). To je celé moje vzdělání. Pak několik let
(myslím, že 6) praxe v Okresní knihovně Olomouc, potom 4 měsíce jako provozní náměstek
Drogerie Olomouc, 2 měsíce jako skladník a topič v Oděvní tvorbě Olomouc, rok a něco
na propagaci Jednoty v Nemilanech u Olomouce, pak asi dva roky v s.p. Kniha Olomouc,
kde jsem putoval nejprve jako inventurník a poté jako skladník knihkupectví
v
Edelmannově paláci. Dále rok u Profitu jako knihkupec, pak dva nebo tři roky
v knihkupectví Tycho v Uničově, pak rok v knihkupectví Tycho na Denisově ulici, pak rok v
Tychu na náměstí v Olomouci a od roku 1996 pak podnikám v Litovli. Do srdcí národa jsem
se zapsal, jako debil v pořadu Chcete být milionářem a taky v AZ kvízu.
Kromě mých hanáckých knížek mám na kontě asi 10 knížek ilustrací pro nakladatelství
Prodos (písanky, čítanky apod.) a jednu knížku ilustrací Grimmových pohádek v němčině,
pro nejmenší děti pak 3 leporela: Znáte je? (zvířátka s básničkami - obrázky i texty moje),
Jedeme, plujeme, létáme (dopravní prostředky - tam jen básničky) a Z pohádky do
pohádky (jen básničky) - vše rozebráno do mrtě prtě. Chystám knížku o Litovli a další
hanáckou (zřejmě název Z deničko blba).
Na kontě mám dvě dospělá dítka a jednu postarší manželku. Ta je zánovní, takže nemá
cenu ji měnit za nový model. Ochotnické divadlo je mým dalším koníčkem, nyní chystám
scénář, režii a hlavní roli v kuse Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Je to ke 100. výročí 1.
světové války a 15. výročí znovuobnovení ochotnického divadla v Litovli. Bude se hrát asi v
listopadu 2014. Tož tak. Petr
Miroslav Pinkava, lednový „sedmdesátník“ (narozen 25. 1. 1943 v Ješově) je představen
jako jedna z „Osobností Litovle 2013“ v kapitole Galerie úspěšných, kde se můžete
seznámit s jeho curriculum vitae, ale o jeho „55 letech s fotografií“ se dozvíte vcelku málo.
Napravíme tento nedostatek podle článku z Litovelských novin připravený redaktorkou
Mgr. Helenou Kaštilovou.
Mirek začal fotografovat ve svých patnácti letech a dnes má doma více než 50 000
negativů a za sebou desítky výstav v České republice i v zahraničí. Mnozí mají
v knihovničce i jeho fotografický záznam rodné vesnice Ješov v proměnách 40 let,
dokumentární knihu Gramofony z Litovle nebo jim na stěně visí nástěnný kalendář se
snímky Litovle, které vydává několik posledních let.
V červnu měli občané města i okolí možnost si prohlédnout retrospektivní výstavu
jeho díla, která je ohlédnutím za celoživotní tvorbou pod názvem „Ohlédnutí“. O tom, že
nejde jen tak o nějakou výstavu svědčí i to, že vernisáž otevřel prof. Mgr. Jindřich Štreit,
který v české fotografii skutečně něco znamená. Byly zde jak fotografie pořízené na
černobílý kinofilm, fotografie z barevných filmů i fotografie z poslední doby focené digitální
zrcadlovkou. Je to v pořadí již čtvrtá jeho výstava v Litovli, mnozí mají ještě v paměti tu
poslední z roku 2006, která pod názvem „Za poznáním světa“ prezentovala především
jeho snímky z početných cest.
Jeho momentálním „výrobním nástrojem“ je Nikon D90 (se třemi objektivy
z předchozích Nikonů), kapesní Panasonic, který jej provází snad všude, protože „Foto
Pinkava“ – to je přece řadu let uznávaná litovelská značka! Většina jeho posledních
fotografií pochází ze zahraničí, ale cílené vyhledávání objektů už jej neláká. Výjimku tvoří
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třeba hydranty – ty začal fotografovat v americkém Bostonu a dnes jich má zachycených
kolem sedmdesátky – z Madeiry, Turecka, Belgie, Maďarska, Polska, Rakouska i Česka.
Jeho fotografický styl není zcela vyhraněný. Zpočátku byl spíše dokumentaristou a
třeba z Tesly má zařazeno na 10 000 negativů z nejrůznějších akcí i výrobních provozů.
Zkrátka, kde se tam co šustlo, už volali Pinkavu, aby to zadokumentoval. Tak je zachycen
třeba i šestimiliontý gramofon z podniku Tesla. Od 70. let zásoboval svými fotografiemi
Mladou frontu, Vlastu či olomouckou Stráž lidu. Zajímavá je epizoda z Karlova mostu
v Praze, která se nakonec protáhla na dlouhých 21 let. První fotografie tady prodal v létě
1989, a protože zmizely „než bys řekl Pinkava“, začal s jejich legálním prodejem. Ze
začátku sem jezdil sám, v sobotu nebo neděli ráno, s batohem, taškou, stojanem… Později
se stal členem Sdružení výtvarníků Karlova mostu, ale nakonec pro neúnosné poplatky
tento svůj „byznys“ ukončil. I tak je ale pár desítek tisíc jeho fotografií Prahy rozeseto po
celém světě. Podílel se 18 poetickými fotografiemi na knize veršů Lubomíra Šika „Mozaika
dní“ i na jeho obsáhlé třídílné Historii ulic a domů v Litovli, včetně historických kostelů,
hostinců a domovních znamení.
Sedmdesátník v poslední době spíše bilancuje – zpracovává fotografie z archivu.
Pro své děti sestavil DVD Vzpomínka na dětství, pak zhotovil Vzpomínku na rodiče a pak i
DVD o tom, jak se stavěl rodinný dům a vše ozvučil. Pro Seniorklub Litovel již připravil dvě
odpoledne svých videoklipů, především z cest po cizině a akcí sdružení, ale i z událostí
našeho města (povodeň ve městě v roce 1997, velká povodeň v Tesle roku 1981, svěcení
kaple sv. Jiří aj.) – obě akce byly mimořádně úspěšné a v budoucnu se již plánují další
z nepřeberného Mirkova archivu. V tom jsou skutečně desítky tisíc záběrů a zcela ve
smyslu přísloví o kovářově kobyle najdete Mirka stěží na pěti či šesti z nich!
Využito článku LN 2/2013
10. O LITOVLI
Naše město je co do své velikosti na 133 místě mezi 602 městy v ČR a k 1. 1. 2013 má 9 930
obyvatel a rozlohu 46,39 km2. Název města prošel během staletí vývojem, který odrážel
proměny probíhající v českém jazyce. Z roku 1272 je doložena podoba Luthovia, z roku
1327 Luthow, z konce 14. století již Luthowl. Německá verze názvu zněla Littau. Jako
mnoho jiných je i název Litovle odvozen od osobního jména. Původně to byla Ĺutova ves,
tedy patřící muži jménem Ĺut. Toto křestní jméno vychází z přídavného jména ĺut
s významem lítý, divý. V 15. století došlo v češtině ke změně u v i. Hláska l na konci názvu
zase vznikla pravděpodobně výslovností, když místo Ĺutovja bylo vyslovováno Ĺutovĺa.
Litovel je sice jediná v ČR, od stejného základu je však odvozena řada dalších jmen,
například Litovice, Litultovice nebo Lutyně. Ze složených křestních jmen se základem ĺut
však vychází například i Litomyšl nebo Litoměřice. Převzato ze sloupku Místa, kde žijeme
v LN 11/2013.
Uvádíme ještě názor z článku „Název města Litovel“ z poznámky „Nikdy ničemu nevěřte –
historické nepřesnosti odhaluje Radovan Urválek“, uveřejněné v čísle 2/2014 Litovelských
novin.
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V mnoha dokumentech, které se týkají Litovle, se pojednává o původu slova
Litovel. V prvních listinách, které jsou psány česky, se objevuje slovo Luthowl, následně pak
jeho latinská varianta Luthonia, a až o přibližně sto roků později (1373) německé Luttau.
Poslední řádné shrnutí vzniku názvu města učinil Josef Bezděčka ve svém díle Dějiny města
Litovle od počátku až do února 1948 (rukopis z roku 1993, uložený v knihovně Muzea
Litovel). Konstatuje, že jde o poměrně složitý problém, který řešilo mnoho českých
jazykovědců. Dospěl k závěru, že pojmenování pochází z osobního slovanského jména Ljut
nebo Lut. Vyvozuje z toho etymologický důkaz o původním slovanském osídlení.
Bylo by ale třeba vzít v úvahu i pohled německých jazykovědců. Například proto,
že započetí výstavby města (s největší pravděpodobností roku 1256) spadá do doby velké
(německé) kolonizace Moravy. Významný podíl na ní měl olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburku, který pocházel ze severního Německa a jistou dobu působil
v Magdeburgu. Tam se seznámil s fungováním tamějšího městského práva, které pak
platilo i v Litovli. Též lokátor města Heinrich Epich byl původem z Německa. Vliv českého
krále Přemysla Otakara II., kterému tou dobou bylo pouhých 23 roků, byl s největší
pravděpodobností jen administrativní – potvrdil obyvatelům města privilegia. Ani o
mateřském jazyce tohoto krále nic nevíme. Byla to skutečně čeština, když jeho matka byla
Němka Kunhuta Štaufská?
Německy píšící litovelský historik Johann Kux se ve svém díle Geschichte der Stadt
Littau von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1848, které vyšlo původně v Brně v roce 1900
a v reprintu v Německu v roce 2011, jazykovému výkladu vzniku názvu města vyhnul.
Můžeme se jen domnívat, proč? Považoval výklad o slovanském původu slova za
postavený na reálných základech, či „jen“ neměl k dispozici důkladný germanistický
rozbor? Otázka by ale mohla znít jinak. Převzalo nově lokalizované sídliště jméno od starší
osady nacházející se na Starém městě? Historikové předpokládají, že ano, ale jaké k tomu
mají podklady? Dnes žádné. O mnoha starších okolních obcích (Chudobín roku 1200,
Haňovice 1144, Myslechovice 1131) z historických pramenů víme, ale jak se jmenovalo
předlokační sídlo na Starém městě, nevíme. Všechny listiny datované před rok 1287, ve
kterých je Litovel zmiňována, jsou dnes považovány za falza. Ale historikové s nimi tiše
počítají. Ale…nikdy ničemu nevěřte, dokud si to sami neověříte.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Letos oslavujeme 110 let od založení knihovny ve městě Litovli, která dnes sídlí
v krásné renesanční budově s hřebínkovou klenbou blízko kostela sv. Marka. Jaké byly
osudy tohoto bývalého domu soukenického cechu? Mezi nejbohatší litovelské měšťany
patřili v 16. století příslušníci soukenického cechu. Projevem moci a bohatství soukeníků se
stala stavba cechovního domu, postaveného v blízkosti farního kostela svatého Marka.
Tento dům má na první pohled jednu zvláštnost – byl přímo vsazen do městských hradeb,
které jsou nyní, stejně jako budova knihovny památkově chráněné. Dům byl vystavěn
pravděpodobně ve 30. letech 16. století. Soukenický cech v domě připomíná pískovcový
portál s latinským nápisem ANNO DOMINI 1570, což ovšem není rok výstavby, ale rok
přestavby, jak dokazuje architektonický rozbor prvků. Uprostřed nápisu je vytesán znak
litovelského soukenického a postřihovačského cechu – samouzavírací nůžky se dvěma
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šerhaklemi (příchytkami na sukno). V domě najdeme ještě další zobrazení soukenického
nářadí – soukenické štětky a další blíže neurčenou soukenickou pomůcku.
V domě se scházel soukenický cech a všechna cechovní jednání v tzv. cechovní
dny, obvykle 1x za měsíc, se konala za velmi přísných pravidel. Jednání probíhalo při
otevřené cechovní truhlici, která obsahovala statuta, pečetidlo, archiv cechu, peníze a
cínové cechovní nádobí. Účastníci projednávali veškeré cechovní záležitosti počínaje
přijímáním nových členů a řešením sporů konče.
Během 30leté války došlo k rozpadu cechovního zřízení a soukeníci prodali koncem
20. let 17. století svůj dům Liechtenštejnům a kněžna Beatrice (manželka knížete Karla
Eusebia – zakladatele nadace pro chudobince) zde zřídila špitál pro chudé a nemocné.
Za poskytnuté milosrdenství měli obyvatelé plnit povinnosti uložené nadační listinou Karla
Eusebia. Patřilo k nim každodenní modlení, účast na všech pohřbech ve městě a
v neposlední řadě vedení života zbožného – neklít, neopíjet se, nečinit nic špatného a jen
sloužit Bohu.
V roce 1930 byl postoupen špitálek a nadační kapitál městu Litovel za podmínek
zřízení chudobince pro staré lidi bez rozdílu vyznání a národnosti. Chudobinec se zde ale
nakonec nezřídil a budova chátrala. Podle projektu Ing. arch. Zdeňka Hynka se od roku
1956 budova rekonstruovala pro účely archivnictví. Při pracích byla ve dvoře objevena
mohutná kamenná deska a zjistilo se, že jde o velmi cennou epigrafickou památku
vztahující se k pravovárečnictví v Litovli, na které je soupis měšťanů vařících a šenkujících
pivo. Deska také dokládá přenesení výroby piva z pravovárečných domů do pivovaru a
je na ní seznam všech pravovárečných domů ve městě. Když k jejich počtu připočteme 3
domy v majetku rychtáře, dostaneme číslo 60. Historikové se domnívají, že toto magické
číslo udává i počet původních domů Litovle. Archivním účelům dům sloužil do roku 1997 a
v roce 1998 byl pak s velkým citem restaurován. Dne 11. září toho roku se zde slavnostně
otevírala městská knihovna.
Jaká ale byla historie knihoven ve městě? Český kulturní i politický život v 19. století
ve městě zastupovaly četné spolky. Většina z nich vlastnila knihy, které půjčovala svým
členům. Už v 70. letech 19. století to byla Měšťanská beseda, později např. Sokol a Spolek
paní a dívek českých. V Měšťanské besedě byla pořádána odpoledne s četbou českých
knih. Členové založili první spolkovou knihovnu, která byla umístěna v hostinci U Hanáka.
Pak knihovna Měšťanské besedy získala do svého majetku knihovnu českého vlastence
Jana Havelky a přijala název Havelkova knihovna Měšťanské besedy. Koncem 19. století
byla zřízena veřejná lidová čítárna v budově tehdejší sokolovny (dnes Husův sbor) a
v litovelských novinách ze 14. 1. 1889 jsme se mohli dočíst, že ,,…prvním a hlavním účelem
jest, aby široké vrstvy našeho lidu, které hledají lacinou četbu, jak zábavnou, tak
politickou, našly ji v místnosti privátní a ne, jako dosud v hostincích, kde byly nuceny také
něco utratit. V knihách čítárny možno si přečíst spisy poučné, odborné, zábavné a
z časopisů jest vyloženo přes 20 listů různých politických směrů a odstínů. Poplatku se
neplatí žádného, ale knihy ani časopisy se domů nepůjčují. Každý jest vítán!“
Na počátku 20. století byl v obecním výboru přijat návrh dr. Jana Smyčky ke zřízení
obecní knihovny sloučením spolkových knihoven. První obecní knihovna byla slavnostně
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otevřena 8. dubna 1903 (odtud to 110. výročí!) v budově v Jungmannově ulici a později
přesunuta do domu v ulici Sokolské (dnes Husova), ovšem tento dům dnes již neexistuje.
V roce 1919 byl přijat první československý knihovní zákon – „Zákon o veřejných
knihovnách obecních“, který zavedl povinnost zřídit veřejnou knihovnu ve všech
politických obcích, náklady na provoz převzaly obecní úřady. Zákon také stanovil, že
knihovna má mít čítárnu a půjčovnu a v obcích nad 10 000 obyvatel má vést knihovnu
profesionální knihovník. V Litovli se jím stal učitel Josef Beck, který v knihovně působil až do
roku 1939.
Knihovna se v následujících letech stěhovala ještě několikrát - nejdříve do školy v
ulici Komenského a poté do Sochovy vily v Husově ulici (dnes služebna OO P ČR). Další
stěhování bylo do přízemí Okresního domu osvěty (dnes Městský klub). V tomto období
došlo k řadě změn, například k zapojení vesnic do střediskového systému, rekonstrukci a
rozšíření interiéru, zařazení do centralizovaného systému Okresní knihovny Olomouc a
zakoupení prvního počítače. Změnu předznamenalo rozhodnutí Rady města Litovel, a to
znamenalo přemístění knihovny do bývalého archivu na Náměstí Svobody, což se po
rekonstrukci budovy také stalo 11. září 1998, opět slavnostním otevřením knihovny v bývalé
budově soukenického cechu.
Od roku 2003 je zřizovatelem Městské knihovny Město Litovel. V roce 2012 se
knihovna zařadila mezi bezbariérové a ve dvorním traktu byla totiž vybudována přístavba
nového schodiště a výtahu. Tato významná změna přinesla zlepšení přístupu ke službám
knihovny nejen pro uživatele se sníženou hybností, ale také pro seniory, rodiče s malými
dětmi aj. Objekt v hodnotě 2,8 milionu korun byl spolufinancován Ministerstvem kultury
z dotačního Programu mobility ze 70 %, zbytek Městem Litovel. Ve fondu knihovny je nyní,
na počátku roku 2013 necelých 34 000 svazků, včetně poboček je to pak přibližně 48 600
svazků. V roce 2012 bylo zapsáno 1 527 registrovaných uživatelů, z toho 557 ve věku do 15
let; 23 796 uživatelských návštěv; 56 957 zapůjčených dokumentů.
Tyto informace zpracovala paní Lenka Nedopilová, pracovnice MK na prezentaci pro
Seniorklub Litovel dne 13. 3. 2013 a svolila k jejich uvedení v kronice města. Další informace
v kapitole Městská knihovna.
LITOVELSKÉ KOUPALIŠTĚ - přírodní koupací biotop
Ve čtvrtek 1. srpna v 9.00 hod. bylo otevřeno nové litovelské koupaliště. Jde o výjimečnou
kombinaci přírodního koupání a bazénu se zdravou vodou bez chemie čištěnou
speciálními rostlinami. Děti i dospělí mohou využívat řadu zábavních i relaxačních prvků,
jako jsou skluzavky, masážní trysky, perličková vodní křesla, skokanský můstek, šplhací síť,
mechanické vlnobití, vodní hříbek, stříkací delfín Bubu a další. Nechybí dětské brouzdaliště,
upravený areál i sociální zázemí, bufet a půjčovna sportovního náčiní. Teplou vodu zajistí
sluneční kolektory. Plocha koupací části: 1500 m2, maximální hloubka: 3,5 m. Otevřeno
bylo denně od 9 do 19 hodin do začátku září. Celodenní vstupné: dospělí 45 Kč, snížené
vstupné po 17. hodině 35 Kč. Děti do 3 let zdarma. Děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP a
ZTP/P 25 Kč resp. 20 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) 110 Kč resp. 90
Kč.
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Co je to přírodní koupací biotop? Zjednodušeně řečeno je to uměle vytvořené přírodní
koupaliště. Stěny i dno bazénu jsou potaženy zelenkavou fólií, která zvýrazňuje přírodní
zbarvení vody. Voda se do bazénu napouští jednorázově ze studny a bude dle potřeby
pouze dopouštěna. O čistotu vody se starají speciální rostliny, které se nacházejí v
oddělených jezírkách (regeneračních nádržích), kam „špinavá“ voda putuje pomocí
čerpadel. Zde proběhne přes kořeny rostlin přirozený čisticí proces a malým potůčkem již
odtéká čistá voda zpět do koupací nádrže. Systém je vybaven také sběrači
mechanických nečistot. Díky biologické funkci rostlin není nutné do vody přidávat
chemické a desinfekční přípravky. Biotop je tak velmi vhodný i pro alergiky.
Jak se budoval litovelský přírodní koupací biotop? Biotop vznikl na místě dosavadního
koupaliště z roku 1937, které prošlo v 60. letech 20. století výraznější proměnou (zmenšení
plavecké části, vybudování brouzdaliště pro děti, kompletní přestavba sociálního zázemí).
Od té doby se již litovelské koupaliště dočkalo pouze nezbytných udržovacích prací a
nepatrných investic.
Na tom, že si staré koupaliště zaslouží ve 21. století novou moderní tvář, se shodli v Litovli
snad všichni. Otázka, jakou tvář, ale rozdělila občany na dva tábory. Po mnoha diskusích
a bouřlivém hlasování zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo v únoru 2011 změnu původně
navrženého nerezového bazénu na přírodní koupací biotop. Se stavbou se začalo na
podzim 2012. Neobvykle silná a dlouhá zima i deštivé jaro výstavbu komplikovalo, a tak se
nové koupaliště dočkalo otevření s malým zpožděním v druhé polovině prázdnin 2013.
Projektant byla firma Bapo, s.r.o., Rousínov, výstavbu realizovala Stavební firma Vymětal
s.r.o., Litovel, investorem bylo Město Litovel. Celkové náklady: cca 20 mil. Kč, z toho 9 mil.
Kč získalo město díky dotaci z Evropské Unie.
ZÁLOŽNA
Letos na Tři krále oslavila litovelská Záložna kulatých 100 let. Toto výročí se však týká
současné podoby, samotný dům je mnohem starší. Je to jeden z tzv. pravovárečných
domů, zřejmě prvních staveb města, jejichž majitelé se odvolávali na privilegium krále
Václava II. z 25. února 1291. Mimo dalších výsad král stanovil, že v okruhu jedné míle okolo
města nesmí být šenk nebo vaření piva. Seznam pravovárečných domů je vytesán na
kamenné desce, dnes v mázhauzu knihovny. Majitelé těchto domů tvořili v Litovli jakýsi
patriciát a z jejich středu se vybírala městská správa.
V hostinci U Černého medvěda 25. 4. 1623 (390 let) vypukl obrovský požár, který se rozšířil
přes Uničovskou bránu na klášter sv. Ducha a Uničovské předměstí. Vyhořelo 135 domů,
celá severovýchodní část města. Klášter sv. Ducha s kostelem už nepovstal z trosek, po
celá desítiletí ještě přetrvávala v této části města prázdná spáleniště. Blok na severu
náměstí, kde je dnes Záložna, tehdy tvořily tři domy, hostinec byl uprostřed. Nejprve se
spojily domy na levé straně, tehdy byl majitelem hostince i sousedního železářství
magistrátní rada a v letech 1822-1832 purkmistr Schneider. Zlom v historii města přinesl rok
1848. Zrušení poddanství znamenalo příliv obyvatel z hanáckého okolí do převážně
německého města. Uvolnil se společenský život, pro který už nestačily staré hostince.
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PRVNÍ ZÁLOŽENSKÁ DVORANA
Střediskem Měšťanské besedy se stal hostinec U Černého medvěda, který Rolnická
záložna koupila roku 1870 a o 15 let později nechala přestavět. V 1. patře byly zřízeny sály,
v levé části prostory banky, v přízemí ještě zůstal smíšený obchod Františka Řezáče a
hospoda, nyní už pod názvem Záložna.
Slavnost otevření záloženské dvorany se konala po dva dny v únoru 1885. První den byl
bazar a zábavný večer pro spolky, druhý den koncert a večer ples. Smyčka uvedl
v kronice, že se vydařila velkolepě. Bylo to poprvé, co Čechové litovelští s českým
venkovem pořádali velkou manifestační slavnost v Litovli. Česká společnost tak získala
důstojné středisko pro své spolkové aktivity.
Především to bylo divadlo. Začátky ochotnického divadla jsou spjaty se jménem Richarda
Schönhöffera. V roce 1881 byl založen zábavní výbor Sokola, divadlo se hrávalo na Starém
městě v Maulerově hostinci "U Labutě", i když střediskem sokolské činnosti byl tehdy
Serbouskův hostinec (U Zeleného stromu). V sále Záložny už bylo jeviště, byť menší než
dnes. Kromě ochotníků se tu střídaly divadelní společnosti. Nabídka kulturních programů
byla nečekaně náročná.
Rozhodný boj o českou správu města se odehrál v 90. letech. Důležitou úlohu zde sehrály
"Litovelské noviny", začaly vycházet v roku 1891. Redaktorem byl Josef Dušek, účetní
Rolnické záložny, kde byla i redakce. Česká strana se v životě města prosazovala. V roce
1913 byla postavena sokolovna (nyní Husův sbor), roku 1895 po mnoha letech bojů nová
budova české základní školy v Jungmannově ulici.
Vznikly 3 ochotnické soubory – mimo sokolů i Měšťanská beseda a Spolek paní a dívek
českých. Měšťanská beseda měla svůj hudební odbor, který pořádal koncerty operních
árií, dále pěvecký kroužek s hudbou, jehož duší byl ředitel cukrovaru Karel Hulla.
5. 12. 1897 pořádalo rolnictvo v čele s říšským poslancem Josefem Staroštíkem z Unčovic
manifestační průvod z akciového pivovaru do Rolnické záložny, demonstrovali proti
utiskování českých menšin. Průvodu účastnilo se několik set rolníků, zpívali Hej Slované.
Německou stranu otevření české Záložny a vzestup české aktivity nenechal v klidu, také
oni chtěli mít na náměstí reprezentační středisko. Koupili proto druhý z hostinců, U Zlatého
jelena, a roku 1898 jej stavitel Vodička přestavěl na Německý dům. V přízemí zůstal
hostinec, v patře divadelní sál. Dnes je zde Městský klub.
ČESKÁ LITOVEL
Německý dům ale nepomohl a česká strana roku 1899 slavně vyhrála obecní volby.
Litovel tonula v záplavě praporů, první byl na záloženském domě, kde zasedalo české
vedení. Záložna byla v pravém slova smyslu lidem nabita, takže by ani jablko nepropadlo,
píše Dr. Smyčka. Ze Senice přijeli občané s hudbou. V záloženském domě koncertovaly
dvě kapely, jedna nahoře, jedna dole.
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Reakce německé strany na sebe nedala čekat. 22. 9. 1901 uspořádali slavnost při otevření
nové německé mateřské školky na Starém městě. Přijely stovky Němců z širokého okolí,
průvod dorazil na náměstí a vytloukl okna Záložny.
NOVÁ ZÁLOŽNA
Po získání správy města nároky české společnosti stoupaly a Záložna už nestačila. Roku
1905 Rolnická záložna přikoupila poslední z bývalých tří pravovárečných domů a chystala
se k přestavbě. V březnu 1911 byla po konkurzu přestavba zadána staviteli Otakaru
Doušovi. Stavba byla komplikovaná, stavělo se za provozu banky i restaurace. Za dva roky
však vznikla skutečně reprezentativní secesní budova, včetně stylové výzdoby schodiště i
sálů. Na místo obchodu se do přízemí a do nových místností v patře nastěhoval peněžní
ústav, tady byl pro banku vestavěn trezor. V pravé části vznikl malý a velký sál, jeviště
s propadlištěm a místem pro hudbu, hlediště se čtyřmi lóžemi a balkonem.
Slavnost začala v neděli 5. ledna 1913 poledním matiné a společným obědem, projev měl
František Nedoluha, mužský sbor zazpíval Smetanovo Věno, hudba zahrála předehru
k Libuši. Večer ochotníci sehráli Stroupežnického hru V panském čeledníku, opět zpíval
smíšený sbor doprovázený hudbou, přítomno bylo na 800 lidí. V pondělí na Tři krále pak
následoval Slovanský ples, hrála hudba olomouckého Žerotína.
Světová válka v roce 1914 sice utlumila společenský život, ale i pak se konaly aktivity, jako
když 3. října 1915 pořádal venkov na Záložně slavnost Zlatého klasu pod heslem "Zlatý klas
spasí nás". Jeviště bylo vyzdobeno poprsím císařovým a elektrickými žárovkami.
Koncertovala kapela 54. pěšího pluku z Olomouce. Rozdávaly se koláče, peněžní sbírka
byla věnována pro postižené válkou. Bez ohledu na válku vyhledávaly tehdy moderní
jeviště na Záložně profesionální divadla. Diváci viděli Šrámkovo „Léto", řadu her ze
světového repertoáru, slavného Eduarda Vojana ve hře W. Shakespeara „Zkrocení zlé
ženy". Brněnská činohra přijela s dramatem bratří Mrštíků „Maryša" a Tylovým „Pražským
flamendrem". V Litovli koncertovali slavní houslisté Váša Příhoda a Jaroslav Kocián, zpíval
zde populární Karel Hašler. Dětská představení a "pohádkové hodinky" pořádala
manželka hejtmana Krista von Baillou.
ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
12. května 1918 konala se manifestační schůze na Záložně. Všechny místnosti byly
přeplněny. Šest poslanců plamennými slovy promluvilo a manifestovalo se pro suverénní
československý stát. Byla složena politická přísaha, zpívalo se Kde domov můj a Hej
Slované. Dne 29. 10. 1918 šel průvod od pivovaru k Záložně, tady z balkonu promluvil
předseda Národního výboru František Nedoluha. Provolávala se sláva pres. Masarykovi a
W. Wilsonovi, zpívaly hymny. Večer byla Záložna slavnostně osvětlena, městem procházela
hudba, divadelní odbor Sokola sehrál historické drama Jan Výrava od F. A. Šuberta. Hlavní
oslava byla pak 16. 11. 1918. Velké množství lidí z města i z venkova proudilo ulicemi a
prohlíželo si různé výzdoby domů a výkladů. Následovaly další slavnosti, schůze a projevy.
Záložna byla takřka denně v permanenci, ochotníci uvedli Zeyerovu hru Radúz a
Mahulena, hlavní roli sehrála Krista von Baillou.
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Záložna zůstala hlavním kulturním střediskem. Sokolští ochotníci uvedli Jiráskovy hry
Lucerna, Kolébka a Otec, Tylova Strakonického dudáka, představení pořádal v Záložně
populární písničkář Karel Hašler, spolek Smetana pozval houslového virtuosa Jaroslava
Kociána. Přednášel zde cestovatel Stanko Vráz, profesor Zdeněk Nejedlý měl přednášku o
Bedřichu Smetanovi, koncertovali Moravští učitelé. Olomoucká opera sehrála Smetanovu
Prodanou nevěstu a Janáčkovu Její pastorkyňu. Ale Záložna nesloužila jen divadlu. 25. 2.
1923 se v Záložně konaly řecko-římské zápasy, v nichž se utkali světoví zápasníci R. Benold,
bavorský mistr, a litovelský občan a mistr zápasu Gustav Frištenský. Výtěžek byl věnován na
stavbu nové Sokolovny.
Tradicí se staly sokolské Silvestry s bohatým hudebním a divadelním programem. V
aktovkách účinkovali slečna Lidmila Richtrová, dcera vrchního soudního rady, malíř Fr.
Doubrava a obchodník K. Vaněk. Vycházel humoristický časopis „Rarášek". Stejně
populární byly na Záložně sokolské šibřinky, sál byl vyzdoben určeným rázem podle návrhu
Františka Kučery a Františka Doubravy.
Roku 1927 hoteliér František Letocha (řadu let redaktor Litovelského kraje) převzal hostinec
a hotel "U Bílého koníčka" po slečně Františce Oharčíkové. Na Záložnu přišel nový nájemce
Metoděj Anton z Olomouce. Při té příležitosti uspořádal vojenský koncert hudby pěšího
pluku č. 27.
TŘICÁTÁ LÉTA
Největší rozmach ochotnického divadla, podílelo se na něm 7 souborů (Sokol, DTJ, Orel,
KPDU, Akademický feriální klub, církve, dětské soubory) - v malém okresním městě asi s 4
320 obyvateli se divadelní činnosti věnovalo zhruba 150-200 dospělých a stejný počet dětí.
Za první 2 roky bylo uvedeno 36 premiér, 10 hudebních, za dalších 5 let 90 premiér.
Z hudebních programů vyniká 8. 9. 1934 koncert Jana Kubelíka a 28. 9. 1936 klavírního
virtuosa Rudy Firkušného. Hospodářská krize vedla k zájmu o zábavu, uváděly se operety,
vznikly 4 hudební soubory, vůdčí osobností byl Alois Holoubek, ale i Ivan Novotný, Osvald
Stryk. Byli i sólisté pro náročné party z Polské krve, Země úsměvů aj.
Dne 22. 11. 1931 se Litovel seznámila s technickou vymožeností – rádiem. V rámci
rozhlasového dne byla v sále výstavka rádiových přístrojů, zahájil ji předseda Radioklubu
Richter, o kulturním poslání rozhlasu promluvil profesor Pavelka. 10. 2. 1933 zemřel vrchní
ředitel Rolnické záložny František Nedoluha. Nejen úspěšně vedl finanční ústav, ale stál v
popředí českého života, byl výborný řečník, vydavatel Litovelských novin, 1893 až 1896
starosta Sokola, až do své smrti předseda odboru Národní jednoty. Nacistické ohrožení
přineslo na záloženské jeviště hry s národním zaměřením, Čapkovu Bílou nemoc, Rudolfa
Medka Plukovník Švec, Štěpánkův Nezbedný bakalář. Protektorát pak přiměl soubory ke
sloučení a konečně umrtvení.
PROTEKTORÁT
Po Mekiskově zásahu byl ředitel Záložny Lakomý penzionován a dosazen olomoucký
Němec Adolf Pfeifer. Většina akcií byla povinně prodána poněmčenému rolníkovi Arnoštu
Balcaříkovi z Drahanovic. Do přízemí se nastěhoval úřad práce. Kulturní život ve městě byl
zpočátku války ještě poměrně bohatý. V jediném roce 1940 byly v Litovli 4 výstavy, 4
114

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
koncerty, 8 divadel. Potom už ochotnické divadlo skončilo. Na jevišti je nahradilo několik
profesionálních divadel, Městské divadlo v Olomouci, ale i soubory pražských divadel, z
brněnských scén či Slovácké divadlo v Hodoníně.
PO VÁLCE
Oslavy osvobození se nekonaly na Záložně, ale na náměstí. Byl to počátek nové
tradice. V sále Záložny se občané sešli jen při vzpomínce na úmrtí T. G. Masaryka a
narozeniny Edvarda Beneše. 8. 7. 1945 pozvali svazáci do Litovle 25 členný soubor
z Divadla E. F. Buriana. Sehráli na Záložně pásmo Na barikádách (z pražského povstání). 7.
12. Kulturní sdružení připravilo Večer básníka Josefa Hory, proslov měl básník František
Nechvátal.
Nebyly jen oslavy, měnová reforma 30. 12. 1945 vyměnila každému jen 500 Kč, úspory šly
na vázané vklady. Ty pak byly v lednu 1950 převedeny ze záložny na ministerstvo financí a
při reformě v roce 1953 anulovány.
Ve volbách 1946 zvítězila KSČ, politické napětí ale nepominulo. Na Záložně vystupovaly
přední osobnosti státu. Na schůzi národních socialistů mluvila dr. Milada Horáková a dr.
Vladimír Krajina. Na komunistické schůzi pozdější ministr Alexej Čepička, sociální
demokraté pozvali Dr. Oldřicha Johna. Připomenout Javoříčko a pomoc jeho obnově
přijel 4. května 1947 náměstek předsedy vlády Dr. Zenkl, měl projev na Záložně, byl
jmenován čestným občanem města Litovle. Byla založena Místní osvětová rada,
předváleční organizátoři ji ale vesměs nepřijali za svou. Nejvýznamnější akcí bylo uvedení
Frimlovy operety Rose Marie pod vedením nového režiséra Karla Churavého.
Z předválečné éry byl zastáncem sjednocení snad jen František Jüngling, nastudoval
klasickou komedii N. V. Gogola: Ženitba.
ÚNOR 1948
Banky byly znárodněny, akcionáři přišli o vše. Záložna sloučena se spořitelnou, ředitelem se
stal Antonín Zavadil. Hotel Záložna měl 42 lůžek, v přízemí restauraci, ve správě se vystřídaly
Čsl. hotely (Rozsypal), družstvo Vzlet a konečně od roku 1952 národní podnik Restaurace a
jídelny. Únor 1948 byl v Litovli v režii odborů. Na oslavu zahrála Moravská filharmonie v sále
Záložny Smetanův cyklus "Má vlast". V září ještě Armádní soubor Víta Nejedlého uspořádal
večer národních, vlasteneckých, budovatelských písní a tanců SSSR.
Počátkem padesátých let byly kulturní organizace soustředěny u výrobních závodů.
Každá dosud samostatná instituce, bývalé spolky od akvaristů po šachisty, včetně
tanečních a dechových hudeb, si musela najít nějakého "zřizovatele". V padesátých
létech tak vznikla v Litovli dvě hlavní centra - Závodní klub Křižík (pak Gramofonové
závody) a městská Osvětová beseda (pak Dům osvěty). Záloženské sály byly dány do
správy Závodního klubu (předsedou byl Milan Kašparovský). Místo názvu Záložna se začal
používat „sál St. banky“, nebo sál Gramozávodů.
Ještě pod hlavičkou ZK Křižík ochotníci sehráli roku 1952 Lehárovu operetu Král tuláků, ZK
GZ sehráli Stroupežnického hru Naši furianti, Goldoniho Lháře, Balzacovu Evženii
Grandetovou, Jiráskovu Lucernu, či z novinek Karvašovu Půlnoční mši. Posledním
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představením byla Jiráskova Filosofská historie. Podnětným činem bylo založení Divadla
hudby roku 1954. V Malém sále Záložny postavena promítací kabina a jeviště, instalováno
profesionální reprodukční zařízení. Hrál se Valčík nejkrásnější, Hubička, S písní kolem světa,
Spejbl a Hurvínek). Záložna stárla, roku 1955 se musela provést oprava jeviště.
Oficiálním organizátorem kultury v okrese byla Osvětová beseda, kulturní instituce
zaměřená převážně na město Litovel vznikla až roku 1954 zřízením Okresního domu osvěty
z bývalého Německého domu. Ředitelem Domu osvěty se stal Otto Urbášek. První
představení divadelního souboru Domu osvěty byl muzikál Sto dukátů za Juana. Z dalších
her pak Drdovy Hrátky s čertem, pro divadelní festival nacvičili G. B. Shawa Pekelník,
z novinek Blažkovo Třetí přání. Z koncertů nutno vzpomenout vystoupení tehdy
populárního tenoristy Rudolfa Cortéze či houslistu Ivana Kawaciuka.
ZRUŠENÍ OKRESU
V jarních měsících
zavřeny restaurace
rozhodlo spor mezi
blokem historických
akce.

roku 1960 postihla Litovel rozsáhlá epidemie paratyfu, byly proto
Záložna i Bílý koníček a také prodejna Pramene na náměstí. To
zastánci projektu zbourání původní budovy firmy Smékal s celým
pravovárečných domů na jižní straně náměstí - a umlčelo kritiky této

Reorganizace státní správy roku 1960 zrušila v Litovli po 110 letech okres. Současně byly
zrušeny okresní instituce, mezi nimi i banka. Uvolněné místnosti v přízemí i v I. patře Záložny
byly přiděleny n. p. Pramen pro zřízení samoobsluhy a bufetu. Vedoucím nově otevřené
samoobsluhy se stal František Štěpánek.
Roku 1963 se samoobsluha a bufet odstěhovaly do nové budovy. Závodní klub na místě
bývalé záložny v 1. patře zřídil kavárnu KLUB pod vedením paní Kučové. Byla otevřená jen
při akcích Klubu. V Malém sále byla z bývalého Divadla hudby zřízena loutková scéna
Radost. V levé části přízemí zřídil RaJ v roce 1972 vinárnu, známou jak Čiči-bar.
Restaurace a hotel Záložna je postavena na dubových pilotech a vlivem klesání spodní
vody celá budova klesá, čímž značně trpí. V roce 1966 byla zahájena veliká investice,
která měla odstranit nejhorší škody.
Budova Záložny byla stále v horším stavu, z provozu byly vyřazeny oba sály, Roku 1978 se
SZK za spolupráce podniků Tesla a Papcel pustil do generální opravy celého patra. V
únoru 1980 byla znovu otevřena kavárna, v říjnu Malý sál a 1. 12. 1980 oslavil Klub 20 let od
svého založení otevřením velkého sálu. V opravě zůstalo jen jeviště, kde se vyměňovala
celá elektroinstalace a osvětlení s ústřednou v první lóži. To bylo pak otevřeno takřka po
roce 7. 10. 1981. Oprava se snažila o zachování secesních prvků (svítidla, štuková
výzdoba, ráz schodiště a další).
I když bylo jeviště opraveno, divadla se nevrátila. Profesionální divadla zájezdy omezila,
ochotníci neexistovali. Mimo plesů tak na Záložně převážila setkání Brigád socialistické
práce se soutěžním a zábavným programem. Na Záložně se konaly pravidelné
listopadové rituály, ale i schůze poslanců. Bylo jich v Litovli už 120 a plénum národního
výboru dostalo rozsah parlamentu a muselo se odbývat ve Velkém sále Záložny.
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KONEC STOLETÍ
Litovel byla vzdálena od centra politického dění a události roku 1989 v Praze v Litovli
takřka neměly ohlas. Ještě v pátek 24. 11. 1989 se v Papcelu konala podniková
konference ROH s vyhlašováním nejlepších pracovníků, Tesla pořádala tentýž den na
Záložně setkání Brigád socialistické práce s předáváním odznaků. Až manifestace
Občanského fóra 27. 11. na náměstí a shromáždění občanů 29. 11. ve Velkém sále
Záložny nový politický vývoj bouřlivě přivítalo. Sál byl nabitý do posledního místečka.
V rámci privatizace koupila 19. 3. 1991 dům Komerční banka a vrátila sem finanční
úřadovny, v roce 1998 koupilo Záložnu od Komerční banky město, ale banka v levé části
zůstala. Nájemcem restaurace a hotelu se stala v rámci malé privatizace dražbou roku
1992 firma Vimex (Jaromír Vavrouch), nájemcem sálů v 1. patře zůstal Městský klub, který
převzal Závodní klub. Stanislav Klein odešel roku 1991 do důchodu a ředitelkou se stala
Jana Konečná.
Nejvýznamnější akcí roku 1992 byly v srpnu oslavy spisovatele Jana Čepa, který žil od roku
1948 v emigraci a působil v Rádiu Svobodná Evropa. Ve Velkém sále Záložny byla
uspořádána unikátní výstava Radia Svobodná Evropa. Dokumentovala dlouhé období
činnosti vysílačky, její autory, redaktory i používanou techniku.
Roku 2005 byla restaurace zavřena a město obtížně hledalo investora generální opravy.
Po marném hledání bylo rozhodnuto zprovoznit jen restauraci nákladem města. Oprava si
vyžádala 17 milionů korun a po pěti letech byla 22. 7. 2011 restaurace otevřena. Provoz
nakonec převzal Pivovar Litovel. Další výraznou změnu přinesl rok 2012, kdy podala
výpověď Komerční banka a odstěhovala se na protější stranu náměstí.
Text zpracoval pan Lubomír Šik.

V březnu 2013 byly zveřejněny výsledky nálezů z rekonstrukčních prací na Nečízu.
Průzkumníky byly nalezeny nápisy, letopočty a jména významných osobností průzkumníky
v korytu Nečízu, ramene řeky Moravy, které protéká pod litovelskou radniční věží. Na
samotné dno se kvůli architektuře ramene podívali odborníci poprvé v historii.
Příležitostí propátrat významné vodní dílo v celé jeho délce a hloubce bylo pro
badatele podzimní čištění koryta v roce 2012, při němž se z ramene vypustila všechna
voda. O práci a výsledcích podala zprávu památkářka Lucie Augustinková: „Práce na
Nečízu nebyla lehká, protože bylo zapotřebí pohybovat se v bahně, v chladu, na
zaneseném dně. Ale přinesla zajímavé výsledky. Podařilo se zdokumentovat skladbu a
stav konstrukcí a nalézt dosud nepublikované nápisy, letopočty a jména osobností,
vytesané přímo do stavebních kamenů. Některé z nich se ukázaly jen nyní, běžně jsou totiž
pod čarou ponoru.
Nejstarším letopočtem, který při procházení korytem památkáři objevili, bylo, datum
1767. „Označuje opravu části klenby pod radniční věží. Letopočty 1820 či 1823 pak určují,
kdy probíhaly opravy Nečízu spojené s budováním císařské cesty. Ze jmen jsme našli
například purkrabího Franze Engelmanna. Předpokládáme, že úpravy koryta se
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uskutečnily od baroka až do 19. století,“ vysvětluje Augustinková, která se zabývá výzkumy
historických staveb.
Výzkum si objednalo město. „Litovel počítá v nejbližším období s rekonstrukcí
hlavního náměstí, tedy náměstí Přemysla Otakara. Při této příležitosti si nechalo zpracovat
statický posudek a právě stavebně-historický průzkum. Nečíz je jedním z vodních toků, díky
němuž je Litovel známá jako Hanácké Benátky. Jde o vodní tok, který začíná jezem poblíž
autobusového nádraží, teče k bývalému mlýnu a elektrárně, pokračuje historickým
centrem, protéká pod radniční věží, která je tím pádem nejvyšší věží na Moravě, a celým
náměstím Přemysla Otakara, ulicí Husovou a zaklenutá část ústí ve Smetanových sadech
mezi Uničovským a Olomouckým rybníkem. Zde pokračuje už jako otevřený tok směrem
k bývalé papírně, kde ústí do dalšího z ramen Moravy,“ popisuje unikátní dílo Mgr. Robert
Najman, předseda Muzejní společnosti Litovelska, o. s., a pracovník Muzea Litovel.
Litovelský hřbitov se dočkal nové zeleně! V letních měsících roku 2013 obdrželo Město
Litovel dotaci ze Státního fondu životního prostředí a té využilo mimo jiné i na uvedený
účel. K revitalizaci hřbitovní zeleně přistoupilo město proto, že řada stromů již byla
přestárlých, další vrůstaly do obrub hrobů a narušovaly jejich stabilitu, mnoho listnatých
dřevin potřebovalo odborné ošetření atd. V zimních měsících proběhlo vykácení
nevhodných dřevin, konkrétně to bylo 135 stromů a přibližně 366 m2 keřů. V jarních
měsících to byly zdravotní a bezpečnostní řezy dřevin (například plášť hřbitova tvořený
lipami v pravidelném rastru byl ošetřen zdravotním řezem a bezpečnostními vazbami).
Od dubna se uskutečnila výsadba, když bylo vysazeno celkem 159 stromů a 970 keřů. Mezi
stromy byla nejčastěji zastoupena lípa obecná, habr obecný, lípa srdčitá, akát bílý,
jedlovec kanadský nebo topol černý, nechybí ani šeřík obecný. Z keřů byl vysazen
zejména zimolez kloboukatý, kalina vrásčitolistá nebo dřišťál Thurbergův. Následovala
instalace mobiliáře, laviček, odpadkových košů apod. Revitalizace zeleně nakonec stála
2,916 milionu korun a byla dokončena ke 30. červnu 2013. Zprávu pro LN zpracoval Ing.
Pavel Kurfürst, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ.
„60 let stožárů a 13 let bez nich“ – zní titulek Litovelských novin z března tohoto roku.
Muzeum Litovel připravilo k tomuto výročí zajímavou výstavu, jejíž vernisáž byla 13. 3. a
k zhlédnutí byla až do 23. 6. 2013. My se pokusíme ve zhuštěné formě uvést některé
zajímavé údaje, které by neměly zapadnout.
Po 2. světové válce při obnově československého hospodářství vznikla potřeba rozšířit
radiolokační spojení jak po Evropě, tak mezi kontinenty celého světa. V roce 1948 vznikl
projekt a v roce 1950 začala výstavba nového dlouhovlnného anténního systému pro
frekvenci 100 kHz právě v lokalitě povodí Moravy, kde vodivost půdy byla velmi dobrá.
Byly vybudovány 3 nosiče o výšce 223 metrů a zároveň se stavěla provozní budova a
pozemek o rozloze 23 hektarů byl protkán zemnící sítí. Výstavba antény se dokončovala
na počátku roku 1953 a pražská Tesla Hloubětín stavěla na provozním sále vysílač DTV o
výkonu 100 kW. Oficiální provoz byl zahájen 1. 1. 1954 a zajišťovala ho telegrafní ústředna
v Praze pro komerční i soukromé účely.
Vysílač pokrýval celou Evropu včetně evropského Ruska a spojení bylo do centrál
evropských států (Londýn, Paříž, Stockholm, Řím, Varšava, Moskva, Kujbyšev aj.) i do
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egyptské Káhiry. Výstavba střediska pokračovala zprovozněním 5 krátkovlných vysílačů o
výkonu 60 kW se směry do všech kontinentů, což zajišťovaly tzv. rombické antény, kterých
bylo celkem 7 o výšce 40 metrů. Ke střediskům rádiopisné služby patřil New York, Montreal,
Havana, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Sydney, Kalkata a další.
Postupně se objevily nové technologie radiokomunikačního spojení (podmořské
kabely, satelity, mobilní telefony, internet) a o výše popsané spojení rádiopisných služeb
nebyl takový zájem. Provoz začal ubývat, což se významně dotklo i Litovle. Připravovaný
záměr získat provoz časového normálu na dlouhovlnném vysílači nebyl uskutečněn, i když
poloha města Litovle byla ideální. V letech 1986-1996 se od nás vysílalo na středních
vlnách – Interprogram, program Československo, Radiožurnál, rádio Echo, Český rozhlas 6
– rádio Svobodná Evropa – k 31. 12. 1996 byl i tento vysílač zrušen.
České Radiokomunikace, tehdejší vlastník, rozhodly koncem 90. let o likvidaci této jedné
z 20 nevyšších staveb v ČR, přičemž jako oficiální důvod byl uveden nezájem o další využití
a nedostek finančních prostředků na údržbu a modernizaci všech tří stožárů. A tak
v pondělí 11. 9. 2000 přišla Litovel o svoji dominantu, která nám vždy určovala směr
k domovu. Devět kilogramů semtexu stačilo, aby tři dlouhovlnné stožáry zamířily k zemi.
Postupně došlo i k likvidaci krátkovlnných antén a jejich nosičů. Výstava v muzeu tak
umožnila nejen setkání mnoha bývalých pracovníků „vysílačů“, zasvěcený komentář
dlouholetého ředitele pana Jiřího Kareše, ale byla nostalgickou připomínkou nedožitých
šedesátin litovelského radiokomunikačního střediska, které nejenom v Litovli, ale i ve světě
zanechalo svou nesmazatelnou stopu.
Čerpáno z textu J. Kareše a Mgr. Roberta Najmana v LN 3/2013

11. SPRÁVA MĚSTA
I v roce 2012 bylo složení vedení města toto: Ing. Zdeněk Potužák (SNK) – starosta;
Petr Šrůtek (ČSSD) – uvolněný místostarosta; Jaroslav Skála (Sportovci a občané Litovelska)
– neuvolněný místostarosta. V měsíci červnu (27. 6.) došlo k odvolání neuvolněného
místostarosty a na jeho místo postoupil další z kandidátky pan David Baroň. Sekretariát
starosty vede Mgr. Kateřina Fišrová, když Mgr. Simona Čapáková přešla na pozici vedoucí
oddělení matriky. Tajemníkem zůstává Ing. Radovan Vašíček a ke kanceláři tajemníka
patří 6 pracovníků: Bc. Dita Štefánková – asistentka tajemníka, Eva Vaňková – vedoucí
personálního oddělení a manažerka Mikroregionu Litovelsko, Petr Grepl a Jaromír Jindra –
krizové řízení a požární ochrana, Tomáš Horník, DiS a Pavel Ženožička, DiS – informatici.
Podle počtu získaných hlasů v komunálních volbách pracuje dále Zastupitelstvo
města Litovle v tomto složení: Viktor Kohout (SNK, 1 183 hlasů, v % 6,16); Mgr. Eva
Hrachovcová (SNK, 1 178, 6,13 %); MVDr. Vojtěch Grézl (SNK, 1 165, 6,07 %); Petr Šrůtek
(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 Potužák (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
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(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 místostarostů 7 členů: Miloslav Číhal
(ČSSD), MVDr. Vojtěch Grézl (SNK), MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL) a Hedvika Weberová
(ČSSD). Předsedou finančního výboru je pan Viktor Kohout (SNK) a předsedou kontrolního
výboru Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM).
Zastupitelstvo města Litovle zasedalo během roku 2013 8x a projednalo 113 bodů,
což je v průměru 14,1 bodu na jedno zasedání. Vše bylo předjednáno v Radě města
Litovel a ve většině případů doporučeno ke schválení. Jednání byli vždy přítomni vedoucí
odborů 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 zastupitelů byla na rozdíl od občanů velmi dobrá.
Sedmičlenná Rada města Litovle měla během roku 2013 celkem 18 zasedání, na
kterých bylo projednáno 751 bodů, což je v průměru 41,7 bodu na jedno zasedání.
Nejčastěji projednávanými záležitostmi bylo hospodaření s majetkem města, investice,
odprodeje, smlouvy, půjčky, činnost příspěvkových organizací, výborů a komisí, příspěvky
a dotace, vyhlášky města aj. Přínosem jednání byly časté připomínky a náměty členů RM
a je třeba je pochválit za téměř 100% docházku, když za celý rok došlo jen k 4 absencím.
KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedou výboru je Ing. Gabriel Ošťádal a jeho členy Ing. Romana Ambrožová,
Mgr. Pavel Skácel, David Baroň, JUDr. Marie Mazánková, Ing. Radovan Urválek a Pavel
Veselý. Vzhledem k tomu, že pan David Baroň byl zvolen neuvolněným místostarostou
města, byl za SNK Občané a sportovci Litovelska doporučen pan Václav Stratil. Ztrátou
bylo úmrtí pana Pavla Veselého (18. 10.), dlouholetého člena KV. Novým členem se stal
pan Jiří Beran (oba byli jmenováni na 28. zasedání ZML). Jednatelkou výboru je Mgr.
Kateřina Fišrová. Výbor se sešel celkem 8x a účast členů na jednáních byla velmi dobrá.
Přehledné a úplné jsou zápisy z jednání KV zpracované tajemnicí Mgr. Kateřinou Fišrovou.
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 úkolů, hospodaření
organizací s příspěvkem z rozpočtu města (občanská sdružení a příspěvkové organizace),
činnost osadních výborů, využívání 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 stížností a připomínek
občanů a plnění úkolů přímo uložených ZM. Během roku bylo prověřováno: vyúčtování
příspěvku na opravu šaten fotbalového oddílu TJ Tatran Litovel (leden 2013), využití
příspěvku na opravu poškozených lávek v lokalitě Hvězda u ČRS (únor); příjmy a výdaje
OBH, kontrola v OV Rozvadovice (duben); kontrola hospodaření s finančními prostředky u
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Městského klubu Litovel (září); kontrola využití movitého majetku a hospodaření v Osadním
výboru Tři Dvory (říjen); kontrola plnění usnesení RM a ZM (listopad); převzetí movitého
majetku mezi TJ Sokol Litovel a Městem Litovel (prosinec). Trvalými úkoly mimo kontroly
plnění usnesení RM a ZM co do kvality a včasnosti plnění byla i kontrola stavu vyřizování
stížností a připomínek občanů a realizace přijatých usnesení.
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, jehož je poradním orgánem, a předkládá mu svá
stanoviska a podněty 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 dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem
obce, ale i z hlediska hospodárnosti a účelnosti využívání majetku dle zákona č. 128/2000
Sb. (obecní zákon) a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Součástí činnosti je provádění kontrol činnosti městského úřadu a výborů ZM.
Výbor dále zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu města, posuzuje záměry města
ke zřízení trvalých a dočasných peněžních fondů, projednává návrhy na emise
komunálních obligací a vyjadřuje se k poskytnutí a přijetí půjček, vzdání se práva a
prominutí pohledávky a zastavení městského majetku, pokud je překročena hranice 1
milionu korun. Organizační složky 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, že bude zván na každé zasedání FV.
Během roku 2013 FV na svých 5 zasedáních projednával rozpočtový výhled na
tento rok se stanovením úkolů: dořešení kontroly vyúčtování příspěvku na opravu šaten
fotbalového oddílu TJ Tatran Litovel (ve spolupráci s KV), projednávání jednotlivých kapitol
a položek v rámci rozpočtu 2013, kontrolu poskytnutých příspěvků z rozpočtu města,
prověření ekonomiky a celkového hospodaření u některých příspěvkových organizací,
kontrolu hospodaření a ekonomických ukazatelů u sportovišť, včetně kontroly ekonomiky
nového biokoupaliště. Jako stálé úkoly si FV dal plnění úkolů přímo uložených ZML,
zaměření se na rozpočtové změny v kompetenci RML, rozpočtový výhled a kontrolu plnění
rozpočtových příjmů. Během roku postupně projednával rozpočet Města Litovel na rok
2013, obnovu revolvingového úvěru ve výši 20 milionů korun u Komerční banky (únor); 1.
rozpočtové změny dle aktuálních informací RM, opravený rozpočet na rok 2013,
závěrečný účet města za rok 2012 (duben); žádost o odprodej turistické ubytovny
v Savíně, poskytnutí dotace z ROP SM Muzeu Litovel (září), využití dotací (říjen). Výbor se
sešel celkem 5x, zápisy jsou přehledně vedeny tajemnicí FV Vladimírou Čiklovou.
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BYTOVÁ KOMISE
Předsedou komise je místostarosta pan Petr Šrůtek a jejími členy Mgr. Lenka Fišrová,
Mgr. Pavel Procházka, Petr Hájíček, Ilonka Chytilová, Antonín Šalša, Jana Polívková,
jednatelkou komise je paní Alena Pekařová. Během roku se komise sešla 10x a řešila
především žádosti o byt ML, žádosti o přidělení bytu v DPS a žádosti k dohodě o směně
bytu. I nadále se řídila Zásadami města Litovle o hospodaření s obecními byty a
respektovala Seznam žadatelů o byt Města Litovel. Vždy přihlížela k sociálním a rodinným
podmínkám žadatelů, respektovala doporučení Odboru sociálního MěÚ a snažila se
vyhovět v případě sociální nouze. Pro další rok byl opět sestaven Seznam žadatelů a
předložen RM. Počet bytů v majetku města je 306, počet žádostí o byt je 85 a počet
žádostí o byt v DPS 38. Na závěrečném zasedání 16. 12. 2013 BK schválila seznam žadatelů
o byt města na rok 2014 a předložilo jej RML. Podkladem byl bodovaný dotazník k žádosti
o byt města, podložený aktualizačním poplatkem žádosti na každý rok ve výši 100 Kč.
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, DiS. 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. Za rok 2013 nebyl
dodán žádný zápis o jednání komise.
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BESIP
Předsedkyní komise je paní Hedvika Weberová, DiS, členka RM, členy Mgr. Lubomír
Grézl, Vladimír Lakomý, Mgr. Oldřich Štěpán, Ing. Martin Benešl, Mgr. Michaela
Škulavíková. Členem a jednatelem komise byl Mgr. Lubomír Broza, velitel Městské policie
Litovel. Komise se ke svému jednání sešla celkem 5x a věnovala se například těmto
otázkám: dotační program na státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast
prevence kriminality 2013; prázdninový pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin;
dovybavení Klubu mladých; pořízení bezpečnostních stojanů na jízdní kola v akci Stop
krádežím jízdních kol; besedy v ZŠ zaměřené na dopravní výchovu (ve spolupráci s DDM a
Městskou policií Litovel jich proběhlo celkem 16); kontrola nalévání alkoholu mladistvým;
oprava dětského hřiště v Savíně aj.
LETOPISECKÁ KOMISE
Předsedou komise je PhDr. Josef Hubáček, kronikář města, 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
2013 sešla celkem 9x a řešila především pomoc kronikáři města se zajišťováním materiálů a
zpráv pro kroniku města. Kromě toho byly zajišťovány náležitosti uložení materiálů kronik,
koordinace akcí LK a MSL; pokračováno v akci zpracování databáze pohřbených
významných osobností na litovelském hřbitově (ve spolupráci s MSL) ve dvou
komentovaných prohlídkách; uskutečněno výjezdní zasedání LK do Hnojic a do areálu
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Nových Zámků. Jako nosné téma roku bylo 100. výročí sálů litovelské Záložny, ke kterému
byla připravena přednáška pana Lubomíra Šika v lednu 2013. Vedením města je velmi
pozitivně hodnoceno vytváření databáze litovelského hřbitova a vytvoření seznamu hrobů
a hrobových míst významných osobností města. Pokud o tyto hroby není zajištěna péče
pozůstalých, převezme tuto úlohu samo Město Litovel.
KOMISE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Předsedou komise je pan Bc. Zdeněk Jančí, členkami Petra Robenková, Marie
Kýrová, Jana Hornová, Karla Křesalová, Ludmila Klaclová, Hedvika Weberová, DiS, Alenka
Machačová a Lenka Zabloudilová. Paní Machačová ze zdravotních důvodů ukončila
členství v komisi a na její místo byla kooptována paní Libuše Grohmanová. Činnost komise
byla po delší odmlce obnovena, a toto bylo především staršími občany kvitováno
s povděkem. Ti v mnoha případech reagují na průvodní dopisy, které obdrží současně
s blahopřáním a zpětně na matrice potvrzují, že návštěvu člena komise budou očekávat.
Činnost komise je ze strany matriky dobře organizována, stejně jako spolupráce s OV,
týkající se jubilantů z místních částí.
KOMISE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
V lednu 2012 byla nově ustavena komise státní památkové péče v tomto složení:
Petr Navrátil, předseda, pracovník odboru MHaSI MěÚ; Petr Šrůtek, místostarosta města,
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI MěÚ, Ing. Jaromír Kolář, vedoucí Finančního
odboru MěÚ a Bc. Jana Konstatská, referentka odboru výstavby MěÚ Litovel, členové.
Komise za rok 2013 nepředložila žádný zápis.
KOMISE STRATEGICKÉHO ROZVOJE MĚSTA
Předsedou komise je Ing. Radomír Havlíček, jednatelkou Mgr. Andrea Pospíšilová.
Členy komise jsou Ing. Jan Fiala, Ing. Lubomír Hartmann, Jakub Hradil, Mgr. Eva
Hrachovcová, Ing. Michael Knajbl, Mgr. Blahoslav Papajk a Kamil Veselý. Rada města
Litovel jednala o práci komise, která nezasedala, ale pracovala individuálně na novém
plánu strategického rozvoje města, jehož zpracování však do konce tohoto roku není
hotovo.
KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (FRB)
Předsedou komise je místostarosta Petr Šrůtek, jednatelkou Bc. Dita Štefánková,
členy komise JUDr. Marta Dědková, Ing. Jaromír Kolář, Miroslav Skácel a Ing. Radovan
Vašíček, tajemník MěÚ. Komise byla oficiálně zřízena k 1. 7. 2013, do té doby tento status
neměla. V této době schválila 2 žádosti, jedna z nich ovšem z rodinných důvodů nebyla
nakonec čerpána, nebyla ani uzavřena smlouva. Druhá žádost o půjčku 100 000 Kč na
modernizaci bytu byla čerpána. Na konci roku bylo schváleno snížení úroků na půjčky,
které začne platit od 1. 1. 2014.
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PŘESTUPKOVÁ KOMISE
Předsedou komise je vedoucí Oddělení vnitřních věcí (OVV) Mg. Miroslav Havran.
Jednatelem komise je od 1. 12. 2013 Mgr. Libor Chrudina, který nastoupil po odchodu paní
Ludmily Kaštilové do starobního důchodu k 31. 10. 2013. Členy komise jsou Jiří Beran, Mgr.
Lubomír Broza, Milada Helekalová, Jiří Navara, Slavoj Vespalec, Jaroslav Winiarski, Vlastimil
Zapletal Bedřich Kubáček. Hana Konečná a Ludmila Kaštilová jsou zapisovatelkami
komise.
Komise během roku 2013 zasedala 36x a rozhodovala celkem o 216 přestupcích.
Většinou šlo o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku.
Bylo uděleno celkem 45 pokut v celkové výši 74 000 Kč, napomenutí 27x, zastaveno řízení
35x, 109x bylo vyřízeno jinak a 36x bylo rozhodnuto o nákladech řízení v hodnotě 36 000
Kč.

12. ODBORY A ODDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL
FINANČNÍ ODBOR
Vedením odboru je dále pověřen Ing. Jaromír Kolář a pracuje zde 8 pracovnic: Ing.
Veronika Beranová – hlavní účetní; Ing. Veronika Haplová – 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 psů. Finanční odbor průběžně zajišťoval informační servis
o plnění rozpočtu pro všechny odbory MěÚ a vedení města.
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. Důležitá byla také činnost FO v oblasti dotací, ať už ve snaze o její
získání (dodání dokladů, tabulkových příloh aj.), tak i při jejich čerpání a jejich vyúčtování
ve spolupráci s jednotlivými odbory. Celkově lze rok 2013 z hlediska FO hodnotit jako
pozitivní a přínosný pro Litovel a jeho občany. Podrobněji o rozpočtu města v samostatné
kapitole.
ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ
Původní odbor vnitřní správy byl k 1. 5. 2012 zrušen a nově vytvořeno Oddělení
vnitřních věcí, které převzalo část úseku zrušeného odboru (matriku, vyřizování přestupků,
vymáhání pohledávek, podatelny), zbývající část byla převedena pod nově vzniklý
Odbor sociální a správní. Mimo vedoucího, Mgr. Miroslava Havrana, 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). Na úseku matriky, za zemřelou Mgr. Ivanu Čtvrtníčkovou (+ 17. 5.
2013) nastoupila ke dni 1. 9. 2013 Mgr. Simona Čapáková, která předtím působila na
sekretariátu starosty a místostarostů. Na úseku přestupků za Ludmilu Kaštilovou, která ke dni
31. 10. 2013 odešla do starobního důchodu, nastoupil ke dni 1. 12. 2013 Mgr. Libor
Chrudina.
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Oddělení vnitřních věcí MěÚ zajišťuje v oblasti samosprávné působnosti provoz a
správu budov MěÚ, nákup a údržbu kancelářských potřeb a materiálu pro výkon funkce
úřadu. Zajišťuje provoz podatelen na obou budovách a pokladny v budově Havlíčkova
818. Největšími investičními akcemi byla výměna oken v přední části levého křídla budovy
radnice na náměstí Přemysla Otakara 778. Dále šlo o opravu nátěru fasády budovy
radnice z ulice Šerhovní (nad Nečízem). V přenesené působnosti zajišťovalo OVV úkoly na
úseku voleb – volby prezidenta ČR (I. kolo ve dnech 11. a 12. 1., II. kolo ve dnech 25. a 26.
1. 2013) a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25 a 26. 10. 2013.
V matriční činnosti proběhlo v roce 2012 68 sňatků v obřadní síni MěÚ, příp.
v Arboretu Bílá Lhota a bylo vydáno 11 osvědčení k církevním sňatkům. Došlo k vidimaci
(ověřování listin) u 2 387 stran textu a 1 794 podpisů. Matriční úřad s rozšířenou působností
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 záležitosti (SPOZ) bylo jubilantům rozesláno
480 blahopřání a vydáno 288 dárkových balíčků. Konalo se 12 obřadů vítání dětí, na
kterých bylo přivítáno 92 nových občánků města.
Přestupkovému oddělení bylo v roce 2013 oznámeno 216 přestupků k projednání.
Největší nárůst je zaznamenán zejména u přestupků, projednávaných na základě
uzavřených veřejnoprávních smluv s devatenácti dalšími obcemi. Jde zejména o
přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Bylo uděleno 45 pokut
v hodnotě 74 000 Kč, 27 napomenutí, 35x bylo řízení zastaveno a 109x vyřešeno jinak.
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC
Vedoucím odboru je i nadále pan Miroslav Skácel, odbor má dalších 5
zaměstnanců: Hana Dohnalová (nájmy pozemků), Petr Navrátil, Martin Kopečný (stavební
investice, památky), Ing. Renáta Milčická (dotační tituly, audit), Mgr. Andrea Pospíšilová
(dotační tituly, financování). Od 6. 2. 2013 posílila odbor Ing. Dita Müllerová, která
nahradila Ing. Renátu Milčickou.
Nejvýznamnější akce, které zajišťoval odbor:
a) revitalizace městského koupaliště na přírodní koupací biotop v hodnotě 21 mil. Kč, který
byl dán do užívání 1. 8. 2013
b) výstavba nových autobusových zálivů v místních částech Rozvadovice, Unčovice,
Nasobůrky (u Alibony) a v Nové Vsi v celkové hodnotě 10,0 mil. Kč
c) příprava nové lokality pro výstavbu rodinných domků na Pavlínce uložením vodovodu
a kanalizace v hodnotě 4,5 mil. Kč
d) zahájena tzv. Nápravná opatření související s dekontaminací skládky v Nasobůrkách největší investiční akce v novodobých dějinách města Litovel!!!
e) byla postavena nová dětská hřiště v Unčovicích, Chořelicích, Třech Dvorech a
Chudobíně. Ostatní výčet činností odboru souvisí se stávajícím majetkem města, jeho
správou a údržbou.
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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 Lažová, Marcela
Podsedníková – umísťování a povolování staveb a paní Jana Konstatská, která má kromě
toho na starosti i územní plánování.
Důležitým 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 průběhu projednávání, ZML schválilo
pořízení změny č. 1 a v rámci přípravných prací na ní byli občané a organizace vyzváni
k uplatnění připomínek a během roku 2013 byla změna č. 1a Územního plánu schválena a
probíhalo projednání změny číslo 1b.
Od 1. 1. 2013 vešla v platnost Novela stavebního zákona, tzv. velká novela, která
byla připravována již několik let. Upravuje některé režimy a postupy při umisťování a
povolování staveb. Prováděcí vyhlášky upravující například žádosti a obsah projektové
dokumentace budou vydány až v průběhu příštího roku. Novelou stavebního zákona se
mimo jiné novelizuje i zákon o správních poplatcích, což bude pro stavebníky znamenat
navýšení poplatků, když budou zpoplatněny téměř všechny úkony stavebního úřadu
včetně těch, které mají jen formu souhlasů. Prováděcí vyhlášky byly vydávány již v první
polovině roku 2013. Úřad územního plánování v roce 2013 vydal Územní plán Červenka,
změnu územních plánů: Cholina, Náklo, Pňovice, Litovel. Probíhalo projednávání
Územních plánů (případně jejich změn) Bílá Lhota, Bouzov, Bílsko, Luká, Náklo, Pňovice,
Senice na Hané, Střeň.
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V čele odboru je nadále Ing. Pavel Filípek, odbor má dalších 7 pracovníků. Ve své
přenesené působnosti odbor řeší dopravně správní agendu – evidenci vozidel, kterou
zajišťují Jana Filipová a Alena Polanská; evidenci řidičů – řidičské průkazy, vydávání
digitálních karet do tachografů, profesní způsobilost řidičů a státní odborný dozor ve
věcech stanic měření emisí řeší Mgr. Ludmila Konečná; přestupky v dopravě jsou záležitostí
Mgr. Jaromíra Skácela a Ing. Miluše Střídové, která kromě přestupků spravuje i agendu
zápisů do bodového systému evidence řidičů. Evidence autoškol a zkoušky odborné
způsobilosti řidičů má jako zkušební komisař na starosti Mgr. Jaroslav Navrátil, který působí i
jako technik registru. Silniční hospodářství, jako silniční správní úřad a speciální stavební
úřad a taxislužbu spravuje Dita Forétová.
V roce 2013 se podařilo na odboru nainstalovat vyvolávací zařízení. To napomáhá
občanům zpříjemnit komfort odbavování na přepážkách evidence vozidel, evidence
řidičů a je využíván i na odboru sociálním a správním – k evidenci obyvatel a cestovních
dokladů. Odbor řešil povinnou výměnu řidičských průkazů. Z celkového počtu 1 660 řidičů,
kteří byli povinni si průkaz vyměnit, výměnu provedlo 1 323 z nich. K bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu přispělo vybudování nových autobusových zálivů
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v Chořelicích, Rozvadovicích, Unčovicích a u podniku Alibona v Nasobůrkách a oprava
zálivu v Nové Vsi. Velmi to prospělo bezpečnosti přepravovaných osob.
ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ
Jde o nově koncipovaný odbor vzhledem k tomu, že část pravomocí byla
převedena v roce 2013 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 10 pracovníků: 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, opatrovník; Vladimíra Čiklová a Věra Zedníčková – evidence obyvatel; Helena
Němcová a Ivona Vernerová – občanské průkazy, 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). Dne 25. 11. 2013 byla nově přijata
Bc. Eva Vyroubalová, která v minulosti na odboru pracovala a byla v rámci změn
převedena na ÚP. Nyní je na pozici „sociální pracovník“.
Sociálně-právní ochrana dětí se zabývá problémy neplnění povinností vyplývajících
z rodičovské odpovědnosti nebo zneužíváním rodičovských práv. Jde především o
zanedbávání školní docházky dětí, požívání alkoholu nebo návykových látek, prostituci,
spáchání trestných činů nebo opakované páchání přestupků a narušování občanského
soužití, útěkářství aj. Dále jde o děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život,
zdraví, svobodu, lidskou důstojnost, mravní vývoj, děti, které jsou ohrožovány násilím mezi
rodiči a ty, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o
tyto děti.
V náhradní rodinné péči může jít o osvojení, poručnickou péči nebo pěstounskou
péči. Odbor má v evidenci 25 dětí v pěstounské a 11 dětí v poručnické péči. Eviduje 6
žádostí 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 receptů na omamné látky. Euroklíče byly vydány 3. Euroklíč
může získat každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik,
stomik nebo onkologický pacient s bydlištěm v ČR. Klíč mu umožní otevření univerzálních
zámků v celé EU na toaletách, výtazích aj.
Během roku 2013 bylo podáno 2 929 žádostí o občanské průkazy, počet ztrát a
odcizení OP byl 404, počet projednávaných přestupků podle § 16a, odst. 1, zákona číslo
328/1999 Sb. o OP 500, přestupků projednávaných v blokovém řízení 6, projednávaných
napomenutím 494. Na blokových pokutách bylo uloženo 600 Kč, ve správních poplatcích
vybráno 50 330 Kč. Počet žádostí o cestovní doklady byl 1 020, přímo na pracovišti jich
bylo vyrobeno 46. Počet ztrát a odcizení cestovních dokladů bylo 55, počet projednaných
přestupků 105. Příjmy na správních poplatcích za cestovní doklady tvořily částku 423 500
Kč. V rámci evidence obyvatel bylo během roku provedeno 816 změn na ohlašovně
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(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 postižené, pro těžká zraková nebo sluchová postižení,
příspěvek na živobytí nebo mimořádná okamžitá pomoc. Komunitní plánování sociálních
služeb se věnuje osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám pečujícím o osoby
blízké, rodinám s dětmi a osobám v přechodné krizi, osobám společensky
nepřizpůsobivým a příslušníkům romských komunit a dalších etnických menšin. Tady jde ve
městě Litovli především o podporu vzniku ambulantních služeb pro seniory, rozvoj
aktivizačních služeb a volnočasových aktivit pro seniory (udržení Seniorklubu v Litovli),
podpora vzniku služby krizové pomoci pro rodiče s dětmi a udržení činnosti Mateřského
centra Rybička. Pro osoby společensky nepřizpůsobivé by mělo jít o zajištění sekundární a
terciární prevence sociálně-patologických jevů – zřízení krizového zařízení pro osoby bez
přístřeší, s různými sociálními, psychickými a zdravotními problémy. Základem takového
zařízení by měl být hygienický servis (sprcha, praní prádla) a možnost ubytování. Pro
prevenci uživatelů drog by mělo jít o podporu akce Podané ruce. U příslušníků romských
komunit a dalších etnických menšin se má jednat o vzniku terénní služby Srdíčko (zaměření
na romské příslušníky) a přípravu podkladů pro Dům na půli cesty.
Nezaměstnanost k 31. 12. 2013 – Město Litovel 496 osob, tj. 7,3 %; mikroregion 1 281
osob, tj. 7,9 %. Počet osob, které požádaly o pomoc při řešení svých sociálních problémů
15. Počet případů evidovaných na úseku- Sociálně-právní ochrany dětí bylo 1 185 z toho
je 370 spisů, se kterými se v roce 2013 pracovalo. Kurátor pro děti evidoval v roce 2013 165
spisů, z toho do 15 roků 69 spisů (dívky - spisů 18), mladistvých 96 z toho 47 dívek. Počet
dětí v ústavu 19, provedeno 77 návštěv.
Počet vydaných parkovacích průkazů – zvláštní označení do aut pro tělesně
postižené 85. Počet vyplacených příspěvků – dárcovství krve (Zlatá Jánského plaketa) vyplacen příspěvek 5 osobám. Počet vydaných rozhodnutí „Zvláštní příjemce důchodu“ 8
zvláštních příjemců (nemocní lidé si nemohou převzít svůj důchod, a tak je ustanoven
zvláštní příjemce, který důchod přebírá, platí vše potřebné a vede k tomuto evidenci).
Počet osob, kterým Město Litovel vykonává opatrovníka (ÚSP N. Zámky – pobočka
Rybníček Litovel, DD Červenka, Psychiatrická léčebna Šternberk) 29. Je evidováno 22
osob, které vykonávají pěstounskou péči, celkem byla na pěstounskou péči poskytnuta
dotace ve výši cca 828 000 Kč.
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 složení: Ing. Vlastimil Habermann – vedoucí;
Bc. Monika Krylová – školství, kultura a sport; Eva Hubáčková a Eva Macková - mzdové
služby 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 složky, které spadají pod OŠKS: Městská
knihovna - Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí, Lenka Nedopilová, Alena Paulíny, Miroslava
Škodová, Bc. Olga Sieglová – pracovnice knihovny; Městské muzeum - Mgr. Zdeňka
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Frištenská, vedoucí, Mgr. Robert Najman, pracovník muzea;
sokolovny.

Jaroslav Jícha – správce

Na úseku školství: Státní správa: je zpracováno čerpání státního rozpočtu mzdových
prostředků pro 21 škol a školských zařízení a úpravy tohoto rozpočtu v daném objemu,
dále jsou soustřeďovány, kontrolovány a předkládány čtvrtletně Krajskému úřadu rozbory
hospodaření všech 21 organizací.
Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Litovel uspořádal dne 14. května 2013 již 7.
ročník Sportovních her pro děti mateřských škol. Her se letos zúčastnily všechny MŠ
Gemerská I., II. a Kollárova, přijely děti z Pňovic a Červenky. Každé družstvo soutěžilo pod
svou vlajkou a pro povzbuzení sportovního zápolení si děti vymyslely i své bojové heslo.
Pořádání her bylo pro jistotu přesunuto do sportovní haly ZŠ Vítězná; obloha se zatáhla,
předpověď počasí nebyla nejpříznivější. Na 1. místě se umístila MŠ Gemerská I., na 2. místě
MŠ Pňovice, a na 3. místě MŠ Gemerská II. Diplom za účast ve hrách si odneslo všech 5
soutěžících škol, medailí za účast byli letos oceněni všichni chlapci a dívky. Především si
ale všichni užili radost ze soutěžení a z odměn. Vítěznému družstvu byl předán „zlatý“
pohár.
Světový den vody - 20. 3. 2013 se konal turnaj ve volejbale na ZŠ Vítězná ve
sportovní hale. Zúčastnilo se 8 mužstev, rozdělených na 2 skupiny - organizace + školy.
Zúčastnila mužstva z Papcelu, z MěÚ Litovel a z VHS Čerlinka, za školy pak GJO, ZŠ Náklo,
ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova. Vítězem se stalo družstvo Pivovaru Litovel.
Dále se konal 3. ročník akce Litovelské naděje, kdy byli oceněni žáci a studenti
litovelských škol, kteří dosáhli významných úspěchů na poli sportovním, kulturním, nebo
v zájmových organizacích. Litovelskými nadějemi pro rok 2013 se stali (jméno, věk,
navrhující organizace, oblast ocenění): Zdeňka Kolářová, 14 let, ZŠ Jungmannova, školní
aktivity, předmětové soutěže; Michal Zavadil, 14 let, ZUŠ Litovel, umělecké aktivity –
hudba; Marek Baciak, 17 let, SOŠ Litovel, školní aktivity; Ludvík Smrček, 15 let, TJ Vodní
sporty, kanoistika; Michal Šmoldas, 15 let, TJ Vodní sporty, kanoistika; Eliška Čapáková, 17
let, TJ Vodní sporty, kanoistika; Valentýna Stejskalová, 15 let, ZŠ Vítězná, sport, taneční
oblast; Marta Hajdíková, 5 let, MŠ Gemerská Litovel, čin vedoucí k ochraně lidského zdraví;
Sára Dimovová, 15 let, GJO Litovel, judo.
Na úseku samosprávy – na základě schváleného rozpočtu a příspěvků pro školy a
školská zařízení v celkové částce téměř 19 mil. Kč byl zabezpečován provoz a údržba
zařízení školských budov, které jsou v majetku města Litovel a také zhodnocení a
modernizace těchto budov. Z významnějších akcí je to: výměna oken v družině ZŠ
Jungmannova, MŠ Kollárova a v části MŠ Gemerská a Čihadlo, ZŠ Vítězná (zbytek);
budova GJO – rekonstrukce sociálního zařízení, celá nová elektroinstalace; budova SOŠ oprava střechy, oprava kanalizace venkovní i vnitřní; budova DDM – rekonstrukce
plynovodu v budově na Staroměstském náměstí, projekt DDM – úprava prádelny
Gemerská; ZŠ Jungmannova – stavební úpravy dvora, vybudování pódií; ŠJ – oprava
střechy, vzduchotechnika; MŠ Gemerská – stavební úpravy na výdejně stravy, pořízení
vybavení do kuchyňky, úprava venkovních prostor.
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Na úseku kultury a sportu: OŠKS na základě schváleného rozpočtu zajišťuje
poskytnutí a vyúčtování příspěvků různým sportovním, kulturním, společenským, církevním,
charitativním, zájmovým organizacím i jednotlivcům podle jejich požadavků, se kterými se
obracejí na Radu města Litovel. V roce 2013 bylo poskytnuto 77 příspěvků v celkové výši
4 141 500 Kč. Nejvíce se přispělo na činnost TJ Tatran, a to ve výši 2 100 000 Kč.
V Sokolovně byla provedena výměna oken, vybudováno osvětlení pétanque hřiště,
stavební úpravy bufetu – pořízení nové kuchyňské linky. Je zabezpečován provoz
Městského klubu Litovel, v roce 2013 činil příspěvek 4 230 000 Kč.
27. března 2013 se u příležitosti Dne učitelů setkali představitelé města s řediteli a
pedagogy místních škol. V rámci programu bylo také poprvé předáno ocenění Pedagog
roku, které získala Mgr. Vlasta Vaňková ze ZŠ Jungmannova. O vítězce rozhodla rada
města na základě nominací jednotlivých škol.
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2013 pracovali tito
úředníci: Bc. Ing. Jaromír Hlavinka - vedoucí odboru; Vladimír Neset – zástupce vedoucího
odboru, kontrolní činnost, evidence zemědělského podnikatele; Mgr. Zuzana Solovská –
pracovnice registrace, kontrolní činnost, evidence zemědělského podnikatele; Lenka
Šmídová – pracovnice registrace, kontrolní činnost, evidence zemědělského podnikatele.
Živnostenský odbor vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zejména zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu
stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Klienti
v roce 2013 ve většině podání využili úřad také jako Centrální registrační místo (CRM), kdy
veškeré změny, které oznamují živnostenskému úřadu, je možné elektronicky předat i
ostatním orgánům státní správy, vůči nimž mají oznamovací povinnost – finanční úřady,
Okresní správa sociálního zabezpečení a příslušná zdravotní pojišťovna. Služeb úřadu
využívá i velké množství podnikatelů, kteří nemají sídlo v našem správním území, neboť
podnikatelé nejsou při návštěvě živnostenského úřadu vázáni místní příslušností a mohou
navštívit kterýkoliv živnostenský úřad v republice. V rámci zkvalitňování služeb a v důsledku
legislativních změn se všichni pracovníci odboru postupně zúčastnili v roce 2013 třídenního
celorepublikového školení zaměstnanců živnostenských úřadů v Seči, kde jsou školeni
přímo lektory Ministerstva průmyslu a obchodu.
Novinky roku 2013 v živnostenském podnikání: V první polovině roku se legislativní
změny dotýkaly zejména podnikatelů, kteří podnikají v silniční motorové dopravě
v důsledku přijetí zákona č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1991 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Všichni podnikatelé, kteří provozují silniční
motorovou dopravu velkými vozidly, měli do 1. 6. 2013 lhůtu na doložení dokladů a splnění
podmínek podle tohoto právního předpisu. Další výraznou změnou v roce 2013 bylo přijetí
zákona č. 234/2013 Sb., který se týká podnikatelů, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona byli oprávněni vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné
hmoty. Po novele zákona je možné provozovat distribuci pohonných hmot pouze na
základě nové koncesované živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce
pohonných hmot“ a za současného splnění podmínky registrace u celního úřadu. Celní
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úřad zaregistruje jen toho držitele živnostenského oprávnění, který je bezdlužný, nemá
vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti, není v likvidaci nebo v úpadku, a
složí kauci ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu nebo formou bankovní
záruky akceptované celním úřadem. Ke splnění výše uvedených podmínek byla
stanovena distributorům lhůta jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.
10. 2013.
Dne 2. 10. 2013 vyšla ve Sbírce zákonů novela živnostenského zákona č. 309/2013
Sb., která se vztahuje na všechny podnikatele, fyzické a právnické osoby, které jakýmkoliv
způsobem obchodují nebo prodávají alkoholické nápoje nebo distribuují alkohol a
lihoviny. Všichni tito podnikatelé mají od 17. 10. 2013 šestiměsíční lhůtu pro vyřízení
koncese. Po uplynutí lhůty, tj. po 17. 4. 2014 možnost prodeje alkoholu bez tohoto
oprávnění zaniká. Koncese mají zprůhlednit trh s lihovinami a jsou důsledkem metanolové
aféry z roku 2012. Z důvodu časového omezení pro vyřízení, navštívil úřad během
posledních dvou měsíců roku 2013 úřad zvýšený počet žadatelů o tuto koncesi. Šlo o
značnou zátěž k běžné činnosti a vyžadovalo to profesionální přístup všech úředníků.
V našem správním obvodu je podnikatelů s platným živnostenským oprávněním k
31. 12. 2013: fyzické osoby 3 567, fyzické osoby zahraniční 51, právnické osoby 315.
Stoupající počet podnikatelů znamená také otevírání nových provozoven. Současně se
mění nájemci stávajících provozoven a tím dochází k obměňování a zkvalitňování služeb
občanům. Z těch nejzajímavějších, které byly otevřeny v roce 2013, uvádíme následující:
Městské koupaliště Litovel - přírodní koupací biotop – zahájilo 1. srpna 2013 v 9.00 hod.
zkušební provoz. Provozovatelem koupaliště jsou Technické služby Litovel, příspěvková
organizace. Další provozovnou, kterou mají možnost využít občané, je od 12. 3. 2013
otevřená Regio kavárna a potraviny Ječmínek s.r.o. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli.
Nabízí se zde možnost posezení v příjemném prostředí a konzumace rychlého občerstvení
a zákusků. Sortiment je doplněn o prodej regionálních potravin, zejména mléčných
výrobků.
V rámci zkvalitnění služeb pro občany v oblasti pojišťovnictví otevřela 6. května
2013 na ulici Masarykova č. 746/3 v Litovli Agenturní kancelář Generali Pojišťovna a.s., kde
je možno přímo na pobočce sjednat veškerá pojištění osob, majetku, motorových vozidel,
podnikatelů, důchodové a penzijní spoření, cestovní pojištění aj. Na jaře v roce 2013
změnila provozovatele Vodácká restaurace na Komárově v Litovli. Provozovatelem se stal
Ing. Petr Čamek a spolu s občanským sdružením IN-LIFE nabízí ve vodáckém areálu kromě
jídla a pití také spoustu atrakcí - aquazorbingové koule, bumper ball, dětská šlapadla.
Jde o úžasnou formu zábavy pro malé i dospělé.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vedoucím odboru je i nadále Ing. Pavel Kurfürst, který vede 7 pracovníků: Ing.
Ludvík Doležal – 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 půdního fondu.
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Na sběr bílého skla byly doplněny kontejnery na některých stanovištích
(Nasobůrky, Myslechovice), pro sběr kovů rozšířena stanoviště o další kontejnery na kov o
další sběrné nádoby např. v ulici Studentů, Nasobůrkách, Unčovicích a Chořelicích, pro
biologicky rozložitelný odpad byl zrušen jarní i letní svoz biologického odpadu a byl
zachován pouze podzimní svoz; pro svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl
zachován pouze jarní svoz, podzimní svoz byl zrušen. Úprava stanovišť: Štefánikova –
stanoviště doplněno o zdivo; v Nasobůrkách u samoobsluhy, Myslechovicích, na ulici
Revoluční a ulici Kysucké byla provedena rekonstrukce stanoviště na komunální odpad.
Pro třídění odpadů bylo zajištěno třídění plastů na koupališti. V akci EKO- KOMu –
nabídce tašek pro podporu třídění odpadů bylo rozdáno do litovelských domácností 1000
sad tašek. Ve sběrném dvoře na ulici Cholinské byly nabídnuty služby sběrného dvora pro
okolní obce – nabídku přijaly Haňovice a Mladeč. Pro zvýšení třídění odpadů ve školách a
školních jídelnách byla tato zařízení obeslána dotazníkem, kde se zjišťovalo, jaké odpady
školy třídí. Zavedlo se i třídění kovových obalů a hliníku ve školách a školních jídelnách, a
také třídění biologického odpadu s následným kompostováním. Město se zapojilo do
Motivačního programu společnosti Elektrowin a objednalo si celkem 9 červených
kontejnerů na drobný elektroodpad (5 ks do Litovle a 4 ks do místních částí) a koncem
roku požádalo o dotaci v rámci Operačního programu ŽP na výstavbu kompostárny.
V květnu proběhla výsadba 37 ks stromů (střemchy obecné). Šlo o obnovu aleje v
lokalitě Litovel – Šargoun. Výsadby se zúčastnili kromě představitelů vedení města i žáci ZŠ
Jungmannova a ZŠ Vítězná. Byla to první akce tohoto druhu za účasti veřejnosti. Drobná
výsadba za účasti rodičů proběhla také v areálu MŠ Gemerská a MŠ Kollárova (podzim
2013). Bylo provedeno odborné ošetření stromů na náměstí Svobody, v ulici Havlíčkově (u
městského úřadu) a Smyčkově (u muzea), byla dokončena úprava hřbitovní zeleně
v Chořelicích. Akce ukončená v červenci 2013 byla hrazena z Operačního programu ŽP.
V rámci programu Péče o krajinu byly obnoveny dvě aleje v Myslechovicích, za necelých
80 000 Kč. Jinak probíhala drobná výsadba a dosadba zeleně v Litovli i místních částech.
ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Oddělení bytového hospodářství MěÚ pracuje i nadále ve složení: 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 52 domů, 292 bytů a 106 nebytových prostor (PLK - ordinace,
garážová stání, prodejny, pohostinství, turistická ubytovna aj.). V srpnu byla provedena
rekonstrukce fasády bytového domu v ulici Revoluční č. p. 673 a 672 včetně zateplení.
Jde o I. etapu, následně by měla v příštím roce navazovat II. etapa blokem č. p. 668 – 670
a v dalším roce III. etapa, která by měla končit bytovým domem č. p. 667. V roce 2013
bylo evidováno cca 577 požadavků na drobné opravy v bytech nájemců a domech
města Litovel.
Ke dni 31. 12. 2013 bylo na OBH evidováno 65 žádostí o byt města a 34 žádostí o
umístění v DPS, náměstí Svobody 674 v Litovli. V roce 2013 bylo uvolněno a předáno
132

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
novým nájemcům 9 bytů, 2 pokoje na ubytovně U Stadionu č. p. 1087, 3 byty v DPS,
uskutečnily se 4 přechody nájmu k bytu.
V roce 2013 bylo vystaveno 303 smluv na hrobová místa. Smlouvy se uzavírají na
dobu určitou na 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 165 959 Kč. Na hřbitově v Litovli - místní část Chořelice byly v rámci projektu
revitalizace zeleně hřbitova po vykácení některých vzrostlých stromů vysazeny nové
dřeviny, odstraněn starý mobiliář a instalován nový včetně podpůrných konstrukcí pro
popínavé rostliny. V letošním roce byla provedena oprava fasády budovy veřejných WC
na hřbitově včetně zateplení současně s fasádou u vstupu do domu správce hřbitova. Na
základě usnesení č. 3/27 z 27. zasedání Zastupitelstva města Litovel, kdy byl schválen
odprodej Turistické ubytovny v Savíně č. p. 44, došlo k předání této nemovitosti (bývalá
škola) kupující paní Františce Hlavinkové v prosinci 2013.
Vedení Města Litovel tvoří 2 uvolnění a 1 neuvolněný představitel, 79 pracovníků
Městského úřadu Litovel (z toho 7 v kanceláři tajemníka, zbytek na odborech), 8 pracuje
v organizačních složkách (Muzeum Litovel, Městská knihovna Litovel) a 10 je členů Městské
policie Litovel.

13. ROZPOČET MĚSTA
Na 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se konalo dne 28. 2. 2013 byl schválen
rozpočet pro rok 2013. V průběhu roku byly Zastupitelstvem města Litovel a RM Litovel
schvalovány rozpočtové změny.
Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2013 – příjmy (v Kč)
PŘÍJMY
Daňové příjmy

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

113 197 290,00

128 469 839,77

133 111 002,22

Nedaňové příjmy

36 659 899,02

42 249 788,60

42 175 240,24

Kapitálové příjmy

1 500 000,00

2 694 439,00

3 385 939,00

44 165 810,98

39 134 231,12

426 819 640,81

Příjmy celkem

195 523 000,00

212 548 298,49

605 491 822,27

Příjmy celkem po konsolidaci

193 368 000,00

210 393 298,49

215 651 412,58

Transfery

FINANCOVÁNÍ
Dlouhodobé přijaté půjčené

Schválený
rozpočet
1 686 399,60

Upravený
rozpočet

Skutečnost

15 820 826,06

15 820 826,06
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prostředky
Kontokorentní úvěr
Změna stavu fin. prostředků na bank.
účtech
Celkem financování
CELKOVÉ ZDROJE

25 000 000,00

12 935 000,00

0,00

5 831 019,30

5 831 019,30

-11 322 329,72

32 517 418,90

34 586 845,36

4 498 496,34

225 885 418,90

244 980 143,85

220 149 908,92

Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2013 – výdaje (v Kč)
VÝDAJE
Běžné výdaje

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

163 117 800,00

168 546 530,35

540 132 161,42

69 605 200,00

68 093 594,60

59 318 276,36

Výdaje celkem

232 723 000,00

236 640 124,95

599 450 437,78

Výdaje celkem po konsolidaci

230 568 000,00

234 485 124,95

209 610 029,09

Kapitálové výdaje

FINANCOVÁNÍ

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Uhrazené splátky kr.přijatých půjč.
prostř.

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dl.přijatých půjč.
prostř.

10 495 018,90

10 495 018,90

10 534 263,50

Celkem financování

10 495 018,90

10 495 018,90

10 534 263,50

241 063 018,90

244 980 143,85

220 144 292,59

CELKOVÉ VÝDAJE

Rozdíl v součtu financování oproti výkazu Fin 2-12 M je tvořen položkou 8901 v hodnotě
mínus 5 617,33 Kč, která nemá charakter příjmů ani výdajů.
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Přehled příjmových položek dle druhového třídění RS (třída 1, 2, 3, 4)
Text
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111

Daně z příjmů FO

1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

18 090 000,00

20 393 100,73

21 749 438,50

562 000,00

2 127 298,53

2 694 506,03

1 812 000,00

1 937 986,87

2 012 250,73

20 464 000,00

24 458 386,13

26 456 195,26

17 777 000,00

18 496 861,10

20 522 984,53

5 850 290,00

6 264 300,00

6 264 300,00

112

Daně z příjmů PO

23 627 290,00

24 761 161,10

26 787 284,53

11

DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ

44 091 290,00

49 219 547,23

53 243 479,79

1211 Daň z přidané hodnoty

36 600 000,00

44 215 712,06

44 215 712,06

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

36 600 000,00

44 215 712,06

44 215 712,06

12

DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU

36 600 000,00

44 215 712,06

44 215 712,06

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF

247 000,00

458 603,00

559 064,00

133

247 000,00

458 603,00

559 064,00

4 460 000,00

4 552 989,29

4 571 158,29

280 000,00

280 000,00

279 616,00

1 177 000,00

1 177 000,00

908 946,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

782 593,00

782 593,00

5 957 000,00

6 832 582,29

6 542 313,29

1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př

200 000,00

432 263,45

432 993,95

1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr

300 000,00

300 000,00

253 500,00

1355 Odvod z výherních hracích automatů

4 800 000,00

5 269 266,74

5 935 794,34

135

5 300 000,00

6 001 530,19

6 622 288,29

1361 Správní poplatky

3 252 000,00

3 991 865,00

4 180 322,00

136

Správní poplatky

3 252 000,00

3 991 865,00

4 180 322,00

13

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

14 756 000,00

17 284 580,48

17 903 987,58

17 750 000,00

17 750 000,00

17 747 822,79

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

1511 Daň z nemovitostí
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151

Daně z majetku

17 750 000,00

17 750 000,00

17 747 822,79

15

MAJETKOVÉ DANĚ

17 750 000,00

17 750 000,00

17 747 822,79

1

D A Ň O V É PŘÍJMY

113 197 290,00

128 469 839,77

133 111 002,22

1 712 440,00

2 016 640,00

2 434 151,70

0,00

20 000,00

22 146,00

100 000,00

100 000,00

86 150,90

1 812 440,00

2 136 640,00

2 542 448,60

2122 Odvody příspěvkových organizací

589 000,00

2 089 000,00

1 914 539,00

212

589 000,00

2 089 000,00

1 914 539,00

1 500 000,00

2 285 612,32

2 515 860,32

19 638 812,00

19 638 812,00

18 893 291,36

9 310 000,00

11 280 942,67

11 270 950,67

142 800,00

142 800,00

144 000,00

30 591 612,00

33 348 166,99

32 824 102,35

296 288,62

357 861,57

187 961,90

0,00

513 177,44

513 177,44

296 288,62

871 039,01

701 139,34

33 289 340,62

38 444 846,00

37 982 229,29

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

920 000,00

953 900,00

831 892,00

221

920 000,00

953 900,00

831 892,00

239 558,40

340 758,95

340 758,95

239 558,40

340 758,95

340 758,95

1 159 558,40

1 294 658,95

1 172 650,95

2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

150 000,00

70 800,00

2 500,00

231

150 000,00

70 800,00

2 500,00

2321 Přijaté neinvestiční dary

0,00

142 600,00

142 600,00

2322 Přijaté pojistné náhrady

0,00

83 253,00

102 506,00

1 200 000,00

1 253 691,65

1 696 828,55

2328 Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

6 906,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

10 991,77

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211

Příjmy z vlastní činnosti

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
213

Příjmy z pronájmu majetku

2141 Příjmy z úroků (část)
2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend
214

Výnosy z finančního majetku

21

PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.

Přijaté sankční platby

2229 Ostatní přijaté vratky transferů
222

Přijaté vratky transf. a ostat. příjmy z fin.vypořádní
předch. let

22

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ

Příjmy z prodeje krátkod. a drob. dl.. majetku

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad\
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232

Ostatní nedaňové příjmy

1 200 000,00

1 479 544,65

1 959 832,32

2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.

111 000,00

209 939,00

209 939,00

234

PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM

111 000,00

209 939,00

209 939,00

23

PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1 461 000,00

1 760 283,65

2 172 271,32

200 000,00

200 000,00

242 016,00

200 000,00

200 000,00

242 016,00

2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva

550 000,00

550 000,00

606 072,68

246

SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA

550 000,00

550 000,00

606 072,68

24

PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ

750 000,00

750 000,00

848 088,68

2

N E D A Ň O V É PŘÍJMY

36 659 899,02

42 249 788,60

42 175 240,24

100 000,00

359 130,00

359 130,00

1 400 000,00

1 542 500,00

2 234 000,00

0,00

116 200,00

116 200,00

1 500 000,00

2 017 830,00

2 709 330,00

3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku

0,00

448 500,00

448 500,00

312

Ostatní kapitálové příjmy

0,00

448 500,00

448 500,00

31

PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ

1 500 000,00

2 466 330,00

3 157 830,00

0,00

228 109,00

228 109,00

2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
242

SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A
POD.SUB.

3111 Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
311

PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě
drobn.)

3201 Příjmy z prodeje akcií
320

PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ.
MAJETKU

0,00

228 109,00

228 109,00

32

PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ.
MAJETKU

0,00

228 109,00

228 109,00

3

K A P I T Á L O V É PŘÍJMY

1 500 000,00

2 694 439,00

3 385 939,00

151 357 189,02

173 414 067,37

178 672 181,46

470 500,00

874 493,95

874 493,95

17 515 500,00

17 515 500,00

17 515 500,00

4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů

0,00

75 591,74

75 591,74

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

0,00

4 979 053,64

4 979 053,64

17 986 000,00

23 444 639,33

23 444 639,33

54 000,00

115 000,00

115 000,00

V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

411

NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
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4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

595 570,00

595 570,00

54 000,00

710 570,00

710 570,00

855 000,00

855 000,00

389 735 791,10

4139 Ostatní převody z vlastních fondů

1 300 000,00

1 300 000,00

104 618,59

413

PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

2 155 000,00

2 155 000,00

389 840 409,69

41

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

20 195 000,00

26 310 209,33

413 995 619,02

0,00

3 097 923,22

3 097 923,22

4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

13 963 000,00

1 630 694,79

1 630 694,79

421

13 963 000,00

4 728 618,01

4 728 618,01

4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad

10 007 810,98

8 095 403,78

8 095 403,78

422

INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

10 007 810,98

8 095 403,78

8 095 403,78

42

INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE

23 970 810,98

12 824 021,79

12 824 021,79

4

PŘIJATÉ DOTACE

44 165 810,98

39 134 231,12

426 819 640,81

195 523 000,00

212 548 298,49

605 491 822,27

193 368 000,00

210 393 298,49

215 651 412,58

412

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ

4134 Převody z rozpočtových účtů

4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů

INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ

P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM (příjmy celkem - pol.
4134 – pol. 4139)

Rozbor čerpání výdajů dle odvětvového třídění RS (OdPa)
ODPA

Text

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

1036

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutečnost

150 000,00

284 263,80

284 263,50

Správa v lesním hospodářství

0,00

410 643,00

410 643,00

1037

Celospolečenské funkce lesů

52 000,00

87 950,00

87 950,00

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2 610,00

17 020,00

17 020,00

1099

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

60 000,00

0,00

0,00

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

264 610,00

799 876,80

799 876,50

2141

Vnitřní obchod

150 000,00

80 000,00

80 000,00

2143

Cestovní ruch

881 000,00

548 736,35

329 643,59

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

500 000,00

480 000,00

42 960,00

1 531 000,00

1 108 736,35

452 603,59

10 227 024,40

16 962 115,08

15 961 978,59

10

21
2212

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Silnice
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2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 648 000,00

1 086 003,00

578 347,65

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

1 700 000,00

3 115 000,00

3 045 695,60

2249

Ostatní záležitosti železniční dopravy

100 000,00

100 000,00

67 675,27

13 675 024,40

21 263 118,08

19 653 697,11

22

Doprava

2310

Pitná voda

2 480 000,00

386 842,00

67 571,18

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

7 460 000,00

7 320 000,00

6 267 198,10

2333

Úpravy drobných vodních toků

153 000,00

252 386,00

252 386,00

2339

Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.

30 000,00

0,00

0,00

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

218 000,00

204 052,00

204 051,70

10 341 000,00

8 163 280,00

6 791 206,98

3 570 825,85

3 609 444,45

3 585 237,49

14 409 861,00

15 495 072,00

14 610 405,88

7 050,00

7 050,00

0,00

2 000 000,00

2 500 000,00

2 485 411,43

172 000,00

381 610,00

381 610,00

2 384 480,00

4 943 503,00

2 827 400,60

22 544 216,85

26 936 679,45

23 890 065,40

23

Vodní hospodářství

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

3114

Speciální základní školy

3121

Gymnázia

3122

Střední odborné školy

3141

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

31

Vzdělávání a školské služby

3231

Základní umělecké školy

0,00

10 000,00

10 000,00

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

0,00

30 000,00

30 000,00

32

Vzdělávání a školské služby

0,00

40 000,00

40 000,00

3314

Činnosti knihovnické

2 743 000,00

2 743 000,00

2 572 072,06

3315

Činnosti muzeí a galerií

2 469 000,00

3 420 500,00

2 818 646,20

3319

Ostatní záležitosti kultury

290 000,00

203 095,81

172 462,70

3322

Zachování a obnova kulturních památek

0,00

1 029 221,02

745 731,02

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.
povědomí

194 000,00

238 326,98

234 740,00

3329

Ostat. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví

0,00

6 000,00

3 000,00

3330

Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

325 000,00

325 000,00

228 000,00

3341

Rozhlas a televize

1 280 000,00

1 287 111,00

1 083 647,01

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

521 000,00

574 496,00

478 773,00

3392

Zájmová činnost v kultuře

6 760 200,00

6 999 551,65

5 789 908,22
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3399

345 000,00

405 000,30

341 704,70

Kultura, církve a sdělovací prostředky

14 927 200,00

17 231 302,76

14 468 684,91

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

25 662 200,00

26 183 060,04

25 768 781,58

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3 898 000,00

3 085 000,00

2 451 600,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

2 266 000,00

1 143 247,59

1 007 362,34

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

977 000,00

1 009 810,35

922 706,72

32 803 200,00

31 421 117,98

30 150 450,64

33

34

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

Tělovýchova a zájmová činnost

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

1 000,00

1 000,00

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

0,00

3 000,00

3 000,00

305 000,00

314 000,00

314 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

79 625,00

10 210 000,00

10 330 000,00

9 425 111,79

35

Zdravotnictví

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

4 928 000,00

5 374 307,65

4 278 802,66

3631

Veřejné osvětlení

2 280 000,00

2 409 918,50

2 391 882,50

3632

Pohřebnictví

374 000,00

364 000,00

200 335,43

3635

Územní plánování

850 000,00

850 000,00

80 000,00

3636

Územní rozvoj

900 000,00

2 866 000,00

1 815 096,58

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

21 848 000,00

20 421 858,37

18 892 698,32

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

42 390 000,00

43 616 084,52

37 163 552,28

8 155 720,00

7 896 450,88

7 802 358,34

36
3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

19 280,00

19 280,00

14 520,00

3724

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

0,00

52 015,00

51 546,00

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

0,00

100 369,50

100 369,50

3729

Ostatní nakládání s odpady

15 848 600,00

300 000,00

168 840,00

3733

Monitoring půdy a podzemní vody

50 000,00

10 024,20

10 024,20

3742

Chráněné části přírody

0,00

39 000,00

39 000,00
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3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3792

Ekologická výchova a osvěta

37
3900
39

1 634 870,00

3 386 103,30

3 386 103,30

50 000,00

43 686,70

43 686,70

25 758 470,00

11 846 929,58

11 616 448,04

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

0,00

130 000,00

36 659,00

Ostatní činnosti související se službami pro
obyvatelstvo

0,00

130 000,00

36 659,00

82 000,00

92 000,00

79 294,00

5 000,00

5 000,00

0,00

Ochrana životního prostředí

4319

Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím

4322

Ústavy péče pro mládež

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

0,00

70 000,00

0,00

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

250 000,00

270 000,00

179 955,00

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

0,00

2 000,00

2 000,00

4399

Ostat. záležitosti soc.věcí a polit. zaměstnanosti

0,00

620 161,00

53 230,00

43

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v
sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

337 000,00

1 059 161,00

314 479,00

5212

Ochrana obyvatelstva

308 000,00

473 932,00

87 830,00

5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

853 000,00

893 000,00

204 679,00

Civilní připravenost na krizové stavy

1 161 000,00

1 366 932,00

292 509,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5 770 000,00

5 849 857,00

5 705 882,72

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

5 770 000,00

5 849 857,00

5 705 882,72

619 000,00

619 000,00

517 515,17

52

5511

Požární ochrana - profesionální část

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

1 385 000,00

1 507 510,00

1 136 440,08

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

2 004 000,00

2 126 510,00

1 653 955,25

6112

Zastupitelstva obcí

3 307 000,00

3 307 000,00

2 817 511,63

6114

Volby do Parlamentu ČR

0,00

470 500,00

345 089,70

6118

Volba prezidenta republiky

470 500,00

403 993,95

403 993,95

6171

Činnost místní správy

41 951 450,58

44 390 715,58

40 783 794,09

Státní moc, státní správa, územní samospráva a
politické strany

45 728 950,58

48 572 209,53

44 350 389,37

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

200 000,00

150 000,00

72 751,00

Jiné veřejné služby a činnosti

200 000,00

150 000,00

72 751,00

2 492 000,29

2 071 285,11

1 681 028,96

55

61
6223
62
6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
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6320

Pojištění funkčně nespecifikované

1 528 000,00

1 528 000,00

1 397 020,00

6330

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

2 155 000,00

2 155 000,00

389 840 409,69

6399

Ostatní finanční operace

5 850 290,00

7 932 032,91

7 835 296,46

12 025 290,29

13 686 318,02

400 753 755,11

63

Finanční operace

6402

Finanční vypořádání minulých let

154 249,88

154 249,88

154 249,88

6409

Ostatní činnosti j.n.

802 788,00

803 762,00

775 222,00

Ostatní činnosti

957 037,88

958 011,88

929 471,88

232 723 000,00

236 640 124,95

599 450 437,78

64

Výdaje celkem

Rozbor čerpání výdajů po položkách dle druhového třídění RS (třída 5, 6)
pol.

Text

Rozpočet
schválený

Upravený
rozpočet

Skutečnost k
31. 12. 2013

27 319 000,00

28 583 498,00

27 506 654,00

50 000,00

55 593,00

8 123,00

27 369 000,00

28 639 091,00

27 514 777,00

937 332,00

1 189 738,00

1 190 159,00

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

501

PLATY

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

1 911 000,00

1 911 000,00

1 908 745,00

5029

Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené

3 956,61

5 588,61

5 588,61

502

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

2 852 288,61

3 106 326,61

3 104 492,61

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

7 152 539,00

7 466 940,00

7 214 006,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2 636 994,00

2 750 943,00

2 634 847,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

128 000,00

128 000,00

120 461,00

5039

Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem

11 347,18

13 527,18

4 303,18

503

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

9 928 880,18

10 359 410,18

9 973 617,18

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

15 000,00

0,00

0,00

504

ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

15 000,00

0,00

0,00

50

VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.

40 165 168,79

42 104 827,79

40 592 886,79

5 000,00

1 000,00

954,00

97 000,00

117 742,70

59 271,70

6 000,00

7 356,99

4 008,21

132 000,00

135 855,50

94 710,00

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

5134

Prádlo, oděv a obuv
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5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

383 000,00

423 754,00

387 527,75

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 623 500,00

1 875 402,52

1 631 840,73

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)

20 000,00

24 402,00

24 402,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

2 360 288,00

2 465 319,00

1 705 654,79

513

NÁKUP MATERIÁLU

4 626 788,00

5 050 832,71

3 908 369,18

5141

Úroky vlastní

2 022 000,29

1 592 945,11

1 404 329,24

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

150 000,00

150 000,00

106 453,00

514

ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE

2 172 000,29

1 742 945,11

1 510 782,24

5151

Studená voda

1 505 000,00

1 412 020,22

1 143 287,54

5152

Teplo

5 880 000,00

5 845 944,07

4 622 437,88

5153

Plyn

640 000,00

629 393,10

343 863,92

5154

Elektrická energie

4 161 000,00

4 321 006,71

4 095 805,30

5155

Pevná paliva

12 000,00

15 770,27

15 770,27

5156

Pohonné hmoty a maziva

380 000,00

394 467,76

312 663,25

5157

Teplá voda

20 000,00

20 000,00

15 636,03

515

NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE

12 598 000,00

12 638 602,13

10 549 464,19

5161

Služby pošt

523 000,00

466 048,00

367 050,40

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

755 000,00

815 293,38

617 082,47

5163

Služby peněžních ústavů

1 720 000,00

1 728 340,00

1 446 805,72

5164

Nájemné

236 476,00

329 512,00

308 151,80

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

1 260 000,00

1 217 000,82

847 828,60

5167

Služby školení a vzdělávání

368 000,00

500 990,00

406 559,60

5169

Nákup ostatních služeb

19 481 453,81

20 701 407,51

17 414 869,69

516

NÁKUP SLUŽEB

24 343 929,81

25 758 591,71

21 408 348,28

5171

Opravy a udržování

18 690 154,40

19 597 960,20

17 411 216,13

5172

Programové vybavení

598 000,00

189 790,00

16 790,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)

312 000,00

214 650,00

96 058,00

5175

Pohoštění

289 083,40

404 782,10

336 442,73

5176

Účastnické poplatky na konference

3 000,00

3 900,00

1 700,00

5177

Nákup uměleckých předmětů

0,00

3 030,00

3 030,00
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5178

Nájemné za nájem s právem koupě

33 968,58

33 968,58

33 730,58

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

102 000,00

102 000,00

6 899,00

517

OSTATNÍ NÁKUPY

20 028 206,38

20 550 080,88

17 905 866,44

5192

Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)

51 500,00

49 514,00

15 399,00

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

1 700 000,00

1 615 000,00

1 614 400,00

5194

Věcné dary

140 000,00

284 903,00

250 149,40

5199

Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy

50 000,00

50 000,00

0,00

519

VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY

1 941 500,00

1 999 417,00

1 879 948,40

51

NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

65 710 424,48

67 740 469,54

57 162 778,73

5212

Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám

0,00

170 000,00

170 000,00

5213

Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám

170 000,00

467 593,00

467 593,00

5214

Neivn.tra.fin.a podob.inst.ve vlastn.státu

0,00

30 000,00

30 000,00

521

NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

170 000,00

667 593,00

667 593,00

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

4 140 525,00

3 037 525,00

2 403 625,00

5223

Neinv.transf.církvím a náboženským společ.

325 000,00

330 000,00

233 000,00

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

538 020,00

920 070,00

848 905,80

522

NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM

5 003 545,00

4 287 595,00

3 485 530,80

52

NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM

5 173 545,00

4 955 188,00

4 153 123,80

100 000,00

100 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

5329

Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

285 835,00

285 835,00

285 559,00

532

NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

285 835,00

385 835,00

385 559,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

36 569 686,85

37 167 166,85

36 753 820,67

5333

Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.

0,00

25 000,00

25 000,00

5336

Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00

1 003 992,00

1 003 992,00

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

30 000,00

105 000,00

105 000,00

533

NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

36 599 686,85

38 301 158,85

37 887 812,67

5342

Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů

855 000,00

855 000,00

855 000,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

1 300 000,00

1 300 000,00

388 985 409,69

534

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

2 155 000,00

2 155 000,00

389 840 409,69

5361

Nákup kolků

20 000,00

20 000,00

4 500,00
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5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

5364

Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.

536

OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM

53

NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.

9 018 890,00

8 625 377,88

8 247 919,83

0,00

0,00

7 346,00

154 249,88

154 249,88

154 249,88

9 193 139,88

8 799 627,76

8 414 015,71

48 233 661,73

49 641 621,61

436 527 797,07

5424

Náhrady mezd v době nemoci

90 000,00

90 000,00

62 417,00

542

NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU

90 000,00

90 000,00

62 417,00

5492

Dary obyvatelstvu

330 000,00

350 000,00

290 000,00

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

1 315 000,00

1 295 630,00

1 115 406,40

549

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

1 645 000,00

1 645 630,00

1 405 406,40

54

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

1 735 000,00

1 735 630,00

1 467 823,40

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

1 000 000,00

1 000 000,00

79 625,00

566

NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU

1 000 000,00

1 000 000,00

79 625,00

56

NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

1 000 000,00

1 000 000,00

79 625,00

510 000,00

356 330,00

0,00

0,00

240,00

240,00

590 000,00

1 012 223,41

147 886,63

5901

Nespecifikované rezervy

5902

Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

590

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

1 100 000,00

1 368 793,41

148 126,63

59

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

1 100 000,00

1 368 793,41

148 126,63

5

B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)

163 117 800,00

168 546 530,35

540 132 161,42

1 818 000,00

1 818 000,00

1 815 000,00

500 000,00

665 932,00

60 000,00

2 318 000,00

2 483 932,00

1 875 000,00

64 605 200,00

60 618 242,84

53 280 528,56

1 629 000,00

1 969 945,96

1 435 147,97

6111

Programové vybavení

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

611

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6123

Dopravní prostředky

400 000,00

715 980,00

671 302,00

6127

Umělecká díla a předměty

373 000,00

1 314 694,80

1 217 297,83

612

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

67 007 200,00

64 618 863,60

56 604 276,36

6130

Pozemky

280 000,00

151 799,00

0,00

613

POZEMKY

280 000,00

151 799,00

0,00
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61

INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

69 605 200,00

67 254 594,60

58 479 276,36

6351

Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

0,00

839 000,00

839 000,00

635

INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.

0,00

839 000,00

839 000,00

63

INVESTIČNÍ TRANSFERY

0,00

839 000,00

839 000,00

6

K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)

69 605 200,00

68 093 594,60

59 318 276,36

V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)

232 723 000,00

236 640 124,95

599 450 437,78

VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM (výdaje celkem – pol. 5342 –
pol. 5345)

230 568 000,00

234 485 124,95

209 610 028, 09

Přehled kapitálových výdajů (třída 6)
Akce

org

Skutečnost k 31. 12.
2013

Revitalizace městského koupaliště Litovel

334

21 647 158,63

Pavlínka - výstavba RD - inženýrské sítě

3478

5 220 471,10

Autobusový záliv Rozvadovice

3523

3 778 062,44

Autobusový záliv Unčovice

3524

2 802 049,66

IT oddělení (virtualizace serverů, optické trasy, kopírky aj.)

233

2 458 650,47

Ulice Nová

3457

2 305 172,78

orj 50

1 811 897,60

Komunikace a vodovod Pavlínka

3460

1 723 694,58

Zahradní ul.- prodloužení místní komunikace

3527

1 660 209,82

ZŠ Jungmannova (úprava dvora, vrata, mříž)

orj 46

1 607 146,60

Autobusový záliv Nová Ves

3408

1 431 295,60

Socha Gustava Frištenského

431

1 217 297,83

Nasobůrky - autobusový záliv u Alibony

3498

1 199 707,80

OBH byty (zateplení Revoluční 672-673)

-

1 176 208,90

TJ TATRAN Litovel - šatny

423

1 100 000,00

Autobusový záliv Chořelice

3525

684 232,80

Nákup nových automobilů

-

671 302,00

ŠJ Studentů (vzduchotechnika, topné rozvody, stropní
podhledy)
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Městský klub (investiční transfer)

orj 44

580 000,00

Areál TJ Sokol Unčovice

3465

367 252,00

MŠ Gemerská (zámková dlažba, asfaltová plocha,
stavební úpravy výdejny stravy)

orj 48

322 630,00

Muzeum – půdní vestavba (vypracování PD, podkladů aj.)

332

303 848,00

Revitalizace náměstí

359

292 538,00

Tři Dvory - oprava silnice II/447

3404

289 226,18

Dětská hřiště - nákup nových herních prvků, technické
zhodnocení

3470

265 277,26

Kamerový systém

911

259 894,42

orj 46

259 000,00

Nebytové prostory - zhodnocení nebytových prostor –
Hejný - cukrárna

-

258 714,00

Požární ochrana – profesionální část (termo kamera,
stavební práce - zeď u hasičské zbrojnice)

-

247 915,00

Kanalizace v místních částech Chudobín

3538

228 850,00

Dřevěný přístřešek OV Chořelice

3441

225 020,00

Dětské hřiště Savín

3540

222 027,90

Stavební úpravy ul. Rybníček (vypracování PD)

3532

218 889,00

Stavební úpravy ul. Javoříčská (vypracování PD)

3533

217 558,00

Nebytové prostory - zateplení stropu velkého sálu na
Záložně

-

207 593,65

Osadní výbory (KD Myslechovice – kuchyňská linka,
instalace sloupů VO u autobusové zastávky v Savíně,
zhotovení přístřešku na kola)

3419

204 503,50

Požární ochrana JSDH (zadláždění plochy, čerpadlo
kalové, hydraulické zařízení)

-

203 000,00

Kanalizace v místních částech Unčovice

3535

190 772,50

Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel Nasobůrky (dekontaminace)

728

168 840,00

Kanalizace v místních částech Březové

3536

168 272,50

Kanalizace v místních částech - Rozvadovice

3534

155 272,50

ZŠ Jungmannova (investiční transfer)
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Kanalizace v místních částech Víska

3537

131 022,50

Parkovací místa, garáže (panelová plocha pro parkoviště
osobních vozidel na sídlišti Karla Sedláka)

391

122 651,65

Sokolovna Litovel (rekonstrukce šaten, projekční práce
"Sokolovna - novostavba kuželny a rekonstrukce
stávajících šaten")

428

112 298,00

Modernizace objektu č.p. 800 ul. 1 Máje

3462

110 807,00

Podzemní kontejnery (vypracování PD)

732

69 250,00

MŠ Gemerská - úprava výdejny stravy

orj 48

69 212,00

Digitální povodňový plán města

1563

60 000,00

Sociální zařízení radnice (vypracování PD)

249

59 000,00

-

55 102,19

Rekonstrukce VO Pavlínka u Stadionu (vypracování PD)

3529

54 450,00

MŠ Frištenského (zámková dlažba)

orj 49

46 000,00

Chudobín - obnova shořelé chatky (vypracování PD)

3400

30 250,00

Dům dětí a mládeže (PD rekonstrukce a změna využití
výměníkové stanice a prádelny na DDM Litovel)

407

25 000,00

Svatojánská fontána (vypracování PD)

729

21 780,00

Místní rozhlas (PD vedení elektronických komunikací,
provedené práce)

Kapitálové výdaje celkem

59 318 276,36

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Litovel
Rada Města Litovel, která plní funkci zřizovatele níže uvedených příspěvkových organizací,
projednává a schvaluje jejich výsledky hospodaření v souladu s platnými zákony.
Následující tabulka je zpracována na základě údajů sdělených jednotlivými příspěvkovými
organizacemi.
2013
Organizace

Náklady

Výnosy
Hospodářský výsledek

hlavní

hospodářské

hlavní

hospodářské

ZŠ Litovel, Jungmannova

16 123 665,75

397 934,00 16 167 118,04

431 644,00

77 162,29

ZŠ Litovel, Vítězná

23 137 817,14

5 357 311,76 22 814 602,65

6 333 837,22

653 310,97

0,00

24 712,67

ZŠ Litovel, Nasobůrky

5 039 160,68

0,00

5 063 873,35
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MŠ Litovel, Frištenského

2 838 095,96

0,00

2 890 563,00

0,00

52 467,04

MŠ Litovel, Gemerská

7 291 788,80

177 931,11

7 321 438,42

236 936,50

88 655,01

Školní jídelna Litovel

8 041 867,25

2 382 462,45

8 048 702,04

2 466 009,17

90 381,51

Městský klub Litovel

6 978 156,99

433 345,34

6 643 535,87

774 833,30

6 866,84

4 418 118,66 18 648 338,95

5 602 773,74

1 057 365,02

Technické služby Litovel

18 775 629,01

DOTACE
V letošním roce se podařilo Městu Litovel získat dotace na několik projektů. Je tedy
možné zahájit práce na přípravě akcí, z nichž většina bude realizována ponejvíce v roce
2014. První z nich je napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a
Chudobín na kanalizaci. Město dlouhodobě usiluje o vybudování komplexního systému
odkanalizování jak v Litovli, tak i v místních částech. Jde však o velmi nákladné projekty,
které je možno realizovat jen za předpokladu spolufinancování z dotačních prostředků.
Od roku 2011, kdy se dočkaly kanalizace Tři Dvory, byl v roce 2012 stavebně dokončen
projekt rozšíření kanalizace v Litovli spojený s intenzifikací čistírny odpadních vod vše za
spolufinancování Operačního programu Životní prostředí. Z téhož projektu se bude
realizovat v letech 2014–2015 výše uvedené odkanalizování těchto místních částí. Letos
v květnu jsme obdrželi předběžný dotační příslib a do konce roku probíhaly intenzivní
přípravné práce tak, aby akce mohla být stavebně zahájena v roce 2014.
Digitální povodňový plán města Litovel a správního území obce s rozšířenou
působností (ORP) Litovel byl zpracován již v roce 2003. Město má k dispozici nový grafický
informační systém MISYS, který však neobsahuje povodňové informace jak databázové,
tak mapové a nenabízí ani možnost nahlížet do digitálního povodňového plánu
Olomouckého kraje. Proto chce v době moderních technologií využít možnosti nechat
zpracovat digitální povodňový plán města a ORP s využitím všech jeho výhod mapových i
databázových. Žádost o dotaci byla podána a již v prosinci 2012 jsme obdrželi dotační
příslib. Projekt se tak může realizovat opět z OP Životní prostředí.
Jedním z cílů přijatého plánu odpadového hospodářství města Litovel je zvýšení
sběru tříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plast). Opět byl využit OP Životní
prostředí a v září 2012 byla podána žádost o dotaci na vybudování 7 stanovišť
s podzemními kontejnery na tříděný odpad. V dubnu 2013 byl získán dotační příslib,
provádějí se přípravné práce na výběr zhotovitele a realizace je plánována na rok 2014.
Projekt Založení parku Staré město bude řešit úpravy zeleně na Staroměstském
náměstí na místě bývalého hřbitova v blízkosti velmi rušné komunikace. Současná podoba
veřejné zeleně zde z pohledu zahradní architektury prý postrádá koncepční a odbornou
úroveň. Koncem roku 2012 byla podána žádost o dotaci na založení parku, v červnu 2013
byl získán dotační příslib a již na podzim se mnozí ze Staroměšťáků ptají, co to tam dělají za
zákopy. Uvidíme, zda půjde o vylepšení lokality.
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14. MÍSTNÍ ČÁSTI
V letošním roce uvedeme mimo informací o životě obce během roku i zprávu o jejím
názvu, tak jak o tom průběžně psaly Litovelské noviny ve sloupku Místa, kde žijeme.
Z přehledu vychází fakt, že názvy našich obcí jsou obvykle slovanského původu a
nejčastěji dostaly pojmenování podle charakteristiky místa, kde se vyskytovaly, podle
osoby, které patřily, některá jména vznikla i z hanlivého pojmenování místních obyvatel
atd. Při výkladu jmen obcí se vychází z klasického etymologického slovníku Ladislava
Hosáka a Rudolfa Šrámka „Místní jména na Moravě a ve Slezsku“. Vedle starých podob
jména tak, jak se vyvíjelo, je uváděna i německá podoba názvu obce, která platila
zároveň s českým názvem od 17. do 19. - 20. století. Pokud bylo možno zjistit, uvádí se i
počet obcí téhož jména v ČR. Převzato z LN 9/ 2013 až 2/2014 se svolením redaktorky
Litovelských novin Mgr. Heleny Kaštilové.
BŘEZOVÉ
První zápis v zemských deskách je z 27. 1. 1346. V písemné zmínce o obci z roku 1398
je uveden název Brzezowa. V 17. století se vsi říkalo Břesze, název obce v 1. vojenském
mapování z roku 1764 je Brzeze, v dalších pak Breze (1836) a Brzeze (1876). Německý
název uveden není. Mapa z roku 1876 byla v roce 1935 znovu zaměřena a názvosloví
počeštěno na Březové. Dodnes lze rozpoznat, že název obce je spojen s břízami. Březová
se nazývala stráň a později jakékoliv místo porostlé břízami, přeneseně pak i obec, která
na takovém místě byla vystavěna. Jméno Březové nese pouze naše místní část, ovšem
obcí jménem Březová je v ČR 12. Stejný základ má ale i řada dalších názvů, například
Březina, Březinky, Březůvky či Březí.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 188 obyvatel, 81 mužů a 107 žen. Věková struktura obyvatel
byla tato: 17 dívek (průměrný věk 5,82) a 11 chlapců (7,73), 90 žen (46,39) a 70 mužů
(47,17). Průměrný věk všech obyvatel Březového byl 40,75 roku.
Společenský život v obci zahájil hned v lednu již 3. ročník degustačního odpoledne,
v květnu pak byly oslavy Svátku matek a největší akce proběhla 22. – 23. června, a to
sjezd rodáků. Od první zmínky o obci v roce 1346 uplynulo již 667 let, od založení sboru
dobrovolných hasičů v roce 1888 125 let, od posledního sjezdu rodáků v roce 1988 25 let. I
když letos žádné z výročí na oslavu nebylo, přesto hnacím motorem pro setkání bylo
umožnit všem, kteří mají nějaký vztah k obci, se sejít. S nápadem přišel Český červený kříž,
přidali se hasiči a fotbalisté, patronaci nad celou akcí pak převzal osadní výbor. Rodáků
a návštěvníků nakonec přijelo asi 230 z celé republiky a byl pro ně připraven zajímavý
program. Počasí akci přálo. V sobotu 22. 6. je po uvítání v kulturním domě předseda
osadního výboru pan František Navrátil seznámil se vším, co se na Březovém událo a
změnilo. Důležité informace jim předal i starosta města Ing. Zdeněk Potužák, o historii obce
informoval olomoucký historik Ján Kadlec a Ing. Jiří Sládek s kolektivem promítli záběry
z událostí v obci. Následovala mše v kapli a večerní taneční zábava. V neděli proběhlo
sportovní dopoledne s pečením ryb a odpolední posezení při hudbě s pořadem Hanácké
ambasády Přendite si splknót. Po oba dny měli účastníci možnost prohlédnout si vodní
elektrárnu, kapli a hasičskou zbrojnici. V kulturním domě byla k vidění výstavka o historii
obce – kronika, fotografie, ruční práce občanů, obrazy atp. Akce se vydařila a ukázala, že
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lidé mají ke své obci hluboký vztah, i když je mnohdy osud zavál hodně daleko. Na konci
roku byly organizovány akce Odpoledne s Mikulášem a 6. 12. rozsvícení vánočního stromu
s vystoupením dětí, podáváním punče a ohňostrojem.
Osadní výbor pracoval ve složení: František Navrátil, Ing. Jiří Sládek, Ing. Jaromír
Špunda, Martin Venháč a Marie Svozilová. Informace zpracoval pan František Navrátil,
předseda OV.
CHOŘELICE
Z roku 1371 je doložen název obce Chorzielucz, v 16. století již Chorzelicz, německou
variantou byl Korzelitz. Dle etymologického slovníku pochází název obce od mužského
osobního jména Chořeľut, přidáním přivlastňovací přípony pak vznikl název Chořeľuc. Po
přehlásce u v i a vzniku tvaru Chořelic byl pak název obce připodobněn jiným obdobně
zakončeným názvům. Jak uvádí Viktor Pinkava, na začátku 20. století se obci říkalo
Zhořelice (snad jazyková analogie), z čehož usuzuje na její starobylost. Naše Chořelice jsou
jediné v ČR.
Obec měla k 31. 12. 2013 - 308 obyvatel, z toho 143 mužů, 165 žen, z toho dětí do
15 let 57, z toho 26 chlapců a 31 dívek.
V uplynulém roce 2013 se v obci uskutečnily následující události a proběhly tyto akce:
Z větších investičních akcí to bylo zahájení výstavby přístřešku s pódiem a skladovou
místností v areálu za hasičskou zbrojnicí (listopad 2013), rozšíření dlažby vedle pergoly
v areálu za hasičskou zbrojnicí, obnova komunikace po výstavbě (rekonstrukci) vodovodu
v Otočnici (úsek od Voglů ke Šnoblům) a oprava komunikace v Otočnici po výkopech –
haváriích vodovodu - investor VHS Čerlinka (červenec 2013) a oplechování buňky
v areálu za hasičskou zbrojnicí.
Dále v obci bylo provedeno: Dlažba pod přístřeškem (pergolou) na hřišti u bytovky, údržba
chodníku kolem pivovaru a ČS – návoz štěrku TS, údržba komunikace k ČS – návoz štěrku
TS, opraven nájezd na chodník k pivovaru (u Kouřilového) – překop při opravě veřejného
osvětlení, navezen štěrk na prostor před váhou (ZS), navezen písek (drť) na hřiště u
bytovky, obnovena výstražná tabulka „Zákaz skládky“ v lesíku Závrbek, rozšířena výzdoba
„vánočního stromu“ na návsi o 2 nové světelné řetězy, pročištěn tok podél cyklostezky
Chořelice – Rozvadovice – odstraněny náletové dřeviny, čištěny kanalizační vpusti pro
odtok dešťové vody v ulici Otočnice (zanesené po bouřce 10. 6. 2013), oprava
narušeného kabelu veřejného osvětlení na návsi (oprava 11. 7. 2013).
Osadní výbor Chořelice v roce 2013 mj. řešil: Požadavek na instalaci dvou zpomalovacích
pruhů v ulici Otočnice z důvodu nedodržování povolené rychlosti – RML zamítla; OV
nesouhlasil se způsobem obnovy zeleně na místním hřbitově (vykáceny zdravé stromy a
keře); OV požadoval stanovení podmínek (zásad) výstavby v obci – podobně jako
v lokalitě Pavlínka, tzn. zásad, které by minimalizovaly zhoršení průtoku povodňových vod
(nenavyšovat stávající terén, nezřizovat oplocení atd.) – zamítnuto odborem výstavby!;
oprava „prvků“ na dětském hřišti – chybějící šrouby, krytky matic, povolené šrouby; řešena
„Dohoda o výpůjčce“ hasičské zbrojnice pro SDH Chořelice; odstranění autovraku na
parkovišti u hřiště u bytovky; stížnost na provoz motorek v obci – nedodržování rychlosti; OV
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se vyjadřoval k „Digitálnímu povodňovému plánu“ města Litovel a požadoval údržbu
(ořez) třešní v ulici Otočnice – dosud neprovedeno; OV zajišťoval souhlas vlastníka
sousedního pozemku se stavbou „Přístřešku s podiem a skladovou místností“ (v areálu za
hasičskou zbrojnicí).
O kulturní život v obci se starají především místní hasiči. Kromě tradičních pátečních
„sousedských posezení pod pergolou“ (od 20. dubna do 28. října 2013) hasiči pořádali: 14.
června 2013 „Country večer“ s kapelou Nepijou; 26. července 2013 „Prázdninová
rockotéka“ s kapelou Shooters; 27. září 2013 již 5. ročník „Svatováclavského lampionového
průvodu“; 16. listopadu 2013 1. ročník „Veřejné zabíjačky v hasičárně“; 6. prosince 2013 2. ročník „Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu“ na návsi; 27. prosince 2013 5. ročník
„Chořelêckého koštu“ – ochutnávka a hodnocení pálenek.
Místní hasiči se zúčastnili okrskové soutěže v Mladči. Aktivní byli hasiči veteráni, kteří
se zúčastnili soutěží ve Vísce (5. 7. 2013), v Měrotíně a v Ješově (2. místo). Byly zahájeny
tréninky mladých hasičů – dětí (ve věkových kategoriích do 11 let a 11–15 let) za velkého
zájmu dětí jak z naší obce, tak i z Litovle. Myslivci 22. 6. 2013 pořádali Myslivecký dětský
den a opět organizovali ve spolupráci s OV a hasiči úklid obce a své honitby (krajiny) od
odpadků – prostor od Litovle – školky na ulici Frištenského až po Nákelskou pískovnu (12. a
13. 4. 2013).
V místním superkrosovém areálu v bývalé cihelně se na podzim opět uskutečnil
soutěžní závod v superkrosu. Místní fotbalisté – hráči malé kopané pořádali 20. 7. 2013
tradiční, oblíbený turnaj v malé kopané. V soutěžním ročníku 2012/2013 skončilo mužstvo
malé kopané Hruška Chořelice na 5. místě 1. ligy se ziskem 37 bodů (30 zápasů, 14 vítězství,
9 remíz, 7 porážek, skóre 83-81). Po podzimní části ročníku 2013/2014 mužstvo přezimovalo
na 9. místě se ziskem 9 bodů z 12 zápasů (4 vítězství, 1 remíza, 7 porážek). Informace
zpracoval Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV.
CHUDOBÍN
V roce 1365 je obec zmiňována jako Chudowyn, v zápisu z roku 1405 už je uvedeno
Chudobyn. Německou variantou byl Chudowein nebo Chudwein. Název obce je
odvozen od osobního jména Chudoba, jehož význam je dosti dobře rozpoznatelný.
Chudoba bývalo poměrně časté příjmení. Ke jménu je přidávána přivlastňovací přípona –
ín. Chudobín tedy znamená Chudobova ves. Až do roku 1957 se na území ČR nacházely
Chudobíny dva, ten druhý u Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. Na jeho
místě se dnes nachází vodní nádrž Vír. Nedaleko Horních Heřmanic dodnes stojí osada
jménem Chudoba.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 241 obyvatel, z toho 114 žen a 127 mužů. Věková struktura byla
následující: 15 dívek (průměrný věk 7,2), 23 chlapců (6,7), 99 žen (46,51) a 104 mužů (43,6).
Průměrný věk všech obyvatel Chudobína byl 39 let.
Osadní výbor v obci pracoval v roce 2013 ve složení: Michal Dračka – předseda,
Radek Šperlich, Kamila Pajonková, René Baroch, Ing. Stanislav Svítek a Vlastimil Nedoma –
členové. Během roku probíhala projektová příprava na zbudování kanalizační sítě v obci,
současně s tím MěÚ Litovel intenzivně projednával otázku finančního pokrytí celé akce,
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připravovala se i rekonstrukce plynovodní sítě (výměna potrubí). S oběma akcemi se má
započít v roce 2014. Pracovalo se i na projektu obnovy chaty na hřišti. Ten předpokládá
stavbu zděné přízemní budovy o rozměrech 10 x 15 metrů se sedlovou střechou. Náklady
budou kolem 2,5 milionu korun – částka je předmětem dalších jednání s MěÚ, který tlačí
na její snížení. V tomto roce se změnil majitel zámeckého areálu, kterým se stala firma Fulín
a Helfert s.r.o., Slivenecká 113, Praha 5. Areál byl během celého roku mimo provoz, jen
nárazově se prováděly práce spojené s jeho údržbou.
Z významných akcí je třeba jmenovat turnaj v malé kopané PORAZ CUP, kterého se
12. 6. zúčastnilo 8 družstev, večer následovala taneční zábava. V září (25. 9.) uspořádal
Klub vojenských důchodců Dobruška zájezd do Chudobína, kdy na programu byla
prohlídka místních kostelů s historickým výkladem. Tradiční akce pro děti „Bobřík odvahy“,
jejímž pořadatelem je občanské sdružení Přátelé Chudobína se letos uskutečnilo v nové
atraktivní lokalitě na Pardusce, v blízkosti vodárenské stanice. Akce se zúčastnilo více než
700 dětí a dospělých. Ohlas byl velmi příznivý a poděkování za náročnou organizační
práci patří členům občanského sdružení a jmenovitě panu Michalu Dračkovi. Tato
společnost připravila 27. 12. Pochod po stopách zbojníka Parduse, kdy po zdolání kopce
následovalo zapálení vatry, společenská zábava a občerstvení. ,,Marškumpačka“ čítala
30 mužů a žen, velitelem byl pan Radek Šperlich.
Z iniciativy osadního výboru vydal MěÚ Litovel barevné propagační leporelo
Chudobínské kostely, kdy text a foto připravil pan Vlastimil Nedoma, který je i autorem
zprávy pro kroniku.
MYSLECHOVICE
Již roku 1131 byl proveden zápis o Mizlechovicih, o čtyři století později se běžně hovoří o
Myšlechovicích, německy však o Michlowitz. Za původem názvu stojí mužské jméno
Myslech. Jde vlastně o zdrobnělinu složeného jména obsahujícího výraz mysl (například
Myslibor, Bolemysl). Stejně jako sousední Haňovice obsahuje název obce koncovku ice,
která napovídá, že zde žili potomci Myslechovi. Další Myslechovice již v ČR nenajdeme,
obce s podobným komponentem mysl však nejsou výjimečné (Myslejovice, Mysletice).
K 31. 12 2013 žilo v obci 368 obyvatel, 193 žen a 175 mužů. Věková struktura byla tato: 38
dívek (průměrný věk 4,84), 32 chlapců (4,66), 155 žen (44,98) a 143 mužů (45,7). Průměrný
věk všech obyvatel Myslechovic byl 37,61 roku. Tato krásná vesnice se opět rozrostla o
další obyvatele. Je to dáno tím, že je zde hezké prostředí, a proto se tady stále staví nové
rodinné domky. Díky tomu se obec rozrůstá o nové spoluobčany, kterých je o 27 více než
v roce 2012. Nejstarší občankou Myslechovic je stále paní Jenovefa Vogelová, která na
sklonku roku oslavila úctyhodných 90 let. Dětí v Myslechovicích rok od roku přibývá.
V letošním roce měli radost z narození nového človíčka hned ve 12 rodinách. Bohužel ve 4
rodinách zavládl smutek, a to proto, že se museli navždy rozloučit se svými blízkými.
Odchod každého člověka je těžký a bolí, ale takový je koloběh života a nezbývá nic
jiného než se s tím smířit. Jak napsal František Hrubín „Kdo v srdci žije, neumírá …“
Jako každý rok zahájil sbor dobrovolných hasičů svoji činnost pořádáním hasičského
plesu. Tentokráte se ples konal v sobotu dne 12. ledna 2013. Pro velký úspěch z loňského
roku se o hudební produkci postarala skupina DANDY BAND z Přerova. Po hasičském plese
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pak v únoru následuje další ples, a to maškarní Šibřinky. Ty se konaly v sobotu dne 23.
února 2013. Přítomné masky si mohly zadovádět při tónech hudební skupiny ASTEOR. O
zábavu dětí se postarala olomoucká agentura Gong. V první polovině roku se pak konaly
další dvě tradiční hasičské akce, které už neodmyslitelně patří k Myslechovicím. Tou první
bylo námětové cvičení, které se konalo v sobotu dne 11. května 2013. Nejen, že se do
Myslechovic sjely hasičské sbory, které symbolickým požárním útokem a následným
položením věnce k pomníku padlých 1. a 2. světové války uctily jejich památku, ale
s touto akcí bylo spojeno také přátelské posezení v zahradě kulturního domu. Ohřát se
mohli u táboráku anebo při tancování na písničky skupiny RAMPACH BAND. Druhou
hasičskou akcí, která se konala na začátku léta, byl Memoriál Františka Vogla. V letošním
roce se konal již jubilejní 30. ročník. A dalším důvodem k oslavám bylo i jedno významné
výročí - Sbor dobrovolných hasičů Myslechovice oslavil 70. výročí od svého založení.
V pátek 21. června 2013 se od 20.00 hod. konal karneval s hudební skupinou
MOTORS. Byla to spíše zábava pro mladé, ale i starší ročníky si přišly „zakřepčit“ a
zavzpomínat si na doby, kdy i oni byli mladí. V sobotu 22. června 2013 se konal již zmíněný
30. ročník Memoriálu Františka Vogla. Ale nebyl to ten klasický memoriál, jak ho známe.
Tentokráte mu před jeho samotným zahájením předcházela mše svatá v místní kapli sv.
Michaela. Sloužil ji cholinský farář pan Josef Trtík. Po mši svaté pak následovalo požehnání
hasičským stříkačkám přítomných sborů, které se přijely zúčastnit soutěže v požárním útoku
o putovní pohár. Letošního kulatého ročníku Memoriálu Františka Vogla se zúčastnilo
celkem 7 hasičských sborů. Z toho byla 4 družstva mužů, a to domácí Myslechovice,
Měrotín, Mladeč a Haňovice a 3 družstva žen, a to opět domácí Myslechovice, Měrotín a
Haňovice. Mužům i ženám z Měrotína se podařilo obhájit první místo z loňského roku. Na
muže s časem 16,25 a ženy s časem 21,74 nikdo z dalších soutěžících nestačil. Domácí
družstva mužů i žen obsadila shodně krásné druhé místo. Muži zvládli svůj útok za 24,63 a
ženy za 22,18. Jako každý rok bylo občerstvení zajištěno, „na zub“ si všichni mohli dát
rybičku, klobásku nebo oblíbenou železnici. K pití byl lahodný litovelský mok anebo něco
ostřejšího. Samozřejmě nechyběly cukrovinky či nealko pro děti. K tomu všemu hudební
skupina HAPPY END rozproudila atmosféru, takže už nic nechybělo k tomu, aby se místní
obyvatelé, ale i přespolní, mohli dobře pobavit. Na oslavy se také přijel podívat starosta
města Litovle pan Ing. Zdeněk Potužák. Nejen, že se zúčastnil mše svaté, ale také promluvil
k hasičským sborům při jejich nástupu před samotnou soutěží v požárním útoku. Poslední,
třetí den oslav, a to v neděli 23. června 2013, si hasiči připravili posezení pro starší
generace. V zahradě kulturního domu pro ně bylo připraveno pohoštění a k tanci a
poslechu jim zahrála hudební skupina RAMAHE BAND. Bylo to takové poklidné odpolední
posezení. I když účast nebyla tak veliká, jak se možná očekávalo, přesto to byla vydařená
akce. K oslavě 30. ročníku Memoriálu Františka Vogla a k 70. výročí založení hasičského
sboru lze pouze dodat, že oslavy se vydařily, jak ke spokojenosti hasičů, tak ke spokojenosti
návštěvníků.
Za účelem zlepšení zázemí při konání kulturních akcí v zahradě kulturního domu,
byly uspořádány hasičské brigády. V sobotu dne 6. dubna 2013 to byla brigáda, jejímž
cílem bylo vykopat nové odpady a upravit prostor v kiosku, který slouží pro obsluhu.
Každoroční brigádou je čištění vody ve vodní nádrži uprostřed obce, kterou myslechovští
nazývají „prádlo“. Voda se čistí vždy týden před konáním Memoriálu Františka Vogla, a to
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proto, aby se při soutěži nezanášely hasičským sborům hadice. Letošní čištění prádla
proběhlo v sobotu dne 15. června 2013. Všech brigád se účastní dobrovolníci z řad bratrů
a sester hasičů. Většinou jsou to vždy jedni a ti samí lidé, kterým osud hasičů není lhostejný.
Bohužel na začátku června opět zasáhly Česko ničivé povodně, které napáchaly značné
škody. Hodně lidem se obrátil život naruby, a poté co voda opadla, potřebovali pomoc
při úklidu následků, které po sobě voda zanechala. Po celé České republice byly
uspořádány různé sbírky ať už finanční nebo materiální. Místní hasiči proto dne 10. června
2013 uspořádali sbírku pro obce postižené povodněmi. Do místní hasičské zbojnice mohli
obyvatelé Myslechovic nosit košťata, lopaty, holínky, čistící prostředky nebo třeba
hygienické potřeby. Všechny věci, které se podařilo nasbírat, se pak zavezly do
postižených regionů. Samotní hasiči se pak rozhodli, že pojedou pomoci do některé
z postižených obcí. Vše bylo domluvené, ale na poslední chvíli z celé akce sešlo.
Postižené obce využily pomoci profesionálních hasičů. I přesto to bylo od
myslechovických hasičů pěkné, že chtěli obětovat svůj čas a pomoct někomu jinému
v nouzi.
Počátek roku 2013 byl v něčem jiný, než tomu bylo v minulých letech. Poprvé jsme
v České republice měli příležitost zvolit si svého prezidenta v přímé volbě. Volby proběhly
ve 2 kolech. První kolo prezidentských voleb se konalo ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
Občané si mohli vybrat hned z 9 kandidátů. V obci bylo ke dni konání voleb 276 občanů
starších 18 let, kteří měli právo volit. Do volební místnosti dorazilo celkem 199 voličů, což
v přepočtu na procenta bylo 72 %. V Myslechovicích vyhrál s 52 hlasy Ing. Miloš Zeman. Ke
dni konání druhého kola prezidentských voleb se o 1 občana zvýšil počet voličů, kteří měli
právo vhodit svůj hlas do volební urny. Celkem tedy bylo v naší obci 277 voličů. Druhé kolo
voleb již naše občany tolik nelákalo. Volební účast byla jen 66 %, což odpovídá 182
odevzdaným hlasům. Opět v naší obci se 114 hlasy vyhrál Ing. Miloš Zeman.
Situace na politické scéně se v roce 2013 vyhrotila natolik, že se na podzim, přesněji
ve dnech 25. a 26. října 2013, konaly volby do Sněmovny ČR. Volební komise se
z celkového počtu 289 osob, které byly zapsány do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu
voličů v Myslechovicích, nakonec dočkala 194 občanů. Při sčítání hlasů vyšlo najevo, že
počet odevzdaných platných hlasů byl pouze 195, z čehož vyplývá, že 2 hlasy, které byly
vhozeny do volební urny, byly neplatné. Volební účast byla docela vysoká, jelikož přišlo 67
% voličů. V těchto volbách v obci vyhrála Česká strana sociálně demokratická s počtem
57 hlasů. Druhé místo obsadilo politické hnutí ANO 2011 s počtem hlasů 29 a na třetím
místě skončila Komunistická strana Čech a Moravy s počtem 23 hlasů. Poté následovalo
KDU-ČSL, TOP 09, ODS atd.
V každé obci je potřeba neustále něco opravovat. Výjimkou nejsou ani
Myslechovice. V letošním roce se podařilo udělat nějaké změny, které přispěly ke
zvelebení obce. Jelikož vrata na hasičské zbrojnici už dosloužila, bylo potřeba je vyměnit.
A tak v rámci investiční akce dostala hasičská zbrojnice nová vrata. Druhou investiční akcí
byla celková rekonstrukce kuchyně v kulturním domě. Podnět k opravě dal osadní výbor
Myslechovice, jelikož stávající stav kuchyně už nevyhovoval požadavkům na její provoz.
Rekonstrukce byla provedena za značné podpory hasičského sboru. Bratři hasiči ve svém
osobním volnu obětavě chodili a podíleli se na její opravě. Díky nim a díky finanční
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podpoře, kterou obec obdržela od města Litovle, je v kulturním domě krásná nová
kuchyně. Celá místnost dostala novou podlahu a stěny se obložily novými obklady.
S koncem roku přichází čas vánoční, a s tím je spojeno rozsvícení vánočního stromu.
V Myslechovicích jej rozsvítili v sobotu dne 7. prosince 2013, a bylo to už potřetí v řadě.
Občanů se na návsi sešlo poskrovnu, protože bylo škaredé počasí a jak se říká „ani psa by
ven nevyhnal“. Foukalo a k tomu se přidala pořádná chumelenice. O zajištění celé akce
a o pěknou zábavu se jako vždy postarala místní děvčata, která jsou členkami hasičského
sboru. Obšírnou zprávu sepsala Hana Tomanová – kronikářka Myslechovic.
NASOBŮRKY
Nad původem tohoto zvláštního jména lehce váhají i autoři Místních jmen na Moravě a ve
Slezsku. Vědí jistě, že roku 1373 je doložena forma Naschiborek (jde pravděpodobně o 2.
pád), z téhož století pochází i výraz Nasoborki. Německá verze není jednotná, doloženy
jsou názvy Nasmeritz či Aschmeritz atp. Němčině přisuzují jazykovědci vliv na českou
podobu názvu. Ten je údajně zdrobnělinou místního jména Našibořice (šlo o vesnici
obývanou rodovými následníky Našibora). K hláskové změně mělo dojít právě skrze
německou variantu Nasmeritz. Druhou možností, kterou autoři považují za méně
pravděpodobnou, je zdrobnění názvu Nosobory. Ten byl posměšným označením pro
obyvatele bojující nosem. Nasobůrky jsou v ČR jediné.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 444 obyvatel, 226 žen a 218 mužů. Statistika věkové struktury
obyvatel vypovídá o tom, že zde žilo 19 dívek (průměrný věk 7,68), 22 chlapců (7,32), 207
žen (49,96) a 196 mužů (44,49). Celkový průměrný věk obyvatel Nasobůrek byl 43,62 roku.
Nejvýznamnější investiční akcí byla v loňském roce zahájená dekontaminace
skládky v Nasobůrkách, dále byla vystavěna dlouho potřebná a žádaná autobusová
zastávka u Alibony. Co se týká života v obci, o prázdninách proběhly oslavy 110 let SDH
Nasobůrky a 100 let školy, dále v lednu charitní a hasičský ples a v září tradiční noční
hasičská soutěž. O 100. výročí školy více v kapitole Školství. Zpracoval pan Radek Ošťádal,
předseda OV.
NOVÁ VES
Tento název není třeba dlouho vysvětlovat. Šlo o vesnici, která byla nově založena
v dávno osídlené krajině. První zmínku o ní máme z roku 1718, to ještě pod německým
názvem Neüdorff. Nová Ves je nejčastější název obce v ČR, celkem je jich přes osmdesát,
z toho asi dvanáct na Moravě.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 237 obyvatel, 118 žen a 119 mužů. Věková struktura obyvatel byla
tato: 24 dívek (průměrný věk 7,54), 22 chlapců (6,59), 94 žen (50,22) a 97 mužů (43,97).
Celkový průměrný věk obyvatel Nové Vsi byl 39,29. Narodily se dvě děti, oba kluci a
zemřeli tři muži.
Investiční akce v roce 2013: Největší akcí byla výstavba nového autobusového
zálivu směr Konice, kterou se několik roků nedařilo provést. Dále byl položen nový asfaltový
koberec na cestu kolem penzionu směrem k hájence a opraven most mezi Haňovicemi a
Novou Vsí. Do kulturní činnosti se nejvíce zapojil nový spolek žen, který si říká Novoveské
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šťabajzny. Pro děti byl uspořádán Dětský maškarní ples s názvem Večerníčkovy pohádky,
Pálení čarodějnic, Dětský den, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu. Vždy
byl pro děti připraven za odměnu balíček. Pro ženy připraveno posezení k Mezinárodnímu
dni žen. Byl uskutečněn cyklistický výšlap na Praděd, kterého se zúčastnilo 30 cyklistů.
Futsalové družstvo SK Profit obsadilo v 2. lize A šesté místo a po podzimní časti je na
sedmém. Družstvo FC Peklo obsadilo ve 4. lize E páté místo s 25 body a po podzimní části
je na třetím místě se 17 body. Areál přírodního koupaliště byl pronajat firmě SQUIDA s.r.o.
z Ořechova u Brna, která zajišťovala občerstvení, výběr parkovného a úklid areálu.
ROZVADOVICE
Obec je založena roku 1276 pod názvem Roswadouich, jeho německá varianta je velmi
podobná, totiž Rosswadowitz. Důvěrně známou příponu –ice netřeba představovat.
Všichni už vědí, že v této vesnici nechal kdysi potomky svého roku jistý Rozvad, je to tedy
ves lidí Rozvadových. Jméno tohoto muže vychází z významu vadit se, překážet. Další
Rozvadovice na mapě české republiky nenajdeme, zato se vyskytují dva Rozvadovy –
známý hraniční přechod do Německa a část obce Úněšov v okrese Plzeň.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 216 obyvatel, 118 žen a 98 mužů. Narodily se 3 děti (2 dívky a
jeden chlapec), zemřeli 2 občané. Ve věkové struktuře obyvatel to vypadalo takto: 31
dívek (průměrný věk 7,1), 17 chlapců (7,18), 87 žen (46,07) a 81 mužů (44,84). Celkový
průměrný věk obyvatel Rozvadovic byl 36,95 roku.
Kulturní činnost zajišťovali dobrovolní hasiči tradičním pečením ryb na 1. máje,
Mikulášskou nadílkou a besídkou a myslivci, kteří pořádají Dětský den. Po dlouholetém úsilí
OV byla zahájena výstavba autobusových zálivů na hlavní silnici Litovel – Olomouc, které
byly dokončeny v říjnu. Současně proběhla instalace nových autobusových čekáren. Před
branou hřbitova byla provedena úprava plochy, kde vznikla zpevněná komunikace a
místa na parkování aut. Uskutečnila se výměna vstupních dveří na společné budově
pohostinství a knihovny. Dřevěné dveře byly vyměněny za plastové. Na kostele byla
provedena oprava a nátěr fasády. Na hřišti proběhla rekonstrukce pánského WC. Byly
vyměněny rozvody vody a odpadů, následně proveden obklad stěn keramickými
kachlemi a na podlahu položena nová dlažba. V nově vznikající ulici na konci obce ve
směru Šargoun byla zahájena výstavba prvního rodinného domu.
SAVÍN
Roku 1353 se hovoří o obci Sawyn, jejíž německé pojmenování je prakticky stejné jako
české – Sawin. Ve jménu vesnice najdeme dodnes známé, třebaže nepříliš frekventované
mužské jméno Sáva. Přípona ín vyjadřovala obvykle přivlastnění osobě, jejíž jméno bylo
zakončeno hláskou a. jde tedy o ves patřící Sávovi. Savín je v ČR pouze jeden.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 140 obyvatel, 66 žen a 74 mužů. Věková struktura obyvatel byla
tato: 8 dívek (průměrný věk 9 let), 13 chlapců (7,69), 58 žen (47,78) a 61 mužů (46,3 roku).
Celkový průměrný věk obyvatel Savína byl 41,19 roku. Počet zemřelých občanů byl 6,
počet narozených 2.
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V oblasti zlepšení občanské vybavenosti, došlo k rekonstrukci dětského hřiště
umístěného v areálu pod kulturním domem, přičemž byly z rozpočtu města vynaloženy
finanční prostředky v řádu cca 200 000 Kč. Sbor dobrovolných hasičů jako tradičně
uspořádal akce - hasičský ples, stavění máje, Dětský den, kácení máje, 2x soutěž v
požárním sportu (muži, veteráni) s kulturním programem a občerstvením, kulturní akce
v areálu Výletiště na Pindě, výroční schůzi atp. Sbor dobrovolných hasičů také učinil
významnou investici v řádu cca 90 000 Kč, když odkoupil od Města Litovel pozemek se
zbořeništěm u hasičské nádrže. Pozůstatky původně tam stojícího rodinného domu
následně členové SDH ve svém volném čase odklidili a připravili pozemek k zvelebení, aby
tam mohli vyvíjet kulturně společenskou činnost k oddechu a zábavě jak pro své členy,
tak i pro ostatní občany. Dále SDH provedl generální opravu elektroinstalace a osvětlení
v areálu Výletiště na Pindě. Bylo rozhodnuto o prodeji Turistické ubytovny (bývalá škola),
přičemž OV doporučil prodej předmětné nemovitosti místnímu občanovi a následně
podpořil převod do vlastnictví stávajícího nájemce.
TŘI DVORY
Třídvory jsou doloženy v roce 1618, v 19. století se píše Tři dwory. Německou verzí a
doslovným překladem je Dreyhöffen. Dvůr byla samostatně stojící hospodářská usedlost,
v tomto případě se na jednom místě nacházely usedlosti tři. Vesnice Tři Dvory se nachází
také u Kolína a toto jméno nese i několik samot u Králík, Chotěboře a Osové Bítýšky. V ČR
se vyskytují také Čtyři Dvory, Sedm Dvorů, řada Nových Dvorů, Svobodné Dvory, Hruškové
Dvory a mnoho dalších.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 237 obyvatel, 110 žen a 127 mužů. Ve věkové struktuře byly tyto
údaje: 8 dívek (jejich průměrný věk byl 7,13), 14 chlapců (8,57), 102 žen (47,39) a 113 mužů
(46,4 let). Celkový průměrný věk obyvatel Tří Dvorů byl 43,27 roku.
Dne 23. března proběhl sběr odpadků, když Svaz dobrovolných hasičů Tři Dvory
(SDH) uskutečnil každoroční sběr odpadků podél silnice Tři Dvory – Litovel a Tři Dvory –
Pňovice. Ani spoluobčané nezklamali a odpady byl naplněn plný kontejner. 30. dubna se
konal již 4. ročník pálení čarodějnic s průvodem masek čarodějnic po obci se čtyřmi
zastaveními u Balatků, Skácelových, Ryšavých a Beranů. Podáváno bylo domácí cukroví
od místních hospodyněk, vše zakončeno na hřišti zapálením hranice a rejem „čarodějnic“.
Dobrovolní hasiči uspořádali 20. června, naprosto netradiční „Vánoce v létě“, kdy
dobrovolní hasiči uspořádali čtvrtý ročník této recesistické akce s kapry v kádi a vánoční
výzdobou. Sokolská organizace pořádala 6. července v pořadí již 64. Velký letní karneval.
Z akcí v závěru roku 2013 stojí pozornost posezení (15. 11.) když aktiv osadního výboru
uspořádal pro seniory „Sousedské posezení“ s občerstvením a hudbou v místní restauraci a
30. listopadu rozsvícení vánočního stromu před hasičskou zbrojnicí s dechovou hudbou
pana Petráše z Pňovic.
UNČOVICE
Ve 14. století byl proveden zápis o obci Honcowicz. Původní H bylo na začátku 20. století
z oficiálního názvu odstraněno, v nářečí se však dochovala podoba Hončovice, německá
podoba jména je Huntschowitz. V pojmenování Unčovic se zachovalo mužské jméno
Uneč nebo Unče, které je zdrobnělinou některého ze složených jmen s komponentem uně
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či uněj, který má význam: lepší. Přípona – ovice napovídá, že šlo o obec, v níž sídlili rodoví
potomci tohoto Unče. Od stejného křestního jména je odvozen například i nedaleký
Uničov. Unčovice jsou však v ČR jen jedny.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 397 obyvatel, 203 žen a 194 mužů. Věková struktura obyvatel byla
tato: 28 dívek (průměrný věk 7,5 roku), 29 chlapců (7,62), 175 žen (48,97) a 165 mužů (47,20
roku). Celkový průměrný věk obyvatel Unčovic byl 42,21 roku). V roce 2013 zemřeli v obci
tři občané a narodily se dvě děti. Nejstarší občankou je paní Marie Zemenová, která
oslavila 99. narozeniny.
Nejvýznamnější investiční akcí byla výměna oken a dveří v budově místní sokolovny.
Akce stála kolem 1,2 milionu korun. Následně poté proběhlo ještě lakování a lajnování
parket, což zvýšilo možnost využívání této budovy za účelem sportu, zejména badmintonu,
fotbalu a florbalu. Pokračovalo se i v údržbě venkovního areálu, kde bylo dokončeno
zastřešení venkovního posezení. Dokončeny byly i drobné práce ve sklepě sokolovny, kde
se vybudovala „vinárna“ ze starého sklepa sloužící jako prostor pro rodinné či klubové
oslavy. Zbývá ještě položit dlažbu.
O společenský a kulturní život se stará především místní TJ Sokol, Chovatelé
Unčovice a místní fotbalisté. Jako každý rok probíhají sportovní turnaje, zápasy, dětský den
apod. Po mnohaleté pauze začali hrát místní hráči opět šipky. Největší kulturní akcí je
místní sokolský maškarní ples, který má již mnohaletou tradici a velmi dobrou pověst, je
vždy laděn tematicky a letošním tématem byl Hollywood. Zúčastnilo se ho více než 70
masek a dohromady přes dvě stě lidí.
Poprvé se občané věnovali i hudbě a v prosinci díky učitelce ZUŠ Litovel, Pavlínce
Kotrbové (Dostálové) z Unčovic, uspořádali klavírní besídku s dětmi. Její žáci, celkem asi 23
dětí, hráli v místní sokolovně na klavír, kytaru a flétnu. Byl to velice pěkný kulturní zážitek
v důstojném prostředí. Zprávu zpracoval Ing. Pavel Remeš, předseda OV Unčovice
VÍSKA
Roku 1479 se hovoří o Vesce, o sto let později se píše Wiska. Německý název Mühldörfel
znamená mlýnská víska, tedy vesnička, ve které stál mlýn. Mlynářství má ve Vísce
předlouhou tradici. Je doloženo, že zde byl mlýn již v 1. polovině 15. století. Význam názvu
této obce je zřejmý dodnes. Šlo a stále jde o malou vesničku. Po celé ČR se nachází
kolem 20 obcí téhož jména – obvykle jde o malou vesničku, samotu nebo součást jiné,
větší obce. Kromě nich existuje řada vísek s přívlastky jako Malá, Velká aj. Je organizováno
setkání Vísek, více viz Události.
K 31. 12. 2013 žilo v obci 99 obyvatel, 52 žen a 47 mužů. Věková struktura byla tato: 7 dívek
(průměrný věk 8 let), 5 chlapců (7), 45 žen (52,87) a 42 mužů (52,45 roku). Celkový
průměrný věk obyvatel Vísky byl 47,2 roku.
Z investiční výstavby jde o vybavení kuchyňky v zázemí KD (nový nábytek s prodejním
pultem, vestavěnou varnou deskou a ohřívačem vody). Kulturní, společenské a sportovní
akce: 2. 2. 2013 Tradiční „Sósedské hasičské bál s hudbou Modrá Rosa“ – pořadatel SDH;
14. 6. Rockfest Víska – každoroční setkání 2 místních a dvou pražských skupin Shooters a
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SerieVL (za místní) a Faust a Exfiles z Prahy – pořadatel SDH Víska; 22. 6. Sraz Vísek ČR
v obci Vísky u Boskovic – Sraz Vísek ČR a Sraz Vísek ČR a SROV (mezinárodní akce s účastí
okolo 1000 lidí); 5. 7. - 9. ročník závodů hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“
zvítězilo družstvo Ješov (účast 10 družstev – Víska, Chválkovice, Chořelice, Ješov, Savín,
Myslechovice, Nasobůrky, Luká, Měrotín, Skrbeň); 6. 9. Hudební zábava – The Shooters a
Rampach band, pořadatel SDH Víska; 27. 12. 5. ročník koštu slivovice. V tomto ročníku
obsadil 1. místo – Luba Zedník, 2. místo pan Uvízl, 3. místo Václav Baloun. Zpracoval Michal
Zlámal, předseda OV Víska.
Údaje o městu Litovli jsou uvedeny v kapitole O Litovli… Pro úplnost je uvedeme
k celkové sumarizaci. Ve městě Litovli a Chořelicích žilo k 31. 12. 2013 7 279 obyvatel, 3 697
žen, 3 582 mužů. Statistika věkové struktury má tyto údaje: 511 dívek (jejich průměrný věk
byl 6,68 roku), 507 chlapců (6,66), 3 186 žen (48,99) a 3 075 mužů (45,83). Celkový
průměrný věk obyvatel Litovle a Chořelic byl 41,74 roku. Celkem za město a místní části
jde tedy o 9 846 obyvatel, 5 004 žen a 4 842 mužů. Věková struktura k uvedenému datu
byla tato: 706 dívek (průměrný věk 6,73), 695 chlapců (6,72), 4 298 žen (48,73) a 4 147
mužů 45,8 roku. Celkový průměrný věk všech obyvatel byl 41,52 roku.
Pár demografických zajímavostí: nejnižší průměrný věk mají obyvatelé Myslechovic
(37,61), nejvyšší obyvatelé Vísky (47,2); nejmladší dívky i chlapci žijí také v Myslechovicích
(4,84 resp. 4,66), nejstarší dívky v Savíně (9 let), chlapci ve Třech Dvorech (8,57 roku);
nejmladší ženy pak v Rozvadovicích (46,07), muži v Chudobíně (43,6), nejstarší složení
obyvatel má Víska – průměrný věk zdejších žen je 52,87 roku a mužů 52,45 roku.
Zajímavá je i statistika věkového složení vždy po 5 letech: děti do 1 roku 100 (43
dívek, 57 chlapců); 1 – 4 roky 398 (212, 186); 5 – 9 let 475 (237, 238); 10 – 14 let 426 (213,
213); 15 – 19 let 468 (247, 221); 20 – 24 let 658 (303 žen, 355 mužů); 25 – 29 let 620 (279, 341);
30 – 34 let 700 (357, 343); 35 – 39 let 847 (402, 445); 40 – 44 let 698 (330, 368); 45 – 49 let 717
(351, 366); 50 – 54 let 633 (300, 333); 55 – 59 let (623 (333, 290); 60 – 64 let 727 (384, 343); 65 –
69 let 598 (301, 297); 70 – 74 let 438 (245, 193); 75 – 79 let 319 (189, 130); 80 – 84 let 215 (140,
75); 85 – 89 let 146 (105, 41); 90 – 94 let 36 (29, 7); 95 – 99 let 4 (4, 0); žádného stoletého
nemáme!
Ještě statistika změn událostí od 1. 1. do 31. 12. 2013: narození 101, sňatky 52, změny
příjmení 43, změny jmen 4, rozvody 22, úmrtí 125, změny bydliště 637 u 9 846 obyvatel v živé
evidenci.

15. MIKROREGION LITOVELSKO
Z kalendáře Mikroregionu Litovelsko uvádíme významnější akce: XII. ples
Mikroregionu Litovelsko (25. 1.); seminář pro starosty s návštěvou židovských památek
v Úsově a památníku v Leštině (3. 3.); křtiny knížky Obrázky z Litovelska (18. 4.); účast na
Urbis Invest v Brně (23.–27. 4.); Létohraní v Seničce – George a Beethovens (5. 7.); seminář
Mikroregionu Odersko (15.–16. 10.); účast na Regioinvestu Olomouc (7.–8. 11); premiéra
filmového spotu Litovelsko na sokolovně (8. 11.); návštěva obce Hrabětice a relax v Laa
an der Thaya (13. 11.). Rada mikroregionu zasedala 8. 3., 11. 6. a 22. 11.; valná hromada
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18. 4., 26. 9. a 10. 12. 2013. Mikroregion Litovelsko vydal během roku 2013 trhací mapy
Řeka Morava a Lesánkova cyklotrasa; propagační skládanku Pozvánka do Litovle a
romantického okolí 3. Byly natočeny 2 filmové spoty: Litovelsko a Zvyky na Litovelsku;
vytvořeny nové webové stránky Mikroregionu Litovelsko (1. 11.), vydány kapesní
kalendáříky (9. 12.), kalendář na rok 2014 s fotografiemi z knihy Obrázky z Litovelska a
textilní kalendář na rok 2014 s Gustavem Frištenským. Zajímavými projekty bylo setkání se
zastupiteli v rakouském Gamlitzu (vítěz Entente Florae Europe 2012) 16 –17. 5. a setkání se
zastupiteli v obci Modrá u Velehradu 17.–18. 9. 2013. Akce připravila, koordinovala a
zprávu poskytla manažerka Mikroregionu Litovelsko paní Eva Vaňková.
Jako zajímavost uvádíme přehled znaků 18 obcí ve správním obvodu ORP Litovel
(obec Slavětín jej dosud nemá) pod titulkem: Od kohouta k pelikánovi aneb Cesta za
symbolikou obecních znaků. Můžeme se dovědět, co znamenají symboly na nich
zobrazené, a kde se na znaku vzaly.
Heraldika je tajemný jazyk. Znak, v našem případě obecní, je šifrovaná zpráva, která v
jediném obrazci, kde všechno má svůj přesný význam, vypráví o historii, geografii i běžném
životě obyvatel. Dříve náležely znaky především městům. Dnes je tomu jinak.
BÍLÁ LHOTA - znak: dělený štít, nahoře v modrém poli zlatý vykořeněný dub, dole ve
stříbrno-červeně polceném poli vyniká dolní polovina palečného kola opačných barev,
schválen: 4. 6. 1998. Symbolika: Staletý strom, dub, v horní části znaku, odkazuje na
arboretum. Palečné kolo v dolní části je erbovní figurou domácího vladyckého rodu,
píšícího se po Bílé Lhotě.
BÍLSKO - znak: v zeleném štítě pod červenou hlavou se třemi stříbrnými kužely tři dole
spojené odkloněné zlaté obilné klasy, krajní s listem, schválen: 18. 3. 2003. Symbolika: Bílsko
náleželo od 14. století až do r. 1589 olomouckému biskupství. Tuto nejstarší historii
připomíná hlava štítu, v níž jsou tři stříbrné kužely v červeném poli, převzaté ze znaku
diecéze, která má ovšem kuželů osm.
Na nejstarší obecní pečeti z r. 1749 jsou tři obilné klasy vyrůstající z jednoho stébla, které
jsou použity i ve znaku. Zelená barva štítu symbolizuje zemědělství.
BOUZOV - znak: v modrém štítě vzhůru plovoucí stříbrná ryba, schválen: 7. 10. 2003.
Symbolika: Na mladší pečeti Bouzova z r. 1747 se objevuje vyobrazení ryby obrácené
hlavou nahoru. Ryba se objevuje i na další pečeti a na pozdějších obecních razítkách. Jde
o tzv. znak vydržený – to znamená symbol spontánně vzniklý a potvrzený nepřetržitým
letitým užíváním. Ryba se objevila v pečeti pravděpodobně v souvislosti s rybníky v okolí
Bouzova.
ČERVENKA - znak: v červeno-zlatě šikmo děleném štítě vpravo šikmá stříbrná radlice,
vlevo tři černá vlnitá břevna, schválen: 19. 1. 2007. Symbolika: Červené pole naznačuje
jméno vsi Červenka, stříbrná radlice je převzata z dochované pečeti Červenky z roku
1710. Zlaté pole naznačuje umístění vesnice na Hané a tři černé vlnité pruhy vychází z
původního názvu obce Schwarzbach (Černý potok).

161

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
DUBČANY - znak: ve zlato-modře děleném štítě vztyčený zelený žalud se zlatou číškou,
provázený nahoře dvěma vztyčenými přivrácenými zelenými dubovými listy, dole
stoupajícím zlatým půlměsícem, schválen: 31. 5. 2005. Symbolika: Autor se ve znaku rozhodl
použít tzv. mluvící znamení, ovšem tak, aby se odlišoval od jiných obcí majících v názvu
slovo dub. Na tento strom odkazuje jednak dominující žalud, jednak dva dubové listy.
Zlatá barva symbolizuje okolní hanácké lány. Zlatý půlměsíc měli ve znaku bratři Medvídek
a Zbyněk z Dubčan, nejstarší předkové staré vladycké rodiny připomínané v souvislosti s
první písemnou zmínkou o obci.
HAŇOVICE - znak: v červeném štítě pod stříbrnou hlavou s modrou mříží stříbrný hrot s
modrou lilií, schválen: 28. 11. 2000. Symbolika: Podle ústní tradice, nepodložené však
písemnými prameny, byla původní haňovická kaple zasvěcená jednomu z nejznámějších
římských mučedníků, sv. Vavřinci, který byl v roce 258 údajně usmrcen opékáním na roštu.
Tento světec byl znázorněn i na obou nejstarších dochovaných pečetích obce Haňovice z
let 1749 a 1758. Rošt ve znaku je atributem sv. Vavřince, lilie je zase heraldické znamení
Prakšických ze Zástřizl, kteří vlastnili Haňovice a Kluzov do roku 1623. Kužel představuje znak
olomoucké kapituly, k níž patřily Haňovice i Kluzov po roce 1623.
CHOLINA - znak: v modrém štítě pod červeno-zlatě polcenou hlavou se třemi osmihrotými
hvězdami opačných barev vyrůstající stříbrný dvouocasý lev s červenou zbrojí, schválen:
14. 3. 2002. Symbolika: Nejstarší historii Choliny prezentuje figura lva z erbu pánů z Choliny
(psali se také z Konice a byli ve své době počítáni k předním moravským rodinám, stejně
jako páni ze Šumvaldu, Kokor či ze Žerotína, s nimiž měli společné kořeny). Barvy jejich
erbu ovšem nejsou známy, proto byly voleny s ohledem na vžité heraldické postupy a
pravidla (modrá barva mimoto symbolizuje potok Cholinku, protékající katastrem obce).
Mariánskými symboly jsou osmihroté hvězdy, provedené v erbovních barvách
významného moravského rytířského rodu Zoubků ze Zdětína, kteří měli v cholinském
kostele rodinnou hrobku.
LOUČKA - znak: v zeleném štítě stříbrný kráčející kohout s červenou zbrojí podložený zlatou
berlou, schválen: 5. 10. 2004. Symbolika: V nejstarším období své historie, ve 14. století,
náležela Loučka olomouckému klášteru Hradisko. Opatská berla ve znaku připomíná tuto
příslušnost ke klášteru. Kohout je převzat z nejstarší známé obecní pečeti z roku 1672.
LUKÁ - znak: v modrém štítě stříbrný poutník držící v pravici zahnutou hůl, v levici džbán,
provázený vlevo nahoře hvězdou, vše zlaté, schválen: 5. 10. 2004. Symbolika: V pečetním
poli nejstarší obecní pečeti obce Luká je postava muže – poutníka, který drží v levé ruce
hůl, v pravé džbán. V roce 1756 byl zhotoven nový typář, v jehož pečetním poli byla
zobrazena poněkud odlišná postava Jana Křtitele (jemuž je zasvěcen kostel v Luké). Na
přání představitelů obce byla figura poutníka s holí a džbánem z nejstarší obecní pečetě
přenesena i do návrhů obecních symbolů Luké. Novým prvkem je pouze zlatá hvězda,
umístěná heraldicky vlevo v hlavě štítu, převzatá z erbu stavebníka zdejšího barokního
kostela, Antonína Winklera z Winklerbergu.
MĚROTÍN - znak: v červeném štítě stříbrný liliovitě zakončený vydutý klín, v něm postavený
modrý meč, schválen: 5. 10. 2004. Symbolika: Obecní znak využívá jako základního motivu
nejstarší pečeti obce z roku 1726. Tato pečeť má v kruhovém pečetním poli obraz patrona
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kostela, sv. Martina na koni odsekávajícího mečem plášť a podávajícího jej žebrákovi,
klečícímu před ním. Stará pečetní symbolika je originálním způsobem spojena s motivem
zástřizlovské lilie. Ta byla znakem Bertranda Prakšického ze Zástřizl, jemuž Měrotín patřil, než
mu byl r. 1623 zkonfiskován za účast v protihabsburském povstání. Právě tento muž nechal
vystavět dominantu obce, kostel sv. Martina. Znakem obce je tedy meč symbolicky
protínající plášť a vysekávající v něm lilii.
MLADEČ - znak: ve stříbrném štítě dvě červené, krky spojené supí hlavy, vyrůstající z jeho
dolního okraje a držící ve zlatých zobácích zelené dubové snítky se dvěma lupeny a
jedním žaludem, v dolní části zlatý plazící se had se zvednutou hlavou, schválen: 26. 11.
1999. Symbolika: Základem znaku obce je erb pánů z Vlašimi, kteří Mladeč vlastnili v letech
1448–1533 – jsou to dvě supí hlavy ve stříbrném štítě. Z obecní pečetě Mladče z roku 1631
byly převzaty dubové snítky, symbolizující mj. i les Doubravu. Z obecní pečetě Sobáčova
pochází zlatý plazící se had.
NÁKLO - znak: v zeleném štítě stříbrný kůl s červeným heroldským křížem, provázený
přivrácenými stříbrnými husími hlavami s krky, se zlatými zobáky a červenými jazyky,
schválen: 17. 10. 1997. Symbolika: Dvě husí hlavy s krky odkazují na starou pověst, podle níž
byla nákelská tvrz dobývána nepřáteli, leč marně. Až jednoho rána se nenápadně
přikradli k hradbám. Přepadení zabránilo jen hejnou husí, jež se vzneslo a křikem obyvatele
tvrze vzbudilo. Z vděčnosti si dal vladyka Mikuláš jejich hlavy do znaku. Červený kříž v bílém
poli je znakem svatého Jiří, jemuž je zasvěcen nákelský kostel.
OLBRAMICE - znak: v červeno-zeleně polceném štítě stříbrný beránek se zlatou zbrojí, s
obojkem se zvonkem na krku, obojí zlaté, který levou přední nohou přidržuje zlatou žerď se
stříbrnou korouhví s ocasem nesoucí k žerdi obrácenou červenou zavinutou střelu,
schválen: 25. 11. 2011. Symbolika: Beránek je převzat z menší pečeti, již Olbramicím roku
1672 udělil jejich majitel Ondřej Leopold Volčinský z Volčína. Toto znamení bylo doplněno
praporcem s figurou tzv. zavinuté střely, převzaté jak z erbu prvních historicky známých
držitelů vesnice pánů ze Štrálku z rozrodu Benešoviců, tak současně z erbu Ondřeje
Leopolda Volčinského. Malým doplňkem je zvonek zavěšený na beránkově krku, symbol
místní barokní zvonice.
PŇOVICE - znak: červeno-stříbrně polcený štít, vpravo zlatá vztyčená radlice hrotem
nahoru, vlevo tři černá šikmá břevna, schválen: 21. 6. 1999. Symbolika: Od poloviny 14. do
poloviny 16. století vlastnili Pňovice páni ze Sovince. Jejich erb, červeno-stříbrně polcený
štít, v jehož stříbrné polovině byla tři šikmá černá břevna, byl vzat jako základ obecního
znaku. Do červené poloviny byla navíc umístěna radlice, jež byla spolu s krojidlem
vyobrazena na původní pečeti.
SENICE NA HANÉ - znak: polcený štít se zelenou hlavou, v ní zlaté zkřížené kosy hroty dolů a
bez násad, přeložené stříbrno-červeně polcenou růží se zlatým semeníkem; v pravém
červeném poli zlatá kvádrovaná věž s cimbuřím a jedním černým oknem, levé stříbrné
pole se třemi černými kosmými břevny, schválen: 14. 6. 2000. Symbolika: Kosy na zeleném
poli ve znaku představují nepřímé mluvící znamení, vyjadřují seno, zemědělství, louky. Kosy
jsou přeložené stříbrno-červeně polcenou růží se zlatým semeníkem, jedním z erbovních
symbolů kláštera Hradisko, jemuž patřila část Senice již od 11. století. Tři černá kosmá
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břevna v pravém poli odrážejí znak pánů z Kunštátu, kteří část Senice vlastnili od 2.
poloviny 14. století.
SENIČKA - znak: stříbrno-červeně sníženě dělený štít, nahoře vyrůstá přirozená červená růže
se zlatým semeníkem na zeleném stonku se čtyřmi listy, dole tři stříbrné kužely, schválen: 4.
6. 1998. Symbolika: Senička je jediná obec, od níž se bohužel nepodařilo získat význam
jejího znaku. Stejně jako sousední Bílsko má však ve znaku tři stříbrné kužely, jež odkazují na
olomoucké biskupství, jež tedy pravděpodobně obec kdysi spravovalo. Pětilistá růže je
podle Encyklopedie heraldiky mj. symbolem Panny Marie nebo Krista, snad tedy odkazuje
k nim.
STŘEŇ - znak: v zeleném štítě stříbrný rak s červeným heroldským křížem na krunýři,
schválen: 14. 1. 2000. Symbolika: Stříbrný rak je převzat z dobové pečeti obce z roku 1706
a představuje vodní říši v řece Moravě. Zelený štít zase symbolizuje lesy a flóru, které obec
obklopují. Červený kříž na stříbrném krunýři raka zastupuje znak sv. Jiří, jemuž je zasvěcena
místní kaple.
VILÉMOV - znak: v zeleném štítě pelikán ve zlatém hnízdě krmící krví z vlastní hrudi tři
mláďata, všichni ptáci jsou stříbrní se zlatými zobáky, schválen: 12. 1. 1996. Symbolika:
Symbol pelikána převzal Vilémov do svého znaku z původní pečeti, již mu r. 1662 udělil
Vavřinec Jan Rudavski a r. 1672 potvrdil nový majitel panství Ondřej Leopold Volčinský.
Pelikán krmící vlastní krví svá mláďata je klasickým symbolem křesťanské lásky a
sebeobětování, odráží téma oběti Krista sytícího věřící svým Tělem a Krví (eucharistie). Tyto
křesťanské symboly vkládaly obce do svých pečetí nejčastěji v době baroka, kdy byly
Čechy silně katolizovány.
Převzato z LN 1/2014 s laskavým svolením redaktorky LN Mgr. Heleny Kaštilové.

16. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA, s.r.o.
Společnost byla založena 19. 11. 1992 městy Litovel a Uničov a obcemi Červenka,
Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov, Hnojice, Medlov a Haňovice, v tomto roce vstoupila do
společnosti obec Vilémov. Jednatelem společnosti je Ing. Zdeněk Potužák, prokuristou Ing.
Helena Stoupová, předsedou dozorčí rady Mgr. Blahoslav Papajk. Předmětem podnikání
je provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
V současné době má společnost 4 provozy: Litovel, Medlov, Červenka a Mladeč. Během
roku nedošlo k žádným personálním změnám a současný stav pracovníků odpovídá
aktuálním potřebám společnosti. Základní kapitál společnosti je ve výši 760 000 Kč.
Hospodaření společnosti je závislé na vodném a stočném, které tvoří 97 %
z celkových tržeb. Ceny se neměnily, cena vodného byla 24,74 Kč, s 15 % DPH 28,48 Kč,
stočného 23,49, s DPH 27,01 Kč, celkem pak 48,23 Kč resp. 55,46 Kč. Plánovaný zisk byl
2 050 000 Kč, ovšem podařilo se jej zvýšit. Za rok 2013 byl zisk 3 142 000 Kč a plán byl
splněn na 105,31 %. V provozním okruhu činnosti byl zisk 3 153 000 Kč, o 469 000 Kč více než
v roce 2012. Obrat společnosti byl 61,5 milionu Kč, náklady byly sníženy o 1,3 %. Celková
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aktiva společnosti se během roku 2013 zvýšila o 6 milionů korun. Vlastní kapitál je k 31. 12.
2013 vykázán ve výši 71 124 000 Kč.
V roce 2013 byla přijata rozsáhlá novela zákona o vodovodech a kanalizacích,
která se významně promítne do chodu společnosti. Do společnosti vstoupila obec
Vilémov a byl zakoupen celý vodovodní řad obce Haňovice. Největší investicí byla
výstavba vodovodního propojení mezi ulicí Žerotínova a obcí Tři Dvory za 5,5 milionu korun
a výstavba vodovodu v lokalitě Pavlínka za 1,2 milionu korun. Významnou investicí bylo
zakoupení odstředivky pro ČOV Litovel a její zprovoznění za 3 380 000 Kč.
Opravy byly provedeny v hodnotě 6,6 milionu Kč. Celkově bylo opraveno 40
poruch na vodovodních řadech a 62 na veřejných částech vodovodních přípojek. Ztráty
vlivem poruch na vodovodní síti na skupinovém vodovodu Čerlinka jsou 15 %, což je
hluboko pod průměrem ČR.

17. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST
Společnost v roce 2013 dovršila svoji dvacetiletou existenci i úsilí o vybudování
moderní teplárenské firmy ve městě. Po dvouleté přípravě byla modernizována kotelna
Vítězná. Na základě energetického auditu byla rekonstruována většina domovních
předávacích stanic na sídlišti Vítězná a zároveň instalován kondenzační výměník na
jednom z kotlů. To zvýší účinnost výroby tepla na kotelně o několik procent. Byla zde také
postavena nová kogenerační jednotka pro společnou výrobu elektřiny a tepla o výkonu
400 kilowat. Zisk z provozu tohoto zařízení má posloužit k trendu postupného snižování ceny
tepla pro odběratele. Kotelna v lokalitě Uničovská je ovšem již 20 let v provozu a zde
instalované plynové kotle jsou již zastaralé, proto v průběhu dalších tří let bude nutno
zpracovat projekt na rekonstrukci této kotelny.
V personálním obsazení společnosti nedošlo k žádným změnám, předsedou
představenstva je i nadále Ing. Jan Fiala. Z ekonomického hlediska došlo v roce 2013 ke
snížení zisku. Bylo to zapříčiněno především abnormální situací na trhu s energiemi. Cena
silové elektřiny poklesla na historické minimum, naopak cena zemního plynu oproti
předpokladu, neklesla, ale po zásahu České národní banky k oslabení koruny, stoupá.
Výroba elektřiny ze zemního plynu proto není ekonomicky tak zajímavá jako v letech
předchozích. Je předpoklad, že se tento trend v následujících letech zvrátí. Hospodářské
výsledky společnosti jsou i přesto dobré.
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18. TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace
Celkový hospodářský výsledek TS ve výši +1 057 365 Kč je tvořen mírnou ztrátou (127 290 Kč) v hlavní činnosti a ziskem (1 184 655 Kč) ve vedlejší činnosti, což koresponduje
se zásadami tvorby zisku v hlavní a vedlejší činnosti příspěvkových organizací. Na kladném
hospodářském výsledku ve vedlejší činnosti se nejvíce podílí středisko lesů ziskem 789 700
Kč, což je o 117 000 Kč více proti roku 2012, dále středisko dopravy s 294 000 Kč a středisko
veřejné zeleně se 137 400 Kč. Na středisku veřejného osvětlení je zisk 95 800 Kč, a to je o
38 600 Kč více proti období minulého roku díky plnění zakázek pro cizí organizace. Kladný
hospodářský výsledek a poměrně vysoký zisk ve vedlejší činnosti, jakož i jeho meziroční
nárůst, je výsledkem organizace činnosti a práce TS Litovel ve vazbě na další využití
kapacit při zajišťování zakázek pro třetí osoby.
Výnosy organizace celkem jsou tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele,
který činí 17 858 606 Kč po vrácení 65 394 Kč na účet zřizovatele z úspory energií dle zásad
pro hodnocení závazných ukazatelů stanovených Radou města a dále jsou tvořeny
tržbami za vlastní výkony a ostatními tržbami (celkem 789 733 Kč v součtu). Uvedené
výnosy nestačily pokrýt výši nákladů celkem v hlavní činnosti, ztráta 127 290 Kč byla
pokryta ziskem z vedlejší činnosti organizace. Výsledek hospodaření organizace za rok
2013 celkem za hlavní a vedlejší činnost ve výši 1 057 365 Kč je velmi příznivý.
Plánované výnosy za rok 2013 za hlavní a vedlejší činnost celkem byly splněny na
104,3 % a plánované náklady byly čerpány na 102,3 %. V rámci schváleného příspěvku na
činnost v roce 2013, stanoveného TS Litovel zřizovatelem, byly také stanoveny řediteli
příspěvkové organizace 3 závazné ukazatele, tj. spotřeba energií, mzdové náklady a
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a tyto byly dodrženy.
Hodnocení plnění těchto závazných ukazatelů bylo předloženo zřizovateli na jednání
Rady města samostatně.
Hlavní účel a předmět činnosti dle Zřizovací listiny a Dohody o plnění hlavního účelu
činnosti:
Údržba komunikací:
Podle zřizovací listiny a Dohody o plnění hlavního účelu činnosti zajišťují TS Litovel
údržbu komunikací města Litovel a jeho místních částí, která se dá rozdělit do 2 hlavních
oblastí. Je to údržba místních komunikací zajišťující sjízdnost a schůdnost v zimním období
v měsících listopad až březen, která je prováděna dle vydané interní směrnice
(aktualizované každý rok pro dané zimní období) a realizována vlastními pracovníky a
mechanismy TS a také částečně v malé míře dodavatelsky ve vybraných obcích. Období
1. čtvrtletí 2013 s náročnějšími klimatickými podmínkami (časté ledovky) přineslo
nadprůměrné zvýšení provozních nákladů k zajištění požadované úrovně sjízdnosti a
schůdnosti komunikací a bezpečného provozu na nich. Při této činnosti bylo
spotřebováno na údržbu vozovek a chodníků v roce 2013 celkem 139,5 tun soli a cca 10
tun drtí, a to převážně v první polovině roku. Výdaje na nákup soli včetně dopravy činily
396 182 Kč.
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Pro kvalitnější údržbu komunikací a dopravní služby bylo v roce 2013 zakoupeno
nové vozidlo Multicar M27 sklápěč s přídavným zařízením pro zimní údržbu (radlice, sypač,
zametací kartáč). V porovnání s okolními městy Olomouckého kraje byla údržba vozovek
a chodníků prováděna včasněji a kvalitněji, s rychlým odstraněním závad ve sjízdnosti a
téměř na bezproblémové úrovni.
Druhou oblastí údržby městských komunikací jsou opravy a menší rekonstrukce povrchů
silnic a chodníků a čištění povrchů těchto MK.
K čištění a zametání silnic, vybraných chodníků a cyklostezek je používáno strojně
vozidlo Bucher, které bylo nasazováno na MK dle potřeb města a požadavků obcí –
místních částí. Celoroční průběžné čištění chodníků MK zajišťují ručně 4 pracovníci –
počišťovači dle plánu a přidělených částí města. V letním období bylo zajišťováno čištění
vozovek v Litovli kropením vozidlem TS Uničov a PS Tři Dvory. V závěru léta a na podzim
byla na tuto činnost již použita nová vlastní kropicí nástavba na vozidle AVIA. V průběhu
roku byla realizována po zimě oprava poškozených asfaltových povrchů a výtluků na
vozovkách v majetku Města Litovel dodavatelsky tryskovou metodou firmami NVB Line,
Sekne Olomouc a KSB a živičnou směsí firmou Termál Rojíček v celkové hodnotě 479 184
Kč. Byly to opravy MK v ulicích Číhadlo, Studentů, Šmakalova, Bezručova, Kollárova,
Vítězná, U Koupaliště, Novosady, Rybníček, vjezd na ulici Revoluční, lesní cesta Pavlínka,
ulice Červenská, Dukelská - autobusový záliv. V obcích proběhly opravy MK touto
metodou v Savíně, Nové Vsi, Unčovicích, Březovém a Myslechovicích na návsi.
Chodníky ve městě, jak je známo, nejsou v dobrém stavu, neodpovídají dnešní
době a provozu, hodně jich je zastaralých s popraskanou dlažbou a nevhodným podložím
a zasloužily by podstatně větší investice k jejich celkové rekonstrukci z rozpočtu města.
Částečné rekonstrukce chodníků, které TS zabezpečují vlastními pracovníky, nestačí na
podstatné vylepšení stavu a zřejmě neuspokojí litovelskou veřejnost. V rámci svých
kapacitních možností provádí TS opravy chodníků ve dvou kategoriích, a to rychlé
nahodilé menší opravy s předlážděním a novým usazením a lokální výměnou dlažby nebo
přeložky a rekonstrukce chodníků většího rozsahu, kde došlo i k výměně nevhodného
podloží za novou štěrkovou konstrukci pod dlažbou v celém opraveném úseku. Při
provádění kompletních rekonstrukcí chodníků pracovníky TS dochází k úspoře městských
financí. Když by tyto práce zadával cizím dodavatelům zřizovatel za vyšší ceny, čerpány
by byly prostředky z rozpočtu odboru MHaSI.
Tyto větší opravy v rozsahu cca 250 m2 byly provedeny v ulicích BezručovaSochova, Dukelská před mostem od ulice Kysucká, v ulici Šmakalova, Uničovská a na
zastávce Nová Ves. Ve spolupráci se stavební firmou Vymětal byla provedena kompletní
rekonstrukce chodníku s novou zámkovou dlažbou a obrubníky v délce 100 m proti firmě
HEAD na ulici Palackého. Menší opravy chodníků s přeložením uvolněné dlažby (většinou
30x30 cm) se provedly u zastávky na ulici Uničovská k cukrovaru, na ulici Vítězné proti
parkovišti u Alberta, ulici Šmakalova, dále v ulicích Komenského, Havlíčkově a Husově.
Bezbariérové úpravy byly provedeny předlážděním nájezdů v ulici Palackého u mlýna a
obchodu paní Jaškové, v ulici Šmakalova a Červenské byl také vyměněn velký počet
odvodňovacích žlabů podél parkoviště u Alberta. V průběhu roku 2013 byly dvakrát
vyčištěny kanalizační jímky s koši na MK města. V plánovaných cyklech v souladu se
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Zákonem o ochraně veřejného zdraví (258/2000Sb.) byla prováděna deratizace
kanalizací, zejména na sídlištích firmou Marek Litovel v hodnotě 37 571 Kč.
Činnost počišťovačů byla zaměřena hlavně na ruční úklid chodníků a
dočišťování komunikací jak v zimním, tak i v letním období, dále na vysypávání a sběru
odpadků z odpadkových košů ve městě. Částečným tříděním tohoto odpadu na plasty a
papír dochází ke snížení množství směsného komunálního odpadu likvidovaného firmou
.A.S .A a tím ke snížení výdajů za likvidaci tohoto městského odpadu. Kromě těchto
činností zajišťují 4 pracovníci – počišťovači úklid parků a MK od psích exkrementů, úklid a
obsluhu veřejných WC, úklid autobusového nádraží a čekáren, likvidaci plevelů postřikem
na místních komunikacích ve městě, a místních částech – dvakrát ročně. Nad běžný
rámec je také zajišťován úklid při významných venkovních kulturních a společenských
akcích jako jsou Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, vánoční akce na náměstí a
podobně.
Údržba veřejného osvětlení: V hodnoceném roce byla zajišťována jeho údržba a
opravy jednak podle harmonogramu a potřeb vyplývajících z revizní zprávy, ale také
velmi časté práce spojené s okamžitým odstraňováním závad a operativním řešením
poruch VO. Poruchy bývají způsobené stářím a opotřebením materiálu (svorkovnice,
světla – výbojky), poškozením kabelů při stavebních pracích a v zimním období vlivem
změny teplot v podloží. Kromě zajišťování provozu a údržby VO vlastními 2 zaměstnanci
jsou určité práce a služby zajišťovány dodavatelsky cizími organizacemi. Za tyto služby na
úseku VO bylo zaplaceno 165 097 Kč, z čehož největší finanční objem představovala
plánovaná revize VO ve městě, zbývající objem tvořil náklad za zátěžovou zkoušku 40
stožárů, úhrada faktur za zaměření a lokalizaci poruch a drobné rekonstrukce VO.
V rámci vylepšení a obnovy vánoční světelné výzdoby byly pro osvětlení a výzdobu
zakoupeny 2 nové ledkové závěsy instalované přes ulici u lékárny a Záložny a další LED
řetězy na vánoční strom. Pro tradiční výzdobu na ulici Vítězné u Alberta bylo zakoupeno
10 kusů nových řetězů instalovaných na stromy výměnou za staré, nefunkční. Opakujícím
se a trvalým problémem je technický stav stožárů VO (a to nejen v Litovli) a dosluhující
životnost, jejichž postupná výměna není realizovatelná z příspěvku Města. Je snahou
Města pro takovou investici získat finance z dotačních zdrojů. Pro účely stavebních
povolení bylo v roce 2013 vydáno 49 vyjádření k žádostem o umístění sítí VO ve správě TS.
Náklady v hlavní činnosti na opravy a údržbu VO v roce 2013 činily 1 704 256 Kč.
Údržba veřejné zeleně: Hlavní náplní prací na úseku veřejné zeleně bylo jako
v předcházejících letech sečení travnatých ploch v katastru města Litovle a místních
částech, prováděné většinou všude v 5 cyklech. Proti minulému roku, kdy produkce
travnatého odpadu včetně listí činila 538 tun, došlo v roce 2013 k navýšení množství zelené
hmoty na 658 tun a další neuvedené množství travnaté hmoty je mulčováno bez sběru,
hlavně traktorem s cepákem. Je třeba zdůraznit, že likvidace zelené hmoty díky dobrým
vztahům se ZD Unčovice je pro nás, resp. město Litovel, zatížena pouze náklady na
dopravu na skládku družstva, které zelenou hmotu dává do orné půdy a to momentálně
přináší nemalé úspory.
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K údržbě zeleně ve městě a obcích bylo využíváno během vegetačního období 5
kolových sekaček (z toho 4 Etesie a 1 Kubota) a spolu s nimi 4 pracovníci s křovinořezem.
K nakládce posečené zelené hmoty a následné přepravě na úložiště se používal traktor
s přídavným vysavačem na sklápěcím vleku. Ve špičce je nasazován na posílení nakládky
i nakladač UN 053. Výše uvedenou činnost včetně kácení stromů, štěpkování, frézování
pařezů nebo rekultivace záhonů provádí TS dle možností i pro cizí subjekty za úhradu, čímž
je kladně ovlivňován hospodářský výsledek ve vedlejší činnosti a tvorba zisku celkem. Ve
vedlejší činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 137 407,68 Kč.
V předvegetačním a povegetačním období jsou prováděny úpravy zelených
ploch zaměřených na rekultivaci poškozených trávníků s doplněním zeminy a osetím.
K tomuto účelu je využíván malotraktor VEGA s nesenými adaptéry. V roce 2013 TS pořídily
na kontejnerovou Avii cisternovou nástavbu s kropicím zařízením a čerpadlem na zalévání
květin, které bylo již využito v letních měsících. V rámci údržby veřejné zeleně je
prováděno ošetřování stromů, okrasných keřů, výsadby záhonů a květináčů. V červnu byly
na náměstí Přemysla Otakara v rámci inovace květinové výzdoby instalovány 2 pyramidy
s vysázenými muškáty (300 ks), které zkrášlily a oživily prostor před radnicí.
V součinnosti s odborem ŽP zajišťují TS ořezy a kácení stromů v Litovli a místních
částech města. V roce 2013 bylo na základě požadavku pokáceno 121 stromů, z toho 56
na povolení OŽP, včetně frézování pařezů. Větve z ošetřených a pokácených stromů a
keřů jsou štěpkovány a část je aplikována na záhony. Celková produkce za rok byla 80
tun štěpky, z toho 8 tun bylo použito jako substrát ke stromkům a na záhony a 72 tun
dodáno OÚ Bouzov na palivo do obecní kotelny. V roce 2013 TS spolupracovaly s firmou
Pajonková Chudobín, která realizovala výsadbu nových květinových záhonů a průběžnou
údržbu zeleně (zejména keřů) ve vybraných lokalitách. Úsilí vynaložené na údržbu zeleně v
„Hanáckých Benátkách“ je dobrým počinem pro kladné hodnocení Litovle jak ze strany
návštěvníků, tak samotných obyvatel našeho města.
Oblast hospodaření v lesích: V lesích města Litovle a lesích společenství obcí se
hospodaří na celkem 525,99 ha, z čehož 161,92 ha je společenství obcí s podíly: 65 %
Město Litovel, 20 % Bílá Lhota a 15 % Měrotín a zbývajících 364,07 ha jsou lesy Města
Litovle. Podle hektarového výměru je sledována bilance příjmů a výdajů. V roce 2013 bylo
vytěženo na těchto lesních pozemcích 2.543,9 m3 dřeva proti plánu 2.415m3. Příjmy tak
byla 3 669 785 Kč, výdaje celkem 2 880 084, takže čistý zisk byl 789 701 Kč.
Doprava: V roce 2013 bylo vozidly organizace ujeto 75 298 km, což je téměř shodné
s rokem 2012, jen o 279 km méně. Stroji a zařízeními bylo odpracováno 3 633 motohodin (v
min. roce 3 587 Mth). Spotřeba PHM celkem za hlavní a vedlejší činnost činila ve
finančním vyjádření dle účetní uzávěrky 1 440 533 Kč, tato částka byla obdobná jak
v roce 2012, zaplatilo se o 35 928 Kč méně proti minulému roku. Tento pokles je v podstatě
ovlivněn mírným meziročním snížením cen PHM (proti r. 2012 nafta v průměru o 0,46 Kč/l a
benzín o 0,61 Kč/l méně).
V hlavní činnosti byly náklady za PHM 1 237 436 Kč, proti 1 286 887 Kč v roce 2012, tj.
nižší o 49 451 Kč. Ve vedlejší činnosti byl náklad za nákup PHM 203 098 Kč, což je o 13 524
Kč více proti minulému roku. Uvedený nárůst spotřeby ve vedlejší hospodářské činnosti
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souvisí s vyššími výkony vozidel při zajišťování požadavků a služeb pro třetí osoby, zejména
při přepravě stavebních a sypkých substrátů sklápěcími vozidly společně s využitím
univerzálního kontejnerového vozidla, které je kromě přeprav stavebních materiálů stále
více využíváno na přepravu palivového dříví zákazníkům.
Technické služby Litovel likvidují odpady ze zeleně města a kromě toho po jarním a
podzimním sběru větví od občanů zpracovávají tyto větve štěpkováním s následným
využitím štěpky pro vlastní potřebu, nebo pro třetí osoby v rámci hospodářské činnosti. Po
dohodě trávu a listí dál využívá ZD Unčovice na základě uzavřené smlouvy jako zelenou
hmotu v rámci přihnojování a zkvalitnění zemědělské půdy.
Úklid a údržba hřbitovů: Technické služby zajišťují úklid a údržbu hřbitovů v Litovli,
Rozvadovicích, Třech Dvorech a Chudobíně, kde je věnována patřičná péče a úsilí na
pořádek a zajištění funkčnosti zařízení. Centrální hřbitov v Litovli prošel v roce 2013
celkovou rekonstrukcí v hodnotě necelých tří milionů korun, která byla prováděna
dodavatelsky, a kde investorem bylo Město, odbor ŽP přes dotaci MŽP. Je třeba zdůraznit,
že TS vznesly několik závažných připomínek, které byly ze strany dodavatele akceptovány,
a z celkového pohledu se podařilo dílo, ke kterému se veřejnost vyjadřuje pochvalně.
Hřbitov v Litovli je udržován jedním správcem, který se stará o celkový provoz a údržbu,
což obnáší sečení, vyhrabování listí, údržbu chodníků a čistotu sociálního zařízení.
Pracovníci TS také provádějí dlaždičské práce, kácení, opravu omítek, čištění žlabů a
opravy vozovek. V roce 2013 byla pozornost věnována úklidu a vylepšení celkového
vzhledu hrobových míst, kde jsou pochovány významné osobnosti města.
Zbývající tři hřbitovy, které spadají pod město Litovel, byly udržovány se stejnou péčí
a je třeba poznamenat, že v letních měsících po sečení jsou hřbitovy uklizeny včetně
hrobů, což není samozřejmostí na jiných hřbitovech. Lze kladně hodnotit, že oddělení
bytového hospodářství MěÚ Litovel ve spolupráci s TS přistupuje k péči a údržbě hřbitovů
tak, jak si to tato pietní místa zasluhují.
Reklamní činnost: V průběhu roku 2013 bylo vylepeno 2 561 ks plakátů a 269 ks
horizontů na 390 akcí. V roce 2013 se za tuto službu utržilo více jak 133 000 Kč, což je
pokles oproti roku 2012 přibližně o 6 tisíc korun. Výlepové
plochy slouží i v obcích,
v místních částech města Litovle, kde se ale výlepová činnost za úplatu neprovádí. Dozor
provádějí sami předsedové osadních výborů. Kapacita pro výlep plakátů je oproti
minulému období nezměněna. Na všech sedmi stanovištích jsou 3dílné plochy, což je dle
zkušeností dostačující. Stále větší oblibu si získávají výlepové plochy HORIZONT pořízené ve
spolupráci s odborem MHaSI Městského úřadu, kterých je nyní 16 kusů. Jsou umístěny na
sloupech veřejného osvětlení.
Provoz koupaliště a sauny: Rok 2013 byl významným mezníkem v provozování
koupaliště v Litovli. Po dlouho očekávané rekonstrukci či výstavbě nového, která byla
zahájena pod názvem Revitalizace městského koupaliště Litovel na podzim roku 2012,
bylo 1. srpna 2013 otevřeno toto nové městské koupaliště – přírodní koupací biotop, které
bylo vystavěno z dotačních finančních prostředků se spoluúčastí města v celkové
hodnotě přes 20 milionů Kč, když dotace činila cca 50 % celkové částky. Nové přírodní
koupaliště s množstvím zajímavých dětských herních prvků bylo v provozu díky teplému
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počasí nepřetržitě od 1. do 25. srpna, navštívilo ho 8 037 osob a maximální denní návštěva
byla 937 osob v úvodním týdnu měsíce, který měl téměř tropické teploty.
Náklady na provoz nového koupaliště představovaly pro TS Litovel za rok 2013
v účetnictví pouze výdaje za mzdy, které činily 316 800 Kč, ostatní výdaje a příjmy ze
vstupného byly přeúčtovány na město. K zajištění bezpečného koupání návštěvníků byl, i
s ohledem na nově instalované herní prvky, proti minulosti zvýšen počet plavčíků, v ranní
směně dozorovali dva a v odpolední tři plavčíci.
V sauně města Litovle byl provoz zajišťován pod průběžnou kontrolou laboratoře
LITOLAB a KHS Olomouc. Náklady na rozbory vody v roce 2013 byly 14 400 Kč. Saunu
navštívilo 2 580 návštěvníků. Je to o 132 návštěvníků více než v roce 2012. Na tomto
zařízení byla zaznamenána ztráta ve výši téměř 204 000 Kč, což je o 76 000 Kč méně než
v minulém roce.
Ubytovací služby: Ubytovací služby pro třetí osoby na ubytovně Pavlínka jsou
zajišťovány na základě smlouvy o zprostředkování ubytovacích služeb. V průběhu roku
bylo na ubytovně ubytováno celkově 3 764 osob, což představuje pokles o 1 249
ubytovaných proti roku 2012. Pokles ubytovaných v roce 2013 byl způsoben otevřením jiné
ubytovny pro sociálně slabší spoluobčany bez trvalého domova v Litovli a projevil se na
celkovém hospodářském výsledku, který byl ztrátový. Ztráta činí - 80 337 Kč. Přestože má
ubytovna nízký ubytovací komfort, je toto zařízení využíváno kromě ubytování sociálně
slabších občanů také částečně turisty při jejich návštěvách Litovle a okolí, hlavně v letním
období.
Personální oblast: Počet pracovníků k 31. 12. 2013 byl 32 z toho 4 THP, z toho 31
v hlavním pracovním poměru a 1 na dohodu o činnosti. Během roku nastoupili do stálého
pracovního poměru 2 pracovníci, na dohodu o práci 14 (11 v kategorii D pro koupaliště a
zeleň, 3 THP), na dohodu o pracovní činnosti 1, sezónní pracovníci kategorie D zeleň byli 4.
Celkem šlo o 21 přírůstků. Dohody byly ukončeny, sezónní práce též. Do stálého
pracovního poměru nastoupili 2 pracovníci. Profesní i početní složení pracovního kolektivu
organizace je již dlouhodobě nezměněno. U dělnických profesí převažuje zařazení do
třídy 5, třídu 6 mají specialisté automechanik a řidič speciálních vozidel. Nižší třídy mají
pracovníci pomocných profesí jako pomocní zahradníci, počišťovači, pracovnice sauny,
uklízečka. Čerpání mzdových prostředků na platy pracovníků je jedním ze závazných
ukazatelů a v roce 2013 nebyl překročen. V roce 2013 se počet hodin přesčasové práce
snížil o 50 hodin oproti roku 2012. Celkem bylo odpracováno 2.898,5 přesčasových hodin.
Bezpečnost a hygiena práce: V roce 2013 byly evidovány 3 pracovní úrazy bez
následné pracovní neschopnosti (bez zavinění organizace) a jeden pracovní úraz
s následnou pracovní neschopností. Pracovníkům jsou poskytovány pracovní pomůcky
v rozsahu daném vnitřní směrnicí pro poskytování OOPP, dále ochranné nápoje dle
vnitřního předpisu, příplatky za prostředí dle seznamu prací.
Nově byl ve spolupráci s KHS vytvořen Provozní řád na nově vybudovaném přírodním
koupacím biotopu, který byl vypracován a vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č.
238/2011 Sb.
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V roce 2013 byl se souhlasem zřizovatele (dle zřizovací listiny oblast péče o svěřený
majetek) z jeho příspěvku pořízen pro zřizovatele majetek v celkové hodnotě 2 801 002,57
Kč, největší položkou bylo pořízení cisternové nástavby nákladního automobilu Multicar a
jeho příslušenství v hodnotě 2 471 683 Kč. Během roku byl vyřazen majetek v počtu 203
položek v hodnotě 581 928 Kč. Stav majetku organizace k 31. 12. 2013 tak je celkem
19 572 197 Kč.

19. ODPADY
Náklady na likvidaci odpadu stoupnou pro každého obyvatele do roku 2016
nejméně o stokorunu, další zdražení mohou přinést stavby spaloven. To není zrovna
povzbuzující zpráva! Nová odpadová legislativa přinese zcela jistě nejen nové podmínky
na trh, ale také zdražení poplatků za popelnice – tedy pokud se radnice nerozhodnou
zvýšené náklady uhradit ze svého. Pracovní skupina při ministerstvu životního prostředí už
odsouhlasila, že poplatek za skládkování stoupne z pětistovky za tunu postupně do roku
2016 na dvojnásobek.
Obce už letos dostaly možnost zdražit poplatky za odpad z pětistovky až na
tisícikorunu. Většina obcí však nevyužila maximální hranice a drží se spíše kolem šesti až
sedmi stovek. „Další zdražení by bylo sociálně neúnosné. Už teď má po zdražení řada obcí
problémy s vymáháním poplatku od občanů,“ tvrdí šéf České asociace odpadového
hospodářství Petr Havelka. Podle něj navíc začne docházet ke vzniku černých skládek. U
nás jsme zatím na pětistovce a jisté problémy s vymáháním město dlouhodobě má!
Zdražení kvůli poplatku za skládkování jsou však jen drobné v orovnání s tím, pokud
stát skutečně zakáže do deseti let vozit na skládky netříděný komunální odpad. Tím totiž
padne víceméně nejlevnější způsob jeho likvidace, dražší způsob – spalování – se
nákladově pohybuje podstatně výše. Zatímco dnes si spalovny účtují kolem tisíce korun za
likvidaci jedné tuny, dá se očekávat, že cena za likvidaci ve spalovnách bez konkurence
skládek poroste. S cenou kolem patnácti set až dvou tisíc za likvidaci počítají i projekty
nových spaloven. „Bude velmi záležet na tom, zda budou do zákona o odpadech nebo
jiného zákona prosazeny integrované systémy nakládání s odpady a jak vysoko budou
nastaveny poplatky za ukládání odpadů na skládky. To ještě dnes nelze předjímat, ale je
z toho patrné, že bychom měli být velmi opatrní a nečinit nevratné kroky, říká Pavel
Borůvka, obchodní ředitel firmy Marius Pedersen, která provozuje skládky.
Bude nutné ještě více třídit. Právě příjmy z tříděného odpadu dokážou radnicím
vydělat, některé z nich tak lidi k třídění přímo finančně motivují. Podle statistik společnosti
Eko-kom loni poprvé klesl průměrný náklad na obyvatele a likvidaci odpadu z 912 na
necelých 903 korun, za deset let nicméně náklady na hlavu stouply na dvojnásobek.
Obce sice vybírají od lidí kolem pěti až šesti set korun, zbytek ale doplácejí ze svého. Platí
přitom jednoduchá zásada – čím více lidí třídí, tím jsou náklady na likvidaci odpadů nižší.
Nejenže obce nemusí za tříděný odpad platit, ale ještě za něj dostávají peníze, protože
jde o surovinu. Možnosti k dalšímu zvýšení třídění přitom existují. Nedostatečně se využívá
například bioodpad, který podle analýz tvoří až čtvrtinu odpadu v kontejnerech, přitom ho
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lze úspěšně kompostovat. Bioodpad však třídí jen zlomek obcí, zatímco třídění plastů,
papíru či skla už je téměř samozřejmostí.
Bude asi nezbytné dát odpadu šanci na druhý život a třídit. Sešity, obaly na vajíčka,
bundy, zahradní nábytek – to je jen vzorek toho, co vzniká díky recyklaci různých druhů
odpadu. Recyklace je jistě užitečná věc, když z části věcí, které by jinak zaplňovaly
skládky nebo proletěly komínem spalovny, uděláme rozličné potřebné materiály. Co říkají
čísla? Na hlavu každého z nás připadá zhruba 150 až 200 kilogramů vyhozeného odpadu
za rok. Pokud vytřídíme alespoň papír, plasty a sklo a odneseme je do barevných
kontejnerů, za rok se dostane ke zpětnému zpracování až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15
kg skla.
Každý barevný kontejner nejprve putuje se svým obsahem na takzvané dotřiďovací
linky. Papír pak putuje do papírny, kde ho přidají do směsi na výrobu nového papíru. Takto
ho lze recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Vytříděné skleněné střepy se přidají do výchozí
směsi k výrobě nového skla – ušetří se tím jak energie, tak i množství surovin. A velkou
výhodou je, že sklo se dá recyklovat v podstatě až donekonečna. Mnozí ani netuší, že
třeba zimní bunda nebo spacák má výplň z vláken, která pocházejí ze staré PET lahve. A
nejen to – ta se může proměnit v plastový díl do auta, ve vodovodní trubku či novou PET
lahev – stejně kvalitní a přitom o 15 % levnější. Plastové sáčky a tašky zase najdou
uplatnění v podobě nových fólií a různých pytlů, například na odpadky. Ze směsných
plastů se zase vyrábějí třeba plastové chodníky, obrubníky, přepravní palety, plaňky
k plotu, zatravňovací dlažba, zahradní nábytek či protihlukové stěny, které najdou využití u
dálnic. Jejich stopy jsou rovněž ve vybavení dětských hřišť, třeba v podobě plastových
klouzaček, prolézaček … To jsou příklady využití starého odpadu. A pokud nás někdy
přepadnou pochybnosti o smyslu třídění, vzpomeňme si třeba na údaj: jedna tuna starého
papíru zachrání až 14 stromů. A je jasno!

20. KRIMINALITA, PČR, MP
„Rozhodl jsem se pro dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna,“ to zaznělo
v závěru novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause a okamžitě rozpoutalo
bouři nadšení i nevole. Klausova amnestie se vztahuje na pachatele trestných činů, kteří
byli pravomocně odsouzeni do 1. ledna 2013. První vězni se dostali na svobodu již další
den, kdy se do věznic vypravili soudci a státní zástupci, neboť každý konkrétní případ
musel posoudit soud. Teprve poté mohl vězeň opustit bránu věznice. Vězeňská služba o
amnestii dopředu skutečně nevěděla, a tak mnohde nastaly zmatky.
Zatímco Klausův předchůdce Václav Havel za své funkční období vyhlásil tři
amnestie, Václav Klaus tak učinil poprvé, a to u příležitosti 20. výročí vzniku samostatného
Česka. Mají být prominuty nevykonané nepodmíněné tresty nebo jejich zbytky, které byly
uloženy před 1. lednem 2013, které nejsou delší než rok. Ukončit pobyt za mřížemi se
prezident rozhodl také lidem starším 75 let. Vleklé případy souzené déle než osm let se
sazbou do deseti let budou vymazány. Byly prominuty podmíněné tresty lidem, kteří letos
dosáhnou sedmdesáti let, a také těm, jimž byla uložena podmínka nepřevyšující dva roky.
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Amnestie se týká i nevykonaných trestů obecně prospěšných prací a také domácího
vězení. Každý čtvrtý vězeň tak jde domů!
Prezident se rychle vyjádřil ke sporným částem amnestie, protože dobře viděl, jakou
bouři rozpoutal. „Amnestie je mimořádný krok pro mimořádné chvíle. Při významných
příležitostech, jako například při dvacátém výročí vzniku samostatné České republiky,
dává průchod jistému druhu velkorysosti pro ty naše občany, kteří se dostali do rozporu se
státem, s jeho zákony. Je gestem, které chce dát novou příležitost zvláště těm občanům,
kteří hranici zákona sice překročili, ale nepatří mezi recidivisty. Jejich návrat do normálního
života k jejich rodinám a blízkým je něčím jako „druhou šancí“ a v této podobě je také
jistým výrazem smíření a odpuštění jako principu, na nějž bychom uvnitř státu mezi sebou
také neměli rezignovat.“
Prezident jasně vysvětluje, že v žádném případě nebyla impulzem pro amnestii
přeplněnost věznic a že v žádném případě nešlo o konkrétní jedince. O rozsahu kolem
šesti tisíc možných propuštěných, což je asi čtvrtina všech vězněných, věděl, ale přesná
čísla nezjišťoval. Na námitky, že mnozí velcí aktéři závažných hospodářských deliktů, jejichž
trestní řízení se neúměrně vleklo déle než osm let a neskončilo pravomocným rozsudkem,
vyjdou bez trestu, se odvolává na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, který za
nepřiměřenou délku řízení považuje již dobu šesti let! Ovšem lidé oklamaní v různých
podvodných kauzách přemýšlejí, zda je amnestie nepoškodí a strachují se o odškodnění.
Není dobré, že se amnestie týká i těch, kteří spor neúměrně prodlužovali.
Žalobci uvádějí, že osm let často na tuneláře nestačí. Podle státních zástupců se
Václav Klaus mýlí, když říká, že po osmi letech už při stíhání nejde o spravedlnost. Složité
finanční případy podle nich prostě prokázat rychle nejde. Až na výjimky jde většinou o
stamilionové finanční zločiny z devadesátých let minulého století a z počátku tohoto století
(Union banka, Moravia Banka, Fondy TREND a MERCIA, H-Systém aj.). Mnohým vadí
především paušální stopka pro soudy u těchto víceletých kauz. Na amnestii nepochybně
doplatí oběti trestných činů – marně čekaly na rozsudek, satisfakci a náhradu škody. Po
amnestii se obviněný raduje a obětem zbyly jen oči pro pláč – cesta k náhradě škody se
jim výrazně ztíží. Principem amnestie by mělo být obecné nastolení větší spravedlnosti
s ohledem na zájmy poškozených, spravedlnost je ale rozdílná z pohledu pachatelů
trestných činů a jejich obětí. Proto by mělo být nutné hledat rozumnou rovnováhu mezi
zájmy obětí a tresty – a to se teď nějak nepovedlo. Vzhledem k tomu, že jde o mnoho
potenciálních pachatelů ekonomických činů, jako zmanipulovaných konkurzů (např. tzv.
konkurzní mafie kolem soudce Berky), a tedy i o stovky poškozených, asi nebyly
dostatečně zváženy všechny okolnosti.
Jaká jsou tedy oficiální čísla týkající se amnestie? Novoroční amnestie osvobodila
od trestu či obvinění více než padesát tisíc lidí (50 184), a to: 13 154 s nepodmíněnými
tresty (26,2 %), 28 310 s podmíněně odloženými tresty (56,4 %), 3 120 (6,2 %) – zastavení
starých kauz, 5 331 (10,6 %) – obecně prospěšné práce, 269 (0,6 %) – domácí vězení.
Odborníky nejvíce rozčiluje, že přes tři tisíce kauz bylo zastaveno před rozsudkem. Vážných
hospodářských zločinů bylo 17 a podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana zde
budou podány stížnosti proti rozhodnutí o amnestii a žalobci se pokusí dostat pachatele
přece jen před soud. V těch ostatních, obyčejných případech se amnestie z poloviny
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dotkla lidí, kteří dostali podmínku. Prezidentův pardon zbavil trestu hlavně drobné zloděje
či kapsáře (37 % případů), v asi 20 % případů šlo o neplatiče alimentů a asi 4 %
omilostněných tvořili podvodníci. V tomto ohledu byla amnestie spíše přínosná – ulehčila
přeplněným věznicím a zbavila justici drobností, které jí ubíraly sílu řešit těžké zločiny.
Naštěstí se obavy z prudkého nárůstu kriminality po vyhlášení novoroční amnestie
nevyplnily. Během ledna a února dokonce řešili strážci pořádku méně trestných činů, než
ve stejném období loni. Výčet úspor ve výši 180 milionů korun spíše potěší – věznice ušetří
především na jídle, dále za energii, vodu, nákupy oblečení nebo léky. Žádnou zásadní
úsporu však amnestie přinést nemohla – nelze propustit zaměstnance a zavřít celé
vězeňské objekty. Drtivá většina delikventů s trestem domácího vězení šla na svobodu.
Jejich nízký počet (269) vypovídá o tom, že soudy tento alternativní trest udělují jen
zřídkakdy, což je škoda. Téměř polovina všech amnestovaných přitom dostala trest za
maření úředního rozhodnutí nebo neplacení alimentů a právě pro takové provinilce se
přece domácí vězení plánovalo! Zpráva ministerstva vyčíslila i počet trestních kauz, které
se vlečou déle než osm let na více než 3 000 a jejich zastavení vyvolalo nebývale silnou
kritiku, která přispěla až k podání senátorské žaloby na prezidenta Klause za velezradu!
Jen krátce o důsledcích amnestie pro náš kraj. Zaměstnanci úřadů práce nevidí
vyhlídky na nalezení práce pro propuštěné vězně příliš růžově. Pracovních míst je málo i
pro lidi, kteří nemají žádný „škraloup“. Sociální odbory radnic i azylové domy zažily perné
dny. Podle analytika olomouckého úřadu práce Jaroslava Mikšaníka bude pracovní
uplatnění pro amnestované problematické. „Oproti běžným uchazečům o zaměstnání
mohou být tito lidé znevýhodněni svou trestnou minulostí. Samozřejmě to závisí i na oboru,
ve kterém jsou vzděláni, ale také na tom, kolik času strávili ve vězení, zda tam pracovali a
za jakou trestnou činnost byli vězněni. Jejich pracovní uplatnění ovšem nebude
jednoduché vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti a poměrně nízkému počtu volných
míst.“ Nejhůře se jim hledá práce na Jesenicku, kde se objevilo kolem třiceti
amnestovaných. Úřady práce také musí řešit nároky na podporu v nezaměstnanosti. Tu
mohou získat jen ti, kteří mají v posledních dvou letech odpracováno alespoň 12 měsíců,
jinak na ni nemají nárok a nezbude jim než požádat o dávky hmotné nouze. Práce
přibude kurátorům, kteří mají posoudit sociální situaci klientů, pomoci najít práci nebo
získat podklady pro sociální dávky.
Pojďme k jiným kauzám. Kauza otrav metylalkoholem se stala největším případem
v dějinách české kriminalistiky a počtem obviněných předstihla i gang Davida Berdycha.
Policie už obvinila 60 lidí, případ zasáhl jedenáct ze čtrnácti krajů. V kauze figuruje
doposud 500 – 600 svědků. Zcela výjimečná je kauza i co do počtu poškozených: 127 lidí
se otrávilo, z toho 43 zemřelo, dalších 85 se metanolem otrávilo, ale přežilo, ovšem mnozí
oslepli a mají těžké zdravotní následky. Zároveň se potvrdily obavy policistů, že lidé
nezlikvidovali všechen podezřelý alkohol a po čase vytáhli staré zásoby, takže otravy
začaly nanovo. Policie zaznamenala čtyři další úmrtí. Už to vypadalo, že metanolová
aféra, která vypukla loni v září, definitivně končí. Nyní však na otrávený alkohol začali
umírat lidé „v druhé vlně“. Asi 10 000 lahví je pořád v oběhu mezi lidmi, tedy necelých
5 000 litrů pančovaného alkoholu. Zatím padly první podmíněné tresty pro drobnější
distributory – jde třeba o hospodské, kteří jedovatý alkohol prodávali. Sněmovna v reakci
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na otravy schválila v březnu povinnou koncesi pro prodejce tvrdého alkoholu, kterou
dostane každý, kdo o ni požádá. Stát by tak měl mít o prodejcích přehled.
Gambleři často koketují s trestnými činy, což asi vedlo Ústavní soud k vyškrtnutí
sporného paragrafu, který brzdil radnice proti hernám. Potírání heren, které zaplavily
velkoměsta i vesnice, připomínalo dosud tanec v kruhu. Snad tedy nastane zlom. Ústavní
soud v Brně rozhodl, že radní mohou zakazovat na území své obce videoloterní terminály
hned a ne až od ledna 2015, jak jim stanovili zákonodárci. Zástupci ministerstva financí už
oznámili, že se rozhodnutím soudu budou řídit. To však neznamená, že blikající přístroje
začnou kvapem mizet. Starostové se bojí, že ministerští úředníci budou celý proces
protahovat asi tvrzením, že není technicky možné ty desetitisíce protiprávně povolených
přístrojů v celé zemi ze dne na den zrušit… Druhá věc pak je, že zdaleka ne všechna
města jsou nadšenými bojovníky proti hernám v ulicích. Novela loterijního zákona jim totiž
také určila nemalý podíl z odvodů, které provozovatelé heren platí. Do obecních
pokladen tak ročně proudí stovky milionů korun, kterých se radnice nechtějí vzdát. Proti
rozhodnutí soudu se přirozeně bouří majitelé heren. A přidávají obvyklé výhružky o
arbitrážích proti státu, nekontrolovanému bujení nelegálního hazardu nebo růstu
nezaměstnanosti.
I obce a města Olomouckého kraje dostala do rukou tuto zbraň a mají možnost
vykázat videoloterijní terminály z města a nemusí přitom dodržovat takzvanou přechodnou
dobu. Novela loterijního zákona dosud umožňovala provozovat terminály povolené
ministerstvem financí až do konce roku 2014. Překvapivě jsou šéfové samospráv v regionu
zdrženliví, i když se mnohá města v minulých letech proti hazardu postavila. Podle
některých počet přístrojů ve městech stejně klesá, protože ministerstvo už neobnovuje
povolení na jednotlivé přístroje bez souhlasu měst. Uveďme příklad sousedního Uničova,
který už v roce 2011 dal jasně najevo, že od roku 2015 chce mít město bez hazardu a
z restaurací a heren tak zmizí všechny výherní hrací automaty a videoloterijní terminály.
Teď už váhají, protože z hazardu získává město ročně na deset milionů korun a přijít
najednou o tolik peněz do rozpočtu by bylo velmi nepříjemné. Dopadne to tak, že kvůli
uvedené sumě město nejen že neurychlí konec hazardu, ale dokonce změní vyhlášku o
regulaci hazardu tak, aby umožnila provoz heren i po roce 2014. Zajímavá je reakce
starosty Dalibora Horáka: „Na loterijní byznys jsou u nás navázána pracovní místa. Jen
v Uničově je to na padesát míst. Nevím, kde by v současné době tito lidé našli práci.
Regulaci hazardu měl zajistit stát. Ten ale hraje mrtvého brouka a přehazuje odpovědnost
na města. Tato věc by se měla řešit centrálně, protože jinak to dopadne tak, že by
například od nás jezdili hráči po okolí a tam vylepšovali obcím rozpočty.“ Zjistíme, co na to
u nás…
Jak to vypadá na silnicích? Za první pololetí v kraji ubylo nehod, především však
jejich tragických následků. Policisté za sedm měsíců vyšetřovali 2 096 nehod, což je
meziročně o téměř tři desítky méně. Zemřelo při nich osm lidí, z toho na Olomoucku byla tři
úmrtí. Policisté během silničních kontrol také zaznamenali menší počet řidičů, kteří zasedli
za volant s alkoholem v krvi. V celém regionu jich bylo 289, což je o sto případů méně než
loni. Naopak se nepatrně zvýšil počet motoristů pod vlivem drog. Bylo jich 105, což je o
osm řidičů více. Alkohol byl přitom na vině při 142 nehodách. Nejčastěji zatím řidiči
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havarovali kvůli nesprávnému způsobu jízdy, u pětiny případů to byla také nepřiměřená
rychlost. Varovný je počet nehod cyklistů, kterých bylo za pololetí 250 (z toho dvě
smrtelné), 29 cyklistů utrpělo těžká a 179 lehká zranění. To je smutná bilance našeho kraje.
Nejvíce nehod bylo v horkých dnech, které doslova lákaly k projížďkám na kole – a to se
bouralo více než jindy. Často kvůli alkoholu, neukázněnosti a cyklisté také často přeceňují
své schopnosti. Z počtu nehod, v nichž figurovali cyklisté, alkohol sehrál svou roli více než
ve třech desítkách případů. V prázdninovém měsíci nehod kolařů přibývá – nemocnice
teď ošetřily až trojnásobek zraněných cyklistů oproti období před prázdninami. Policisté se
ale u cyklistů setkávají se závažným porušováním dopravních předpisů – nesprávné
osvětlení nebo jízda na neosvětleném kole za snížené viditelnosti (pro Litovel hodně
typické!), nedání přednosti v jízdě, nedodržování bezpečné vzdálenosti a způsob jízdy, kdy
cyklisté jezdí vedle sebe. Jen ojediněle policisté šetří nehody na cyklostezkách.
Protijedoucí kolaři se mohou srazit nebo nabourat při předjíždění – tyto nehody však
většinou končí jen lehkým zraněním.
Vadí nám korupce, ale uplácíme! Češi se domnívají, že nejzkorumpovanější jsou u
nás politické strany a státní úředníci. Sami přitom nejčastěji uplácejí u lékařů a úředníků,
jak to ukázal průzkum Transparency International, kterého se zúčastnilo tisíc lidí. Proč
považujeme politické strany za nejhorší? David Rath ve vazbě, exposlanci ODS ve vazbě,
na čas tam seděla i bývalá poradkyně, nyní manželka, již bývalého premiéra Nečase
Jana Nagyová – tak se na nás hrne politická korupce ze všech stran. Důvěru lidí nemají
ani veřejní představitelé a parlament. Jenže realita je trochu jiná. Výhody u lékařů a
úředníků si loni „kupoval“ každý sedmý Čech. A nezáleželo na tom, zda šlo o bohaté či
chudé, ženy či muže. Lékaře loni uplatilo 15 % pacientů (na Slovensku 28 %, ve Velké
Británii jen 5 %). Po zdravotnictví kvete korupce nejvíc ve státní správě. Třináct procent
Čechů během posledního roku uplatilo úředníka kvůli udělení potřebného povolení či
licence, například na stavebním úřadu či matrice. Většina lidí však nebyla k úplatku
nucena, vyjadřovala tím spíše své poděkování a vděčnost.
Velmi dobře v průzkumu naopak dopadla policie, která vyšla jako jedna
z nejlepších institucí, když ji uplácela pouhá 4 % dotázaných. Asi roste důvěra občanů
v tuto instituci? Také ve vzdělávacím systému přiznala úplatek jen 4 % dotázaných. Je to
asi způsobeno tím, že se zde postupně vytrácejí důvody uplácet. Na řadě soukromých škol
dnes totiž bez většího úsilí lze získat titul. Ačkoliv tedy uplácíme hlavně v každodenních
situacích, za nejzkorumpovanější považujeme politickou scénu. To sice není ve srovnání se
zbytkem Evropy nic výjimečného, ale vymykáme se neustálým nárůstem nedůvěry
v politiku. Svou katastrofální pověst by si měly politické strany uvědomit a ve vlastním
zájmu změnit postoje. Citlivější vnímání tohoto úplatkářství může být ale způsobeno i tím,
že policie častěji rozkrývá závažné korupční kauzy. Vládní protikorupční opatření obecně
Češi považují za neúčinná, ale sami se na jejich potírání podílet nechtějí. Téměř polovina
(!?) z nich by ji nenahlásila, nevěří totiž, že by to vedlo k potrestání viníka. Někteří se také
bojí pro nedostatečnou ochranu oznamovatelů důsledků či prostě nevědí, na koho se
obrátit. Protikorupční linku kabinet již před dvěma roky zrušil. Tak, co si stěžujeme…
Ještě k problému. Korupce – to není žádné velké morální zlo! Méně přijatelné je pro
lidi pracovat načerno nebo řídit opilý. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného
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mínění (CVVM) i poznatků Institutu pro kriminologii úplatky odsuzuje ani ne polovina lidí,
přestože poslední doba je bohatá na různé korupční kauzy. A za takřka normální považují
Češi skutečnost, že někdo využívá známosti při jednání na úřadech. Braní nebo dávání
úplatků je pro nás menší morální prohřešek, než kdybychom kouřili marihuanu. Vysokou
toleranci k využívání známostí máme asi zažitou ještě z minulého režimu, kde to bez strýčků
a známých nešlo a všichni byli zvyklí nějaké hledat. Současné vysoké peněžní úplatky nás
ani moc nepálí, protože se to děje ve vysokých patrech, tak nějak mimo nás. Nejháklivější
jsme na to, co se dotýká naší vlastní kapsy, a tu úplatek poskytnutý nějakou firmou
neohrozí. Ještě benevolentnější než k braní úplatku jsou podle CVVM lidé k jeho dávání.
V očích veřejnosti je to zhruba stejně zavrženíhodný čin jako manželská nevěra. Mezi
nejhorší morální činy patří podle oslovených lidí parazitování na společnosti. Konkrétně jim
vadí, když nezaměstnaní pobírají podporu, aniž si přitom hledají práci. Za absolutně
zavrženíhodné chování pak Češi označují řízení pod vlivem alkoholu, které odsuzuje sedm
z deseti lidí.
Citlivost občanů vůči některým jevům se mění. Trendem posledních pěti let je
rostoucí tolerance k eutanazii a zabití zloděje nachytaného při krádeži. Vysokou toleranci
mají Češi k sociálně patologickým jevům v oblasti intimního života. Když měli oslovení
označit, které činy by trestali, většina z nich projevila velkou benevolenci k prostitutkám a
jejich klientům. Naopak osm z deseti lidí by trestalo šizení na daních a vyhýbání se splácení
dluhů. Zhruba týž počet lidí by tvrdě postihl ty, kteří závažně poškozují životní prostředí.
Vnímají to jako narušení bezpečného prostoru a tedy za něco, co je ohrožuje. Jako větší
moralistky se v mnoha směrech ukázaly ženy. Významně více žen odsoudilo třeba
prostituci. Ale i tady se ukázal generační aspekt, když mladí lidé a muži zaujímají vesměs
liberálnější postoje.
Na konci roku se objevují statistiky a z nich vyplynulo, že v našem kraji narostl počet
dokonaných vražd, když o život přišlo 6 lidí, přičemž poslední oběť zemřela na Štědrý den.
Až na jeden se všechny případy podařilo kriminalistům vyřešit, bez pachatele zůstává jen
smrtelná přestřelka motorkářů v Libině na Šumpersku. Z uvedeného počtu se dvě staly u
nás na Olomoucku a právě jedna u nás v Litovli v říjnu 2013. Byl zde zavražděn
pětatřicetiletý muž a policie o rok staršího muže podezřelého z vraždy zadržela a obvinila.
Policejní statistiky také mapují počty dopravních nehod a jejich příčiny. Vyplývá
z nich, že nedostatečná pozornost při řízení je vůbec nejčastější příčinou nehody.
S počtem 14 151 havárií je daleko před druhou nejčastější příčinou – nepřiměřenou
rychlostí (7 701). Nejvyšší nehodovost je u mladých nezkušených řidičů. Ti podle
dopravních expertů snad obecně podléhají bludu, že jsou nesmrtelní. Už sice tak často
nesedají za volant opilí, zato sebe a ostatní řidiče ohrožují tím, že si ani při řízení neodpustí
mobily či smartphony.
Ze statistik však obecně vyplývá, že na českých silnicích je stále bezpečněji. Letos
na nich zemřelo 538 lidí, tedy o 98 méně než loni a zároveň je to i nejméně od roku 1961,
kdy se začaly statistiky dělat. Experti vyzdvihují i to, že ubývá těžce zraněných – bylo jich
2 782 (loni 2 986). Počty zemřelých naštěstí klesly i mezi motorkáři, kterých celkově zemřelo
61, zatímco v roce 2012 jich bylo o 18 více. Obětí nehod se také stalo nejméně dětí od
roku 1993 a to osm, v roce 2012 jich bylo 14. Snad pro zajímavost počet nehod zaviněných
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řidiči podle věku: 15–17 let 203; 18–24 let 9 403; 25–34 let 13 496; 35–44 let 13 695; 45–54 let
8 715; 55–64 let 6 568 a nad 65 let 4 023. Ještě výsledek průzkumu Evropské asociace
autoškol a společnosti GOODYEAR mezi 23 334 instruktory ve 12 evropských zemích – proč
jsou mladí řidiči nebezpeční: nedostatek povědomí nováčků o následcích nehod 65 %;
nedostatek zkušenosti 62 %; odvádění pozornosti mobily a smartphony 50 %; užívání drog a
alkoholu 49 %; klam o nesmrtelnosti 51 %, rozptylování hlasitou hudbou 21 %; filmová
glorifikace nebezpečné jízdy 33 %. Mohly by pomoci přísnější tresty za způsobení nehody,
více praktické výuky v autoškolách a například i věkové omezení pro řízení silných aut. To
říkají odborníci a nelze než s nimi souhlasit.
Co náš kraj? Na silnicích zemřelo o třetinu méně lidí! Téměř stejný počet nehod a
zraněných jako loni, ale výrazně méně mrtvých, takový byl podle policejních statistik rok
2013 na silnicích Olomouckého kraje. Tento rok byl, co se týče tragických následků
dopravních nehod vůbec nejlepší od vzniku krajského policejního ředitelství. Obětí bylo 27,
zatímco v roce 2012 40, těžce zraněných 178, lehce zraněných 1 367. Nejhoršími měsíci
byly září a říjen, kdy zemřelo šest a čtyři lidé. Nejčastěji se bouralo v pátky a příčinou byl
většinou nesprávný způsob jízdy, což znamená, že se řidiči například nevěnovali plně řízení
a okolnímu provozu. Havárií bylo celkem 4 406, nejvíce - 1 802 - jich bylo na Olomoucku.
Co se týče příčin, jasně opět vede nesprávný způsob jízdy (2 309), nepřiměřená rychlost
(753), nedání přednosti v jízdě (436), ve více než třech stovkách případů pak byli řidiči
opilí. Policisté řešili celkem 37 991 přestupků a uložili při tom blokové pokuty v celkové
hodnotě 14,7 milionu korun. Nejčastějšími dopravními přestupky bylo překročení povolené
rychlosti (17 070), nesprávný způsob jízdy (4 181) a nepoužití pásů a sedaček (2 084).
Ještě rok 2013 v číslech za náš kraj – byl pro policii opět o něco náročnější než ten
předešlý. Policisty zaměstnalo 14 768 trestných činů, z nichž vyřešili polovinu, na
Olomoucku jich bylo 6 381. Ubylo sice loupeží či znásilnění, zato ale více vyšetřovali vraždy,
krádeže a vloupání. Přes pět desítek vloupání, osmadvacet krádeží aut, dvaadvacet
případů sprejerství, třináct loupeží, dvě znásilnění či jedna vražda – takový je řečí
policejních statistik průměrný měsíc roku 2013 v kraji. Zločinci, z nichž zhruba polovinu tvořili
recidivisté, byli oproti roku 2012 opět o něco aktivnější a vliv na to měla mimo jiné i
amnestie. Celková škoda přesáhla miliardu korun.
Uvedených 14 768 trestných činů je o 397 více než v roce 2012, což je zvýšení o
necelá 3 %. Policistům se podařilo objasnit 7 097 případů. Lidé, kteří se v rámci amnestie
dostali na svobodu, následně spáchali 316 trestných činů. Nejvíce práce měli policisté
zase se zloději, když různé druhy krádeží tvořily 58 % všech případů. Mimo jiné šlo o 1 160
krádeží věcí z aut nebo 445 kapesních krádeží, kromě toho ale zloději vykradli 351
rodinných domů, 176 chat či jiných rekreačních objektů nebo 134 bytů. A 331 majitelů už
nenašlo své auto tam, kde ho zaparkovalo.
Krádeže ale přesto netvořily většinu celkově způsobené škody, která dosáhla
hodnoty 1,073 miliardy korun. Majetková trestná činnost totiž tvořila 41 % této částky, o
čtyři procenta více způsobili pachatelé hospodářské kriminality, tedy podvodníci či zloději,
kteří lidem vybrali peníze z účtu ukradenou kartou. Náměstek krajského policejního ředitele
Karel Kadlec říká: „Hospodářské trestné činy tvoří „jen“ 9,5 % trestných činů, ovšem
průměrná škoda na jeden případ je 343 000 korun, zatímco u majetkové trestné činnosti je
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to 51 000 Kč.“ Z policejních statistik také vyplývá, že téměř v 55 % případů, v nichž se
podaří vypátrat pachatele, se ukáže, že jde o recidivistu. U krádeží a vloupání pak
spáchali recidivisté dokonce 76 % všech vyřešených případů.
Z celkového počtu 6 752 stíhaných bylo 194 cizinců a také 269 dětí, z toho 119
mladších 15 let. Z nejzávažnějších zločinů přibylo vražd, kterých kriminalisté vyšetřovali 12,
tedy o 3 více než v roce 2012. Z dalších násilných zločinů přibylo případů úmyslného
ublížení na zdraví (427, v roce 2012 393) a nebezpečného vyhrožování (190/137), naopak
ubylo loupeží (155/175), znásilnění (22/36) či pohlavního zneužívání (26/65). Další údaje jen
na dotvoření obrázku: vydírání (89/90), vloupání do bytů (134/100), vloupání do rodinných
domů (351/219), krádeže aut (331/307), kapesní krádeže (445/404), sprejerství (260/197),
výroba a držení drog (172/130).
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Litovel,
V roce 2013 bylo Policií České republiky prověřováno celkem 542 trestných činů,
které byly spáchány v územním obvodu OOP ČR Litovel. Ve 229 případech těchto
trestných činů byl zjištěn pachatel. Zdejší obvodní oddělení zakončilo rok 2013 se
statistickou objasněností 42,25 %, což ve srovnání s rokem 2012 znamená pokles o 0,77 %.
Lze tedy konstatovat, že úspěšnost při odhalování a objasňování trestné činnosti je s rokem
2012 srovnatelná. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu spáchaných trestných činů o
19 skutků, kdy v roce 2012 bylo prověřováno celkem 523 trestných činů spáchaných
v územním obvodu OOP ČR Litovel. Ve 225 případech byl v roce 2012 zjištěn pachatel a
rok 2012 byl ukončen se statistickou objasněností 43,02 %. Z celkového počtu 542 trestných
činů, u kterých byly v roce 2013 zahájeny úkony trestního řízení, spadá 439 skutků do
obecné kriminality, 13 skutků do hospodářské kriminality a 90 trestných činů spadá do tzv.
zbývající kriminality.
V roce 2013 došlo ke zvýšení nápadu trestné činnosti, tedy ke zvýšení počtu
evidovaných trestných činů spáchaných v územním obvodě OOP ČR Litovel. V této
souvislosti, ve srovnání s rokem 2012, došlo také k nárůstu výše škody, kterou pachatelé
svým protiprávním jednáním způsobili. V roce 2012 byla celková škoda způsobená všemi
pachateli vyčíslena na finanční částku 15 334 000 Kč. V roce 2013, kdy došlo k nárůstu
počtu zjištěných trestných činů o 19 skutků, byla způsobená škoda vyčíslena na částku
16 709 000 Kč, což je o 1 375 000 Kč více, než v roce předešlém. V roce 2013 bylo zkrácené
přípravné řízení /ZPŘ/ u trestních věcí spáchaných v územním obvodu Litovel konáno
celkem ve 109 případech.
Rizikové a kriminogenní faktory: Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností
a příčin, které obecně označujeme kriminogenními faktory. Mezi tyto faktory lze řadit
rozlohu, zalidněnost, sociálně patologické prostředí, recidivu pachatelů trestných činů,
nezaměstnanost aj. Obvodní oddělení Policie České republiky v Litovli je jedno z typově
menších oddělení v rámci Územního odboru Olomouc, avšak naproti tomu se pyšní velkou
rozlohou. V územním obvodu se nachází chatové oblasti u obce Bouzov, Savín a Hynkov,
které rovněž bývají cílem útoků pachatelů trestné činnosti. Oblast vodního zdroje v Nákle
se stává rovněž místem častějšího páchání trestné činnosti. Obvodem prochází cca 17
kilometrů silnic pro motorová vozidla (silnice R 35 Olomouc – Mohelnice). V tomto úseku
rychlostní komunikace R 35 dochází, převážně v zimních měsících i vlivem povětrnostních
a klimatických podmínek, k řadě dopravních nehod. Příčinami bývá zpravidla
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nepřizpůsobení rychlosti povaze a stavu vozovky. Územním obvodem prochází důležitá
železniční síť spojující Olomouc a Českou Třebovou. Mezi další kriminogenní faktory lze řadit
panelovou sídlištní zástavbu s vysokou hustotou obyvatel, s ní spojenou anonymitu
pachatelů trestné činnosti a dostupnost předmětů zájmů pachatelů (parkoviště, nákupní
komplexy, sídla firem aj.). Rovněž nákupní centra, obzvláště v době vánočních svátků,
představují pro nakupující zvýšené riziko v podobě výskytu krádeží odložených věcí z
nákupních košíků či krádeží kapesních. Přilehlá parkoviště těchto supermarketů nabízejí
pachatelům další možnosti páchat trestnou činnost. Jejich protiprávní jednání směřuje na
volně odložené věci ve vozidlech.
V neposlední řadě nelze opomenout stále zvyšující se lhostejnost občanů k trestné
činnosti páchané na veřejnosti, zřejmě často motivovaná také obavou z následné
agresivity pachatelů. V centru pozornosti však zůstává město Litovel. Zde evidujeme více
než polovinu všech spáchaných trestných činů v místní působnosti oddělení v Litovli. Podle
uvedeného rozložení se pak odvíjí nápad trestné činnosti. Jsou to zejména majetkové
trestné činy jako jsou krádeže vloupáním do chat, krádeže dopravních prostředků, zvláště
jízdních kol a vloupání do vozidel.
Páchání trestné činnosti ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří konání hromadných
společenských, kulturních a sportovních akcí, dušičkové období či vánoční shon. V těchto
obdobích evidují policisté zvýšený nápad trestné činnosti, což není pouze záležitostí
litovelského teritoria, nýbrž jde o celorepublikový problém. K rizikovým místům patří místa
odlehlá, jako jsou např. hřbitovy, parkoviště u hřbitovů, místa s malým či žádným pohybem
lidí. Na druhou stranu nutno také podotknout, že k rizikovým místům patří prostory
konaných hromadných společenských akcí, kde se zvyšuje riziko páchání kapesních
krádeží či riziko odcizení volně odložených věcí.
Oproti roku 2012 došlo k poklesu celkově zjištěných osob pachatelů trestné činnosti,
avšak podíl recidivistů se ve struktuře celkové kriminality zvětšil. V roce 2013 se nezletilí,
tedy osoby mladší 15 let, dopustili 2 provinění, kdy v roce 2012 bylo evidováno spáchání
provinění (trestného činu) ve 4 případech. Počet mladistvých pachatelů se ve srovnání
s rokem 2012 zmenšil o 33,34 %, tedy z 3 roku 2012 se zmenšil na 2 roku 2013. Počet
trestných činů spáchaných ženami se ve srovnání s rokem 2012 zmenšil o 9, tedy na
celkových 24. V trestních spisech s místní příslušností OOP ČR Litovel, je evidováno nejvíce
obětí poškozených trestnou činností ve věku 18 let a více, tedy osob dospělých.
Co se týče obětí domácího násilí, tak policisté zdejšího oddělení v roce 2013
prověřovali 28 událostí s incidenty majícími znaky domácího násilí, což je stejný počet jako
v roce 2012. Ve většině případů byly ohroženými osobami ženy a ve většině případů se
prověřovalo násilí fyzické, mnohdy doplněné o jednání mající znaky násilí psychického.
Policisté zdejšího oddělení v roce 2013 v jednom případě využili svého zákonného
oprávnění uvedeného v ustanovení § 44 a následně zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, a násilnou osobu z bytu nebo domu vykázali na dobu 10 dní.
K obětem trestné činnosti přistupují policisté OOP ČR Litovel profesionálně, taktně a
s porozuměním. V co největší míře se u oběti snaží eliminovat nepříjemné následky ze
spáchaného protiprávního jednání. Obětem trestné činnosti jsou policisté schopni
zprostředkovat zdravotní pomoc či pomoc po stránce psychické. Policisté mají dostatek
informací, jak těmto obětem pomoci, a také je řádně využívají.
Každoročně je zde konáno několik kulturních i sportovních akcí, kterých se účastní
mnoho návštěvníků. Mezi tyto akce se řadí Motosraz Unčovice, Hanácké Benátky,
Litovelský Otvírák, Litovelské slavnosti, Free Bobr Cup aj. K zajištění ochrany bezpečnosti
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osob, majetku a veřejného pořádku, jakož i k předcházení trestné činnosti, vyhlašuje
obvodní oddělení bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky škodlivého
jednání. Dle vlastního uvážení a rozhodnutí vyhlašovalo vedení OOP ČR Litovel
preventivně bezpečnostní akce. Byly to opakované akce s názvem dopravně
bezpečnostní akce „X“ či dopravně bezpečnostní akce „Y“. Spočívaly v silničních
kontrolách motorových vozidel a v kontrolách řidičů těchto vozidel. Kontroly byly
zaměřeny na technický stav vozidel či na řidiče těchto vozidel vedoucí ke zjištění, zda
před jízdou nepožili alkoholické nápoje.
V roce 2013 uskutečnilo OOP ČR Litovel: 7 vlastních bezpečnostních akcí
zaměřených na ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti (Hanácké Benátky, Motosraz
Unčovice, Pořádek Náklo, Moravské Hrady-Bouzov, Litovelské slavnosti, Bobr Cup 2013,
Otvírák); a 8 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku bezpečnosti
silničního provozu. Kromě toho se policisté zdejšího oddělení účastnili bezpečnostních akcí
vyhlášených Územním odborem Olomouc, příp. Krajským ředitelstvím policie
Olomouckého kraje celkem v 19 ti případech a 3 celorepublikových akcí (2x volby, 1x 24
BLUE). Obvodní oddělení Litovel zabezpečovalo akce menšího charakteru samo. Akce s
účastí většího počtu návštěvníků zabezpečovalo ve spolupráci s dalšími subjekty
Územního odboru Olomouc. Spolupracovalo s Pohotovostním a eskortním oddělením
KROK, dopravním inspektorátem, Službou kriminální policie a vyšetřování či sousedními
obvodními odděleními. Významným partnerem byla bezesporu Městská policie Litovel, se
kterou mělo OOP ČR Litovel v roce 2013 výbornou a bezproblémovou spolupráci. Při
plnění úkolů Policie České republiky byli policisté OOP ČR Litovel nuceni celkem v 18
případech využít oprávnění k použití donucovacích prostředků, kdy donucovací
prostředky využili v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky.
V roce 2013 bylo zaevidováno celkem 986 přestupků, kdy zpracováno ke konci
roku 2013, tedy řádně ukončeno, bylo 953 přestupků a 33 těchto skutků bude řádně
došetřeno v roce 2014. Přestupků šetřených policií (zejména mimo přestupků v dopravě
vyřízených na místě uložením blokové pokuty) bylo zaevidováno celkem 467, přičemž u
194 případů byl zjištěn pachatel. V porovnání roku 2013 s rokem 2012 bylo zaevidováno o
67 přestupků méně. V roce 2012 to bylo celkem 1053 přestupků, kdy zpracováno ke konci
roku 2012, tedy řádně ukončeno, bylo 1019 a 34 těchto skutků bylo řádně došetřeno
počátkem roku 2013. Přestupků šetřených policií (zejména mimo přestupků v dopravě
vyřízených na místě uložením blokové pokuty) bylo zaevidováno celkem 534, přičemž u
239 byl zjištěn pachatel. V blokovém řízení bylo v roce 2013 vyřešeno celkem 519
přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 227 200 Kč. Ve srovnání s
rokem 2012 je to identický počet provedených blokových řízení avšak s poklesem vybrané
finanční částky za uložené blokové pokuty ve výši 25 100 Kč.
U kriminality mládeže lze pozorovat ve srovnání s rokem 2012 pokles spáchaných
provinění. V roce 2013 jsou evidována celkem 4 provinění spáchaná dětmi, tedy osobami
mladšími 18 let, zatímco za rok 2012 bylo evidováno takovýchto skutků 7. Statistickým
rozborem protiprávních jednání roku 2013 bylo zjištěno, že trestná činnost mladistvých byla
zejména majetkového charakteru.
V roce 2013 bylo v oblasti drogové problematiky zjištěno celkem 5 skutků. Ve
srovnání s rokem 2012 jde o pokles 1 skutku, kdy v roce 2012 bylo prověřováno 6 trestných
činů tohoto charakteru. Osoby páchající tuto trestnou činnost svým jednáním naplňují
obligatorní (povinné) znaky skutkové podstaty přečinu - Nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Při šetření uvedené
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problematiky zdejší obvodní oddělení úzce, stejně jako v roce 2012, spolupracovalo se
specialisty ze Služby kriminální policie a vyšetřování ÚO Olomouc. Nejvíce ohroženou
skupinou v této problematice jsou osoby mladistvé a osoby blízké věku mladistvých.
V roce 2013, stejně jako v roce 2012, nebyl zaznamenán trestný čin s extrémistickým
podtextem. Při prověřování skutků majících znaky extremismu či znaky rasové
nesnášenlivosti spolupracuje OOP ČR Litovel úzce se Službou kriminální policie a
vyšetřování ÚO Olomouc.
Ve srovnání s rokem 2012 byl v roce 2013 zaznamenán nárůst majetkové kriminality
o 43 zjištěných trestných činů. V roce 2013 bylo zaznamenáno spáchání celkem 369
majetkových trestných činů, kdy v 80 případech se podařilo zjistit pachatele. Rok 2013 byl
zakončen statistickou úspěšností v objasňování majetkové kriminality 21,68 %, což ve
srovnání s rokem 2012 znamená nárůst objasněnosti o 4,2 %. V roce 2012 bylo evidováno
326 majetkových trestných činů, v 57 případech se podařilo zjistit pachatele, úspěšnost
objasňování této problematiky činila 17,48 %. Majetková kriminalita je nejrozšířenějším
druhem kriminality zaznamenaným na území OOP zdejší součásti. Z celkového počtu
všech spáchaných trestných činů v územním obvodu OOP ČR Litovel, se tento druh
kriminality vyskytuje v 68,08 %, kdy v roce 2012 byl poměr majetkové kriminality vzhledem k
celkové 62,33 %. Je patrné, že v roce 2013 bylo nejožehavějším problémem vloupání do
ostatních objektů v 99 případech, dále vloupání do obchodů v 19, vloupání do rodinných
domů v 18, vloupání do chat v 8 případech a vloupání do restaurací rovněž v 8
případech. V roce 2013 patřily krádeže prosté mezi druhou skupinu trestných činů
s nejmenší procentuální objasněností. V roce 2013 bylo v územním obvodě OOP ČR Litovel
spácháno celkem 179 evidovaných skutků, kdy ve 38 případech byl zjištěn pachatel, což
znamená statistickou objasněnost 21,23 %. Oproti roku 2012 je nárůst objasněnosti tohoto
druhy kriminality o 0,37 %, kdy v roce 2012 bylo evidováno celkem 187 trestných činů, a z
tohoto počtu byl ve 39 případech zjištěn pachatel.
V roce 2013 je evidován mírný pokles nápadu trestné činnosti v kategorii
hospodářské kriminality. Celkem jde o spáchání 13 trestných činů, což je o 1 trestný čin
méně, než v předcházejícím v roce 2012, kdy bylo evidováno spáchání celkem 14 skutků.
Objasněnost hospodářské problematiky činila na konci roku 69,23 %, což ve srovnání
s rokem 2012 znamená nárůst objasněnosti o 4,94 %. Na celkové hospodářské kriminalitě
má největší podíl trestná činnost týkající se podvodných jednání (podvod, úvěrový
podvod, pojistný podvod, zpronevěra). Tyto trestné činy se prověřovaly celkem v 7
případech s 71,43% objasněností.
V porovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 k poklesu násilné kriminality o 3 skutky.
Byl zaznamenán pokles trestných činů z 30 spáchaných v roce 2012 na 27 spáchaných v
roce 2013, při celkovém nárůstu objasněnosti tohoto druhu kriminality o 1,11 %. Rok 2013
byl ukončen s celkovou objasněností násilné kriminality 77,78 %. V roce 2013 došlo k
výraznému nárůstu trestného činu Nebezpečné vyhrožování. Tento trestný čin byl
zpracováván celkem v 6 případech se 100% objasněností.
V roce 2013 v územním obvodě došlo ke spáchání toho nejzávažnějšího trestného
činu útočícího na tělesnou integritu člověka, a to trestného činu vraždy. Základní skutková
podstata trestného činu Vraždy je upravena v ustanovení § 140 odst. 1 trestního zákoníku,
kdy tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo jiného úmyslně usmrtí. Tento trestný čin, který
byl spáchán v roce 2013, byl ihned objasněn. V roce 2010, 2011 a ani v roce 2012 nebyl
tento trestný čin spáchaný v územním obvodu OOP ČR Litovel prověřován.
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Policisty zdejšího obvodního oddělení bylo prošetřováno, stejně jako v roce 2012,
celkem 28 incidentů se znaky domácího násilí, kdy pouze v 1 případu byl využit institut
Vykázání dle ustanovení § 47 a následně zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Vykázán ze společně obývaného prostoru s ohroženou osobou byl muž, občan České
republiky. Proti provedenému vykázání nebyla vykázanou osobou podána námitka. Z
celkového počtu 28 incidentů se ve většině případů jednalo o znaky fyzického násilí,
kombinované se znaky násilí psychického.
V roce 2013 byly v území OOP ČR Litovel spáchány celkem 3 skutky spadající do
problematiky mravnostní kriminality, což ve srovnání s rokem 2012 (šetřeno 8 trestných
činů) znamená znatelný pokles. V roce 2013 byly spáchány celkem 2 skutky kvalifikované
jako znásilnění, kdy v jednom případě se do současné doby nepodařilo ustanovit
pachatele. Další skutek byl kategorizován jako Ostatní pohlavní úchylka a tento skutek byl
objasněn. Mravnostní kriminalita vyzněla na konci roku 2013 s výslednou objasněností
66,67%.
V roce 2013 bylo prověřováno celkem 40 trestných činů statisticky zařazených do
kriminality ostatní. Z celkového počtu 40 skutků byl v 35 případech zjištěn pachatel, tedy
trestný čin byl objasněn. Objasněnost tohoto druhu kriminality v roce 2013 byla 87,50 %,
což ve srovnání s rokem 2012 znamená mírný nárůst o 0,27 %. Do tohoto druhu kriminality
řadíme např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, sprejerství
aj. Nejvíce zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality byl v roce 2013 trestný čin Maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán v počtu 22 případů s 95,45%
objasněností. V 5 případech bylo prověřováno výtržnictví a trestná činnost v souvislosti s
drogovou kriminalitou. Dále do této kategorie řadíme sprejerství (3x) a protiprávní činnost
mající za následek požár (2x). Ve srovnání s rokem 2012 nutno konstatovat, že došlo k
poklesu páchání protiprávního jednání řazeného do kategorie trestných činů „ostatní
kriminalita“. V roce 2012 bylo prověřováno celkem 47 skutků této kriminality, kdy ve 41
případech byl zjištěn pachatel, objasněnost v roce 2012 byla 87,23 %.
V obecné kriminalitě kategorie zbývající došlo v souvislosti s rokem 2012 k jejímu
poklesu o 8 skutků. V roce 2013 bylo evidováno celkem 90 trestných činů této kategorie
s objasněností 91,11 %, což znamená, že v 82 případech byl policisty zjištěn pachatel. V
roce 2012 bylo evidováno celkem 98 trestných činů této problematiky, v 90 případech byl
zjištěn pachatel a celková objasněnost zbývající kriminality byla v roce 2012 91,84 %. V
této kategorii jsou početně nejvíce zastoupené trestné činy Zanedbání povinné výživy (44
případů) a Ohrožení pod vlivem návykové látky (19 případů), dále problematika týkající se
nedbalostních dopravních nehody.
Policisté obvodního oddělení Litovel zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým
výkonem služby. Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu provádějí
každodenně ve dne i v noci. Dohled a preventivní činnost jsou součástí běžného výkonu
služby. K tomu se každoročně policisté zdejšího oddělení účastní mnoha dopravně
bezpečnostních akcí vyhlášených v rámci Územního odboru Olomouc, Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje či v rámci celé republiky vyhlášené Policejním
prezidiem (celkem 19 akcí). Jsou zaměřené na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích. Nad rámec vyhlášených dopravněbezpečnostních akcí provedlo zdejší OOP ČR Litovel dalších 8 (v roce 2012 – 14 akcí)
preventivních akcí zaměřených na stejnou problematiku. Policisté v rámci dohledu nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili celkem 540 přestupků, z nichž 517 bylo
vyřešeno v rámci blokového řízení a 23 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Za
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517 přestupků vyřešených v blokovém řízení byly jejím přestupcům uloženy blokové pokuty
v celkové výši 225 200 Kč.
Dalším společensky nebezpečným jednáním ze strany účastníků silničního provozu
je řízení vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. Tento společensky škodlivý jev je možno
kvalifikovat dvěma způsoby: 1) jako přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu dle ustanovení § 125c odst. 1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (silniční zákon); 2) jako přečin
Ohrožení pod vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 trestního zákoníku. Ad. 1)
Policisté OOP ČR Litovel v roce 2013 zpracovávali celkem 11 případů týkajících se řízení
pod vlivem alkoholických nápojů. Ve všech případech to byli řidiči motorových vozidel.
Ve srovnání s rokem 2012 je zaznamenán nárůst zjištění těchto přestupků o 4. V roce 2012
policisté zdejší součásti řešili celkem 7 přestupků tohoto charakteru. Ad. 2) V územním
obvodu OOP ČR Litovel bylo zjištěno 19 případů jízdy řidičů pod vlivem alkoholických
nápojů, kdy tito řidiči byli alkoholickými nápoji ovlivněni natolik, že jejich jednání naplnilo
znaky skutkové podstaty přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky dle ustanovení §
274 trestního zákoníku (z 19 případů policisté OOP ČR Litovel zjistili 11 takových skutků a 8
skutků bylo zjištěno dalšími součástmi Policie ČR, zejména dopravním inspektorátem ÚO
Olomouc). V roce 2012 bylo v územním obvodu OOP ČR Litovel spácháno celkem 22
trestných činů (přečinů) tohoto charakteru. Řidiči se dopouštějí porušování pravidel
silničního provozu na všech typech pozemních komunikací, v obcích i mimo ně. Přesto
OOP ČR Litovel neeviduje problematická místa a úseky, kde by docházelo k výraznému
porušování těchto pravidel. Při řešení této problematiky spolupracuje zdejší oddělení úzce
s dopravním inspektorátem ÚO Olomouc.
Na obvodním oddělení v Litovli je služebně zařazeno celkem 20 policistů: 2 služební
funkcionáři (vedoucí oddělení a jeho zástupce), 10 policistů je určeno k plnění úkolů
v rámci trestního řízení (z tohoto počtu je 1 policista členem pracovního týmu Služby
kriminální policie a vyšetřování územního odboru Olomouc), 6 policistů plní úkoly
obchůzkové služby v okrscích a 2 policisté jsou toho času na základní odborné přípravě v
Holešově. Policisté, vyjma služebních funkcionářů a nových policistů v základní odborné
přípravě, jsou zařazeni ve směnném provozu. V roce 2013 řady policistů OOP ČR Litovel
neopustil žádný policista, ba naopak jejich řady byly o 2 policisty rozšířeny. V průběhu roku
2013 byly Policejním prezidiem Policie České republiky upraveny počty policistů sloužících
na jednotlivých obvodních odděleních, kdy pro OOP ČR Litovel byl stanoven početní stav
20 policistů.
Služební příprava spočívající ve střelecké, taktické přípravě a nácvicích použití
donucovacích prostředků a zbraně probíhala dle interních aktů řízení ve výcvikových
prostorách Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a na střelnici v OlomouciLazce. Většina policistů zdejšího obvodního oddělení pravidelně přispívá do Nadačního
fondu policistů a hasičů ČR. Někteří jsou významnými dárci krve či krevní plazmy.
Vysokoškolské vzdělání má 5 policistů a další policista studuje kombinovanou formou
vysokou školu v bakalářském studijním programu. Mezi vysokoškolsky vzdělané policisty
patří vedení OOP ČR Litovel, jeden zpracovatel trestních spisů, jeden policista s územní
odpovědností a policista z pracovního týmu.
Územní odbor Olomouc provozuje internetové stránky, na kterých je rovněž
prezentováno OOP ČR Litovel. Zde má široká veřejnost možnost blíže poznat projekt
„Poznej svého policistu“. Společně s preventivně informačním oddělením je veřejnosti
prezentována práce a výsledky OOP ČR Litovel a jsou pořádány akce zaměřené na
eliminaci páchání protiprávních jednání. Policisté se pravidelně účastní Dnů
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integrovaného záchranného systému (IZS), Dne dětí a dalších akcí se zapojením široké
veřejnosti, na kterých prezentují činnost Policie České republiky.
Rok 2013 byl i přes zvýšený nápad trestné činnosti (+19 TČ) a poklesem celkové
objasněnosti (-0,77%), pro Obvodní oddělení Litovel úspěšný. V průběhu roku 2013 se
podařilo objasnit mnoho trestných činů, zjistit řadu jejich pachatelů, vypátrat a předat
poškozeným osobám některé odcizené věci. Nicméně je nutno také kriticky přiznat, že
mnoho trestných činů zůstalo neobjasněno a jejich pachatelé nebyli doposud dopadeni.
Policisté zdejšího oddělení i v roce 2014 jistě udělají vše, aby co nejvíce trestných činů bylo
řádně objasněno a aby jejich pachatelé byli v souladu s trestním zákoníkem a řádem
spravedlivě potrestáni.
Územně odpovědní policisté navazovali s občany, podnikatelskými subjekty a
orgány státní správy a samosprávy bližší kontakty. V roce 2013 policisté zdejší součásti
svědomitě, odpovědně a s osobním nasazením plnili úkoly dané jim zákonem, interními
akty řízení či dané prioritami Policejního prezidia či samotného OOP ČR Litovel. Mezi
Územním odborem Olomouc a Městem Litovel byla v roce 2013 uzavřena koordinační
dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Litovel.
MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL
Městská policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného
pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití, obecně závazných vyhlášek, podílí se na dohledu na bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci kriminality. Městská
policie Litovel působí na území města Litovel. Mimo samotnou Litovel do územní
působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice,
Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice, Víska. Na plnění úkolů
městské policie se podílí 10 strážníků: velitel – Mgr. Lubomír Broza; zástupce velitele – Jiří
Forst; strážníci – Bc. Zdeněk Medek, Oldřich Příkopa, Radek Coufal, František Bartošek, DiS,
Ludvík Opletal, Jan Grunt, Ondřej Greguš a Ing. Leoš Rozsypal.
V roce 2013 řešili strážníci Městské policie Litovel celkem 1 739 přestupků, 19
podezření ze spáchání trestného činu a odchytli 58 volně pobíhajících zvířat. Na
blokových pokutách bylo uloženo 299 100 Kč. Při dohledu na místní úpravu silničního
provozu bylo řešeno celkem 698 přestupků: blokovou pokutou 237, postoupením
správnímu orgánu 24, domluvou 437. Uloženo na blokových pokutách 74 700 Kč. Městská
policie Litovel provádí také dohled na dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel. Při
kontrolách se zaměřuje na místa ležící v blízkosti školských zařízení, přechodů pro chodce
a na místa, kde se vyskytuje větší počet chodců a cyklistů na komunikaci.
Při kontrolách dodržování nejvyšší povolené rychlosti bylo řešeno 250 přestupků, blokovou
pokutou 200 přestupků, postoupení správnímu orgánu 50 přestupků. Uloženo na blokových
pokutách 173 700 Kč. Do oblasti dopravy patří i kontrola Nařízení Rady města Litovel o
parkování v historickém centru města. Strážníci vydávají parkovací karty a zajišťují provoz
parkovacích automatů. V roce 2013 bylo na parkovném v historickém centru a u
přírodního koupaliště vybráno celkem 777 406 Kč.
Přestupky, které řeší Městská policie při zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku, jsou: 30 (na úseku alkoholu a jiných toxikomanií), 46 (nařízení a vyhlášky), 47
186

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
(veřejný pořádek), 49 (občanské soužití), 50 (majetek). Bylo řešeno celkem 791 přestupků:
blokovou pokutou 96, postoupení správnímu orgánu 221, domluvou 474. Na blokových
pokutách bylo uloženo 50 700 Kč.
Městská policie Litovel provádí odchyt volně pobíhajících zvířat. V roce 2013 odchytili
strážníci 58 psů, z toho bylo 11 psů umístěno do útulků, 47 bylo vráceno majitelům.
Oblast prevence kriminality představuje velké množství činnosti. Základem je pohyb
strážníků v ulicích při pěších hlídkách. Dále se provádí každodenně v ranních hodinách
kontrola nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol. Nezanedbatelnou úlohu sehrává
činnost Městské policie Litovel při pořádání kulturních a sportovních akcí. Strážníci se podílí
na zajištění veřejného pořádku při Hanáckých Benátkách, Pivovarských slavnostech,
Litovelských slavnostech, zajišťují bezpečnost účastníků při Bobr biku, Bobr Cupu apod. V
posledních letech je významná spolupráce v oblasti dopravní prevence s DDM Litovel.
Přednáší se teorie při besedách se žáky základních škol v litovelském regionu, strážníci se
účastní praktického výcviku na dopravním hřišti. V roce 2013 byli strážníci přítomni na 20
takovýchto akcích, na kterých bylo přítomno kolem 200 dětí.
Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje MP s OOP ČR v
Litovli, zejména při pátrání po hledaných osobách, při zjišťování totožnosti osob a při
zajišťování míst trestných činů. Spolupracuje též s pracovníky HZS stanice Litovel, a to
zejména při otevírání bytů nebo při zásazích na veřejných prostorách, kde zajišťují místo
proti vstupu nepovolaných osob.
V odborných znalostech a dovednostech jsou strážníci pravidelně proškolováni a
zdokonalováni tak, aby byli náležitě připraveni na výkon svého náročného povolání.
Každý strážník musí absolvovat jednou za tři roky přezkoušení z právních norem před komisí
Ministerstva vnitra ČR. Při zásadních novelách právních norem je operativně zařazeno
proškolení odborným lektorem. Mimo teoretické znalosti jsou strážníci vycvičeni k odchytu
volně pobíhajících zvířat. Pravidelně jsou strážníci Městské policie Litovel procvičováni v
zacházení se zbraněmi. Tato příprava probíhá na střelnici v Cholině.
V prosinci 2013 byla v Litovli zrealizována již III. etapa budování městského
kamerového systému. V této etapě byly kamery umístěny na ul. Masarykově. Tím je pod
neustálým kamerovým dohledem hlavní průjezdná trasa přes historické centrum města.
Kamery monitorují dění na ulici Masarykově, náměstí Přemysla Otakara, 1. máje a část ulic
Havlíčkovy, Smyčkovy a v parku Míru. Kamery slouží k dohledu na místní záležitosti
veřejného pořádku, předcházení pouliční trestné činnosti a zvyšují bezpečnost občanů.
Technické a monitorovací zařízení je umístěno na služebně Městské policie Litovel, na ulici
Havlíčkova 818.
Strážníci Městské policie Litovel zajišťují široké spektrum činností, kterými se snaží
zajistit a ještě více vylepšit bezpečnostní situaci v našem městě. Snahou strážníků pro rok
2014 bude pokračovat v nastaveném trendu a dále posilovat pocit bezpečí občanů v
Litovli.
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21. EKONOMIKA, CENY, MZDY
Konec roku 2012 vzbuzoval naděje růstu, jak plánovala vláda. Připravila na to na 70
receptů a po bolestivém zvyšování daní a úsporách na vládních investicích má přijít jako
náplast jeho podpora. Ministerstva dala dohromady mix opatření, která nesou označení
„prorůstová“. Mají pomoci firmám, které růst poženou. Přispět má i stát: tím, že bude
fungovat a utrácet efektivněji, plánuje vláda. Podpora nemá stát ani korunu navíc ze
státního rozpočtu!? Opatření jsou rozdělena do několika oblastí a řazena podle priorit. Tu
nejvyšší jich získalo 18 a týkají se efektivnějšího čerpání peněz z evropských fondů, podpory
exportu a zvyšování konkurenceschopnosti.
Barometr stoupá! Již v prosinci 2012, v tomto roce poprvé, vzrostly indikátory důvěry
v domácí ekonomiku – rostla důvěra v průmyslu, stavebnictví, ve službách i u spotřebitelů.
Jde o dobrou zprávu značící návrat k růstu domácí ekonomiky, nebo jen o zhoupnutí
v klesajícím trendu? Ekonomové jsou spíše pesimističtí a rok 2013 považují za složitý. Pokud
by došlo k nějakému znatelnému zlepšení, dá se očekávat nejdříve ve druhém čtvrtletí
roku.
Že přichází lepší rok, věří banky i stát. Růst ekonomiky má být prakticky na nule, ale
vyhlídky jsou prý dobré, světlo na konci tunelu svítí! Za stagnaci českého hospodářství
může nejen situace v sousedním Německu, kde se jen pomalu oživuje poptávka po zboží
a službách z Česka. Utrácet přestali i Češi, které vyděsilo vládní zvyšování daní a rostoucí
nezaměstnanost. Preventivně utlumili vlastní spotřebu a na druhé straně spoří jako nikdy
předtím. Prognóza hovoří o 0,1 % růstu HDP a o míře inflace kolem 2,1 % - růst cen by tak
byl pomalejší než loni, kdy překročil tři procenta. Vypadá to tak, že se náš občan bude
ještě letos držet zkrátka a ani uspíšení daňové reformy mu náladu utrácet nezvedne!?
Střízlivě – bude to lepší než loni, ale velká sláva to ještě nebude. Ve výsledku půjde
patrně o stagnaci, tedy vývoj mezi černou a červenou nulou, ovšem i to je lepší než loňský
zhruba procentní pokles. K lepšímu vývoji než loni by mělo přispět oživení Německa,
tažené poptávkou z Asie, a pomalý ústup nervozity z evropské dluhové krize. Horší zprávy
chodí ohledně práce, nezaměstnanost by se měla po většinu roku zvyšovat, protože na
problémy ekonomiky reaguje se zpožděním – čeká se pád desetiprocentní hranice.
Recese tak bude pokračovat v prvních dvou čtvrtletích a mírné oživení přijde ve druhém
pololetí roku. Náznak obratu k lepšímu na trhu práce a ve mzdách by tak přišel ke konci
roku, a to v průměru kolem dvou procent.
Jaký bude letošní rok v kraji? „Dobrý, když budou zakázky“, tak to říká i generální
ředitel společnosti PAPCEL Litovel Ing. David Dostál. Zdaleka nejlukrativnější jednorázovou
zakázku získala tato společnost vyrábějící kompletní papírenské technologie. V Bělorusku
postaví papírnu za téměř dvě miliardy korun a díky této expanzi společnosti rapidně
narostou tržby. „Bylo velmi obtížné kontrakt získat. Pro nás to znamená vytížení kapacit
v konstrukci a ve výrobě na celý rok,“ uvedl generální ředitel. Firma podle něj přijme
dalších třicet lidí, aby zvládla vedle jiných také tuto mamutí zakázku. Její stav se navýší na
skoro 300 zaměstnanců. „V zaměstnanosti se dostaneme prakticky na předkrizovou
úroveň,“ podotýká šéf Papcelu. Obrovská zakázka ponese prospěch jak letos, tak ještě i
v příštím roce. Díky ní překročí letos tržby společnosti jednu miliardu a v příštím roce se
188

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
dostanou dokonce na 1,7 miliardy korun. Papírna má být uvedena do provozu v lednu
2015.
V měsíci březnu se pokles průmyslu zastavil, ale auta jedou dál z kopce.
Automobilový průmysl, tahoun naší ekonomiky, jen v lednu odepsal 8,6 %. Po slabé
domácí poptávce se začala projevovat recese v Unii a do výkonu tuzemského průmyslu
se začíná naplno promítat zpomalená evropská ekonomika, respektive zavřené
peněženky Evropanů. Tak pro nás důležité prodeje automobilů v Unii padají. Optimistická
očekávání brzdí i pohled na nové zakázky, jejichž hodnota také klesá. Ty v březnu
zaznamenaly již třinácté zhoršení v řadě. „Z tahouna českého průmyslu by se tak v roce
2013 mohla stát nežádoucí brzda,“ říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Právě autoprůmysl
společně s hutěmi a výrobou elektroniky táhl průmysl dolů nejvíce a ten zaznamenal více
než desetiprocentní meziroční propad. Dosavadní statistiky včetně předstihových
ukazatelů ukazují, že se očekávané oživení odkládá k pozdějším datům, asi do druhé
poloviny roku.
A již jsme v polovině srpna a eurozónou se šíří opatrná radost. Domnívá se, že po
roce a půl vybředla z recese, která se označuje jako historická, protože byla neobvykle
dlouhá, když trvala šest čtvrtletí, tedy rok a půl. Zlepšení stavu ekonomiky táhne tradiční
evropský motor, Německo. A s minusem se loučí i Francie. V klidu jsou už delší dobu také
finanční trhy. V recesi však stále setrvávají nejméně čtyři ze 17 zemí eurozóny, včetně Itálie
a Španělska – a samozřejmě i Řecka nebo Kypru. Pro nás je pozitivem, že u nás vzrostl
hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve druhém čtvrtletí o
0,7 % v porovnání se čtvrtletím prvním. Teď se hraje o to, zda statistický růst vydrží a
postupně se projeví v reálné ekonomice v podobě klesající nezaměstnanosti, růstu platů a
vyšších firemních zisků. Zpráva o nastartování hospodářského růstu zatím politikům do žil
příliš nadšení nepřilila. Levice neslibuje třinácté důchody a daně hodlá zvednout bohatým.
Pravice slibuje, že s daněmi výrazně nepohne. Růst pak politici podpoří výdaji za velké
infrastrukturní zakázky, zateplování budov a protipovodňová opatření.
S přicházejícím podzimem máme poněkud více optimismu, který táhne nahoru
hlavně růst exportu. Nástup trvalejšího oživení české ekonomiky, které by s sebou mělo
přinést v příštím roce také více práce a vyšší mzdy, potvrzuje stále více údajů.
Podnikatelské podmínky v českém výrobním sektoru se zlepšují a jde o nejdelší růstovou
řadu za téměř dva roky. Nový byznys míří do českých firem zejména ze zahraničních
objednávek, což je dáno hlavně oživením v Německu, ale dá se v příštích měsících
očekávat i zlepšení domácí poptávky. Příliš pozitivní však není pro firmy zatím vývoj cen, za
něž prodávají. Ceny účtované českými výrobci za hotové výrobky již po 18 měsíců klesají,
jde o jednu ze dvou nejdelších sérií zlevňování. Nicméně tempo snižování cen v posledním
období bylo již zanedbatelné.
Osud českého oživení zatím visí na Evropě. Bez rostoucí zahraniční poptávky po
zboží vyrobeném v Česku by tuzemská ekonomika nejspíš dále ležela v nejdelší recesi ve
své historii. Investice klesají meziročně o více než 6 %, přičemž negativně se vyvíjejí jak
investice do aut, tak do strojního vybavení, budov i bytů. Firmy zůstávají s ohledem na
křehký růst poptávky opatrné. Zatím se ale zdá, že oživení v Evropě bude dlouhodobější i
přes neukončené problémy s dluhovou krizí jižní eurozóny. My bychom však potřebovali ke
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svému robustnějšímu růstu přidat ještě ty investice a vyšší domácí spotřebu. Jenže lepší
nálada spotřebitelů je úzce spojena s vývojem reálných mezd a se zaměstnaností. Ani u
jednoho, ale v tomto roce pravděpodobně nedojde k zásadnímu zlepšení.
S nástupem podzimu se zdá, že dochází k nástupu trvalejšího oživení české
ekonomiky, které by s sebou mělo přinést v příštím roce také více práce a vyšší mzdy.
Podnikatelské podmínky se podle zveřejněného indexu PMI zlepšily nejvíce od června
2011. V srpnu se zvýšil objem nových zakázek – nový byznys do českých firem míří zejména
ze zahraničních objednávek. Výrobní sektor roste již čtvrtý měsíc za sebou a výroba
dosáhla dvouletého maxima. Pro naši otevřenou ekonomiku to vypadá docela dobře
nebo alespoň výrazně lépe než na jaře. Příliš pozitivní není pro firmy zatím vývoj cen, za něž
prodávají. Tak aspoň něco dobrého!
Jsme v polovině září a na bruselských chodbách se už finišuje s plánem rozdělení
eurofondů na dalších sedm let, ale Česko si neví rady s rozpočtem končícím. Rozpočtové
období jde do finále – i když lze čerpat ještě příští dva roky – a už je jasné, že se s fondy
manipulovalo, podvádělo, financovaly se z nich politické strany. A nově je téměř jisté, že
se ani nestihnou vyčerpat desítky miliard korun, které by velmi pomohly městům a obcím
nebo školám. Na první pohled to vypadá nadějně. Z eurofondů, které zaplatily bohatší
země EU, mohlo Česko vyčerpat během nynějších sedmi let 799 miliard korun. Je to jeden
z nejvyšších příjmů na obyvatele v EU. Projekty, které dostaly zelenou, jsou celkem za 683
miliard (86 % prostředků), do konce roku nám tak zbývá nasmlouvat projekty za 116
miliard. Je třeba obezřetnosti, protože Brusel má vlastní audit a v poslední době nám
několikrát dal žlutou kartu. Došlo nám zatím jen 262 miliard korun, sotva třetina peněz, a
v celoevropském srovnání jsme na konci tabulky. Je nám vyčítán složitý a neprůhledný
systém přidělování dotací, velká rozdrobenost programů a hlavně to, že stále chybí zákon
pro profesionální odpolitizovanou státní správu. Kvůli tomu je dokonce ohroženo
proplácení fondů v příštích letech, protože nynější politická situace spuštění zákona
zmrazila. Chceme požádat o prodloužení nynějšího sedmiletého rozpočtu po vzoru
Rumunska a Slovenska, ale i tak je více než pravděpodobné, že se nám nepodaří
vyčerpat vše. Není to škoda? Vždyť dotace potřebujeme jako sůl! Že jsme si oblíbili
„krásné“ 23. místo v čerpání fondů EU nám příliš cti nedělá!
Ačkoliv statistici už oficiálně konec recese vyhlásili v letošním druhém čtvrtletí, kdy
ekonomika poprvé po roce a půl vzrostla, lidé zlepšující se situaci zatím nevnímají. Vyplývá
to z průzkumu agentury FOCUS v průběhu měsíce srpna. I ve srovnání s roky 2009 a 2010,
kdy se do ekonomiky šířil výbuch finanční krize, nebyli Češi tak depresivní jako dnes, a to
především v očekávání, kdy ekonomické problémy skončí. K tomu, že recese skončí do
dvou let či později se kloní až 54 % dotázaných. Většinou lidé formují svá očekávání přes
vlastní platy a zaměstnanost a zdá se, že jsou ze stálého čekání na opravdový růst už
unaveni a přestávají v něj věřit. Jistým faktorem může být situace v české politice.
Průzkum časově korespondoval s vrcholem vládní krize, což mohlo v podprahovém
vnímání řadu domácností negativně ovlivnit. Základní příčinou za čtyři roky
nejdepresivnějších nálad a očekávání, kdy se ekonomika opět rozjede stojí, především
vyšší nezaměstnanost a zmrazené platy!
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Vzhledem k závislosti naší ekonomiky na Německu je pro nás dobrou zprávou
volební vítězství CDU a kancléřky Angely Merkelové a naděje, že největší evropská
ekonomika bude pokračovat v podobné politice, která ji udržela navzdory krizi v dobré
kondici. Dosavadní vývoj ukázal, že křesťansko-demokratický ekonomický model je
v Evropě nejživotaschopnější a Německo je i díky němu stabilní ekonomickou mocností
v rámci Evropské unie. Tato kontinuita bude mít vliv i na českou ekonomiku. Nejde jen o
exportéry, ale i odvětví v oblasti komerčních nemovitostí, administrativních a obchodních
center, kde jsou velkými investory právě německé fondy. Dá se předpokládat, že
spolupráce bude pokračovat, protože je pro náš průmysl životně důležitá, řada našich
podniků má právě v Německu velké kontrakty.
Potřetí v řadě stoupl v říjnu 2013 indikátor důvěry, který mapuje očekávání
podnikatelů i spotřebitelů. Přibývá optimistů, kteří věří v dobré vyhlídky české ekonomiky
v příštích dvanácti měsících. Výrazný podíl na tom má vysoká důvěra v automobilovém
průmyslu, zvyšování využití kapacit ve zpracovatelském průmyslu i očekávání růstu tempa
výrobní činnosti a mírný růst zaměstnanosti v příštích třech měsících. V průmyslu je potom
hlavní pozitivum rostoucí poptávka. Mezi spotřebiteli se očekávají úmysly pořídit si věci
dlouhodobé spotřeby, což by mělo nahrávat obchodu, kde jsou zatím výsledky horší.
Mizerná nálada nadále přetrvává ve stavebnictví, které se stále pere s nedostatkem
zakázek.
Listopad je pak ve znamení očekávání nových zakázek, rozšíření výroby a přijímání
nových zaměstnanců. Manažeři české ekonomice věří. Zdá se, že nabírá únikovou rychlost
a dostává se z nejdelší recese v novodobé historii. Signalizuje to zrychlující expanzi naší
ekonomiky, ovšem bude ještě hodně záležet na tom, zda se očekávání manažerů přetaví
do reality. Podle odhadů ČSOB se aktuálně hlavně daří dále společnostem spojeným
s automobilovým průmyslem, které těží z růstu objednávek ze zahraničí. Pozitivní čísla se
dají očekávat i u dalších průmyslových oborů, zvláště pak u plastikářského průmyslu,
výroby kovových výrobků a elektrických zařízení. Naopak slabá čísla lze očekávat znovu u
těžebního průmyslu. Dalším významným rysem zrychlující se výroby je to, že ji provází jen
nízká inflace – týká se to téměř stagnujících cen prodávaných výrobků, ale i mezd.
Na začátku listopadu zanedbatelný růst cen dotlačil Českou národní banku k útoku
na korunu. Obava z příliš nízké inflace, která by ekonomiku přidusila, vedla ČNB po
jedenácti letech k vytažení finanční „bazuky“ – zasáhla na měnových trzích proti koruně a
nechala ji oslabit na 27 korun za euro. Nakoupila eura za 80 miliard a touto intervencí
chtěla zlepšit ekonomický růst. Díky devizovým intervencím by mělo vzniknout zhruba
deset tisíc pracovních míst. Je ovšem možné, že v první fázi může zvýšení cen v důsledku
zdražení dovozů oslabit domácí poptávku. Ovšem v našem malém rybníku asi podniky
budou lépe vyvážet a dosahovat zisku, lidé si udrží práci a mzdy nebudou klesat. ČNB
odhaduje nárůst cen v průměru o jeden procentní bod a že se slabší korunou podraží
české nákupy v zahraničí. Držet korunu na 27 Kč za euro plánuje ČNB dlouho, nejméně do
konce roku 2014.
Hospodářská komora Olomouckého kraje kritizuje rozhodnutí ČNB o oslabení koruny
jako špatně načasované. Některé firmy v tom vidí zajímavou příležitost jak vylepšit svou
ekonomiku, jiným to příliš nepomůže. O přínosu pro export není sporu. Výrobky našich
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výrobců se zlevní a budou více konkurenceschopné. Řada firem ale přijde zbytečně o
peníze, které zaplatí navíc za dovážené komponenty potřebné pro své výrobky. Kdyby
banka dala včas avízo, mohly si fixovat náklady v korunách a s oslabením koruny by se jim
nezdražovaly náklady na dovoz. Většina menších a středních firem nemá na dovozu
zafixovaný kurz koruny k euru, protože to pro ně nehraje tak zásadní roli, teď to pro ně ale
může být nepříjemné.
Optimistické prognózy dostaly uprostřed listopadu ránu – oživení české ekonomiky
se zatím asi nekoná. Místo očekávaného půlprocentního růstu ve třetím čtvrtletí je tady
půlprocentní propad HDP. A to ještě před několika dny sršeli ekonomové optimismem, ve
druhém čtvrtletí česká ekonomika prolomila recesi a zaznamenala růst. Vypadá to, že na
její oživení si ještě počkáme – pokles vychází ze slabosti domácí poptávky i zhoršení
čistého exportu. Lidé jsou na zprávy z ekonomiky citliví, a kdyby se špatná čísla potvrdila,
mohla by na Čechy zapůsobit jako brzdy – plánované nákupy dražších věcí opět odloží a
raději budou šetřit. Horší vývoj ekonomiky by znamenal také menší výběr daní a prohloubil
by se deficit rozpočtu. Nová sněmovna ovšem upřednostňuje schválení rozpočtu v co
nejkratší době jako potřebného signálu stability země. Prioritou ČSSD je vyhnout se
rozpočtovému provizoriu. Vývoj ekonomiky nepříjemně překvapil, ale i když statistici hlásí
pokles, lidé z byznysu jim nevěří. Přání otcem myšlenky?
Ono to jde ztuha i v Evropě. Evropská ekonomika se sice vymanila z nejdelší recese,
tempo rozjezdu však drží na minimu rekordní nezaměstnanost, spořiví obyvatelé, nízká
inflace a banky, které nejsou ochotny půjčovat. Rostou obavy z toho, že Evropa, v níž
nikdo nemá recept na společnou protiakci, se odsuzuje k delšímu období mizivého růstu,
protože ekonomika mnoha jižních zemí dále oslabuje. Německo se drží v dobré formě,
sice méně vyváží, ale domácí spotřeba roste. Francie a Itálie, které dohromady tvoří
takřka 40 % ekonomiky eurozóny, se utápí v ekonomické krizi a politicky nejsou schopny
prosadit smysluplné strukturální reformy. Evropu také tíží paradoxně nízká inflace. Tu sice
ocení spotřebitel, ale pro měnovou politiku centrální banky, která ztrácí manévrovací
prostor k vlivu na ekonomický růst, snižuje úrokové sazby. Taky deflace brzdí nákupy,
protože pokud by zboží mohlo zlevnit, pak je mnohdy lepší vyčkat. Navíc, jak ukazují
dějiny, když ceny klesají, ani ekonomika neroste. Přešlapuje se na místě, a kdy se
ekonomický motor opět rozjede, ví snad jen Bůh.
„Ekonomika kulhá, ale má rovná záda!“ - novinový titulek ze začátku prosince. S tou
ekonomikou to asi nebude tak špatné, jak v půlce listopadu spočetli statistici. Zpřesněné
odhady vývoje HDP za třetí čtvrtletí ukazují, že neklesl o půl procenta, ale „ jen“ o 0,1 % ve
srovnání s předchozím čtvrtletím. Cesta z recese bude asi obtížnější, než se čekalo. Díky
nízké inflaci také v letošním roce poprvé stouply reálné mzdy – průměrně na 24 836 korun.
Mírně stoupl i takzvaný mzdový medián, na 21 331 korun. Číslo je hranicí: polovina lidí má
příjem vyšší, polovina nižší.
Podle analytiků by občasné lepší zprávy mohly postupně povzbudit i nákupy
v obchodech. Lidé teď investují spíše do dlouhodobějších záležitostí – kupují auta nebo
pračky, ale už se tolik neutrácí za běžné zboží rychlé spotřeby. Také se zaměřují na trvalé
slevy. Zdá se tedy být zřejmé, že se trendy otáčejí nahoru. Oživení postupuje od
zahraniční k domácí poptávce. Údaje také podle ekonomů potvrzují oprávněnost
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listopadové razantní devizové intervence ČNB, která oslabila korunu. „To může napomoci
zrychlit vývoz, omezit dovoz a podnítit více i domácí poptávku a reakci tuzemských
výrobců na ni,“ míní ekonom společnosti Conseq Petr Zahradník.
Jsme těsně před koncem roku a čteme v tisku, že ekonomika na tom není tak zle,
protože průmysl, její klíčová část, roste. Stále na tom však není tak dobře, aby vytvářela
nová pracovní místa. Ale aspoň si nemusíme za většinu věcí oproti loňskému roku
připlácet. Tak se dají číst poslední zveřejněné údaje ČSÚ o pohybu spotřebitelských cen,
průmyslové výroby a nezaměstnanosti. Průmysl roste již čtvrtý měsíc po sobě meziročně o
3,5 %, což je nejlepší výsledek za poslední dva roky. Daří se hlavně automobilovému
sektoru a strojírenství, rostou nové zakázky ze zahraničí. Ceny byly v listopadu 2013
meziročně o 1,1 % vyšší, největší vliv na to měly potraviny. Méně pozitivní jsou údaje o
nezaměstnanosti, která v této době mírně vzrostla na 7,7 %, na jedno pracovní místo
připadá v průměru 15,1 uchazeče. I když se kondice českého průmyslu lepší, stále ještě
není vyhráno. Více se daří proexportně orientovaným průmyslovým oborům, avšak další
odvětví na tom tak dobře nejsou, stačí se podívat na data ze stavebnictví nebo ze služeb.
Kormidlo se otáčí: bude se utrácet! Poslanci schválili rozpočet 2014 s rekordními
výdaji (k autorství návrhu se ale nikdo nehlásí). Po čtyřech letech utahování státního
rozpočtu se opasek uvolnil a život na dluh pokračuje. Rozpočet 2014 počítá s výdaji, ale
jen za cenu vyššího schodku než letos. Příští rok si vláda ke každé vybrané stokoruně na
daních půjčí desetikorunu od bank, celkový dluh vzroste o 112 miliard korun. Ministr financí
na odchodu Jan Fischer rozpočet „přifoukl“ na straně příjmů o 17 miliard díky
optimističtějšímu výhledu na vývoj ekonomiky, které obratem proměnil ve 24 miliard
nových výdajů. Podle rozpočtu si příští rok například přilepší penzisté, vzrostou mzdy ve
státní správě, platy zaměstnanců v sociální péči, platy učitelů, na aktivní politiku
zaměstnanosti, více peněz půjde na dopravní stavby a zemědělcům. Podle schváleného
zákona se přes rozpočet přerozdělí 1 211 miliard korun, tedy téměř každá třetí vydělaná
koruna v zemi. Pro bývalé vládní strany ODS a TOP 09 jde o rozpočet, který rozhází úspory.
Podle vznikající vládní koalice povzbudí ekonomiku po nejdelším útlumu v historii, ale příliš
málo. Schodek pro příští rok se bude pohybovat okolo tří procent výkonu ekonomiky
ročně, tedy přes sto miliard korun.
Pokud by budoucí vláda chtěla dosáhnout dlouhodobě udržitelnosti veřejných
financí, které by zastavily neustálé prohlubování zadlužení České republiky, musel by
schodek v rozpočtu klesnout o dalších 21 miliard. Podle schváleného rozpočtu ale
meziročně vzroste a do budoucna zůstává otevřená otázka, jak dlouho se bude ještě
hodovat. Vždyť vládní dluh na konci letošního roku se přiblížil již 47 % HDP, ročního výkonu
české ekonomiky.
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CENY
Na úvod konstatování: obchodníkům nevylepšila dojem ze slabšího roku ani
prosincová vánoční špička – tržby jim meziročně klesly o 5,1 %. Výrazný podíl na tom měl
zejména prodej osobních automobilů, kde se tržby propadly ve srovnání s rokem 2011 o
10,8 %. Za celý rok 2012 klesly maloobchodní tržby o 1,1 % a podle ekonomů nebude
letošní rok výrazně lepší. Proti zlepšení totiž hraje stále vysoká míra nezaměstnanosti a
nepomůže ani mdlý růst mezd, který často sotva pokryje inflaci. Obchody se bojí
zdražovat, protože Češi snad nikdy nebyli citlivější na růst cen. Stačilo v roce 2012
zvednout DPH na potraviny a léky a jejich spotřeba klesla. Obchodníci se ocitli hned ve
dvojích kleštích – na jedné straně citlivý zákazník a tvrdá konkurence v maloobchodě, na
druhé dodavatel, jemuž rostou náklady na výrobu zboží.
Obchodníci se tedy snaží zdražovat jen nenápadně. Obávají se, že lidé ještě
přibrzdí spotřebu, proto je dále povzbuzují akčními slevami. Ovšem podíl zboží
prodávaného v akcích je pro obchodníky i dodavatele smrtící spirálou. Aby udrželi ceny a
vlastní marži, tlačí na dodavatele a výsledkem pak bude jistě kompromis – zdání
neměnných cen bude maskováno akčními slevami na vybrané výrobky. Ceny potravin a
spotřebního zboží letos zřejmě poskočí méně než loni, kdy vzrostlo DPH na potraviny a léky
z 10 na 17 procent a inflace dosáhla 3,3 %. Pro letošek se odhaduje růst cen kolem 2 %.
Obyvatelé Olomouckého kraje zaplatí letos více za všechny energie, které
spotřebují. Další tisíce korun navíc odkrojí zdražení základních produktů, bez kterých se
neobejdou. Podraží elektřina, plyn, voda, teplo a odpady. Poplatek za likvidaci odpadů
má růst nejrazantněji, další poplatky nebo nájmy městských bytů zůstanou stejné.
Společnost ČEZ Prodej sice snížila cenu silové elektřiny na tento rok v průměru o 5 %,
v celkových cenících však dojde k nárůstu cen elektřiny, protože se na něm podepisuje
především navýšení příspěvku na obnovitelné zdroje, který letos dosáhne až jedné čtvrtiny
celkového účtu. Navýšení příplatku na obnovitelné zdroje, prodraží účet domácnosti,
která elektřinou svítí a vaří, přibližně o 300 korun. Pokud elektřinou topí i ohřívá vodu,
připlatí si ročně téměř 2 500 korun. Roční náklady zvýší také DPH – kdo jen svítí a vaří,
zaplatí ročně navíc 370 korun, pro domácnosti topící elektřinou to bude dalších 1 350
korun navíc. Letos půjde na obnovitelné zdroje z faktur přes 11 miliard korun.
RWE cenu zemního plynu zvyšovat nehodlá. Do ceníků ovšem musí promítnout
navýšení regulované ceny za distribuci, a tak celková cena za dodávku zemního plynu
proto vzroste v průměru o 1 - 4 %. Lidé si připlatí i za pitnou vodu a čištění odpadní vody.
Vodohospodářské společnosti zvýšením cen vodného a stočného reagují na růst nákladů,
které s úpravou a čištěním vody mají. Jde především o nárůst ceny surové vody, energií a
růst provozních nákladů. Podobná situace je u dodávek tepla, kde se předpokládá nárůst
cen o 2 – 7 % - důvodem je zvyšující se cena zemního plynu a zvýšení DPH. Ve většině
měst také vzrostou poplatky za odpad. Obce mohou poplatek za sběr odpadu zvýšit na
1 000 korun na hlavu, dosud mohly vybrat jen 500 Kč. K takovému zdražení však přistupují
jen výjimečně, spíše vymýšlí způsoby, jak lidi více naučit třídit. Za vytříděný odpad totiž
nemusí radnice platit, naopak často ještě peníze dostává. Nájemné v městských bytech
v roce 2013 zvyšovat žádná z radnic nepředpokládá, podobně beze změny mají zůstat
poplatky za psy i jízdné v hromadné dopravě.
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Ačkoliv na to při silvestrovských oslavách myslel jen málokdo, úderem půlnoci se
zvýšila daň z přidané hodnoty o procentní bod na 15 a 21 %. Novou sazbu pocítili jako
první všichni, kdo po půlnoci volali svým známým nebo jim poslali textovou zprávu
s přáním všeho nejlepšího – a hned to bylo kvalitnější přání! Hned po telefonních
operátorech začali měnit cenovky na svých totemech provozovatelé čerpacích stanic.
Ceny zvedli zhruba o třicet až čtyřicet haléřů za litr a zdůvodnili to také vyšší sazbou DPH.
Vyšší DPH se postupně projevila také u běžných nákupů, ovšem obchodníci s potravinami
se snaží ji do cen promítat postupně (pokud už tak neučinili po vánočních svátcích). „U
základních potravin, jako je pečivo, máslo a mléko se budeme snažit cenu zachovat, u
zbývajících pak zahrneme růst DPH a nákladů do cen postupně,“ popisuje mluvčí řetězce
TESCO Jan W. Dvořák. Největší šok však zažili lidé u zboží, které se přesouvá ze snížené
sazby do základní. Patří mezi ně některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny, kde
namísto 14 je DPH 21 %.
Loni byly před Velikonocemi hitem vejce, které katastrofálně zdražily až na šest
korun za kus, rok poté je máme levnější a hlavně česká. Loni Češi stáli na vejce fronty,
obyvatelé měst si zakládali chovy slepic na balkonech domů a ve velkém skupovali drahá
biovejce, protože ta obyčejná z klecových velkochovů nebyla k mání. Celou Evropu
sužovala vaječná krize. Dnes jsou vejce zase levná a před Velikonocemi stojí lehce přes
dvě koruny. A v celé Evropě je jich nadbytek. Zajímavé ceny vajec totiž přilákaly další
chovatele a ti teď tlačí cenu vajec dolů. Počet nosnic stoupl z 5,2 milionu před
rekonstrukcí klecí na dnešních šest milionů a zřejmě ještě poroste. Dalších asi 4,5 milionu
slepic mají lidé doma a tak se u nás vyrobí téměř tolik vajec, že jsme po delší době opět
„vaječně soběstační“.
Zatracená zima. Jarní zboží nikdo nekupuje, bědují obchodníci. Neprodává se jarní
oblečení, boty, květiny na zahradu ani letní gumy. Lidé se raději v teple dívají na televizi.
Proč? Nekončící zima ani na začátku dubna, nedostatek slunce, vysoká nezaměstnanost
a málo dobrých zpráv z ekonomiky – to je koktejl, který zavřel peněženky Čechů a zajídá
se hlavně obchodníkům. Maloobchod klesl v únoru meziročně o 1,7 % a podle očekávání
ekonomů se situace příliš nezlepšila ani v březnu. Nepomáhá počasí, které bylo
v posledních letech velmi teplé, a táhlo tak prodeje jarního zboží nahoru. Zimní výprodeje
skončily, jarní kolekce jsou v prodejnách, ale počasí k nákupu rozhodně nevybízí. Analytici
očekávají, že po prvním čtvrtletí vystoupí naše ekonomika z recese a tržby začnou růst.
Naznačuje to i mírné zlepšení nálady spotřebitelů – ti však zároveň šetří víc než jindy,
protože právě recese domácnosti naučila mít doma vyšší finanční rezervy. Kudy tedy
cestička?
Během půl roku se inflace snížila o polovinu a v květnu dosáhla jen 1,3 %. Dolů ji
táhly nižší ceny telefonování a zlevnění zemního plynu. Je to dobrá zpráva pro
spotřebitele, horší pro firmy a poměrně nepříjemná pro Českou národní banku. Ceny
téměř nerostou, meziročně dokonce celková cenová hladina o 0,2 % poklesla, což je
výsledkem působení levnějšího zemního plynu, pohonných hmot a také bojů na
telekomunikačním trhu. Za poklesem dalších cen stojí nekončící recese, a tedy vyšší
citlivost lidí na cenu a jejich menší zájem nakupovat. To je mix, který neumožňuje firmám
zdražovat, a to obvykle ani v případech, kdy se jim samotným zvyšují náklady. Vše se pak
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projevuje v jejich nižší ziskovosti, celkovém výkonu a zpětně i v náladě nabírat
zaměstnance. Analytici odhadují, že zlepšení ekonomické situace by mohlo přijít ve
druhém pololetí letošního roku a do vyšších cen, mezd či zaměstnanosti se tak promítne až
příští rok.
Ach, to počasí! Povodně podemlely maloobchod, po nadějném růstu přišel pokles.
Po velmi chladném dubnu a květnu, kdy stály hlavně prodeje sezónního zahradního zboží,
zasáhly do vývoje v červnu povodně. Ty přišly ve třech vlnách, znamenaly ostražitost
celého národa v podstatě po celý měsíc červen. To poznamenalo tržby maloobchodníků,
které klesaly hlavně u potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a
výrobků pro domácnost. Lidé v postižených oblastech měli úplně jiné starosti než trávit
víkendová odpoledne v nákupních centrech a nakupování nepřála ani komplikace
v dopravě. V červnu ztratil český maloobchod 1,5 % v porovnání s květnem.
Že by v létě svítalo na lepší časy? Ceny v červenci proti červnu klesly o 0,2 %, proti
loňsku však stouply o 1,4 %! Slunce a sezóna pomohly snížit ceny díky levnějším
potravinám, nápojům, výprodeje se i nepatrně podepsaly na poklesu cen bot a oblečení.
Že spotřebitelské ceny stouply o 1,4 % je sice vcelku málo, ale některé potraviny jako
mouka, mléko a máslo podražily citelně. Vyšší ceny potravin a služeb pro bydlení tak
odčerpávají prakticky celý nárůst mezd, a reálná kupní síla domácnosti pak dále klesá.
České potraviny nyní dohánějí ty evropské a světové. Cena potravin roste s tím, jak roste
ekonomika velkých rozvíjejících se zemí od Ruska po Brazílii. O desetinu meziročně
podražilo i ovoce, ačkoliv je letos dobrá úroda, a vzrostla i cena mnohé zeleniny. Za rok
vzrostly i platby spojené s bydlením – nájemné o dvě procenta, elektřina o 3,3 %, vodné a
stočné v průměru zhruba o 7 %. Zlevnilo nealko a balená voda. Podražila však dovolená a
výdaje na kulturu, meziročně o desetinu.
Jedna z mála dobrých zpráv: elektřina může zlevnit až o desetinu (ovšem až
v příštím roce!). Klesající ceny proudu na burze a snahy politiků a úředníků omezit platby
za elektřinu mohou vést v příštím roce k jejímu zlevnění pro zákazníky až o 10 %. O stovky až
tisíce korun tak může zlevnit elektřina pro domácnosti – ty se mohou těšit na roční úsporu
kolem 9 % v závislosti na konkrétní spotřebě a tarifu. Roční úspora by mohla dosáhnout
zhruba patnácti set korun, tam, kde se elektřinou i topí, půjde o úsporu v řádu jednotek
tisíc. Příspěvek ke zlevnění budou mít v rukách i poslanci, kteří mohou „zastropovat“
příspěvek na obnovitelné zdroje. ČEZ kvůli klesajícím cenám proudu uvedl, že zatím odloží
rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny Temelín.
Pozor – už je to tady! V polovině září jsme svědky závažných vyhlášení o tom, že
cena elektřiny jde opravdu dolů! Je to situace, kterou v Česku nikdo nepamatuje. Z ceníku
na příští rok, který s neobvyklým předstihem zveřejnil energetický obr ČEZ, vyplývá, že cena
elektřiny pro zákazníky by se měla od příštího roku zlevnit o deset až dvanáct procent.
Domácnost, která ji používá jen ke svícení, tak může ročně ušetřit kolem 1 200 Kč. Lidé,
kteří elektřinou také topí, zaplatí minimálně o 5 000 Kč ročně méně, a kdo se „upíše“ ČEZu
na dva roky, zaplatí o zhruba 7 000 Kč ročně méně. Zásadní roli však hraje i snížení
regulovaných cen (příspěvek na obnovitelné zdroje, poplatek za distribuci), za nímž stojí
politici a Energetický regulační úřad. Motivem pro zlevnění proudu je jeho nízká cena na
energetických burzách, kterou zapříčinila menší poptávka v Evropě a levné povolenky na
196

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
emise oxidu uhličitého. Naštvaní ale budou lidé, kteří podlehli lákavým nabídkám
prodejců a zafixovali si ceny proudu již dříve, takže ceny jim v příštím roce nijak neklesnou.
Na totemech českých pump ceny nafty uprostřed října po roce opět předjely ceny
benzinu. Zatím jen o haléře, ale rozdíl se bude dále zvyšovat. Spotřeba benzinu
dlouhodobě klesá a poptávka po něm je více závislá na maloobchodním trhu, který byl
zasažen recesí. Projevuje se také snižování spotřeby osobních aut a zvyšující se obliba
alternativního paliva E85, což je směs bioetanolu a benzinu. Rafineriím tak zůstávají
přebytky benzinu, naproti tomu nafta má stálou oporu v nákladní a hromadné dopravě.
Na její ceně se podepsalo také zvýšení spotřební daně za úřednické vlády Jana Fischera.
Zatím se tedy zdá, že dražší nafta než benzin bude stále častější situací. To ovšem
znamená, že by se hlavně malé automobily a nižší střední třída, kam v posledních letech
v Evropě diesely masivně pronikaly, mohly vracet zpět k benzinovým motorům. Ty prožívají
renesanci také díky snižování jejich objemu ve spojení s turbodmychadly, čímž se daří
snižovat jejich spotřebu a zvyšovat výkon. V Olomouckém kraji v polovině listopadu
pohonné hmoty zlevnily. Průměrná cena litru benzinu Natural 95 se snížila o 15 haléřů na
35,96 koruny a nafty o tři haléře na 36,02 koruny. Ovšem řidičům ze severu kraje se stále
vyplatí tankovat v Polsku, kde benzin stojí v průměru 34,67 Kč, nafta 35,26 Kč.
Ke konci roku ceny v Česku rostou velmi pomalu, v listopadu činila meziroční inflace
1,1 %. Navíc se dá očekávat, že začátkem příštího roku růst cen zcela zmizí a lidé si budou
moci z ušetřených peněz za elektřinu, jejíž cena klesne v průměru o desetinu, koupit něco
jiného. Největší vliv na meziroční nárůst cen měly potraviny, zvláště mlékárenské výrobky.
Mléko podražilo o 14,7 %, máslo o 11,2 %, jogurty a sýry o desetinu. Zdražení bylo částečně
kvůli vyšším nákladům, zčásti i vlivem intervenčních opatření ČNB.
Abychom ještě před Silvestrem trochu vystřízlivěli z optimismu, dejme trochu
srovnání. Za nákupní košík naplněný základními potravinami, ze kterých si české
domácnosti obvykle sestavují vánoční menu, letos zaplatíme viditelně více než loni. Podle
Indexu štědrovečerní večeře, kterou MF DNES leduje od roku 2002, vyjde sváteční hostina
o 4,2 % dráž než v předchozím roce. I zprávy statistického úřadu potvrzují, že potraviny jsou
zhruba o 4,5 % dražší než loni v prosinci. Hlavním důvodem jsou vyšší ceny brambor a
vepřového masa. A v příštím roce potraviny podraží ještě víc i kvůli zásahu ČNB, která
oslabila kurz koruny vůči euru. Zdůvodnila to obavou z deflace, tedy klesajících cen, což
by mohlo vést k ekonomickým potížím. To je ovšem pro lidi, kteří za jídlo platí čím dál víc,
argumentace zcela nepochopitelná.
ČNB svou listopadovou intervencí vyhlásila válku klesajícím cenám. V případě
potravin však zasahovat nutné není – jejich ceny totiž v meziročním srovnání stále rostou.
Na zvýšení cen potravin během posledních dvou let mělo především vliv dvojí zvýšení
sazby DPH a svou úlohu při nákupu v posledních letošních dnech mohla sehrát i oslabená
koruna. Rostoucí ceny potravin zatím prohrávají v boji s ostatními položkami, které
v současnosti zlevňují. Nicméně pro velkou většinu zákazníků jsou to právě ceny potravin,
které určují další rodinné výdaje. Vzhledem k tomu, že růst reálných mezd je minimální, je
jasné, že na spotřební zboží zbude méně peněz. Za dva roky nám tedy sváteční večeře
podražila o 11 %, v porovnání s tou loňskou bez stovky o dva tisíce (2011 – 1 716 Kč – 2,6 %;
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2012 – 1 824 Kč – 6,4 %; 2013 – 1 901 Kč – 4,2 %) a jde o druhý nejvyšší nárůst cen
sledovaných potravin od roku 2002.
MZDY
Jaké budou letos mzdy a o kolik si na výdělcích polepší zaměstnanci, o tom nikdo
nechtěl na konci roku 2012 příliš spekulovat. Odpovědi šéfů velkých firem ukazovaly, že
čas uvolňování opasků stále nenastal a podle všeho nenastane ani nyní. Firmy stále
očekávají spíše těžké časy a do plošného přidávání se zrovna hrnout nebudou. Tam, kde si
ho odbory přece vybojují, půjde o celkové nárůsty v řádu jednotek procent. Jak ukázal
průzkum, v průměru se bude základní mzda zvyšovat o 2,2 %. To je na první pohled
skromný růst, avšak z hlediska reálné hodnoty peněz by lidé mohli bohatnout více, než
tomu bylo během roku 2012. Nepůjde však ani o zásluhu štědrých šéfů či kondice
tuzemského hospodářství, ale především o důsledky očekávaného přijatelného růstu
v ekonomice. Pokud půjde o uváděná 2,2 %, mělo by to přinejhorším stačit na to, aby lidé
byli na svém. Reálným příjmům pomůže nižší růst cen kolem 3,3 % a podle prognózy ČNB
by se inflace měla pohybovat jen mírně nad dvěma procenty.
Nic nečekejte, tak by mohlo znít mzdové heslo roku 2013 v našem kraji. Lidé
pracující v podnicích kraje sice budou čekat na vysněné vyšší mzdy, často však budou
rádi, když se na jejich účtech objeví měsíčně alespoň stejná částka, jakou dostávali
dosud. I přes ekonomické problémy se však zaměstnanci velkých firemních tahounů v kraji
na vyšší platy těšit mohou. Zvyšovat mzdy, i když často jen mírně nad inflací bude
například i náš litovelský Papcel, který bude nabírat i nové zaměstnance. Firmě se totiž daří
nad očekávání. „Průměrné zvýšení mezd by se v tomto roce mohlo pohybovat mezi třemi
až pěti procenty. Mzdy však neporostou plošně. Mzdová politika společnosti je úzce
vázána na výkonnostní cíle. Nárůst půjde opět do prémiových ukazatelů, které mají řadu
kritérií,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Ing. David Dostál.
Obyvatelé Olomouckého kraje zaplatí letos více za všechny energie, které
spotřebují. Podraží elektřina, plyn, voda, teplo a odpady. Poplatek za likvidaci odpadů
vzroste vůbec nejrazantněji. Další poplatky nebo nájmy městských bytů mají zůstat stejné.
Mezd se růst příliš netýká. Kraj se v rychlosti růstu mezd ocitl na špici žebříčku, když
v posledním čtvrtletí roku 2012 rostly mzdy lidem v regionu ve srovnání s ostatními kraji
nejrychleji z celého Česka. Na český průměr to ale bohužel nestačí!
Olomoucký kraj se výší mzdy umístil na devátém místě, menší platy pobírali lidé na
Vysočině, v Karlovarském, Pardubickém, Zlínském či Jihočeském kraji. Na nejvyšší platy
naopak dosáhli zaměstnanci v Praze, kde si vydělali 32 621 korun. Průměrná hrubá měsíční
mzda v našem kraji vzrostla o 3,6 % a dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku na
hodnotu 24 465 korun. Lidé tak průměrně dostávali na výplatní pásce o 853 korun navíc.
V porovnání jednotlivých krajů se ten náš v posledním čtvrtletí dostal dokonce na pátou
nejvyšší příčku. I přesto byla její průměrná výše o 2 705 korun nižší než průměrná mzda za
celou Českou republiku.
Růst průměrné mzdy v závěru roku 2012 jistě příjemně překvapil. Zatímco za celý rok
klesla reálná mzda – tedy očištěná o růst cen – o 0,6 %, během posledních tří měsíců
téměř o procento vzrostla. V závěru roku tak brali lidé v Česku v průměru 27 170 korun, což
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bylo o 964 Kč více než před rokem. Tím však dobrá zpráva končí. Růst z uvedeného
posledního čtvrtletí totiž nebyl známkou lepších časů v tuzemské ekonomice, ale spíše
důsledkem snahy firem vyhnout se alespoň na chvíli vyšším daním. Od začátku roku 2013
totiž u nás platí takzvaná solidární daň a ruší se také strop pro odvody zdravotního
pojištění. Vyšší odvody a zdanění dopadají na osoby se mzdou nad sto tisíc měsíčně a
také na jejich zaměstnavatele. Proto se zejména banky a další finanční instituce rozhodly
vyplatit bonusy a celoroční odměny s předstihem ještě v loňském roce. Podle propočtů
takto vyplatily jen banky a energetické firmy navíc 2,5 miliardy korun!
Česko je sice oficiálně venku z vleklé recese ekonomiky, na mzdách to však lidé
zatím nepoznají. Spíše naopak. Ve druhém čtvrtletí letošního roku průměrná mzda rostla o
1,2 %, po započtení inflace si tak lidé dokonce pohoršili o 0,3 %. Průměrný výdělek byl
24 953 korun hrubého, střední mzda, takzvaný medián, 20 944 korun. Tento nicotný růst
však hravě vymazal růst cen v obchodech, který byl 1,5 % a lidé si tak za svou výplatu
mohli nakoupit méně zboží než před rokem. Důvod, proč firmy setrvávají v „úsporném
módu“ a nezvyšují platy, je třeba hledat v nejistotě. Propad nastal u mezd v těžebních
společnostech, v bankách a pojišťovnách, v realitách, naopak v polovině roku mzdy rostly
v zemědělství, v pohostinství, ale také třeba ve veřejné správě a výrobní sféře, tedy
průmyslu. Růst průměrné mzdy se nedá čekat ani v nadcházejících měsících. Makléřská
společnost Patria Finance například očekává celoroční zvýšení průměrné mzdy o 1,1 %,
což by byl nejnižší růst mezd od roku 1990.
O téměř jedenáct tisíc korun hrubého méně brali ve druhém čtvrtletí zaměstnanci
v našem kraji oproti zaměstnaným lidem v Praze. Zatímco region byl s průměrnou měsíční
mzdou 21 953 korun čtvrtý nejhorší mezi kraji, Praha jasně vedla. I tak ale zřejmě budou
pracující lidé v regionu spokojeni, průměrná mzda jim totiž oproti stejnému období vloni
vzrostla o 374 korun, což představuje 1,7 %. Nejvíc zvyšovali platy svým zaměstnancům
krajští firemní tahouni jako například litovelský Papcel nebo mohelnický Siemens. Průměrná
mzda v kraji rostla sice rychlejším tempem, než byl celostátní průměr, přesto oproti zbytku
republiky dále zaostává o tři tisíce korun.
Průměrná mzda ve třetím čtvrtletí podle údajů ČSÚ meziročně vzrostla o 1,3 %, po
započtení inflace však činil nárůst pouze 0,1 % - takže reálné mzdy se prakticky nepohnuly.
Meziročně se sice průměr zvýšil o tři stovky, na 24 836 Kč, ale zaměstnanci si za ně o moc
víc věcí nenakoupí. Životní úroveň tak vlastně zachraňují nízké ceny. Nejvyšší nominální
nárůst mezd zaznamenali podle statistik zemědělci (!), a to o necelá 4 %. Naopak nejhůř
na tom byli s vývojem příjmů pracovníci ve stavebnictví, kde mzdy v absolutní výši
skutečně klesaly pro velmi malou poptávku a převis výrobních kapacit. Pohyb mezd se liší
nejen podle sektorů, ale i v rámci jednotlivých společností. Podle průzkumu Hospodářské
komory ČR hodlá v příštím roce zvyšovat mzdy 16 % tuzemských firem, naopak snižovat by
je chtělo 7 % podniků. Nízké nebo žádné zvýšení příjmů se očekává u menších, zejména
českých firem v oblasti výroby, maloobchodu nebo zpracovatelském průmyslu.
Zaměstnanci v Olomouckém kraji si dál nosí domů z práce v peněženkách čtvrtou
nejnižší průměrnou mzdu v České republice. Musí vyjít s částkou 22 263 korun. Navíc je
jasné, že ne každý člověk v regionu na tuto průměrnou mzdu vůbec dosáhne. K regionům
s nejnižšími mzdami bohužel patříme dlouhodobě. Podle ČSÚ jsou na tom hůř už jen
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zaměstnanci v Karlovarském, Zlínském a Pardubickém kraji. Své nelichotivé umístění téměř
na chvostu žebříčku si kraj drží i přesto, že průměrná mzda ve třetím čtvrtletí tohoto roku
vzrostla o 0,6 % a oproti stejnému období loňského roku se mzdy v regionu zvýšily o 143
korun. Po odečtení inflace ale reálná mzda klesla. Lidé z našeho kraje tak ve třetím čtvrtletí
pobírali platy stále výrazně pod celostátním průměrem, který činil 24 836 Kč.

22. ZAMĚSTNANOST
Problém, který již neodmyslitelně patří do našich dnů, začínáme konstatováním
z prosince 2012: kombinace ukončování sezónních prací, jednoletých kontraktů ke konci
roku a pomalu se zhoršující ekonomické situace zvýšila v prosinci 2012 nezaměstnanost na
9,4 %, což je nejvíce od února 2011. Každý jedenáctý člověk je momentálně bez práce.
K dispozici je podle ministerstva práce a sociálních věcí 34 900 pracovních míst, na jedno
místo tak připadá v průměru téměř 16 lidí bez práce. Podle personálních agentur je
nejtěžší najít práci hlavně v administrativě a problémy s hledáním mají také lidé bez
specifických znalostí. Naopak nejlépe jsou na tom už tradičně odborníci na informační
technologie, obzvláště takoví, kteří by současně měli i kvalitní jazykové znalosti. Chybí i
obchodníci a pracovníci center sdílených služeb s jazykovými znalostmi.
V našem kraji začínáme s počtem 39 070 nezaměstnaných na konci prosince 2012.
„Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji meziročně vzrostla o 1,1 % na hodnotu 11,9 %.
Na vysoký nárůst má vliv příchod lidí, kteří ukončili sezónní práce. Část padá na vrub
pokračující hospodářské recese, kdy se propouští i v oborech, které nepodléhají
sezónnosti,“ uvádí analytik Úřadu práce Olomouc Jaroslav Mikšaník. Nejvyšší nárůst
zaznamenal náš Olomoucký okres, kde přibylo 1 007 nezaměstnaných. Ve srovnání
s ostatními kraji je Olomoucký třetí nejhorší, na úrovni okresů je Jesenicko s mírou
nezaměstnanosti 16,4 % dokonce druhé nejhorší. Na jedno volné místo připadá v regionu
50 nezaměstnaných, což je vůbec nejvyšší počet za poslední tři roky.
Situace v únoru 2013 je v našem kraji ještě horší než na začátku roku, práci hledá
nejvíc lidí od dob, kdy vrcholila krize. Už téměř každý desátý člověk v produktivním věku je
bez práce. Celkový počet nezaměstnaných je tak 43 974 a toto číslo se výrazně přiblížilo
k historicky nejvyšší hodnotě z února 2010. Od prosince se nově zaregistrovalo 5 965 lidí a
do zaměstnání nastoupilo jen 1 709 osob. Počet nezaměstnaných vzrostl také díky
prezidentské amnestii, když mezi nově zaregistrovanými bylo i 328 lidí, kteří přišli z výkonu
trestu. Březen – další zvýšení – je zaregistrováno 44 555 nezaměstnaných. Proti stejnému
období loni přibylo v evidenci nezaměstnaných 3 609 lidí, což představuje devítiprocentní
nárůst. Nejvyšší počet nezaměstnaných v kraji je nyní v okrese Olomouc – 14 874.
V databázi volných míst je nejvíce pracovních příležitostí pro řidiče nákladních
automobilů, pro strojírenské profese, techniky, obchodní zástupce, kuchaře, číšníky a
prodavače.
Výrazný
kraji, dokonce
který hodnotil
zaměstnanců.

růst tržeb a produktivity práce zaznamenaly průmyslové podniky v našem
nejvíc v republice v příznivém roce 2012. Uvedl to Český statistický úřad,
vývoj ve156 průmyslových podnicích zaměstnávajících více než 100
Jak je tedy možné, že nárůst tržeb nevedl k větší zaměstnanosti? Řada
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podniků totiž naopak počty zaměstnanců mírně snižovala. Firmy se soustředily na vyšší
výkon a růst produktivity, a tak vyráběly mnohdy více s nižším nebo stejným počtem
zaměstnanců. Tržby na jednoho zaměstnance v kraji byly 2 587 000 korun, meziroční nárůst
byl 9 %, jejich průměrná mzda vzrostla o 4,3 % na průměr 24 325 Kč, ovšem počet
zaměstnanců poklesl o 2,7 % na 40 124 v uváděných 156 průmyslových podnicích nad sto
zaměstnanců.
V měsíci dubnu máme téměř 600 000 lidí bez práce a toto vysoké číslo přimělo
vládu k akci. Po více než dvou letech ignorování růstu nezaměstnanosti se vláda snaží
vzbudit dojem, že do voleb pro nezaměstnané udělá maximum. Úřady práce (ÚP) od roku
2011 totiž postihl totální útlum a místo toho, aby pomáhaly lidem najít práci, věnovaly se
především samy sobě. Rozsáhlé organizační změny, zapojení agentur práce do nabídky
pro nezaměstnané, zavádění nových, nefungujících informačních systémů pro správu
dávek a také nová agenda kolem sKaret je v podstatě ochromilo. Z úřadů se staly
prakticky dávkové pokladny, kde úředníci nemají na práci s klienty čas. Za tichého
přihlížení celého Nečasova kabinetu tak nezaměstnanost neklesala a letos v březnu
dosáhla 8 procent, tedy 588 000 lidí. Ministryně Ludmila Müllerová představila
sedmibodový plán za sedm miliard – podpoří zaměstnavatele, kteří přijmou mladé lidi bez
praxe či matky, přispěje začínajícím živnostníkům a po půl roce nezájmu chce zmírněním
podmínek rozproudit tzv. kurzarbeit. Jeho zavedení po německém vzoru by mělo být
trumfem pro zaměstnavatele i odbory. Instrument umožňuje firmám v době, kdy nemají
pro své zaměstnance dost práce a musely by je propustit, poslat je do vzdělávacích kurzů
na náklady státu. Je otázkou, s jak velkým užitkem dokážou ÚP peníze využít a zda to
bude ku prospěchu věci?
Je léto a hned je vše trochu radostnější. Téměř o dva tisíce, tedy o 5 % se v květnu
snížil počet nezaměstnaných v Olomouckém kraji, na 39 265 lidí, což ovšem rozhodně
neznamená oživení ekonomiky. V jarních měsících totiž nezaměstnanost klesá pravidelně
s postupným náběhem sezónních prací. Podíl nezaměstnaných v regionu meziročně
vzrostl o více než jedno procento, bez práce je 8,8 % lidí v produktivním věku. Opět jsme
na nežádoucí třetí příčce nejvyšší nezaměstnanosti všech krajů. Přibylo alespoň něco
volných míst – v nabídce je jich 1 685, ale počet uchazečů na jedno pracovní místo dále
zůstává na počtu 23. Firmy v regionu stále nejvíce postrádají kvalifikované řemeslníky,
s příchodem letní sezóny se v hojnějším počtu objevily nabídky práce pro stavební dělníky,
techniky a zedníky.
Léto vrcholí a počet volných pracovních míst je u nás nejvyšší za čtyři roky. K úbytku
pomohly hlavně sezónní oblasti – zemědělství, lesnictví, stavebnictví a cestovní ruch.
V červnu ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 540 500 lidí bez práce, podíl
nezaměstnaných byl 7,3 %. Volných pracovních míst je 44 000 a právě jejich solidní počet
dodává ekonomům a personalistům mírný optimismus i do dalších měsíců. Podle
ekonomů bude podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu kolem konce roku kolísat mezi 7 a
7,5 %. V našem kraji je k 10. 7. evidováno 38 323 nezaměstnaných a z okresů vzrostl jejich
počet v průběhu posledních dvanácti měsíců nejvíc u nás na Olomoucku, a to o 19 %!
Firmy v kraji nyní hledají hlavně obchodní zástupce, číšníky, servírky, montážní pracovníky,
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pomocné profese a strážné. Poptávka je nadále po řidičích kamionů a strojírenských
profesích.
V našem kraji se situace na konci srpna poněkud mění. Firmy hlásí: Zakázky i práci
máme, teď nám chybí něco jiného – řemeslníci! Ale dnes najít kvalifikované řemeslníky je
velmi obtížné, i když je tolik lidí bez práce. Těch, vyučených ve strojních oborech, kteří mají
dobré uplatnění, je mezi nezaměstnanými minimum a poptávka po nich je přitom velká.
Právě nyní je v databázích pro ně nejvíce volných míst. Firmy také hledají pomocné
dělníky, řidiče nákladních automobilů, prodavače, zedníky, kuchaře a číšníky. Na 38 823
nezaměstnaných je pouze 1 546 volných míst a na jedno volné místo připadá 25
uchazečů. Také v dalších měsících to v regionu nebude lepší, naopak. Pobočky úřadů
práce spíše očekávají růst nezaměstnanosti a propouštění. V září očekávají analytici další
vzestup nezaměstnanosti v souvislosti s příchodem absolventů škol, kterým se nepodařilo
najít práci.
Na celostátní úrovni to není o nic lepší. Zpráva, která nezklame, ale ani nenadchne
zní: na konci srpna zůstává podíl nezaměstnaných osob na červencových 7,5 % a ÚP
evidovaly celkem 551 700 nezaměstnaných, což je v meziročním srovnání o 65 000 více.
Chvíle pravdy přichází právě nyní – podzim teprve ukáže, jestli firmy skutečně potřebují
nové lidi, a co je nejdůležitější, zda jsou schopny je přijmout a zaplatit. Nové pracovní
kontrakty totiž firmy uzavírají většinou právě od 1. září, případně od října. Příchod
absolventů na trh práce často znamená, že nezaměstnanost na podzim stoupne i přes
zvýšené náborové aktivity firem. Navíc, v závěru roku už tradičně přituhne. Očekává se,
že v prosinci se nezaměstnanost opět zvýší a na konci roku se podíl nezaměstnaných bude
pohybovat v blízkosti hranice osmi procent.
Jsme na konci září, vše se točí kolem předčasných voleb, a proto i téma
nezaměstnanosti je jedno z nosných. Příští vláda se bude muset poprat s vysokou
nezaměstnaností. Dvě dosud nejsilnější politické strany, ČSSD a ODS, proto vyrukovaly
s recepty, jak s ní zatočit. Na jednom se obě shodnou: nezaměstnaní si budou muset své
dávky zasloužit a pracovníci ÚP jim nedají vydechnout, budou s nimi pracovat tak dlouho,
dokud je neumístí. Návrat veřejné služby podporují politici napříč spektrem, tentokrát
nemá být povinná a nebudou se kvůli jejímu nesplnění odmítat dávky. Obě strany se
shodly na principu, že dlouhodobě nezaměstnaní mají být k veřejně prospěšné práci pro
společnost motivováni odměnou.
Obě strany si také hodně slibují od toho, že ÚP začnou být při hledání práce lidem
více individuálně nápomocné – schválené už je posílení o 700 pracovníků. Na podporu
pracovních míst pro nezaměstnané a rekvalifikace je ročně vyčleněno kolem pěti miliard
korun. ČSSD přichází se zcela novým prvkem v české politice zaměstnanosti, chtěla by
zavést osobní a domácí služby nezaměstnaných (hlídání dětí a seniorů, sekání trávy…) –
lidé by si je najímali domů a platili by je poukázkami, které by nakupovali například
v bance. Nezaměstnaný by za poukázku inkasoval od ÚP například o polovinu víc, než je
její hodnota. To by podle názoru ČSSD eliminovalo práci načerno!? Také absolventy by
nenechali sociální demokraté zahálet a po čtyřech měsících na úřadě by je poslali
vzdělávat se nebo na praxi. Úřad firmě na zaměstnání takového absolventa přispěje.
202

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
Bude to cesta k vyšší zaměstnanosti? Vždyť na konci srpna hledalo zaměstnání na ÚP
551 700 uchazečů!
Letošní září bylo co do počtu nezaměstnaných nejhorší v historii Česka, když práci
hledalo 557 100 lidí! Tuzemské hospodářství sice začíná vykazovat známky mírného oživení,
uchazeči o zaměstnání to však zatím nepocítí. Spíše naopak. Začátek podzimu je na trhu
práce neobyčejně sychravý. Úřady skutečně zaregistrovaly nejvyšší zářijovou hodnotu
v historii, oproti srpnu přibylo na 5 500 nezaměstnaných. V září přitom firmy většinou startují
náborovou špičku a počet lidí bez práce v minulosti spíše stagnoval nebo mírně klesal.
Poptávka po sezónních pracích ale byla nižší a současná recese ve stavebnictví trvá.
Navíc v této době zaplavili ÚP absolventi škol a i pro ně bylo září horší než v předchozích
letech. První místo hledalo 41 200 absolventů, což je v tomto měsíci nejvíce od roku 2006.
Nejproblematičtější skupinou jsou absolventi středních škol bez významného oborového
zaměření, kteří nepokračují ve studiu na vysoké škole a často jsou nuceni přijmout
neadekvátní pracovní nabídku. Roste také dlouhodobá nezaměstnanost absolventů, což
je potom na trhu práce diskvalifikuje a hrozí, že vznikne ztracená generace, která bude na
trhu práce chybět.
Dobrou výchozí pozici mají stále zejména řemeslníci nebo absolventi
středoškolských a vysokoškolských technických oborů, především v oblasti informačních
technologií a strojírenství. Větší množství míst pro absolventy bez praxe nabízejí centra
sdílených služeb a call centra. Důvodem k nesmělému optimismu je pouze počet volných
míst, který evidují ÚP 41 400, asi o 800 více než v srpnu. Ekonomové očekávají, že mírné
oživení hospodářství se na trhu práce projeví až za několik měsíců, protože firmy potřebují
jistotu, že růst zakázek není jen krátkodobým výkyvem, ale má trvalejší charakter. Lepších
zpráv z trhu práce se tak asi dočkáme až v příštím roce?!
V našem kraji na začátku října 2013 lze konstatovat: loňský růst střídá pád, s tržbami
jsou firmy jako na houpačce. Rostoucí nezaměstnanost a naopak klesající tržby firem –
dva důležité ukazatele kondice krajské ekonomiky se v letošním podzimu vyvíjejí
nepříznivě. Psali jsme o dobrých výsledcích firemních tahounů, ale to už je minulostí –
krajská ekonomika není v nejlepší kondici a i tahouni vykazují útlum. To se promítá i do
situace na trhu práce, kdy jen během září ohlásili hromadné propouštění čtyři
zaměstnavatelé v regionu. Výpovědi budou rozdávat i lázně v Dolní Lipové, které během
října propustí padesát zaměstnanců.
Podle údajů ČSÚ, který letos v regionu sleduje 150 podniků s více než 100
zaměstnanci, se firmám za první pololetí roku 2013 snížily tržby o 5,1 % na 50,5 miliardy
korun (loni přitom vzrostly o 6,1 %!). Jedním z podniků, který má zakázek dost a nabízí volná
místa, je i výrobce ocelových konstrukcí HOPAX Červenka. „Za prvních šest měsíců jsme
meziročně zvedli tržby zhruba o osm procent a dosud jsme nabrali asi třicet dalších
zaměstnanců. Jsme prací doslova zavaleni,“ uvádí majitel firmy pan Jozef Pavlík. Ve
sledovaných firmách se v porovnání s prvním pololetím roku 2012 snížil počet
zaměstnanců o 3 %. Lidé, kterých se propouštění dotklo, se ukážou v evidenci ÚP na
přelomu roku. Z údajů ÚP a ČSÚ vyplývá, že meziročně přibylo v evidenci nezaměstnaných
v kraji 4 277 lidí a celkový počet lidí bez práce je nyní 39 313, což je vůbec nejvyšší
hodnota v září od vzniku krajů. Počet nezaměstnaných tak meziročně vzrostl o více než 12
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%. Na konci září bylo v databázi nejvíce pracovních příležitostí pro kvalifikované dělnické
strojírenské profese soustružníky, zámečníky, svářeče a nástrojáře, pomocné a
nekvalifikované pracovníky, řidiče nákladních automobilů, prodavače a dále pro
obchodní zástupce a referenty, stavební dělníky a zedníky, vrátné, strážné, číšníky a
kuchaře – což je už ale jen obehraná písnička z minulých měsíců!
Začátek listopadu – konstatuje se, že počet lidí bez práce zůstává i nadále
extrémně vysoký. Obraz českého trhu práce tak nabízí stále stejný pohled – neutěšený.
Firmy nová pracovní místa nevytvářejí, naopak skončily sezónní práce a místo se vydali
hledat absolventi škol. Výsledkem je i nadále vysoký počet lidí bez práce, aktuální čísla za
říjen hovoří o 556 700 nezaměstnaných, což je jen o 377 lidí méně než v září. Podíl
nezaměstnaných se tak zastavil na hodnotě 7,6 %, počet volných pracovních míst však
klesl na 39 100, což je nejmenší počet od března letošního roku.
Přestože česká ekonomika nastoupila od poloviny roku cestu nesmělého růstu, na
trhu práce se to ještě nejméně několik měsíců neodrazí. Pro příští rok ČNB počítá s růstem
ekonomiky od jednoho do dvou procent, což označuje, že oživení na trhu práce nepřijde
ani příští rok. ČNB se snaží ekonomiku i trh rozhýbat aktuálním oslabením české koruny na
27 Kč za euro. Ekonomové se však neshodnou, zda to hospodářství může skutečně
pomoci. Jediným nezpochybnitelným výsledkem intervencí na úrovni makroukazatelů tak
bude vyšší inflace!
Situace v našem kraji? Ačkoliv ekonomika zažívá své mírné oživení, trh práce
v Olomouckém kraji se dál propadá. Na konci října bylo v ÚP 39 347 nezaměstnaných, o
3 752 víc než v říjnu loňského roku. Nárůst dosahuje alarmujících téměř 11%! V rámci
jednotlivých okresů došlo k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti na
Olomoucku (!), kde se počet nezaměstnaných meziročně zvýšil o 1 863 osob, což
představuje 15,8 %. Pozitivní je naopak nárůst počtu volných pracovních míst. Zatímco na
konci loňského října jich bylo 974, letos je to 1 428. Meziroční nárůst tak činí 47 %. Na konci
října připadalo na jedno pracovní místo v regionu 28 uchazečů. Olomoucký kraj vykazuje
podíl nezaměstnaných osob 8,8 %, což je čtvrtá nejvyšší hodnota v České republice.
V databázi volných míst je stále nejvíc pracovních příležitostí pro kvalifikované dělnické
strojírenské profese, řidiče kamionů a pro profese ve službách.
I na konci roku máme z trhu práce méně pozitivní zprávy. Počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání se v listopadu zvýšil o necelých devět tisíc na 565 000, což je
nejvyšší listopadové číslo v historii Česka. Oživení průmyslu se totiž na nezaměstnanosti
projevuje s několikaměsíčním zpožděním, a dokud hospodářství nezačne růst někde kolem
dvou procent, mnoho pracovních míst neuvidíme. Nyní je prioritou firem udržet klíčové
zaměstnance. Pokud se bude české ekonomice dařit v příštím roce a výsledky se
zlepšovat i nadále, tak by současná míra nezaměstnanosti mohla být kulminační.
Jaká je situace v našem kraji? S prací je kraj na štíru a zástup nezaměstnaných se
prodloužil. Nezaměstnanost v kraji roste, v polovině prosince hledá práci 40 228 osob, o
3 274 více než loni. Pokračuje také krize ve stavebnictví. Tím snad ale výčet špatných zpráv
končí!? Velcí firemní tahouni v kraji stavy zaměstnanců drží a propouštět se nechystají ani
příští rok, naopak mnohde chtějí nabírat zaměstnance nové. Hlavně dva největší,
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mohelnický závod Siemens elektromotory (cca 2 000 zaměstnanců) a přerovská Meopta
(2 430 zaměstnanců) sice nabírat nebudou, ale nebudou ani propouštět.
V rámci
jednotlivých
okresů
došlo
bohužel
k největšímu
meziročnímu
procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti na Olomoucku, kde se počet lidí bez práce
během jednoho roku zvýšil o 14 %. V nabídce volných pracovních míst je stále nejvíce
příležitostí pro kvalifikované strojírenské profese, obchodní zástupce, referenty, finanční a
pojišťovací poradce a makléře, dále pro řidiče kamionů, strážné a vrátné a také pro
prodavače, číšníky a kuchaře. „Pozitivní je nárůst volných míst. Jejich počet se
v Olomouckém kraji meziročně zvýšil o 58 % na 1 494,“ sdělil analytik olomouckého ÚP
Jaroslav Mikšaník. Ani to však nestačí, aby se růst nezaměstnanosti zastavil. Krize pokračuje
ve stavebnictví, dvě stavební firmy na Olomoucku propustily na sedm desítek
zaměstnanců. Část z nich získala alespoň krátkodobou práci podporovanou dotací od
ÚP. Celkem se v průběhu letošního roku vystřídalo na veřejně prospěšných pracích a
společensky účelných pracovních místech 5 315 nezaměstnaných. Ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku se počet podpořených lidí zvýšil o 2 273, což představuje nárůst o
75 %!

23. ŽIVOTNÍ STANDARD
Jak vypadají vyhlídky pro tento rok? Prý o krok blíže ke skutečně lepším časům.
Ekonomika by už neměla dál klesat, nezaměstnanost sice mírně vzroste, ale na konci roku
by se trend mohl začít obracet k lepšímu. Ovšem první pocity související s financemi jsme si
zažili hned na začátku roku při otevření svých peněženek v obchodech. DPH se oproti
loňsku zvýšila na veškeré zboží a služby o jeden procentní bod. Víc zaplatíme na dani
z převodu nemovitostí, víc zaplatí i živnostníci, pracující důchodci a bohatí. Vyšší daně
vývoji ekonomiky škodí, ale pro politiky znamenají nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak se
bránit hlubšímu zadlužování země. Útěchou sice mohlo být, že vláda premiéra Nečase
slíbila do konce volebního období už dál daně nezvyšovat, ale to netušila, že se toho
konce nedožije!
Další šok může postihnout některé rodiny v souvislosti s očekávaným růstem
nezaměstnanosti. Podniky se snaží ze všech sil udržet náklady pod kontrolou, aby
vyrovnaly sníženou domácí spotřebu a zatím chybějící oživení poptávky z eurozóny.
Reálné mzdy tak lidem neporostou a nezaměstnanost, která se za vývojem ekonomiky
vždy opožďuje, vzroste. Jestliže loni ekonomika klesla odhadem o procento, letos by podle
ČNB měla růst o 0,2 procenta. Někteří ekonomové očekávají další pokles nebo
přinejmenším stagnaci. Vše zlé by však mohlo být dobré do budoucna. „Pomalý růst mezd
a pokles spotřeby umožňuje růst konkurenceschopnosti firem,“ říká hlavní ekonom Patria
Finance David Marek.
V rámci průzkumu BETTER LIFE INDEX Organizace pro hospodářskou spolupráci
(OECD), sledující 30 vyspělých zemí, je hodnotila na základě mnoha kritérií jako například
bydlení, bezpečnost, kvalita lékařské péče, příjmy či vzdělání. Potřetí už byla jako země,
kde jsou nejlepší podmínky pro spokojený život vyhlášena Austrálie. Za ní se srovnaly
Švédsko, Kanada, Norsko a Švýcarsko. Česko nijak neoslnilo, nechalo za sebou ale
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například Itálii, Slovensko, Portugalsko či Řecko a skončilo dvaadvacáté. Poslední místa
obsadily Chile, Mexiko a Turecko. Nemusíme ale nějak moc smutnit – podle jiného
žebříčku, a to britských vědců zkoumajících tzv. index prosperity, je ČR na krásném 28.
místě ze 142 zemí. Uspěli jsme například v oblasti vzdělání a bezpečnosti, naopak
v sociálních jistotách a osobní svobodě to byl propadák.
Pojďme ale na zem. Žebříčky štěstí, sestavované různými institucemi a hodnotící
celé národy se od sebe často podstatně liší. Záleží dosti často na metodice. Výzkum
v Evropské unii, který prováděla Cambridgeská univerzita o žebříčku subjektivní
spokojenosti a ve kterém se Česko umístilo na 36. místě za Dánskem, Finskem, Norskem,
Nizozemskem, Kanadou a třeba Německem (30.), před Polskem (53.), Slovenskem (55.) i
Ruskem (75.) je skutečně validní. Probíhá dlouhá léta, využívají se dotazníky, zjišťují se různé
souvislosti. Zatímco výsledky jednorázového výzkumu jsou mnohdy zavádějící. Navíc vědci
mají někdy pocit, že se od nich čeká něco víc, než jenom spočítání spokojených a
nespokojených odpovědí v dotaznících. A tak často výsledky „dávají do souvislostí“ podle
vlastní hlavy a jak to dopadne…
Za pravděpodobně nejreálnější žebříček spokojenosti z poslední doby se dá
považovat ten, který sestavila Kolumbijská univerzita v New Yorku na základě dotazníkové
akce provedené Gallupovým ústavem. Vždy tisíc obyvatel v každé ze 150 hodnocených
zemí určilo na žebříčku od nuly do deseti, za jak šťastný svůj život považují. Podobně jako
v jiných seriózních indexech se i tady na nejvyšších místech objevily evropské severské
země. Česká republika skončila na 36. místě. Připadá vám to málo, cítíte se šťastnější, než
by odpovídalo až 36. místu? Tím lépe pro vás. Štěstí je přece subjektivní a je na každém,
jak si je dokáže užít!
Hledáte dobré místo k životu u nás? V Praze je blaze – alespoň to tvrdí studie VŠE
Praha. Praha si drží z hlediska socioekonomického vývoje dlouhodobě nejlepší pozici a
potvrzuje roli jedničky, když dominuje ve všech ekonomických ukazatelích s výjimkou
počtu vydaných stavebních povolení. Slabinou je ale vysoká kriminalita. Studie Vysoké
školy ekonomické o úrovni krajů pro MasterCard hodnotí po deset let regiony podle 15
nejrůznějších ukazatelů jako je například nezaměstnanost, průměrná mzda, naděje na
dožití, počet vydaných stavebních povolení, kriminalita či škodlivé emise. Za Prahou se
umístil Jihočeský kraj, Plzeňský, Středočeský, Vysočina, Královéhradecký, Jihomoravský,
Pardubický, Liberecký, Zlínský, Olomoucký, Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký.
Nejvýrazněji se zlepšil Plzeňský kraj jako konkurenceschopný region s vysokou investiční
atraktivností, dobrým dopravním spojením a blízkostí ekonomicky silného Bavorska.
Naopak si pohoršily tři kraje: Zlínský (zhoršení situace na trhu práce), Jihomoravský (velké
ekonomické rozdíly mezi Brnem a jižní částí regionu) a také Vysočina (špatná dopravní
infrastruktura v odlehlých částech regionu). Ostatní oblasti zůstaly v hodnocení ekonomů
po deseti letech na svém.
Nelichotivý obrázek vystavila společnost Olomouckému kraji při zhodnocení
socioekonomické úrovně krajů ČR. Z hlediska podmínek pro život a prosperity patříme
k republikovému podprůměru. Jsme jedenáctí ze čtrnácti, přesně na stejném místě jako
v roce 2001, kdy kraje vznikaly. Z tohoto pohledu bychom mohli úroveň regionu považovat
za stabilní (!). Na přibližně stejných číslech zůstala nezaměstnanost, ale prudce se zvýšil
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počet uchazečů na jedno volné pracovní místo z 11 téměř na 50! V tomto ukazateli jsme
se propadli až na poslední místo republikového žebříčku. Mezi nezaměstnanými je přes 38
% lidí, kteří jsou bez práce dlouhodobě (to řadí region na 12. místo). Velmi špatná je pozice
regionu v oblasti veřejných financí – z 0,08 miliardy v roce 2005 vystoupal v loňském roce
dluh regionu na 3,9 miliardy, což je vůbec nejvyšší zadlužení mezi kraji. Každý člověk
včetně kojenců tak dluží 6 124 korun.
Region si naopak polepšil v hrubém domácím produktu. Zatímco v roce 2001 byl
HDP na obyvatele 187 090 korun vůbec nejhorší mezi kraji, o deset let později poskočil na
12. místo s necelými 280 000 korunami. Mírně jsme si polepšili i ve mzdách. Z 11. místa jsme
se posunuli na 10. A hrubá mzda dosáhla 21 085 korun. Mezi nejsilnější stránky kraje patří
podle zpracovatelů studie vysoká úroveň vzdělanosti. Zatímco v roce 2001 bylo mezi
obyvateli regionu necelých devět procent vysokoškolsky vzdělaných lidí, o deset let
později je to už 14 % a kraj si v podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí drží skvělou čtvrtou
příčku. Vedle vzdělanosti lidí je další silnou stránkou životní prostředí. Například emise oxidu
siřičitého jsou čtvrté nejnižší mezi kraji a za deset let poklesly o polovinu, v emisích oxidu
uhelnatého je region pátý. Dobré posuny nás těší, ale kraj má oblasti, které jsou na tom
hůře a kde například nezaměstnanost vysoce převyšuje průměr.
Sčítání lidu, domů a bytů ukázalo na některé krajské kontrasty. Počítač s připojením
na internet, to je standard, na který v Olomouckém kraji dosáhla už většina domácností
(136 639 počítačů, 58 %) – nárůst oproti roku 2001 je více jak trojnásobný. Na druhou stranu
tisíce rodin má stále k dispozici jen suchý záchod a téměř tři tisíce lidí jsou bez jakéhokoliv
vzdělání – to jsou ty paradoxy! Z celkového počtu 243 624 obydlených bytů je napojeno
na vodovod 226 716, ale přípojku na kanalizaci má jen 186 895 domácností. Zhruba 17 tisíc
domácností pořád nemá splachovací záchod a kolem 16 tisíc nemá koupelnu ani
sprchový kout.
Přestože jsou v kraji výše uvedené téměř tři tisícovky lidí bez vzdělání (2 805), sčítání
potvrdilo stálý trend zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatelstva. Vysokoškolsky
vzdělaných lidí za deset let přibylo téměř 47 %, naopak více než o pětinu poklesl podíl lidí
pouze se základním vzděláním. Negativním trendem je pak stárnutí populace – počet
ekonomicky aktivních lidí poklesl už pod 50 % na necelých 314 000. Mezi nimi je navíc
téměř 36 000 lidí bez práce, takže kraj svými daněmi „živí“ zhruba 278 000 lidí. Seniorů nad
65 let je více než dětí do 14 let, ještě před deseti lety to bylo naopak. Region také přichází
o obyvatele, podle výsledků je jasné, že se postupně vylidňuje. Dramaticky také stoupl
počet rozvedených. U mužů představuje nárůst od posledního sčítání před deseti lety
dokonce téměř 41 %! Ženatých mužů a žen je pak oproti minulému sčítání méně o 10 %.
Podíl občanů, kteří se narodili ve stejné obci, ve které mají současné bydliště, tedy počet
rodáků, klesl v regionu pod 50 %. Na území kraje je nyní 137 000 evidovaných domů, jejich
počet je o více než 7 % vyšší než v roce 2001. Je to nejvyšší nárůst počtu domů mezi
jednotlivými sčítáními lidí, domů a bytů za posledních 50 let. Hlavním důvodem je převaha
jednobytových rodinných domů v novodobé výstavbě.
Snad zaujmou základní výsledky uvedeného sčítání: počet obyvatel v kraji –
639 946; ve věku 0 – 14 let 92 500, z toho mužů 47 301, žen 45 199; ve věku 15 – 64 let 444
453, z toho mužů 224 090, žen 220 363; ve věku nad 65 let 102 993, z oho mužů 41 386, žen
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61 607. Počet bytů 234 809 – z toho s počítačem 136 639, s počítačem a internetem
126 445; byty s koupelnou či sprchovým koutem 229 666, se splachovacím záchodem
226 714, byty vytápěné plynem 170 906, byty s vodovodem 226 716, byty s připojením na
kanalizaci 186 895. Vzdělání: lidé bez vzdělání – 2 805, se základním vzděláním – 99 213,
vyučení 190 683, úplné střední a vyšší odborné vzdělání 164 990, vysokoškolské 61 480.
Věková struktura: 30–39 let 102 009, 40–49 let 82 786, 50–59 let 87 083, nad 80 let 24 140.
Po 20 letech existence ČR, navíc před volbami, se mnozí lidé utápějí ve zklamání.
Není to ale třeba, udělali jsme pokrok, vybízejí k optimismu úspěšné osobnosti v anketě pro
Aspen Institute. Vybízí nás: nebuďte tak naštvaní, urazili jsme kus cesty, vybízí 34 osobností
z byznysu, vědy, umění a kultury. V drtivé většině se shodují na hodnotách jako úcta
k demokratickým principům, vláda zákona a svoboda slova, zdravé rodinné zázemí,
pracovitost, pokora a nestěžování si. Oceňují to, že Česká republika vstoupila do Evropské
unie a do NATO, že se prodloužila délka života a také že vzrostla životní úroveň. Těch
dvacet let bylo úspěšných, i když je hodně práce ještě před námi. Bohužel, společnost je
ještě mladá a křehká, což se projevuje korupcí a až kriminálními činy v mnoha sférách.
Ovšem opustit zákopy zklamání jde. Je jen třeba mít správné životní hodnoty a žít je. Každý
musí začít u sebe a v rodině. Málo si vážíme toho, co máme, a málo si připouštíme, že
k řešení problémů je nutná změna našeho chování. Největší překážkou rozvoje a úspěchu
je hledání nepřítele mimo sebe – v Evropské unii, Němcích či Romech nebo v ekologii. A
taky úzkoprsost a bázlivost.
Publikace Dvacet let České republiky, která je vydána u příležitosti výroční
konference Aspen Institute Prague a PRK Partners, mapuje pozitivní fakta a události, jichž
česká společnost dosáhla. Dvacet let - dvacet úspěchů, dovolte se s vámi podělit o ty
nejzajímavější a zamyslet se nad tím, jak to doopravdy je.
1. Žijeme déle, jsme podstatně zdravější a je čím dál více stoletých. Významně se
prodloužila střední délka života (naděje na dožití). V roce 1990 to bylo 67,6 roku u mužů a
75,4 roku u žen. V roce 2012 byla tato hodnota 75 let u mužů a 80,9 roku u žen. Takový skok
o sedm, respektive pět let je neobvyklý i u vyspělých zemí. Také průměrná délka života ve
zdraví a bez postižení stoupla v ČR nad průměr Unie.
2. Řeky jsou čistší, kyselé deště ustoupily – od roku 1993 se množství nečistot vypouštěných
do řek snížilo o 90 až 94 %, o což se zasloužila také mohutná výstavba čističek odpadních
vod. Snížili jsme také za tuto dobu emise oxidů dusíku nejvíce v Evropě.
3. Máme špičkovou péči o kojence, jsme v tom lepší než v USA. Tradičně máme velmi
nízkou kojeneckou úmrtnost a pravděpodobnost, že zdejší dítě zemře před pátým rokem
věku je 4 : 1000 živě narozených, tedy jako v Německu, Francii nebo Dánsku.
4. Justice se odrazila ode dna, boj s korupcí se lepší. Komise pro efektivitu justice (CEPE) při
radě Evropy uvádí, že pouze Rakousko a Česká republika přesáhly v počtu vyřízených
případů hranici sta procent, a to v civilním i trestním řízení (sporném i nesporném), což
znamená, že se jim daří snižovat nedodělky z minulosti. Zvládají také udržení délky vyřízení
pod 180 dny.
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5. Dobrých restaurací přibývá, jíme lépe. Praha se stala prvním městem v postkomunistické
Evropě, jehož restaurace získaly hvězdičku v nejuznávanějším gurmetském průvodci
Michelin Guide.
6. I když stoupá, přesto je na tom ještě dobře – řeč je o veřejném dluhu. Český veřejný dluh
(tedy množství peněz, jež si vláda půjčuje) v poměru k hrubému domácímu produktu
(HDP) vzrostl na 45,6 %, ještě v roce 2001 přitom činil jen 25,3 % HDP. Zatím ovšem zůstává
pod úrovní většiny evropských zemí (Německo – 81,9 % HDP, Maďarsko - 79,2 % HDP,
Rakousko – 73,4 % HDP).
7. V Česku jsou lidé nejméně z celé Unie ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Toto
riziko se týká jen 15,3 % domácností. Až za námi je třeba Švédsko (16,1 %) nebo Německo
(19,9 %). Chudoba podle Eurostatu začíná u příjmu pod hranicí 60 % národního příjmového
mediánu. Sociální vyloučení se hodnotí řadou kritérií, například hmotným strádáním, nebo
tím, kolik členů domácnosti je nezaměstnaných.
8. Lidé jsou štědřejší, než si o sobě myslí. Česká republika jako první země zavedla
dárcovské SMS, dnes nejpopulárnější formu občanské filantropie. Podle průzkumu jen
čtvrtina Čechů nikdy nepřispěla na charitu.
9. Český evropský fenomén: naši Vietnamci. Žádná jiná země EU jich mezi svými cizinci
nemá tolik (více než 6 %). Na 60 % z nich tu má trvalý pobyt a zdravý demografický strom
života, tedy včetně malých dětí, které se velmi rychle integrují.
10. Ač se to nezdá, více lidí je angažovaných než apatických. Jsme jedinou zemí
postkomunistického prostoru, kde podíl politicky aktivních občanů převažuje nad
apatickými v poměru přibližně 54:46.
11. Čeští vědci jsou na tom ve srovnání s kolegy v regionu velmi dobře. Po přepočtu
citovaných výsledků na velikost populace jsme 11. v Evropě, zejména díky výzkumu
toxoplasmózy.
12. Cizinci hlasují „ nohama“ pro Česko, ročně přibude 12 000 lidí. Jsme v očích cizinců
dlouhodobě přitažliví. Již od roku 2002 se sem více lidí přistěhovává, než jich odchází.Toto
takzvané migrační saldo se stabilně drží nad uvedenou hranicí. Při srovnání čistého
přírůstku přistěhovalců vzhledem k počtu obyvatel je ČR na 57. místě na světě, před
Německem (60.) nebo Finskem (64.).
13. Šikany mezi dětmi je méně, předstihli jsme i Dánsko. Navzdory rozšířenému přesvědčení
se šikana z českých škol vytrácí a podle Světové zdravotnické organizace jsme
zaznamenali v letech 1994 až 2006 největší pokles šikany mezi školními dětmi.
14. Česká republika je špičkou v nanotechnologiích. V této branži, kde se vyrábějí vlákna
800x tenčí než je lidský vlas, pracuje u nás 16 velkých a 69 menších společností (podle
agentury pro podporu investic CzechInvest).
15. Děti chodí do školy, nemáme nedokončené docházky. Předčasně ukončená školní
docházka před 16. rokem věku je u nás okrajovým jevem, někde jde o vážný problém
mladé generace (USA 12 %, Británie 18 %).
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16. Jsme národ, který má rád knížky a hudební školy. Mezi evropskými čtenáři jsme na
třetím místě za Švédy a Finy. Neobvykle velký počet českých dětí také chodí do ZUŠ.
17. Jsme „outdoorový“ národ, mladí cestují. Česká síť turistických tras je hodnocena jako
nejkvalitnější v Evropě díky své hustotě a spolehlivosti značení. Je nejhustší v EU: 512
kilometrů pěších tras na 1 000 km čtverečních rozlohy. Mladí Češi mezi 15 až 24 lety cestují
v průměru více než jejich vrstevníci v EU. Vzniklo u nás také množství úspěšných
outdoorových značek.
18. Ve svobodě slova jsme před Slovenskem, Polskem i Německem. Mezinárodní
organizace Novináři bez hranic řadí ve svém aktuálním žebříčku svobody slova ČR na 16.
místo (Německo 17., Polsko 22., Slovensko 23.).
19. V Česku už se život nevzdává. Sebevražd ubylo. V době normalizace to bylo 280
sebevražd na milion obyvatel. Podle posledních dat Eurostatu je jich nyní 128, což je mírně
pod průměrem EU, podobně jako v Rakousku.
20. Čeští Romové jsou na tom lépe než jinde. Velký průzkum evropské Agentury pro
základní práva (FRA) mezi 22 000 evropskými Romy zjistil, že mezi 11 zeměmi EU s velkou
romskou populací (Bulharsko, ČR, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Španělsko) jsou v nejméně špatné situaci ti naši. V porovnání mají
„nejvyšší úroveň vzdělání, byť stále není dobrá“ a jejich pozice na trhu práce je
nejpevnější, když je jich zaměstnáno asi 40 % (oproti 10 – 20 % jinde). Zpráva poukazuje na
segregaci Romů ve vzdělání, toto procento je však v ČR nižší (35 %) než v Maďarsku (90 %).
Podle posledních analýz a dat obrázek o životním standardu Olomouckého kraje
dostává závažné trhliny. Nízké mzdy a více obézních dětí – taková rovnice tu platí.
Aktuální trend nebezpečný pro zdraví dětí a mládeže potvrzuje jak poslední výzkum Místo
pro život, tak i olomoucké Centrum pro léčbu diabetu a obezity a agentura Datank.
Dobré to není ani se sportem. Nejnovější data ukázala, že pokud se dnešní děti dostanou
ke sportu, tak ve většině případů pouze v oddílech, kde jsou vedeni až k profesionálním
výkonům. Ne každá rodina si ale něco takového může dovolit, a to zvláště v našem
regionu, kde máme čtvrtou nejnižší průměrnou mzdu v republice. Sport se tak jako
volnočasová, odpočinková součást každého dne ze života dětí vytrácí. Svou roli tady
hraje i jejich dnešní životní styl spojený s počítači a také zaneprázdněnost rodičů. Čtvrtina
dětí nesportuje vůbec, dvakrát týdně polovina. Dochází spíše k profesionalizaci, orientaci
na výkon a mizí obrázek dětí hrajících si na hřišti třeba kopanou. Sport se pomalu
z běžného života mladé generace vytrácí, mizí sportoviště a hlavně bezplatná možnost
chodit někam sportovat – to pak kila nabývají a jsou tu obézní děti a dokonce mladí
diabetici. Profesionalizace dětského sportu uzavírá cestu ke zdravému pohybu těm, kteří
na to zkrátka nemají finance a v našem sociálně slabém kraji je to tím znatelnější.
A že to u nás na nějakou bídu nevypadá, o tom svědčí konstatování, že letošní
nadílka pod stromečkem nebude horší než ta loňská a tedy letošní Ježíšek rozhodně
nebude chudší než ten minulý. Tuzemští obchodníci čekají předvánoční tržby srovnatelné
s minulými léty a mnozí tvrdí, že lidé utrácejí více než loni. Ovšem chuť lidí utrácet v době
pomalu klíčícího ekonomického růstu museli i letos obchodníci vydatně povzbuzovat
slevami. Zákazníci často vyhledávají zboží v promočních akcích – kosmetické balíčky,
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hračky a knihy. Touha nakoupit co nejlevněji klade velké nároky na provozovatele
přepravních služeb. Zákazníci čím dál častěji čekají na poslední moment, když se obchody
začnou předhánět s předvánočními slevami.
A tak se vesele utrácí navzdory nepříliš povzbudivým statistikám o počtu lidí bez
práce a růstu mezd. Zvláště prodejci dováženého zboží upozorňují na to, že poptávce
pomohlo i oslabení koruny. Letošní vánoční nákupy gradovaly v posledních čtrnácti
dnech před Štědrým dnem, kdy zákazníci utratili 5,5 miliardy korun. Letošní skok u
předvánočních útrat bude jistě větší než obvykle asi i proto, že Češi patří k národům, které
v tomto období navyšují své útraty skoro nejvíc ze zemí Evropské unie. V letech 2008 až
2012 překonávaly prosincové maloobchodní tržby standardní měsíc o 28 %. Po radostných
časech může ale následovat o to bolestivější vystřízlivění na začátku příštího roku. Leden a
únor patří už tradičně z hlediska tržeb k nejslabším měsícům, a obchodníci se proto snaží
nákupní apetit podpořit velkými slevami. Ty však letos začaly často už v polovině prosince.
K velkému utrácení mimo Vánoce navíc neponouká většinu lidí ani pohled na jejich
výplatní pásku. Ve třetím čtvrtletí vzrostla průměrná mzda meziročně o 1,3 %, po očištění o
růst cen se prakticky nezměnila. Navíc ekonomiku stále trápí vysoká nezaměstnanost –
v listopadu přesáhl počet lidí bez práce v Česku 565 000, což je vůbec nejhorší výsledek
v tomto měsíci za dobu existence Česka. Jednoho ale povídání o nízkém životním
standardu nepřesvědčí, když vidí stále plné markety a hypermarkety (i o nedělích a
některých svátcích), naplněné vozíky zbožím a po svátcích popelnice se zbytky mnohdy
ještě ani nerozbalených potravin, mnohdy i nerozbalených dárků. Tak jak je to vlastně?

24. ZDRAVOTNICTVÍ
Jak to s námi po zdravotní stránce vypadá? Zdá se, že nic moc! Většině problémů
by mohla předejít prevence a změna životního stylu – pokud by na ní doktoři trvali, bylo by
to ku prospěchu věci a ještě by se ušetřilo. Existuje studie, která říká, že na zdraví lidí se
podílí z poloviny životní styl, z 20 % to, kde člověk žije, a z 10 % dědičnost. Pouhých 20 %
zdravotního stavu pak může ovlivnit sama medicína. Státní zdravotní ústav spočítal, kolik
by se ušetřilo, kdyby u nás prevence fungovala pořádně. „Efektivní primární prevencí by
bylo možné v brzké době dosáhnout snížení závažných chronických onemocnění
přinejmenším o pět procent. Přineslo by to úspory okolo 25 miliard za rok. Jenže přesvědčit
českou populaci o výhodách zdravého životního stylu se nedaří. Přestože je střídmost
levnější, volí ji stále menší část populace,“ uvádí Marie Nejedlá ze SZÚ. Ústav také vůbec
poprvé zveřejnil emotivní dokument, kde nabádá Čechy, aby se vzpamatovali a žili
zdravěji. Píši v něm, že o tom, zda své stáří prožijeme plnohodnotně, rozhoduje každý už
dnes.
Poctivě v něm přiznávají, že prvním limitem, na který lékař naráží, pokud se chce
věnovat pacientům tak, aby se nejen léčili, ale i vyléčili, je čas. Na jednoho praktika totiž
připadá zhruba 1 660 lidí, což představuje v průměru 46 až 47 ošetřených pacientů denně,
a to znamená jen deset minut na každého z nich! Druhé omezení je finanční. Lékaři mají
limity na počty vyšetření i na to, když pacienta odesílají k dalším specialistům. A také mají
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limit na léky: ty lepší – modernější – jsou pochopitelně dražší, proto nejsou moc motivovaní
je předepisovat.
A co kampaně? Zdá se, že jsou na nic – kouří se stejně, pije víc! V Česku stále kouří
zhruba třetina populace, a to navzdory zdražování cigaret i varování na krabičkách. Více
než třetina lidí u nás má problémy s alkoholem – pijí nadmíru a bohužel, neřestem nejvíce
podléhají mladí lidé! Už několik let se nedaří snížit počet kuřáků, ani motivovat alkoholiky,
aby vyhledali odbornou pomoc. Státní zdravotní ústav na téměř dvoutisícovém vzorku
respondentů zjistil alarmující výsledky a to zvláště pro věkovou kategorii 15 až 24 let, která
„vede“ téměř ve všech ukazatelích. Mladí lidé a teenageři nejvíce kouří (44,7 %), zároveň
nejméně přemýšlejí o rizicích spojených s cigaretami. Nejčastěji se opíjejí a za rok každý
z nich vypije největší množství čistého alkoholu – bezmála 9 litrů, což je přibližně 45 lahví
vodky. Závislost mladých na alkoholu se přesto bere na lehkou váhu. Z výzkumu vyplývá,
že lékaři alkoholismus mezi pacienty mladšími 24 let příliš neřeší. Na problémy s pitím se
ptají zejména těch starších, u nichž se již projevují zdravotní komplikace. Přitom 16 %
Čechů pije tolik, že má vysoké riziko vzniku závislosti a 5 % dospělých jsou alkoholici. Podle
odborníků Češi pijí více než dříve (na rozdíl od západních zemí), o čemž svědčí rostoucí
počet onemocnění cirhózou jater.
Dvacet sedm procent zaměstnanců během práce dýchá cigaretový kouř, ačkoliv
zákon nařizuje zákaz kouření na pracovištích i v jiných prostorách, kde jsou účinkům
kouření vystaveni i nekuřáci, kterých je mezi nimi 19,6 %! Mezi taková pracoviště patří
především bary a restaurace, ale v mnoha případech o pohostinské provozy nejde. Kde
jsou příčiny nedodržování zákoníku práce? „Je to proto, že kouření je v Česku stále ještě
tolerováno většinovou společností. Jen si vezměte, jak dlouho trvá schválení zákona o
zákazu kouření ve veřejných prostorách. Pokud k tomu veřejný sektor přistupuje tímto
liknavým způsobem, tak se nelze divit, že se zákaz kouření na pracovištích nedodržuje,“
říká Eduard Sohlich, viceprezident pro zdravotnictví Unie zaměstnavatelských svazů a
zároveň ředitel Nemocnice Hranice.
Nedá mi, neuvést varující slova autora o užívání alkoholu a tabáku psychiatra
Ladislava Csémyho, který kritizuje rezignaci státu na alkoholismus u dospívajících. „tato
věková skupina má největší příznaky rizikového chování, jakým je nadměrné pití.
Dospívající Češi vycházejí ze všech mezinárodních srovnání velmi špatně. Spolu s mladými
Dány (!) jsou na předních místech v Evropě, pokud jde o pití alkoholu. A stát hlavně
v posledních deseti letech neudělal téměř nic. Nefinancoval žádný preventivní projekt,
který by byl zaměřen na mladé lidi. Zato paradoxně výrobci alkoholu rozjeli různé akce ve
stylu „pijte s mírou“ s vytvářením společenské zodpovědnosti, protože jsou si vědomi, že
nabízený produkt má negativní dopad na společnost, nebo jsou s ním spojena rizika.“
Pomohlo by zdražení alkoholu? Zatím je pro mladé lidi u nás půllitr piva v hospodě stále
nejlevnější nápoj! Bijme na poplach, průzkum mimo jiné zjistil, že 28 % mužů u nás se
minimálně jednou týdně opije (za nadměrnou dávku považují lékaři 60 g alkoholu – zhruba
6 dcl vína), 7 % Čechů má vážné zdravotní problémy v důsledku nadměrného množství
alkoholu a jen 1,2 % pijáků si přitom svůj problém uvědomuje a pouze 0,4 % konzumentů
alkoholu vyhledalo odbornou pomoc kvůli svým problémům s pitím. To je podle odborníků
velmi, velmi málo a tak lékaři vybízejí k větší podpoře léčby závislostí.
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Ve zdravotnictví stále chybí peníze a jedním ze zdrojů bylo zavedení poplatků u
lékařů. Ukazuje se ale, že regulační poplatky se mnohdy minuly účinkem. Vyzráli na ně i
naši senioři, kteří jsou chytří a umějí se rychle zorientovat v tom, co je pro ně nejvýhodnější.
Při jejich důchodech se jeden ani nediví! Průzkum ukázal, že senioři sice u lékaře zaplatili 30
korun („Julínkovné“ z roku 2008), ale už neodešli s receptem na krabičku paralenu, protože
ten už se finančně „nevyplatil“ – stojí totiž méně než regulační poplatek. Recepty, které si
odnesli do lékárny, byly na mnohem dražší preparáty – to znamená, že ve výsledku se
zdravotnictví poplatky prodražily. I navýšení poplatků za pobyt v nemocnici ministrem
zdravotnictví Leošem Hegerem z 60 na 100 korun, které přineslo lékařům a nemocnicím
ročně kolem 7 miliard korun, Ústavní soud zrušil a budou se platit jen do konce tohoto roku.
Nové poplatky musí schválit Sněmovna a to nebude dřív než na začátku roku 2014 a tak
nově 60 korun za den pro dospělé bude asi fungovat až od 1. 3. 2014. Faktem je, že v řadě
evropských zemí od poplatků ustupují nebo jejich placení alespoň limitují. V Německu je
zrušili úplně a Slovensko je sice v zákoně má, ale s nulovou výší, takže pacienti neplatí.
Je v našem kraji nějak nezdravo? V počtu dní na nemocenské má náš kraj „bronz“
– více dní než u nás strávili jako nemocní doma jen obyvatelé sousedních krajů – Zlínského
a Moravskoslezského. Průměrně stonali více než 53 dní a nejčastěji si chodili pro
neschopenky na nemoci dýchacích cest a onemocnění pohybového aparátu.
Neschopenku si jen do září 2013 celkem vyřídilo v kraji 49 830 pacientů, kteří dohromady
prostonali 2 657 680 dní.
Pozitivní skutečností je ale to, že v našem městě se postupně daří saturovat všemi
významnými lékařskými obory obyvatele Litovle a spádového území tak, aby nemuseli na
většinu vyšetření dojíždět na velkou vzdálenost. Zásluha zde patří i Městu Litovel
vytvářejícímu příznivé podmínky pro ordinace specialistů a snahou po zastoupení všech
potřebných oborů pro službu občanům. Jak vypadá zastoupení jednotlivých oborů
specialistů, i praktických lékařů si můžete přečíst v následujícím přehledu:
Tak vypadá obsazení jednotlivých ordinací na Poliklinice Litovel v roce 2013:
praktičtí lékaři MUDr. Kamila Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová,
MUDr. Petr Vočka; dětský lékař - MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Křížová, 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 Žižková; 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 Studentů, 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 Nábřežní
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ulici MUDr. Josef Přibyl, tamtéž 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 kožní má MUDr. Iveta Fremlová na ulici 1. máje; ordinaci homeopatie MUDr.
Hana Váňová a na Nábřežní ulici je ještě ordinace alergologie MUDr. Hany Ostrčilové a
MUDr. Zuzany Fegyveresové. Interní ordinaci má ještě MUDr. Petra Mašková na Vítězné
ulici (nad prodejnou Albert). Na Komenského ulici ordinuje kardiolog MUDr. Dalimil Horalík
a oční lékařka MUDr. Andrea Dostálová. Na základě objednání je možno navštívit i
psycholožku Mgr. Inku Koutnou v ordinaci v Jungmannově ulici. V této ulici je také
rehabilitační středisko Zlatá rybka, kde se pacientům věnuje: MUDr. Katarína Hrochová,
MUDr. Miroslav Kotrle a MUDr. Tomáš Vilhelm.

25. BYTY, BYDLENÍ
Nejprve pár čísel ze statistiky: průměrný Čech žije v cihlovém domě o jednom až
dvou nadzemních podlažích, postaveném v letech 1920 – 1970. A nemovitost s největší
pravděpodobností sám vlastní. Jeho byt má tři pokoje a veškeré výdobytky moderní
civilizace, jako je teplá voda, plyn či sociální zařízení. To vyplynulo z výsledků Sčítání lidí,
domů a bytů z roku 2011 a bylo konstatováno, že se kvalita bydlení v Česku výrazně
zlepšuje. Byty jsou větší a bydlí v nich průměrně méně obyvatel, například v 60 % bytů bydlí
jedna až dvě osoby. Ústřední topení má na 80 % domácností, jen 0,7 % populace nemá
splachovací záchod. Mění se však nejen to, jak Češi bydlí, ale i kde bydlí. Za posledních
deset let došlo k výrazným změnám i v počtu obyvatel měst a obcí. Úbytek nepřekvapivě
zaznamenávají regiony s vysokou nezaměstnaností.
Konstatování z konce roku 2012: realitní odborníci čekají v roce 2013 další pokles
cen nemovitostí, situace by se mohla otočit přinejlepším až na jeho konci. Nabídkové i
tržní ceny padají, a ani vyšší DPH, ani růst daně z převodu nemovitosti ze tří na čtyři
procenta pro starší byty, ani v podstatě nepovinné energetické štítky nezvýší podle nich
ceny bytů. Počítá se s jejich postupným cenovým poklesem v rozsahu 3 – 5 % ročně s tím,
že v regionech s vysokou nezaměstnaností může být i výraznější. To ovšem neznamená, že
lidé nemají o nákupy nemovitostí zájem. Právě v poslední době je výraznější rychlý prodej
bytů, které jsou pod statistickými cenovými průměry, z čehož plyne, že kupující klienti jsou si
dobře vědomi situace na trhu na „svoji“ nabídku čekají. Nové byty zlevnily meziročně o
2,6 %, ty kupované z druhé ruky byly levnější o 6,2 %. Tržní ceny staršího bydlení spadly
oproti roku 2009, kdy doznívala předkrizová realitní bublina zhruba o 14 %. Jen pro
zajímavost – nabídková cena za byt o velikosti 60 m2 v Olomouci je aktuálně 1,48 milionu
Kč a meziroční změna je 1,8 %.
Takže, kdo chce nyní koupit byt, vše mu hraje do karet. Kromě nízkých hypotéčních úroků,
které srážejí splátky hypotéky až o tisíce oproti minulým letům, stále roste nabídka volných
bytů a klesají ceny u některých nových bytových projektů, například v Praze i k 40 000 Kč
za m2. Mezi developery tu dokonce vypukla cenová válka, když v hlavním městě je 6 760
volných bytů! Přetrvávající převis nabídky nových bytů dovedl některé z nich k osekání
cen takřka na náklady. Ceny bytů v levné kategorii už dosáhly dna, kde zřejmě zůstanou.
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V menších městech však jeden projekt dokáže zahoupat s cenami tak, že navzdory krizi
dočasně vzrostou.
V našem kraji se staví čím dále méně. Stavba bytů opět ztratila na tempu a počet
nově budovaných bytů se meziročně snížil o více než patnáct procent. Nejvíce se loni
budovalo rodinných domků – 535, na bytové domy připadlo 148 bytů a na nástavby,
přístavby a vestavby 99. Zhruba třetina z tohoto počtu připadla na Olomoucko, na
Jesenicko připadlo z počtu jen 8 %. Stavební firmy dokončily 968 bytů, na rodinné domy
připadlo 656 bytů, v bytových domech dokončily 153 bytů a v nástavbách, přístavbách a
vestavbách 94. Asi polovina dokončených bytů připadla opět na Olomoucko. Vývoj na
regionálním trhu s nemovitostmi souvisí s dopady krize – mnozí lidé nemají na stavbu
peníze, na půjčku nedosáhnou nebo se obávají zadlužit.
I v našem kraji museli jít developeři s cenami bytů a domků ve svých projektech
dolů, ke slevám je nutí špatná ekonomická situace. Tak i u nás, lidé, kteří dosud váhali, zda
koupit, nebo nekoupit nový byt, mají snazší rozhodování. Ceny nových bytů jsou i regionu
nižší až o statisíce korun a dostaly se na nejnižší úroveň za poslední roky. Nejčastěji se slevy
pohybují mezi 10 – 15 %, ale výjimkou není ani třicetiprocentní pokles ceny. U
jednopokojových bytů nastavila olomoucká společnost Dachi zajímavé slevy v průměru o
150 tisíc korun, takže jejich cena se pohybuje podle velikosti od 950 000 do 1,3 milionu
korun. U větších bytů naopak cena mírně stoupla a investoři jsou ochotni déle čekat, než
se byty prodají. Realitní makléři se shodují, že klienti jsou stále náročnější. Situaci na trhu
s nájemními byty komplikuje současný stav, kdy ubytovny lidem bez práce nebo s nízkými
příjmy dotuje stát. Je přímo nelogické, když ubytovna za deset tisíc je obsazená a
nesrovnatelně lepší byt za osm tisíc je prázdný! Pokud bude dále taková disproporce, tak
trh v pořádku nebude. Je potřebí ale uvést věci na pravou míru tím, že sociálně slabé
majitelé do svých bytů příliš vzít nechtějí a ti tak často nemají jinou volbu než jít do
ubytovny s lichvářským nájmem. Makléře překvapuje zvyšující se počet lidí kupujících byty
za vlastní úspory, i když hypotéky jsou nyní velmi výhodné. Lidé, kteří mají volné prostředky
na účtu, je tam nechtějí nechávat, protože se jim nezhodnocují. Raději koupí byt a pak ho
pronajmou – berou zkrátka koupi bytu jako výhodnou investici. Tomu se ovšem při
dnešních „výhodných“ bankovních úrocích divit moc nedá!
Realita: realitka Česko – přes půl milionu prázdných bytů! Za posledních čtyřicet let
přibylo u nás neobydlených bytů pětinásobně. A od začátku 90. let je to nárůst
dvojnásobný. Stavbaři postavili bezmála 300 000 nových domů – proč je jich tolik
prázdných? Současně je u nás 652 000 bytů, v nichž podle statistik nikdo nebydlí. Počet
neobsazených bytů vzrostl od roku 1991 do roku 2011, kdy se konalo poslední „sčítání lidu“
téměř dvojnásobně z původních 372 000. Před deseti lety bylo módní tvrdit, že Česko trpí
nedostatkem, proto by měl stát podporovat stavění nových bytů. Nyní ale máme na krku
opačný extrém – bytový nadbytek. Jak to ve skutečnosti je, příliš se neví. Sčítací komisaři
totiž určili důvod, proč jsou byty neobsazené, jen u menší části z nich. Asi u čtvrtiny bytů
byla uvedena jako příčina neobsazenosti „rekreace“, u zhruba desetiny přestavba nebo
nezpůsobilost k bydlení, někde byly zdrojem jen výpovědi sousedů. V malých obcích do
500 obyvatel je podíl neobsazených domů největší a činí přibližně 30 % bytového fondu.
Do většiny z nich jezdí majitelé třeba jen na léto. A v nejmenších vesničkách je ještě větší
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prázdno. V typických chalupářských regionech je zřejmé, že valnou část z nich majitelé
užívají k rekreaci. Generace Husákových dětí navazuje na trend svých rodičů a pořizuje si
druhé bydlení na chalupách, o jejichž koupi je v posledních letech větší zájem než dřív.
Velká města nabízejí kolem 8 % volných bytů. Je typické, že většina „náplav“ si staví
satelitní vilky – raději si vybudují novostavbu na zelené louce místo toho, aby opravili starý
dům, který někdo předtím opustil. S tím ale moc neuděláme!?
Kdo s myšlenkou na koupi nemovitosti vyčkával na další pokles ceny bytů, měl by
vědět, že nyní, uprostřed listopadu, se už dočkal. Ceny se ustálily, a v některých regionech
po letech hospodářské krize dokonce opět rostou. Celkem vzrostly ceny bytů v osmi ze
čtrnácti krajů. Ovšem u nás a na Ostravsku, v oblasti postižené ekonomickou stagnací,
jdou ceny realit ještě dolů. Realitní makléři hovoří o tom, že se po divokých letech situace
uklidňuje – paneláky nejsou předražené, odešli divocí developeři a stavějí se převážně
levnější byty. Takže ve většině regionů se ceny ustálily, i když se lidem s běžnými příjmy zdají
stále horentní. Ale tam, kde se ekonomika vzmáhá, ceny dolů už nepůjdou. Dobře se
prodávají menší investiční byty a domy na vesnicích do ceny jednoho milionu, hodně
ovšem závisí na atraktivitě lokality a dobré dopravní dostupnosti. Dalším nejžádanějším
bydlením jsou rodinné byty o ploše do 100 metrů čtverečních v klidnějších lokalitách
s infrastrukturou a vůbec největší zájem je již tradičně o cihlové byty za rozumnou cenu
v pěkném prostředí. Stav bytu není tak rozhodující, jako kvalita celého domu. V posledních
dvou letech rostl zájem o byty na konci roku kvůli růstu DPH v následujícím roce, letos to
může být obava z růstu hypotéčních úroků. Uvidíme!
Jsme na konci roku 2013 a lze konstatovat, že hlad po bytech je pryč a staví se o
polovinu méně. Obrovský propad zažívá bytová výstavba letos v Olomouckém kraji, hůř už
bylo jen v polovině 90. let minulého století. Nízký zájem o nové byty vedl jen k číslu 756
dokončených, což je o 22 % méně než za srovnatelná tři čtvrtletí loňského roku. „Negativní
vývoj sice zasáhl většinu regionů, ale v Olomouckém kraji byl pokles oproti
celorepublikovému průměru přibližně dvojnásobný,“ uvedl Jiří Frelich z olomoucké
pobočky Českého statistického úřadu.
Výrazná většina dokončených bytů v regionu se nachází v nových rodinných
domech, celkem je jich 553. V bytových domech je jich pouze 82 a zbytek je v různých
nástavbách či vestavbách. Developerská výstavba je v současnosti velmi omezená. V
prvních devíti měsících letošního roku také výrazně poklesl počet zahájených bytů. V kraji
to bylo jen 14 %. Nejméně bytů se od ledna do září 2013 postavilo na Jesenicku a
Přerovsku. Tam je situace poněkud zvláštní – ubývá dokončených rodinných domků
v běžných cenových relacích kolem tří milionů korun, staví se ale více nadstandardních
rodinných domů. Lidé, kteří mají hodně peněz, teď zřejmě vidí nejvhodnější příležitost,
protože ceny jsou velmi nízko.
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26. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ
PIVOVAR LITOVEL
Letos začínáme jubilantem: v listopadu uplynulo 120 let od slavnostního otevření
Rolnického akciového pivovaru se sladovnou v Litovli. V témže měsíci byla uvařena také
první várka litovelského piva. Pivovar měl před svým názvem přívlastek „ryze český,
vlastenecký“, a dodnes patří k nejtradičnějším regionálním podnikům. Jeho historie při tak
významném výročí stojí za pozornost.
Historie pivovarnictví v Litovli se začala psát v roce 1291, kdy král Václav II. udělil
městu právo mílové. Toto privilegium opravňovalo výhradně litovelské měšťany vařit a
šenkovat pivo v okruhu asi jedné míle, tedy zhruba v okolí desíti až dvanácti kilometrů.
Skokem se přeneseme do konce století devatenáctého, kdy česká většina města chtěla
svůj pivovar, protože v té době byl ve městě jenom německý.
Jedním ze symbolů ve znaku našeho pivovaru je včela, které jsou připisovány
vlastnosti jako píle, organizovanost, spořivost, čistota a také neúnavná pracovitost, dále
obilné klasy, srp pak představuje sepětí s Hanou. Než se ale litovelská včela rozletěla
s pivem v roce 1893 do světa, bylo při výstavbě pivovaru zapotřebí uplatnit všechny
vlastnosti, které jsou právě včele připisovány. Když v roce 1880 přišel tehdejší rolník a
poslanec za Litovelský okres Josef Svozil ze Seničky s myšlenkou založit na Litovelsku ryze
český pivovar se sladovnou, netušil, jak velké úsilí bude muset vynaložit, aby se tato
myšlenka stala skutečností. Plných šest let trvaly první přípravy ke zřízení pivovaru. Dokonce
už byly schváleny i stanovy, ale nakonec se nepodařila sehnat potřebná výše kapitálu
nutná k upsání akcií. Bylo rozhodnuto, že nejlepší bude odkoupit již některý z funkčních
pivovarů v Litovli nebo Haňovicích, jenže němečtí majitelé neměli v úmyslu ohrozit své
výsadní postavení v tomto podnikání ve městě, a tak se znovu jednalo o výstavbě nového
pivovaru a sladovny.
V únoru roku 1892 bylo svoláno shromáždění rolníků, občanů a přátel s výzvou
k postavení pivovaru a 22. července 1892 byl položen základní kámen a stavba
započata. Trvala 15 měsíců a přes snahy německých pravovárečním ji pozastavit či
znemožnit byl 12. listopadu 1893 Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli slavnostně
otevřen. Češi vařili pivo tak dobře, že německý pivovar za 13 let skončil! Původně byl
pivovar postaven na 15 000 hektolitrů piva za rok, ale již v roce 1895 byla kapacita
přístavbou sklepů a lednic navýšena na 25 000 a v roce 1902 měl pivovar po dalších
přístavbách kapacitu již 90 000 hektolitrů za rok. Pivovar prosperoval až do období 1.
světové války, kdy byl v roce 1917 výstav snížen na pouhých 16 386 hektolitrů, a to
v důsledku nedostatku surovin a válečných útrap.
Historii pivovaru není možno podat bez zastavení ve znamení Gustava. Kdo by
neznal našeho nejslavnějšího zápasníka všech dob, mistra Gustava Frištenského? Jeho
10 000 vítězných zápasů prý vidělo přes 25 milionů diváků po celém světě! Za svými zápasy
vyjížděl z Litovle, kam se v roce 1908 přiženil do rodiny prvního litovelského sládka Josefa
Elledera. V roce 1906, kdy se poprvé setkal se svou budoucí manželkou Miroslavou, jako
by přinesl do pivovaru vítězného ducha a litovelské pivo získalo své první velké ocenění.
Na mezinárodní výstavě ve Vídni bylo poctěno nejvyššími vyznamenáními – získalo zlatou a
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bronzovou medaili a po ní rychle následovaly další: z Jubilejní výstavy Kroměříži v roce 1908
zlatá, v Prostějově 1910 stříbrná, z Brna 1911 zlatá, z Vídně 1912 stříbrná, z Kroměříže 1925 a
Užhorodu 1927 opět zlaté a tak to šlo úspěšně dál. Gustav Frištenský a litovelské pivo
získávali medaile za Rakouska-Uherska i První republiky. Po roce 1989, kdy se litovelské pivo
začalo zúčastňovat soutěžních anonymních degustací v republice i v zahraničí, přibyly
tituly jako Evropská pivní hvězda, Cena českých sládků, Pivo České republiky, Zlatý pohár
Pivex, Česká pivní pečeť a České pivo. Celkem to bylo více než 100 medailí z prestižních
degustačních soutěží. Mistr Frištenský by měl jistě z medailí radost a na počest tohoto
vlastence a vzácného člověka, byla uvařena v roce 2012 první várka polotmavého 13 °
speciálu Litovelský Gustav a na celostátní anonymní degustaci v Táboře v silné konkurenci
získalo ocenění nejvyšší – Zlatou českou pivní pečeť.
Pivovar zažil dvě války, světovou krizi, katastrofální sucho, kdy nebyly pivovarské
suroviny, ale také dvě zničující povodně (1981, 1997) a devastující tornádo o sedm let
později. Tehdy byly škody opravdu vážné, většina budov byla poškozena. Ale už po týdnu
se pivo znovu vařilo, protože varna jako nejdůležitější část pivovaru zázrakem přežila bez
větší úhony. Od tohoto roku také pivovar začal pořádat své slavnosti – Otvíráky. O tom
letošním více v kapitole Slavnosti.
„Český svaz pivovarů a sladoven vyhlašuje vítězem soutěže České pivo 2012
v kategorii světlá výčepní piva Litovel Moravan, jehož výrobcem je Pivovar Litovel“ –
čteme na certifikátu a bez Moravanu by historie pivovaru nebyla úplná. Když se na jaře
roku 1982 vyklubalo na svět nové 11° pivo, nikdo netušil, jakou popularitu bude mít po
třech desetiletích. „Moravan“měl zpestřit tehdejší trh piva ve zdejším regionu, protože
zatím se na pultech obchodů objevovala typická „desítka“, která byla doplněna
„dvanáctkou“. Ta se však na Hané pila jen svátečně, podobně jako desítka černá nebo
sváteční 16 ° Ondráš. Moravan putoval na pulty obchodů až do 90. let. V našem pivovaru
se podobně jako ve společnosti mnohé změnilo – tady byla vybudována nová spilka, a
také část ležáckých sklepů, filtrace, přetlačné tanky, stáčecí linky na lahve a sudy.
Proběhlo též mnoho organizačních změn, zejména na úseku obchodu, který se rozšiřoval o
marketing, obchodní tým, dopravu či servis. Hvězda Moravanu dále stoupala, přečkala
všechny změny a stala se vlajkovou lodí pivovaru. Pivo bylo mnohokrát oceněno na
celostátních anonymních soutěžích nejvyššími tituly. Jeho obliba u zákazníků je stabilní a
nachází si nové a nové příznivce, neboť si zachovalo i po třiceti letech svoji tvář
poctivého, klasicky vařeného piva. A tak Moravan, stejně jako litovelská včela či Gustav
Frištenský, patří neodmyslitelně k trvalým hodnotám, které po celých 120 let existence
litovelského pivovaru utvářely jeho pozitivní obraz. V sobotu 9. září proběhly Narozeninové
hody pivovaru a o nich více v kapitole Slavnosti.
K moderní historii pivovaru také neodmyslitelně patří jméno Miroslav Koutek. Dnes je
předsedou představenstva Pivovaru Litovel a historii pivovaru a pivovarnictví vůbec zná
jako málokdo. Je již vlastně jakýmsi inventářem podniku, vždyť v něm pracuje 41 let – více
než třetinu 120leté historie, kterou pivovar letos slaví. Do pivovaru vstoupil jako učeň, byl
sládkem a později ředitelem a sympatická je jeho zapálenost pro pivovar, kterou dokládá
tvrzením: „Ta ohromná tradice nás zavazuje, abychom kráčeli ve stopách zakladatelů a
udrželi výrobu poctivého českého piva. Musela to být krásná doba, protože to bylo něco
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neuvěřitelného, aby v rámci Rakouska-Uherska vznikl ryze český pivovar. Občas jsem o
tom přemýšlel. Nevím, jestli bych v té době dokázal to, co dokázal Josef Svozil. Když jsem
nastupoval do funkce sládka a později výkonného ředitele, bylo to ohromně zavazující.
Pokračovat v neskutečné tradici nastartované před tolika lety.“
Jakých úspěchů dosáhl pivovar v tomto roce? V soutěži PIVEX Brno to byla 1. místa
v kategorii tmavých piv za Litovel Dark,v kategorii speciálních piv z minipivovaru za
Litovelský Gustav Světlý 12° a v kategorii nealkoholických míchaných piv za Litovel Escape
Energy; 2. místa v kategorii světlých ležáků za Litovel Premium a v kategorii tmavých piv za
tmavý ležák Litovel Schwarzbier. Dále pivovar získal Certifikát kvality PIVEX 2013 za Litovel
Classic a v Superior kolekci – sestavě nejlepších piv v kategorii světlý ležák a světlé výčepní
pivo za Litovel Premium a Litovel Classic . Další úspěch se dostavil v soutěži Česká pivní
pečeť – Tábor 2013: 1. místo EXTRA ČESKÁ PIVNÍ PEČEŤ v absolutní kategorii piv za Litovel
Premium; 1. místo v kategorii světlých ležáků za Litovel Premium; 1. místo v kategorii
nealkoholických piv za Litovel Free a 3. místo v kategorii tmavých výčepních piv za Litovel
Dark. Proč jsou ty úspěchy tak výrazné? Vezměme ještě jednou v potaz slova emeritního
ředitele pana Miroslava Koutka: „Jednoduše vyrobená piva za krátkých časových úseků
nemohou být chuťově zajímavá jako piva klasicky vařená. Já se v tomto řídím citátem
Jana Amose Komenského, který v pivovarnictví platí dvojnásob: „Všeliké kvaltování toliko
pro hovado dobré jest“. Pít se sice dá každé pivo, ale teprve klasickým způsobem výroby
a dlouhým zráním se velmi dobře propojí asi 2 000 složek, které pivo obsahuje, a potom
působí velice blahodárně a chuťově vyrovnaně.“
Nechme ale ještě promluvit ještě druhou povolanou osobu, kterou je sládek
pivovaru Ing. Petr Kostelecký. Po absolvování VŠCHT a práci ve dvou moravských
pivovarech přišel do Litovle v roce 1994 do pozice sládka. Působí v odborných komisích, je
degustátorem na významných degustačních soutěžích po celé republice. Ten snad má
právo na jeho odborný názor, který říká, že změna v chuti zákazníků ukazuje na pivní
revoluci. A tak jako Ing. Kostelecký dohlíží na výrobu tradičně vařeného piva, stejně
pečlivě sleduje, aby se část produkce hořkého moku proměnila v nový fenomén, kterým
jsou ochucená piva. Uvádí přitom, že už před více než dvaceti lety zažil v německy
mluvících zemích tzv. radlery neboli míchané alkoholické nápoje na bázi piva, ale ovšem
u nás panovala spíše neochota českého vysoce konzervativního konzumenta
přizpůsobovat se novým trendům a stylům. V posledních letech však došlo doslova
k revoluci na českém pivním trhu i z pohledu těchto speciálů.
Pokud nechtěl pivovar zůstat pozadu, musel zabojovat též na poli ochucených piv.
Před dvěma lety se začalo s limetkou, malinou a zázvorem v lahvích, dnes už se prodávají i
v sudech a kombinují se další chutě. Letos započala distribuce nových míchaných nápojů
– nealko radler pomelo a alko verze červený pomeranč. I barevně jde o velmi zajímavou
záležitost. Šlo se cestou specifického ladění se snahou udělat tato ochucená piva zdravá.
Od začátku byly vyloučeny přídavky umělých sladidel, umělých barviv, konzervantů.
S pivem se míchají jen výluhy z ovoce, některé s přídavkem zeleninových či jiných
rostlinných ingrediencí. Obecně se k pivu hodí citrusové plody, zajímavé jsou i novinky
z pomela nebo červeného pomeranče, ale i z malin a brusinek. Pan sládek ke všemu říká
toto: „Myslím, že generace, odkojená klasickým pivem se pomaleji dostává k ochuceným
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pivům, ale úplně jinak je to u mladé nastupující generace a u mnoha žen, které jsou ke
změnám přístupnější a otevřenější. Co se týká budoucnosti ovocných piv, myslím, že jsme
pořád na začátku. Máme další nápady, chceme vyvíjet další produkty. Předpokládám, že
už v průběhu léta 2013 se objeví další příchuť. Ale o našich plánech v této oblasti nechci
pochopitelně mluvit úplně konkrétně. Konkurence má být překvapená, ne připravená.“
Zpracováno na základě článku MF DNES „Ve znamení včely“ z 30. 5. 2013, část Kraj
Olomoucký.
Ještě než uvedeme konečné výsledky výstavu za celý rok 2013, zastavme se u dvou
významných faktorů, které ovlivnily pozitivní údaje hospodaření. Začal to červenec, kdy
byla vedra a typické letní počasí. Lidé měli větší žízeň, pivo doslova teklo a šlo dobře na
odbyt. Z pivovarů mizely o tisíce hektolitrů piva více než loni, a tak pivovarníci mohli hlásit
vydařenou sezónu. Významný nárůst prodeje zaznamenaly „naše“ pivovary – hanušovická
Holba, přerovský Zubr a Litovel, také i malé rodinné pivovary. Rostoucí čísla přitom hlavně
u uvedených tří velkých pivovarů překvapila, jiným českým pivovarům totiž prodeje
v letošním roce spíše klesaly. Náš pivovar si v létě skutečně výrazně polepšil, když ve
srovnání s loňským rokem prodal za prvních osm měsíců přes 128 000 hektolitrů piva, což je
nárůst o více než 3 000 hektolitrů. Ke skvělému výsledku skutečně pomohlo teplé léto, kdy
se vypilo téměř 78 000 hektolitrů piva. „Přes výkyvy počasí v průběhu roku se nám podařilo
prodeje ve srovnání s loňskem navýšit. Navíc jsme získali nové odběratele. Pokud se
výrazně neochladí, bude i září prodejně silné,“ odhadoval v polovině měsíce září ředitel
pivovaru Ing. Lumír Hyneček. Úspěšné letní prodeje podle něj pozitivně ovlivnily také
novinky. V květnu se na trhu objevilo ovocné pivo Litovel Red Orange s nízkým obsahem
alkoholu a hned za ním další dvě nealko piva Litovel Pomelo Free a Litovel Citron Free.
Tradiční jedničkou však zůstal podle vyjádření pana ředitele Moravan, kterého se v létě
vypilo přes 33 000 hektolitrů. Zdroj MF DNES z 16. 9. 2013, sešit B Kraj Olomoucký.
Druhým významným faktorem je vyšší produkce vánočních speciálů. První sudy
s vánočními pivními speciály začaly středomoravské pivovary expedovat v prvních dnech
měsíce prosince. Pivovary z Hanušovic, Přerova i ten náš si pochvalují rostoucí poptávku
po těchto speciálech a jejich produkci hodlají dále zvyšovat. Litovelský pivovar uvedl na
vánoční trh sváteční polotmavé pivo Gustav 13°, včetně dárkového balení s pěti lahvemi
a půllitrem. Celkovou produkci vánočního piva litovelský pivovar podle slov ředitele Ing.
Lumíra Hynečka zvýšil o 10 % na 1 000 hektolitrů. Zdroj MF DNES z 2. 12. 2013, sešit B.
Velmi záleží i na účinnosti propagace piva, a proto se letos rozběhla nová reklamní
kampaň pod názvem „ U nás“, která vychází ze skutečných příběhů lidí, kterým pivo
kromě chuti přirostlo i k srdci. Kampaň disponuje širokou základnou věrných fanoušků, mezi
kterými se najdou vrcholoví sportovci, starostové, ale i šikovní řemeslníci či na první pohled
obyčejní lidé, ovšem s dobrým srdcem a přirozenou dávkou humoru. S jejich pomocí se
představuje značka Litovel nejen coby pivo, ale též jako místo, komunita a životní styl.
Propagační materiál dále vysvětluje: Kde je vlastně to „U nás“? Odpověď samozřejmě
nachází nejen v litovelském pivovaru a jeho okolí, ale také všude tam, kde se s radostí točí
a pije pivo Litovel. Na těchto místech totiž vládne povětšinou přátelská a uvolněná
atmosféra, lidé mají k sobě blíž a jejich skutečné příběhy se staly inspirací pro tuto novou
kampaň. Série příběhů je konzumentům představena na tiskových materiálech v gastru
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(plakáty A1, stojánky na stůl, semtamky na dveře) a maloobchodech (plakáty A2,
převleky a visačky na přepravky) a též prostřednictvím mediální komunikace (web
www.litovel.cz, rozhlasová reklama, inzerce, Facebook, billboardy,bigboardy a citylighty).
Početné jsou i propagační předměty: placky, podtácky, stojánky na nápojový lístek,
účtenky, stojánky na stůl a samolepky na dveře. Tak, snad to zabere?
Jaké informace podává samotný Pivovar Litovel, prostřednictvím paní Veroniky
Macháčové:
V roce 2013 pivovar Litovel oslavil 120 let výroby piva klasickou technologií a opět
bodoval na degustačních soutěžích. Mezi nejvýznamnější ocenění patří zlaté medaile pro
Litovel Dark a Litovelský Gustav. Litovel Premium získal stříbro v kategorii ležáků a s
výčepním pivem Litovel Classic vytvořil nejúspěšnější dvojici v soutěži tzv. SUPERIOR kolekci
v rámci soutěže Zlatý pohár Pivex-PIVO 2013. Medaili získal také Litovel Schwarzbier, a
spolu s vítězem Litovel Dark a tmavým Zubrem Classic ovládla naše piva kategorii
tmavých výčepních piv. Pivovar Litovel rozšířil sortiment o další speciály a ochucená piva
Litovel Citron Free, Litovel Pomelo Free a Litovel Červený Pomeranč, která si bezprostředně
po uvedení na trh získala přízeň konzumentů. Jen v posledních letech patří pivu z Litovle
desítky ocenění, které dokládají, že 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 dodržování
klasického technologického postupu výroby a na pivovarských odbornících.
Pivovar Litovel zaměstnává na 180 stálých zaměstnanců a zhruba 10 sezónních
brigádníků. V roce 2013 vystavil pivovar celkem 180 000 hektolitrů piva, z toho více než
30% šlo na export. Produkci se daří držet na stabilní úrovni a pivo Litovel si stále drží pozici
lídra v regionu a přilehlém okolí. Úspěchy piva Litovel potvrzují, že kvalita se skrývá
v klasické výrobě.
Pivovary Zubr a Litovel připravily pro milovníky pivního moku a jeho historie originální
výstavu, která umožnila nahlédnout do tajů a počátků pivovarnictví v regionu. „Výstava
pivovarnictví na střední Moravě“ proběhla v srpnu a září v prostorách obchodního centra
Olympia Olomouc. Návštěvníci si mohli prohlédnout historické fotografie pivovarů,
dozvědět se více o jejich vzniku a dlouhé historii a také o procesu tradičního vaření piva,
surovinách či jeho konzumaci. Počátky pivovarnictví v Přerově i Litovli sahají až do 13.
století, kdy bylo oběma městům uděleno právo vařit pivo. „Výstava patří k narozeninovým
oslavám pivovaru. Letos je tomu 120 let, co litovelští pivovarníci uvařili první várku zlatého
moku. Pivovarnickou tradici zajímavě připomínají staré pivovarnické nástroje a zařízení,
které se do Olympie přestěhují z muzejní expozice pivovaru Litovel,“ vyjadřuje Lumír
Hyneček, ředitel pivovaru.
Pivovar Litovel ročně navštíví na 20 tisíc návštěvníků, z toho 10 tisíc připadá na
tradiční Otvírák. Jde o jednu z největších akcí na Olomoucku, což potvrzuje i její
návštěvnost (více v kapitole Slavnosti). Pivovar Litovel je dlouhodobým partnerem kultury,
vzdělání a sportu v olomouckém regionu, ve kterém nejen podniká, ale současně
podporuje jeho rozvoj. Letošní Otvírák se stal narozeninovou oslavou pivovaru a poctivého
piva, které se už 120 let rodí z toho nejlepšího, co nám Haná dává.
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Ještě k nealko pivu. Ročně se ho prodá kolem 10 000 hektolitrů, což
představuje zhruba 5 % produkce a letos poprvé přišel pivovar i s jeho ochucenou
variantou. Růst poptávky souvisí s měnícím se životním stylem, ale také se zvyšující se
kvalitou. „Nealko pivo u nás vzniká technologií zkráceného kvašení. Ta omezuje vznik
alkoholu na minimum, takže se v těle odbourává hned po napití,“ říká ředitel pivovaru
Lumír Hyneček a poukazuje na nutnost potlačení mladinové příchuti nealko piva a
vyladění chuťových vlastností. Preferují ho proto běžní konzumenti piva při sportu nebo za
volantem a současně je stále oblíbenější alternativou slazeným nápojům pro všechny
ostatní. Jde o přírodní nápoj bez přidaných sladidel, zato s obsahem řady vitaminů a tělu
prospěšných látek.
Pozornost si zaslouží i litovelský speciál Litovel Gustav. Pivo nese, jak již bylo uvedeno
výše, jméno známého zápasníka Gustava Frištenského, který pivovar nejen často
navštěvoval, ale dokonce v pivovarském parku trénoval. Jeho manželkou totiž byla dcera
litovelského sládka a on sám pivem s chutí připíjel na svá vítězství. Stálicí a současně
vlajkovou lodí značky je Litovel Moravan. Nejoblíbenější pivo, které se těší nejen přízni
konzumentů, ale patří mu také řada nejvyšších ocenění pivovarských odborníků. Ti mu
pravidelně udělují medaile v prestižních degustačních soutěžích u nás i v zahraničí. Za 31
let se Moravanu uvařilo téměř 1,3 milionu hektolitrů a jen letos se ho vypilo celých 65 000
hektolitrů, především v České republice, pouze malá část produkce jde na export, hlavně
do Anglie.
Do oslav pivního svátku sv. Václava, který by se měl u nás stát tradicí, se zapojil
také pivovar Litovel. „Připravili jsme ochutnávku svátečního Václava, ležáku uvařeného
speciálně pro tuto příležitost, a také malé pivo k hlavnímu jídlu zdarma jako pozornost,“
zval na ochutnávku milovníky zlatého moku sládek pivovaru Petr Kostelecký. Sváteční
Litovel Václav je světlý nefiltrovaný ležák. Stejně jako ostatní piva značky je vařený
klasickou výrobní technologií, tentokrát však z několika druhů sladů s přídavkem sladu
karamelového a bavorského. Chmelil se natřikrát žateckým poloraným červeňákem, a to
mu přináší příjemné chmelové aroma v harmonii s plnou chutí tradičně vařeného piva.
Pivo Litovel pasovali maturanti Gymnázia Jana Opletala v Litovlina nejoblíbenější
mok a ředitele pivovaru Lumíra Hynečka na svého krále. Tradiční Majáles proto zahájili na
nádvoří Litovelského pivovaru, odkud vyrazil studentský průvod i s králem a jeho rodinouke
gymnáziu. Tady s „vážností“ sledovali slavnostní ceremonii, spojenou s pasováním krále
Majálesu, následně přijali královská moudra i rady a zábava mohla začít. Studenti
předváděli, jak správně učit s kreativitou sobě vlastní, tedy, dá se říct, bez hranic.
PAPCEL, a.s.
Management společnosti: Ing. David Dostál, generální ředitel a předseda
představenstva; Ing. Filip Wrnata, výkonný ředitel; Ing. Ladislav Řehák, technický ředitel;
Ing. Hanuš Majer, ředitel obchodu a marketingu; Ing. Marta Skvrnová, finanční ředitel; Ing.
Viliam Halečka, výrobní ředitel.
Hlavní předmět podnikání: Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 65 let
vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se
222

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
podílí více než 250 zaměstnanců. K dispozici má všechna potřebná oddělení nabízející
kompletní obchodně-technickou podporu: obchodně technické služby, konstrukci, vlastní
technický a technologický vývoj včetně firemní zkušebny, oddělení inženýringu a řízení
projektů a v neposlední řadě předvýrobní a výrobní útvary s veškerým technickým
vybavením pro požadovanou strojírenskou výrobu.
Společnost vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky papírenských strojů
a přípraven látky. Zajišťuje kusové dodávky, dodávky kompletních technologií, opravy,
repase, rekonstrukce výrobních uzlů a celých technologií. Pro dodaná zařízení
zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní služby. Výrobní program je doplněn
možností dodání a kompletní přestavby.
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2013 byl 265, z toho 177 technicko-hospodářských
pracovníků. Vzdělanostní struktura - 39 % zaměstnanců má vysokoškolský titul. Průměrná
mzda v roce 2013 činila 33 774 Kč.
Litovelský PAPCEL byl založen v roce 1950, v roce 1955 přejmenován na národní
podnik PAPCEL-strojírny. Od roku 1989 funguje jako soukromá česká společnost, zaměřující
se především na výrobu a dodávky zařízení pro papírenský průmysl. Ve svém oboru působí
již více než 60 let. Výrobní program společnosti tvoří především stroje a zařízení pro
papírenský a navazující průmysl. Vyrábí a dodává kompletní papírenské linky pro papíry
v gramážích od 40–700 g/m2. V roce 2012 společnost PAPCEL odkoupila technologické
know-how španělské firmy Gorostidi (jedna z historicky největších výrobců papírenských
strojů v Latinské Americe), čímž rozšířila svoje výrobkové portfolio, a je nyní schopná dodat
papírenskou technologii s šíří sítového stolu až do 7,5 m a rychlostí papírenské linky do 1200
m/min. Do skupiny firem, spolupracujících s litovelským PAPCELem dnes patří také bývalá
společnost IFM Olšany a Erma Elan Engineering, Praha. Akvizicí se společností IFM Olšany
PAPCEL rozšířil v roce 2011 svoje výrobkové portfolio o stanice pro přípravu a dávkování
škrobu a jiných pomocných papírenských prostředků. S pražskou projektovou organizací
Erma Elan PAPCEL dnes standardně spolupracuje v rámci řízení svých investičních
projektů. Jde zejména o spolupráci v oblasti zpracovávání projektové dokumentace pro
výstavbu a zpracování strojních projektů. PAPCEL dnes svoje výrobky exportuje do řady
zemí v Evropě i mimo ni. Více než 90 % produkce je určeno na export. Mezi hlavní
odběratelské trhy patří Ruská federace, Bělorusko, Turecko a Egypt. Svoje reference má
společnost také v Latinské Americe a Asii. Obchodní aktivity jsou řízeny z mateřské
společnosti v Litovli. Již více než 10 let však působí v Ruské Federaci dceřiná pobočka
PAPCEL Sankt Petěrburg, která se zabývá přímým prodejem v Rusku, prodejem
náhradních dílů a servisem. V roce 2013 společnost PAPCEL založila také novou společnost
v Indii, PAPCEL PAPER India, od čehož si slibuje rozšíření svých aktivit do oblasti
jihovýchodní Asie. Vlastnická struktura: 66 % akcií Ing. David Dostál, 34 % akcií “VEGA –
HSH“, spol. s r.o.
PAPCEL je strojně technologickou obchodně-inženýrskou firmou. Svým zákazníkům
dodává kompletní papírenské linky, které jsou určeny pro výrobu papírů typu fluting, liner
(papíry pro výrobu vlnitých lepenek), dále pak linky na výrobu papírů dekoračních,
ceninových, psacích, tissue apod. Za poslední tři roky dominují ve struktuře zakázkové
náplně investiční akce, kdy zákazníci hledají a poptávají kompletní papírenské linky, které
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často staví na zelené louce a hledají investora nebo dodavatele, který jim bude schopen
příslušnou linku nabídnout, instalovat, případně jim zajistí kompletní výstavbu papírenského
závodu. PAPCEL se tak zaměřuje nejen na dodávky kusových strojů pro linky papírenských
strojů nebo přípravny látky (nátoky, sítové stoly, lisové válce, lisy obecně, navíječe,
převíječky, sekačky papíru, dopravníkové systémy, nebo stroje pro přípravnu látky jako
jsou rozvlákňovače, separátory, třídiče, mlecí stroje, čerpadla, zahušťovače, apod.), ale
především na dodávky investičních celků na klíč. Předmětem dodávky je pak kompletní
linka včetně dodávky inženýrských služeb, spočívajících v zajištění montáže, kontroly
montáže, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek.
Zásadní je pro firmu dlouhodobá orientace na exportní trhy. Mezi hlavní odběratelské
regiony patří zejména Ruská federace, Bělorusko, ostatní rusky hovořící země, Turecko,
Egypt. Podpora prodeje v Ruské federaci je řízena ve spolupráci s dceřinou pobočkou
v Sankt Petěrburgu. Dlouhodobá koncepce firmy je zaměřena na vyhledávání nových
prodejních příležitostí zejména v Asii (Indie, Indonésie), Blízký východ (Saudská Arábie, Írán,
SAE), a severní Africe. Možnosti společnost vidí také v Latinské Americe. Do roku 1992
PAPCEL svoje výrobky prodával téměř výhradně v České a Slovenské republice. První
reference v zahraničí získal až po roce 1998, kdy byly realizovány první dodávky do Ruské
Federace. V té době šlo o malé investiční akce, ale například v roce 2001 jsme již
instalovali svoji první kompletní linku na přípravnu látky. V devadesátých letech jsme byli
mezi zákazníky známí spíše jako dodavatelé strojů pro přípravnu látky. To se však změnilo
s nástupem roku 2000. V té době PAPCEL pracoval intenzivně na rozšíření distribuční sítě.
Byla zahájena spolupráce s řadou obchodních zástupců v Evropě, následně také Latinské
Americe, Africe a Asii. V té době byla také založena dceřiná pobočka v Sankt Petěrburgu.
Od roku 2005 má svoje reference také ve Francii, Belgii, Polsku, Ukrajině, Bělorusku, Pobaltí,
Turecku, Kazachstánu, Uzbekistánu. Po roce 2012 začal PAPCEL exportovat do Egypta,
Latinské Ameriky apod. Snažíme se svoji činnost více globalizovat. Evropský papírenský
průmysl zaznamenává stále mírný pokles, proto se snažíme vstupovat na nové trhy v Asii a
Latinské Americe. V současné době se zaměřujeme na zlepšení a posílení svých
obchodních aktivit v Indii a jihovýchodní Asii. Zajímavá je také oblast severní Afriky,
Jihoafrická republika, a region Střední Ameriky.
V mnoha případech zákazníci pro svoje projekty hledají variantu ne tak náročnou
na počáteční investici, proto požadují vyhledání a přemístění vhodné second-hand
papírenské linky, a následné provedení její rekonstrukce na požadovaný výkon nebo
vyráběnou produkci. Svým zákazníkům může podnik nabídnout také kompletní finanční
služby, spočívající v zabezpečení financování těchto projektů, spočívající v zajištění
exportního úvěru nebo akreditivu u české nebo domácí banky. Řada zákazníků těchto
služeb využívá, a proto je většina našich projektů financována prostřednictvím exportních
úvěrů.
Při výběru nových trhů je kladen důraz především na počet papíren na daném trhu
a počtu obyvatel v dané zemi. Marketingové oddělení společnosti provádí pravidelně
marketingový rozbor základních makroekonomických i mikroekonomických parametrů
potenciálních obchodních trhů. Na základě této analýzy mezi nejperspektivnější trhy
dlouhodobě patří trhy východní Evropy – zejména Ruské federace, Běloruska,
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Kazachstánu a Uzbekistánu. V rámci střední a západní Evropy je to Polsko a Francie.
Největší ekonomický růst v současnosti zaznamenávají trhy Asie, proto se potencionálním
trhem společnosti stala Indie a Indonésie. Velmi zajímavými rostoucími trhy jsou trhy severní
Afriky a Jihoafrická republika. Ekonomicky jsou rovněž silné trhy Latinské a střední Ameriky.
Hospodářské výsledky společnosti v roce 2013: Společnost PAPCEL pravidelně
zveřejňuje své hospodářské výsledky za předposlední měsíc roku 2013 s výhledem finálních
výsledků hospodaření ve vazbě na klíčové KPI 2013. PAPCEL na úrovni výnosů a
provozního zisku před odpisy (EBITDA) reportoval výsledky téměř na úrovni očekávání, když
za období 01-12/2013 vykázal výnosy na úrovni 871 mil. Kč (odhad činil 819,0 mil. Kč za rok
2013). Na úrovni zisku před zdaněním však společnost již ve 3Q/2013 a následně v období
listopadu zaúčtovala opravnou položku k zásobám a k nákladům na končící projekty a
čistý zisk skončil pod očekáváním, a to na výši 49,9 mil. Kč (očekávání za rok 2013 byla na
úrovni 77,4 mil. Kč). Vzhledem k další tvorbě opravných položek v prosinci očekáváme
mírný pokles čistého zisku proti plánu na rok 2013. Další sledované ukazatele jako PHON a
EQUITY se blíží stanoveným cílům.
Papcel vyváží 95 % produkce do více než 15 zemí světa. Hlavními prodejními trhy
jsou Ruská federace a Bělorusko. V Evropě je to Česká republika, Slovensko, Francie,
Německo, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko.
V Africe, na Blízkém východě a v Asii, Egypt, Tanzanie, Írán, Sýrie, Kazachstán, Indie,
Indonésie. V Severní, Střední a Jižní Americe Kanada, Mexiko, Peru, Ekvádor, Paraguay a
Chile.
Nejvýznamnější uzavřené kontrakty v roce 2013: Technonikol Murom – rekonstrukce
PS, finanční objem kontraktu 49 102 940 Kč; Karton i Upakovka – zvýšení výkonu
rozvlákňovače – 32 976 580 Kč; Mari Pulp + Paper Mill – rekonstrukce navíječe – 18 750 000
Kč; Selengijskij CKK – rekonstrukce PL – 8 569 512 Kč (Rusko); TEPE Betopan – linka na
výrobu vláknitého cementu – 16 835 000 Kč (Turecko); Contiplus AG – nové převodovky
tichého pohonu pro rekonstrukci PS 1 – 9 907 170 Kč (Švýcarsko).
Výrobní program - novinka na trhu: Filmový lis byl vyvinut na základě požadavku
aplikovat pomocné papírenské přípravky při vyšších provozních rychlostech (nad 500
m/min), s možností okamžité kontroly nánosu a rychlé variability nánosu. Dále byl
požadavek na možnost nanášet různé množství škrobu na jednotlivé strany vyráběného
produktu. Filmovým lisem byl nahrazen takzvaný kližící lis. Hlavním rozdílem mezi oběma
zařízeními je v aplikaci nanášeného média. Zatímco u kližícího lisu prochází papír lázní,
která je tvořena směsí škrobu klížidla a případně barviva, tak u filmového lisu je aplikace
realizována nástřikem na lisový válec. Pomocí rakle se vytvoří na lisovém válci tenký film
který je následně zalisován do papíru. Tato technologie umožňuje pomocí změny typu
rakle okamžitou změnu nánosu a díky vytvoření filmu na lisovém válci také můžeme ve
kterémkoliv místě kontrolovat množství nánosu a okamžitě regulovat dle potřeby. Výhody
filmového lisu oproti klížicímu lisu: lepší kontrola množství nánosu na papír; nános škrobu
není přímo závislý na jeho koncentraci, protože množství nánosu je řízeno přímo použitím
typu nanášecí tyče, tzv. rakle. Díky tomu je také možné aplikovat různé nátěry na stranu.
Vzhledem k vyšší koncentraci škrobu (15 %) dochází k výrazné úspoře při sušení papírového
pásu v dosoušecí části. Papír v tomto případě obsahuje až o 50 % méně vody, což se
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stejným dílem odráží na spotřebované páře. Výhodou je také až o polovinu kratší
dosoušecí část. Tím i menší instalovaný příkon a menší spotřeba elektrické energie na 1
tunu produkce. V neposlední řadě je výhodou možnost jeho použití u vysokorychlostních
strojů nad 1 000 m/min. Není nijak limitován ani minimální rychlostí stroje. Naproti tomu
klížicí lis je limitován rychlostí stroje do 800 m/min.
V současné době je jeden filmový lis provozován v turecké papírně Dunapack
Dentas. Prakticky ihned po zprovoznění bylo dosaženo všech garantovaných parametrů,
a to zejména v oblasti množství nanášeného média v rozsahu 1-3,5 g na m2 na 1 stranu.
Nános po šířce je rovnoměrný, což je patrné z měřeného profilu plošné hmotnosti napříč,
kde je dosahováno 2 sigma = 0,9 - 1,1 g na m2 bez ohledu na to, jestli je nebo není filmový
lis provozován. Pro úspěšné provozování filmového lisu je nutné dodržovat hygienu tohoto
zařízení. Musí být udržováno v naprosté čistotě. Znečištěné lisové válce od zaschlých
zbytků média způsobí nerovnoměrný nános, což se následně projeví v nerovnoměrných
mechanických vlastnostech napříč vyráběného sortimentu.
KIMBERLY-CLARK, s.r.o. – závod Litovel
Sídlo společnosti - Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, jednatelé: Alex Křížek,
Anthony Jerod McNally, Michal Mlnařík. V roce 2013 bylo v Kimberly-Clark, závod Litovel
vyrobeno 926,23 mil ks tamponů, což je v porovnání s rokem 2012 snížení celkového počtu
vyrobených tamponů.
Investice v roce 2013 byly především zaměřeny na celkovou úpravu infrastruktury
závodu a zvýšení bezpečnosti při práci: montáž zábradlí a žebříků na mykací lince; montáž
zábradlí na nákladní rampě; zaizolování požární nádrže, instalace sprinklerů dle aktuálních
zákonných požadavků; vyasfaltování příjezdové cesty za branou (uvnitř závodu); instalace
digestoře a vymalování kantýny; instalace ventilace do laboratoří na oddělení kvality;
oprava fasády staré části závodu aj. Během roku 2013 byly jednotlivé pracovní pozice
podrobeny analýze z hlediska ergonomie a ergonomických rizik1. Na základě tohoto
šetření bylo zjištěno, že většina prací a pracovních pozic nezvyšuje riziko vzniku pracovního
úrazu či nemoci z povolání. U těch pozic, kde bylo riziko/rizika zjištěno, byla provedena
nápravná opatření (např. zakoupení podstavců pod PC monitory, aby byla zajištěna
optimální výška monitoru na pracovním stole).
Novými odběrateli výrobků se v roce 2013 stala Jižní Korea a Argentina. Díky
kapitálovému projektu mohl také vzniknout projekt CML (Central monitor of Litovel mill) –
elektronický informační systém, který slouží jako zdroj informací pro všechny zaměstnance.
U šaten zaměstnanců byla instalována první obrazovka, která je 24 hodin denně k
dispozici všem kolemjdoucím a zobrazuje důležité informace týkající se výroby,
personálních a dalších záležitostí. Další obrazovka byla na začátku roku 2014 instalována
ve velké zasedací místnosti v administrativní budově. Kromě těchto obrazovek mají všichni
zaměstnanci s přístupem na firemní PC možnost si spustit CML přímo v počítači. Díky
tomuto systému dochází k včasné distribuci informací všem zaměstnancům závodu. Na
rok 2014 je plánována instalace dalších obrazovek do kantýny a ve výrobních halách.
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V roce 2013 se naplno rozběhla iniciativa tzv. Recognition cards – děkovných karet.
Udělení děkovné karty zaměstnanci má zvýšit motivovanost zaměstnance podávat
výborný pracovní výkon. Děkovné karty mohou být uděleny i s odměnou (průměrně 500
Kč). Všichni zaměstnanci jsou o udělených děkovných kartách pravidelně informováni.
Během roku 2013 bylo uděleno celkem 43 děkovných karet, výše odměn činila celkově 12
000 Kč.
Důležitou změnou, která společnost K-C v roce 2013 potkala, je změna sídla
společnosti. Nové sídlo bylo zapsáno v rejstříku firem 25. 11. 2013. Se změnou sídla
společnosti v České republice došlo také ke změně distributora výrobků společnosti K-C v
rámci evropského trhu. Společnost K-C se také podílí na kulturním dění místa svého
působiště – Litovli. V roce 2013 přispěla částkou 50 000 Kč na výstavbu sochy G.
Frištenského. Dále pravidelně přispívá na kulturní akce konané v Litovli (např. Litovelské
slavnosti, Hanácké Benátky aj.).
Společnost Kimberly-Clark, s.r.o., závod Litovel zaměstnávala v roce 2013 průměrně
300 zaměstnanců, z toho 39 technicko-hospodářských pracovníků a 260 zaměstnanců
v dělnických profesích. Na začátku 2014 společnost K-C, závod Litovel vytvořila celkem 20
nových pracovních míst na dělnických pozicích.
Rok 2013 byl z hospodářského hlediska pro závod Litovel příznivý. Mill variance byla
kladná, tzn., že výdaje byly nižní než zisky závodu. Z důvodu ukončení činnosti KimberlyClark Polsko došlo k převedení veškerého polského majetku společnosti K-C na KimberlyClark se sídlem v České republice. Období převodu majetku trvalo cca 6 měsíců. K-C
Česká republika se mj. stala vlastníkem forem pro výrobu aplikátorů.
Kimberly-Clark, s.r.o, závod Litovel je v rámci regionu stabilním zaměstnavatelem.
Jistotu zaměstnání může poskytnout zejména díky kvalitním výrobkům, které jsou na
celosvětovém trhu velmi dobře hodnoceny. Proto je možné sestavit pro rok takový výrobní
plán, který zajišťuje práci pro stávající zaměstnance. K-C se snaží vytvořit pro své
zaměstnance takové pracovní prostředí, které bude všechny uspokojovat a povede k
neustálému zvyšování jejich pracovního výkonu. Zprávu vypracovala: M. Šindelková.
VÁPENKA VITOUL
Název a sídlo organizace, včetně statutárního zástupce zůstávají stejné. Firma oslavila 100
let své existence a byla vyhodnocena Ministrem průmyslu a předsedou Českého
báňského úřadu jako nejlepší v celé ČR v oblasti kvality výroby a dodržování
bezpečnostních opatření a obdržela hornický symbol – sochu „ZLATÉHO PERMONA“.
K žádným strukturálním změnám v organizaci nedošlo, výrobní program zůstal
zachován. Zaměstnanců bylo 35 (jedna žena odešla do starobního důchodu a jeden muž
nastoupil). Roční výroba byla 91 000 tun. Veškeré naturální a jiné hmotné požitky byly
zaměstnancům vydávány, včetně 13. platu a dalších odměn. Důchodové pojištění, které
firma každému zaměstnanci vyplácí již pátým rokem, bylo zvednuto z 2 000 na 2 500 Kč.
Průměrný plat dosahuje 31 000 Kč.
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V únoru byl uspořádán tradiční v pořadí již 17. Vápenický ples za účasti 296 osob,
kde byli na vystoupení přizváni přední čeští zpěváci Eva Pilarová a Marie Rottrová.
Účastníci si rozdělili hodnotné ceny, jako letecké zájezdy pro dva, do Spojených
arabských emirátů, Venezuely, Dominikánské republiky, na Kapverdské ostrovy, či týdenní
poukazy do lázní Luhačovic. Vše vždy s plnou penzí a all inclusive. Zprávu vypracoval Ing.
Ladislav Vitoul, ředitel společnosti.
HAJDO spol. s r.o.
Název a sídlo společnosti je beze změny, tj. HAJDO spol. s r.o., Čihadlo 951/5,
Litovel, PSČ 784 01. Složení statutárního orgánu a společníků se změnilo na základě úmrtí
Jaroslava Dohnala st., zakladatele společnosti. Vlastnický podíl byl převeden na pana
Jaroslava Dohnala ml. Změna je zapsána v obchodním rejstříku ke dni 21. 8. 2013.
Statutární orgán – jednatelé: Jaroslav Dohnal – zánik funkce 5. 9. 2013 (den úmrtí), Jiří
Hlavinka, Věra Lukáčová, společníci: Věra Lukáčová a Jaroslav Dohnal.
Změny ve výrobním programu společnost neplánuje a stále se věnuje strojírenské
výrobě resp. jednotlivým činnostem strojírenské výroby. Do oblasti zájmu nadále spadají:
služby v oblasti hydraulika, pneumatika, centrální mazání a paro-kondenzační systémy;
konstrukční a projekční činnost v oblasti strojírenství; montážní práce v oblasti strojírenských
technologií s výjimkou vyhrazených činností: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a
prodej; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, obchodních služeb a reklamy;
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním služeb s tím
spojených a pronájem věcí movitých.
Hodnocení uplynulého roku 2013: Průměrný počet zaměstnanců byl v uplynulém
roce 61 osob. Společnost taktéž během roku zaměstnávala osoby na Dohodu o
provedení práce (cca 3) a učně středních odborných škol v rámci jejich povinné školní
praxe (cca 5), dle smluv, které firma se středními školami téměř každoročně uzavírá.
Hospodářský výsledek za rok 2013 byl pozitivní. Společnost HAJDO spol. s r.o. v roce 2013
obdržela dotaci z programu OPPI a následně zakoupila 3 nové CNC obráběcí stroje.
SEV
Vedení podniku se nezměnilo, ředitelem je stále Ing. Jiří Mencl. V roce 2013
zaměstnávala firma 290 zaměstnanců, nově přijato bylo 50 z nich. Zvýšila se poptávka po
gramofonech, vyrobeno a prodáno jich bylo 79 000 kusů. Hospodářský výsledek vzhledem
k významnému zvýšení výroby byl mimořádně vysoký – tržby se zvýšily o více než čtvrtinu
na rekordních 190 milionů korun. Gramofony tvoří 80 % tržeb této společnosti, která je vyvíjí
a vyrábí pro rakouskou firmu Audio Systems. Zhruba 15 % tržeb připadá na součástky pro
automobilový průmysl a 5 % tvoří části vláčků, rotory, statory a cívky, které podnik dodává
německé společnosti Märklin. Firma gramofony skrz svého rakouského obchodního
partnera prodává ve více než 60 zemích pod značkou Pro-Ject. V Česku se ročně prodá
maximálně 400 – 500 gramofonů, drtivá většina tedy míří na zahraniční trh. Zprávu podal
ředitel podniku Ing. Jiří Mencl.
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HTM Sport s.r.o., Skiboot Production
Název firmy zůstává: HTM Sport s.r.o., Palackého 34, 78401, Litovel; jednatelem
společnosti je stále pan Ing. Josef Weithaler; DIČ 26823888. Produkcí je výroba lyžařských
bot značky HEAD, součástí produkce je však nově také výroba lyžařských bot pro značku
Fischer. Průměrný počet zaměstnanců osciluje kolem 220 - 230. V roce 2013 bylo vyrobeno
500 000 párů lyžařských bot. Hospodářské výsledky za uplynulý rok lze hodnotit jako
pozitivní, uspokojivé. Hospodářské výsledky jsou vždy konsolidované v rámci
koncernového účetnictví.
V tomto roce byla podepsána dohoda o fůzi firem HTM Sport s.r.o. a firmy Catis
s.r.o. ve Valticích (která se zabývá montáží vázání pro sjezdové lyže) a v letošním roce tak
dojde ke spojení obou firem. Tyto pak budou vystupovat společně pod názvem HTM Sport
s.r.o. Zprávu podal pan Petr Měrka, DiS.
LITOVELSKÁ CUKROVARNA
Zpracovatelská kampaň cukrovaru byla zahájena 25. 9. 2013 a ukončena 3.
1. 2014. Celkem bylo vyrobeno 34 976 tun cukru při zpracování 240 898 tun cukrovky s
průměrnou digescí 16,52 %. V roce 2013 společnost dosáhla celkových tržeb 896 584 tis.
Kč, což je zvýšení oproti roku 2012 o 340 875 tis. Kč. Společnost zaměstnávala 100,3
přepočtených pracovníků a mzdové náklady činily 30 175 tis. Kč. V roce 2013 společnost
investovala celkem 36 238 tis. Kč, z toho největší investice byly nádrž na melasu,
rekonstrukce odparky a rekonstrukce plavicí linky. Současně byla zahájena výstavba
cukerného sila na 20 000 t cukru, které bude dokončeno v roce 2014. Veškeré investice
byly použity za účelem navyšování kapacity cukrovaru na 2 800 t zpracované řepy za
den.
Snad stojí za zamyšlení, proč je cukr ve světě levný a v Evropě drahý? O to, jestli
v EU zlevní cukr, se bojuje v Bruselu. V Evropském parlamentu zatím vítězí lobby výrobců
cukru nad potravináři i zákazníky. Chtělo by to uvolnit kvóty, kvůli kterým je neevropský
cukr drahý! Odstraněním zkostnatělého regulačního systému by cena cukru v EU mohla
klesnout a přiblížit se ke světové. Navrch ale mají výrobci cukru, zejména z Francie a
Německa, kteří chtějí kvóty zachovat. Pokud chce parlament kvóty zachovat, bude se
vyjednávat o kompromisu. Reformu trhu počínaje rokem 2015 prosazuje Evropská komise –
uvolnění by mohlo přinést větší výrobu cukru i nová pracovní místa a hlavně zlevnění jídla
a pití.
Při vstupu do EU musela ČR zavřít řadu cukrovarů, aby přiděleným kvótám
vyhověla. Po odstranění cel by cena cukru mohla klesnout o 14 % a nárůst produkce
v celé EU i v samotném Česku se také odhaduje ve výši 14 %. Nyní se u nás vyrobí 370 000
tun cukru ročně. Výstižné je prohlášení výrobce müsli Emco Ing. Zdeňka Jahody: „Cena
cukru neodpovídá světovým cenám. O to smutnější je, že zisky jdou do kapes několika
francouzských a německých cukrovarů, nevrátí se nikdy do státních rozpočtů!“ Hogwh!
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE
Představenstvo: předseda představenstva: Ing. Václav Kuba; místopředseda
představenstva: Pavel Obrátil; členové představenstva: Ing. Marie Slánská, Ing. Květoslav
Ambrož, Jaroslav Balatka, Vladimír Kopřiva, Zdeněk Zapletal. Kontrolní komise: Jaroslav
Winiarski (předseda), Eva Fuglíčková, Ervin Labuda, Alois Přidal, Alois Blažek.
Družstvo vzniklo 14. února 1961, zapsáno do OR bylo o rok později. V roce 1992 byly
napraveny vlastnické vztahy a proběhla transformace do současné podoby. K 31. prosinci
2013 mělo družstvo 223 členů. Proti roku 2012 došlo ke snížení o 12 členů, z toho se 6 členů
odhlásilo, 9 členů zemřelo a přihlásili se 3 noví členové. Zapisovaný základní kapitál se od
roku 1998 nemění, činí 13 176 tis. Kč.
Významnými dodavateli a odběrateli jsou: Rostlinná výroba – Hanácká
potravinářská Prosenice, MSK Kroměříž, MJM Litovel, Navos Kroměříž; v chovu skotu –
Olma Olomouc, Jatka Makovec Prostějov, Cerea Pardubice, Pabulum Náměšť na Hané;
v chovu prasat – Těšínské jatky Český Těšín, Miroslav Ulrich Troubelice, Afeed Hustopeče,
Miroslav Tomin Olomouc, ADW Agro Krahulov; v mechanizaci – Agropt Pačlavice, P&L
Luhačovice, Lukrom Zlín, Agrodiesel Haná Olomouc; u bioplynové stanice to jsou – Erste
Energy Praha, OTE Praha, agriKomp Bohemia Brno, Agrodiesel Haná Olomouc, Plasty
Mladeč – Filtech Praha, AŽDW Poprad, Arpa Praha, Jiří Panáček Zlín.
V oblasti životního prostředí v roce 2013 družstvo dále pokračovalo v udržování
systému, který vychází z principů HACCP a správné zemědělské praxe, kterým podnik
zajišťuje nejen bezpečnou výrobu potravin, ale celkový přístup ke kvalitě, životnímu
prostředí, pořádku a zlepšování všech procesů v podniku. Osevní postup a způsob
obdělávání je přizpůsoben místním podmínkám. K omezení eroze je do osevního postupu
zařazeno 210 ha pícnin na orné půdě a 153 ha trvalých travních porostů, k tomu se ještě
vysévají meziplodiny.
Používají se technologie, které snižují zátěž životního prostředí. Emise čpavku z
provozů živočišné výroby se inovacemi snížila o 47 %. Zpracováním kejdy a zbytků krmiv v
bioplynové stanici jsme odstranili pachové látky z vlastních hnojiv. Převážná část vlastních
hnojiv je zapravována hned při aplikaci diskovým aplikátorem. Na ochranu rostlin jsou
používány látky povolené v pásmech ochrany vod. Aplikační technika prochází
pravidelnou kontrolou přesnosti dávkování. Ve výživě rostlin je dlouhodobě využíván
systém precizního zemědělství PREFARM, firmy MJM Litovel s variabilní aplikací řízenou GPS.
Hnojení draslíkem a fosforem se řídí podle zásoby živin v půdě na základě půdních rozborů
prováděných v tříletých cyklech. Hnojení za vegetace dusíkem je řízeno senzory. Za jízdy
snímají stav porostu a umožňují tak řídit nastavení množstevní dávky hnojiva podle
výživového stavu porostu. Desinfekční prostředky používané v chovech živočišné výroby
jsou biologicky odbouratelné.
Vývoj hospodaření za rok 2013: Rostlinná výroba hospodařila na výměře 2 144 ha
zemědělské půdy. Rok patřil v rostlinné výrobě k nejlepším. I přes velké výkyvy počasí,
spojené s nebývale pozdním nástupem jara v polovině dubna, suchem a teplem v
červenci, byly dosaženy průměrné výnosy tržních plodin - potravinářské pšenice a
sladovnického ječmene. Deštivé a teplé počasí v poslední části roku umožnilo dosáhnout
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vysoké sklizně i u cukrovky. Velmi důležité bylo v náročných podmínkách zajištění
dostatečného objemu krmiv pro skot i bioplynovou stanici. Sklizeň byla ukončena těsně
před nástupem prvních mrazů počátkem října. Nižší výnosy silážní kukuřice byly nahrazeny
vyšší sklizňovou výměrou.
Mechanizace přispěla k dobrým výsledkům novou technikou – žací trojkombinací
Pottinger Novacat vybavenou výměnnými prstovými lamači a mačkacími válci, přesným
secím strojem Kinze 3600 s přihnojováním a ovládáním přes signál GPS pro setí kukuřice a
univerzálním secím strojem Horsch Pronto DC. Stroje jsou využívány také na služby pro jiné
podniky. V roce 2013 do žní poprvé zasáhl nově pořízený kombajn CLAAS TUCANO. I při
denním výkonu až 25 ha odvádí kvalitnější práci než starší stroje.
V chovu mléčného skotu byl ke konci roku stav stáda 905 ks, z toho 482 ks krav
holštýnského plemene. Obrat stáda je uzavřený, býčci jsou prodávaní do 14 dnů stáří.
Podařilo se zvládnout epidemii chřipky základního stáda, která ovlivnila užitkovost zejména
v 1. čtvrtletí. Průměrný denní prodej mléka na dojnici dosáhl 23,03 l. V chovu prasat se
plně projevil dopad ozdravení chovu. Ke konci bylo chováno 245 prasnic genetiky
TOPIGS, 2 kanci, 1 383 selat a 2 295 prasat ve výkrmu. Výborné chovatelské výsledky byly
završeny získáním ocenění za docílení nejlepšího odchovu selat na prasnici a rok v rámci
chovu genetiky TOPIGS v České republice.
Bioplynová stanice o výkonu 1 MW je v plném provozu od září 2012. Její provoz
významně přispívá ke stabilizaci hospodaření. Je významným doplňkem zemědělské
výroby a důležitým prvkem zlepšení životního prostředí. Vstupy tvoří především vedlejší
zemědělské produkty – kejda skotu a prasat a zbytky krmiv, doplněné kukuřičnou siláží.
Roční prodej elektrické energie dosáhl 8 323 MWh. V roce 2013 byl projekt ukončen
dobudováním teplovodu. Připojena je celá farma Haňovice, sousední firma Romba
Drywall a Obecní úřad Haňovice.
Provoz Plasty Mladeč – v tomto středisku výroba stagnovala, nosným produktem
byly profily pro vzduchotechniku a izolační bužírka pro elektroinstalace kuchyňských
spotřebičů. V přípravě nové výroby se podařilo v 2. polovině roku úspěšně zvládnout
technologii výroby drátu pro 3D tiskárny z materiálů ABS a PLA v devíti barvách o
průměrech 1,75 a 2,95 mm s přesností požadovanou technologiemi pro tisk. Významným
počinem bylo také obhájení certifikátu kvality ISO 9001.
V investiční oblasti bylo provedeno technické zhodnocení stávajícího majetku za 2
320 tis. Kč. Nejvýznamnější byla rekonstrukce silážního žlabu, zpevnění podlah v hale v Bílé
Lhotě, dokončení 2. části teplovodu od vrátnice k obecnímu úřadu, rozvod teplovodního
topení ve správní budově a úprava krmného stolu v porodně krav. Nově byl pořízen
majetek v hodnotě 27 615 tis. Kč. Největší podíl na výdajích zaujímá nákup pozemků, dále
byly pořízeny secí stroje na zrniny a kukuřici, žací stroj na pícniny, stroje do provozu plastů,
vykusovač siláže, starší osobní auto Fabia a kancelářská technika.
Na podnikových tržbách se podílí rostlinná výroba 40 %, živočišná výroba 47 %,
nezemědělská výroba 11%, zbývající podíl připadá na služby a obchodní činnost.
Produktivita práce vzrostla o 11 %, tj. z 1 986 110 Kč na 2 203 931 Kč tržeb na pracovníka. V
roce 2013 se snížil evidenční počet pracovníků z 60 na 58 a jejich průměrná měsíční
231

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
odměna vzrostla o 13,71 %, na 26 070 Kč. Pokračovalo placení kapitálového a penzijního
pojištění pro všechny pracovníky, kteří jsou v pracovním poměru v ZD déle než dva roky.
V současné době činí příspěvek na pracovníka 666 Kč za měsíc. Dále byly hrazeny
příspěvky na obědy, příspěvky k životním výročím, vánoční kolekce. Rodiny s dětmi mohly
požádat o příspěvek na letní a ozdravné pobyty dětí z FKSP. Sociální výdaje za rok 2013
činily celkem 752 tis. Kč, tj. 1 080 Kč na pracovníka za měsíc.
ALIBONA, a.s.
Alibona působí na trhu již celých 100 let a její výroba je založena na tradičních
českých recepturách. Při výrobě používá koření a kořenicí výtažky a v klasických
výrobcích se nevyskytují barviva, konzervanty, umělá aromata ani látky zvýrazňující chuť či
vůni nebo jiné chemické náhražky. Ředitelem společnosti je Ing. František Toman. Během
roku 2013 nedošlo k žádným organizačním změnám ani ke změně výrobního programu,
kterým stále zůstává výroba konzervovaného ovoce a zeleniny. Průměrný počet
zaměstnanců se zvýšil ze 103 na 111 a jejich průměrný měsíční plat činí 13 872 Kč.
V roce 2013 bylo dosaženo vyšších výkonů než v roce předchozím a tržby za
výrobky, zboží a služby dosáhly 160 milionů korun, podobně jako v roce 2012.
Nakupovaného zboží se prodalo méně, prodej vlastních výrobků byl vyšší. Výroba
vlastních výrobků, vyjádřeno v objemových ukazatelích, se zvýšila o 15 %. Dosažené
výsledky jsou stále ovlivněny ztrátou významných zákazníků a z toho plynoucím poklesem
produkce. Podařilo se však zvednout efektivnost výroby a prodeje a z těchto důvodů
mohla společnost vykázat kladný hospodářský výsledek. Zdravotní nezávadnost sortimentu
je zaručena léty prověřenou technologií – tepelnou sterilizací. Pečlivě zavedený a
kontrolovaný systém kritických kontrolních bohů (HACCP) chrání spotřebitele před újmou
na zdraví a zaručuje kvalitu finálních výrobků.
Z investičního hlediska došlo v roce 2013 k nákupu nových strojů ve výši 4,2 milionu
korun. Zanedbáno nebylo ani udržování výrobních prostředků. Pěstitelská pálenice z
důvodů horší úrody ovoce zpracovala méně kvasu než v roce 2012. Zprávu podal Ing.
Radomír Typovský, ekonomický náměstek.
ORRERO, a.s.
Ve vedení společnosti ke změnám nedošlo, je jím nadále pověřen Ing. Petr Lakomý.
Od roku založení (1996) se společnost stále rozvíjí a sýrárna s pomocí osobního nasazení
techniků a expertů se neustále rozvíjí ve snaze maximálně vylepšovat kvalitu. Stala se
největším světovým výrobcem tvrdého sýra typu parmazán a její výrobek – kvalitní sýr
značky GRAN MORAVIA je toho výsledkem. 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 žádné kuchyni. Patří ke zdravé výživě
a od roku 2003 nese ocenění národní značkou kvality KLASA, kterou uděluje Státní
zemědělský intervenční fond mimořádně kvalitním výrobkům.
Tato italsko-česká společnost plánuje více než zdvojnásobit produkci italských
druhů sýra. Zatím nyní závod ve Třech Dvorech denně zpracuje 440 000 litrů kravského
mléka, ze kterého se dá vyrobit přibližně 25 tun tvrdého sýra, který poté dozrává
232

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
v litovelských i italských skladech. Do konce roku 2018 by se jeho kapacita měla postupně
zvýšit na milion litrů mléka denně. O tomto zvýšení zpracovatelské kapacity rozhodlo
představenstvo společnosti již loni. K výrobě parmazánu GRAN MORAVIA bude ve finále
použito až 800 000 litrů mléka, ze zbývajícího mléka chce firma vyrábět sýřeninu, která se
používá jako polotovar pro další druhy sýrů a pro italské sýry provolone a verena.
V roce 2013 společnost opět rozšířila počet firemních prodejen La Formaggeria
GRAN MORAVIA, jejichž nabídku tvoří čerstvé a zrající sýry z Česka a Itálie. Na trh se
podařilo uvést nový produkt. Jde o bílý ovocný jogurt ve skleničkách hruškovitého tvaru,
které se velmi podobají těm, které si pamatujeme z doby před rokem 1989. Výrobek je
velmi chutný a okamžitě si získal svou klientelu. Společnosti se podařilo rozšířit vývoz sýrů do
nových oblastí, jako je Rusko a Čína. Počet zaměstnanců zůstává stabilní a společnost
hospodařila s pozitivním výsledkem. Tržby vzrostly na 1,76 miliard korun, čistý zisk se
pohybuje kolem 100 milionů korun. ORREERO je součástí italské skupiny BRAZZALE a na
konci roku měla základní kapitál 315 milionů korun, z nichž zhruba 57 % vlastnila italská
společnost TORREROSSA PARTECIPAZIONI. Předseda představenstva firmy Augstin Gec ve
výroční zprávě uvedl, že společnost se nyní soustředila na využití zpracovatelské kapacity
litovelského závodu a rozšíření sítě vlastních prodejen, kterých nyní provozuje deset. Ty
letos vykázaly obrat bezmála 50 milionů korun.
ADRIANA -EUROPASTA SE, Litovel-Tři Dvory
Divize Adriana se sídlem v Litovli – Třech Dvorech 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. Založena byla 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)
umožňující použití velmi vysokých teplot (až 120 °C) při sušicím procesu.
V roce 2013 došlo k realizaci jedné ze strategických investic v hodnotě přes 110
milionů Kč – stavbu nové moderní velkokapacitní linky na výrobu špaget. Další investice se
týkaly zvyšování produktivity práce, inovace v balení či zlepšování v oblasti logistiky a
zákaznického servisu. Za využití posledních výzkumů a zkušeností spoluvlastníků 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 požadavek zákazníků na větší pohodlí
při přípravě jídel uvedením nové řady rychlovarných těstovin značky Adriana s názvem „2
MINUTI“ (torti, špagety), nabízí tak spotřebitelům kombinaci osvědčených lokálních a
moderních tvarů včetně dalších inspirativních řad (trikolore, Sapori). Nový černý design
obalu je doplněn o doporučení k užití pro každý jednotlivý tvar těstovin. Každý má svůj
vlastní recept, který je uveden na obalu specifickým QR kódem. Informace byla získána z
propagačních materiálů, další údaje i přes opakované žádosti nebyly vedením
poskytnuty.
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VESETA spol. s r. o., provoz Litovel
Statutárním zástupcem a jednatelem společnosti je i nadále pan Petr Souček. Výrobní
program – výroba nealkoholických nápojů a balených vod zůstal zachován. Průměrný
počet zaměstnanců byl 61 a podařilo se udržet pracovní místa pro občany regionu.
V roce 2013 se podařilo udržet a obhájit všechny odběratelské trhy. Díky nové výrobní
aseptické lince mohl být rozšířen pro stávající odběratele sortiment výrobků. Výrobní
program této linky pomohl zajistit i nové odběratele z EU. Byl dodržen vysoký standard
kvality a jakosti výrobků dle BRC. Zprávu podala paní Eva Drozdová ze sekretariátu
společnosti.
STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s.r.o., Pavlínka 4/5
Název a sídlo organizace zůstaly stejné, též statutární zástupce Ing. Jiří Sedláček.
K žádným změnám ve výrobním programu nedošlo. Průměrný počet zaměstnanců byl
38,74 a obrat firmy se pohyboval velmi podobně jako v letech 2012 i 2011. Zprávu podal
Ing. Jaroslav Podivínský.
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. závod Litovel
Litovelský závod je stále součástí francouzské rodinné firmy Soufflet Group, která je první
případně druhou největší sladařskou firmou na světě z pohledu vyrobených tun sladu.
Uvedené pořadí znamená, že v průběhu roku se pořadí mění podle toho, jaké akvizice se
podaří koupit, či jak se rozšíří výroba. Společnost nyní vyrábí přes 2 miliony tun sladu a
z tohoto pohledu je výroba v Litovli s vyrobenými 12 876 tunami takřka nepodstatnou
součástí koncernu, mimochodem je opravdu nejmenší sladovnou ve skupině. Přesto je
místní výroba velmi důležitá, protože se specializuje na výrobu sladů, které nejsou
v ostatních provozech obvyklé. Vyrábí se zde 10 druhů sladu od klasického přes plzeňský či
mnichovský, 5 druhů karamelového, 2 druhy barevného až po pšeničný slad, který
zaznamenal obrovský nárůst, až téměř na 970 tun. Tuto výrobu zajišťuje 22 stálých
pracovníků s průměrným měsíčním platem 26 699 Kč. Závod zásobuje speciálními slady
téměř všechny české pivovary asi polovinou výroby, zbytek je vyvážen do zahraničí.
Žádné větší investiční akce nebo inovace během roku 2013 neproběhly. Zprávu
vypracoval pan František Poštulka, Plant manager.
MJM Litovel, a.s.
Ve vedení společnosti k žádným změnám nedošlo. Dále je oblastí podnikání
velkoobchod: nákup a prodej rostlinných komodit, hnojiv, pesticidů, výroba a prodej
krmiv, mlýnských výrobků a pohonných hmot. V maloprodeji jde o vlastní prodejny pro
prodej zahradnických a chovatelských potřeb. Předmětem podnikání je výroba tepla,
mlynářství, provozování drážní dopravy, měření emisí silničních vozidel, výroba, obchod a
služby, zámečnictví, nástrojařství, opravy silničních vozidel, silniční motorová doprava,
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům,
výroba nebezpečných chemických látek a přípravků, činnost účetních poradců, vedení
účetnictví a daňové evidence. Hlavní činností společnosti zůstává i nadále výroba krmiv,
mlynářství a nákup zemědělských komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich
posklizňová úprava a skladování a obchodní činnost zaměřená na osiva, hnojiva,
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pesticidy, pohonné hmoty a služby s nimi spojené pro zemědělské podniky i občany.
Podnik má stále kolem 160 zaměstnanců.

Podnikatelé, kteří zahájili nebo ukončili provozování živnosti v provozovně v Litovli
v roce 2013: Městské koupaliště Litovel - přírodní koupací biotop – zahájilo 1. srpna 2013 v
9.00 hod. zkušební provoz. Provozovatelem koupaliště jsou Technické služby Litovel,
příspěvková organizace a všichni věříme, že nové přírodní koupaliště poskytne občanům
našeho města a širokého okolí kvalitní vyžití a příjemné strávení volného času.
Další provozovnou, kterou mají možnost využít občané, je od 12. 3. 2013 otevřená
REGIO KAVÁRNA A POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli.
Nabízí se zde možnost posezení v příjemném prostředí a konzumace rychlého občerstvení
a zákusků. Sortiment je doplněn o prodej regionálních potravin, zejména mléčných
výrobků. V těchto prostorách původně provozoval kavárnu Jantar Jan Hejný z Uničova,
který však činnost musel z finančních důvodů ukončit.
V rámci zkvalitnění služeb pro občany v oblasti pojišťovnictví otevřely Marie a Lenka
Hlavinkovy 6. května 2013 na ulici Masarykova č. 746/3 v Litovli oficiální licencovanou
Agenturní kancelář Generali pojišťovny a.s., kde je možno přímo na pobočce sjednat
veškerá Pojištění osob, majetku, motorových vozidel, podnikatelů, důchodové a penzijní
spoření, cestovní pojištění aj.
Na jaře v roce 2013 změnila provozovatele Vodácká restaurace na Komárově
v Litovli. Provozovatelem se stal Ing. Petr Čamek a spolu s občanským sdružením IN-LIFE
nabízí ve vodáckém areálu kromě jídla a pití také spoustu atrakcí - aquazorbingové
koule, bumper ball, dětská šlapadla. Jedná se o úžasnou formu zábavy pro malé i
dospělé.
Dne 1. 2. 2013 podnikatel Tomáš David otevřel obchod na ul. Palackého 850/10
s ezoterickými potřebami (bylinné čaje, přírodní kosmetika, vonné svíčky, drahé kameny a
výrobky z nich, knihy, obrazy atd.). Naopak Ivana Benešlová ukončila po 13 letech dne 29.
6. 2013 provoz prodejny květin na ul. Boskovicova 785/2.

27. INSTITUCE
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a krajské středisko Agentury
ochrany přírody a krajiny tvoří nyní regionální spojené pracoviště, ve kterém působí 18
pracovníků pod vedením Ing. Michala Servuse. Konalo se 19 přednášek a seminářů za
účasti 930 posluchačů, uskutečněno 17 exkurzí při nichž spravované území navštívilo 432
osob, pracovníci připravili nebo se podíleli na dalších 7 akcích (například Oslava lesa na
Floře Olomouc) s účastí 1 280 návštěvníků.
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Vedle plnění běžných povinností v oblasti ochrany přírody a výkonu státní správy
zahájila v roce 2013 Správa CHKO Litovelské Pomoraví projekt, jehož realizace přesáhne
svým významem nejen hranice CHKO, ale i Olomouckého kraje. Po dlouhých letech
příprav byla zahájena výstavba „Domu přírody Litovelského Pomoraví“.
Hlavní část projektu bude realizována na okraji Horky nad Moravou v areálu
Sluňákova, ale součástí akce je i obnova hájenky u Šargounu, kde vznikne informační
centrum CHKO a také prostor využitelný pro environmentální výchovu žáků a studentů
litovelských škol. Domy přírody v posledních letech vznikly a jsou průběžně budovány ve
více chráněných krajinných oblastech s cílem přiblížit návštěvníkům i místním lidem
přírodovědné i architektonické zajímavosti jednotlivých území i problematiku jejích
udržitelného využívání. Unikátnost tohoto zařízení v Litovelském Pomoraví spočívá v tom, že
na rozdíl od ostatních CHKO, kde jsou budovány nové domy nebo upravovány expozice
v domech starých, tak „Dům přírody Litovelského Pomoraví“ bude z větší části mimo dům.
Výchovné programy budou realizovány přímo v biotopech (přírodních
stanovištích) charakteristických pro Litovelské Pomoraví a s využitím uměleckých prvků
realizovaných našimi předními výtvarníky, kteří pracují s krajinou a v krajině (František Skála,
Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a Miloš Šejn). Dokončení výstavby a zahájení praktického
užívání domu přírody je plánováno na podzim roku 2014. Za Správu CHKO Litovelské
Pomoraví RNDr. Jiří Šafář.
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE, požární stanice Litovel
Velitelem Požární stanice Litovel, Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje, Územního odboru Olomouc je nadporučík Bc. Petr Höchsmann. Počet příslušníků PS
je 15 + 1, během roku nedošlo k žádným personálním změnám. Za rok 2013 vyjížděla
jednotka celkem ke 227 událostem, z toho bylo 30 požárů, 45 dopravních nehod, 6 úniků
nebezpečných látek, 127 technických havárií, 8 poplachů bylo planých. Z rozpočtu města
byla do výbavy PS Litovel zakoupena termokamera ISG, která slouží k vyhledávání osob
v zakouřených prostorách a vyhledávání skrytých ohnisek požárů. V průběhu roku bylo
dokončeno zateplování objektu PS, pořízen nový nátěr fasády a provedeny další dílčí
opravy a úpravy. V prosinci 2013 byl kolektivem PS Litovel uspořádán 30. ročník tradičního
turnaje ve stolním tenise pro příslušníky HZS Olomouckého kraje, Územního odboru
Olomouc.
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, Oblastní ředitelství Olomouc
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má celostátní působnost. Správou
infrastruktury železničních tratí a řízením provozu na železničních tratích ve spádovém
území města Litovel je pověřena organizační jednotka SŽDC – Oblastní ředitelství
Olomouc, se sídlem Nerudova 1. Řízením této organizace je pověřen Ing. Ladislav Kašpar.
K 31. 12. 2013 bylo v pracovním poměru u OŘ Olomouc celkem 1 453 zaměstnanců. Na
území města Litovel mělo OŘ pouze jedno stálé pracoviště obsazené svými dvěma
zaměstnanci a to na pracovní pozici výpravčí a dozorce výhybek na železniční stanici
Litovel předměstí. Ostatní zaměstnanci prováděli na území města dohled a kontrolu
v oblasti řízení železničního provozu a provádění oprav a údržby železničních tratí a
zařízení infrastruktury dopravní cesty.
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V průběhu roku 2013 probíhaly pravidelné opravné práce na železničních tratích.
Dokončovalo se zřizování bezstykové koleje v úseku Červenka – Litovel předměstí a
probíhala projektová příprava vybudování železniční zastávky „Červenka zastávka“
v úseku Červenka – Litovel. Došlo k redukci kolejiště nákladiště – Chudobín zastávka, kde
bylo také opraveno stávající nástupiště. Plánovaný hospodářský výsledek OŘ Olomouc byl
v roce 2013 v rámci plánovaných ukazatelů splněn.
.A.S.A. odpady Litovel
Za rok 2013 byl svoz komunálního odpadu následující: směsný odpad 1 840 tun;
biologicky rozložitelný odpad 124 tun; 399 tun objemného odpadu; 134 tun plastů; 87 tun
skla; 130 tun papíru a lepenky; 16 tun pneumatik; 130 tun stavebního a demoličního
odpadu; 3,5 tuny elektro zařízení a 7,5 tuny nebezpečných látek.

28. DOPRAVA
Dálniční síť je u nás ostudná. To je i chyba české politické reprezentace – trend
rozvoje dopravní sítě je pomalý. Problém dopravy se nekonečně přeskakuje, o dopravní
infrastruktuře se pořád jen mluví. Zásadním problémem Olomouckého kraje je chudá síť
rychlostních komunikací a dálnic a pomalé tempo jejich výstavby – konstatování fóra „Jak
nastartovat Olomoucký kraj“ ze září letošního roku. Názorným příkladem může být třeba
stavba rychlostní komunikace Mohelnice – Šumperk, která se nekonečně protahuje. Jsou
hotovy jenom dva úseky a teprve nyní se rozjíždí další etapa – obchvat Zvole a Vlachova.
Denně přes ně projíždí téměř 20 000 aut a silnice bývá ve špičkách doslova ucpaná.
Kde je ale ten hlavní zakopaný pes? Stavba vytoužené spojnice do Čech – R 35,
která má nabídnout řidičům přímé a rychlé spojení kraje s východními, středními a
severními Čechami. Čtyřproudá silnice R 35 snad už přestane být fikcí, když výstavba pro
náš kraj stěžejního úseku je na dosah!? Stavba tohoto strategického tahu, tedy alespoň
jeho první část, kterou je úsek z Mohelnice do Starého Města u Moravské Třebové, SE BLÍŽÍ.
Zhruba osmnáctikilometrový úsek vedoucí přes mohelnické osady, kolem Mírova, Krchleb
a Maletína a směřující do východních Čech má posuzovat v procesu EIA hodnotícím vlivy
na životní prostředí příslušné ministerstvo. Pokud vše dopadne dobře, mohou se začít
vykupovat pozemky pro stavbu a ta začne v roce 2014.
Komunikaci R 35 všichni nutně potřebujeme, vždyť zatím přímé rychlé spojení ze
střední Moravy do Čech prakticky neexistuje. Hlavně Mohelnici pomůže především odklon
od v současnosti stále nebezpečného stoupání na Studenou Loučku, kde často dochází
k nehodám. Zbaví se tak hrozby kamionů, kterým v prudkém klesání často selhávají brzdy
a neovladatelná mnohotunová monstra vjíždějí až do města.
Silnice R 35 již dostává konkrétní obrysy – ministr Pavel Dobeš tvrdil, že pro tuto
čtyřproudovou rychlostní komunikaci sežene peníze z Bruselu? Stát by pak na ni doplatil
pouze 40 % nákladů. Už aby to bylo! Řidiči v Olomouckém kraji tak možná už v roce 2020
přestanou nadávat na špatné cestování do Prahy a na sever Čech. Nebudou se muset
tlačit po věčně přetížené dálnici D1 přes Brno, dostanou odpovídající „přímou“ alternativu
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bez objížďky. Tak potřebná rychlostní silnice spojí východ, západ a sever republiky a
výrazně ulehčí frekventované D 1 a nám všem!
„Upínání se na Prahu je tradiční. Ale Olomoucký kraj má i jiný přirozený region, jehož
jsme byli po staletí součástí. Ten na jihu začíná u rakouského Grazu s centrem ve Vídni a
na severu až po Krakow. Tento přirozený region do značné míry zničilo dvacáté století,
které řadu vazeb zpřetrhalo. Měli bychom se snažit tyto vazby obnovovat, což mimo jiné
klade rovněž důraz na dobré dopravní napojení. I proto bychom velmi potřebovali
dokončení dálničního napojení na Rakousko. Orientace na Vídeň a na celý zmíněný
region je pochopitelně záležitostí několika desetiletí, začít bychom ale měli co nejdříve,“
říká Martin Novotný, bývalý olomoucký primátor, nyní poslanec Sněmovny. Není to až tak
marná myšlenka!
Jak se železniční dopravou? Rozsah dopravní obslužnosti zajišťované Olomouckým
krajem zůstal i pro tento rok v obdobném rozsahu jako loni. Některé vlaky kraj nově
nahradil autobusy, což občanům mimo jiné přineslo vyšší komfort cestování. Zatímco
většina železničních nádraží stojí mimo centra obcí, autobusové zastávky jsou zpravidla
umístěny blíže obytné zástavbě. „Doprava patří mezi čtyři největší priority nové krajské
koalice, proto klademe na dopravní obslužnost velký důraz,“ uvedl první náměstek
hejtmana Alois Mačák.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje odhaduje, že
v roce 2013 dosáhne objem vlakové dopravy celkem šest milionů takzvaných
vlakokilometrů, přičemž v roce 2012 to bylo 6,1 milionu. Podle předpokladů by měly
autobusy v kraji ujet celkem 17,5 milionu kilometrů v závazku veřejné služby. Kraj věnuje na
úhradu prokazatelných ztrát z železniční dopravy celkem 418 milionů korun, oproti loňským
396 milionům, což je promítnutí inflačního koeficientu zveřejněného ČSÚ a nákladů na
odpisy nových vozidel Regiopanter. Dopravu dominantně zajišťují České dráhy s jedinou
výjimkou trati Šumperk – Kouty nad Desnou – Petrov nad Desnou – Sobotín, kde vlaky
provozuje společnost Veolia Transport Morava. V případě autobusové dopravy je
prokazatelná ztráta odhadována na 370 milionů korun (v roce 2012 372 milionů).
Autobusové spoje objednávané krajem provozuje celkem 16 dopravců.
Tradičním evergreenem je opět obří vodní dílo, kanál Dunaj – Odra – Labe, který se
s příchodem prezidenta Miloše Zemana dostává do popředí. Vrátí se Zemanův velký
třesk? Při poslouchání jeho rétoriky musí příjemně mrazit v zádech šéfy obřích stavebních
firem i tradičních průmyslových konglomerátů, nepříjemně ovšem třeba nás. Prezident
zastává totiž dlouhodobě názor, že „z krize je třeba se proinvestovat“, a právě výše
jmenovaní by mohli být vítězi takového kroku. Plán tohoto vodního díla už zaměstnává
prognostiky více než sto let. Pokud připustíme, že by Zeman po boku nové
sociálnědemokratické vlády mohl získat větší vliv na chod reálné ekonomiky, lze se ptát,
zda by jeho investiční koncepce opravdu České republice z recese pomohla. Stavba, jejíž
náklady se odhadují až na 230 miliard korun, dnes vypadá jako z říše snů. Do roku 2020
není šance získat na takový projekt peníze, ani na nějakou detailnější přípravu, tvrdí
představitelé Státního fondu dopravní infrastruktury. Tak co s tím?
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Otázka se dotýká i našeho kraje, proto tato diskuse. Staré plány na kanál, díky
němuž by se i náš kraj spojil s mořem, už nejsou pokryté prachem. Na začátku února Brusel
totiž poskytl peníze na studii, která řekne, zda je obří projekt smysluplný. Plán, o kterém se
roky pouze tlachá, se tak dostává do další fáze. Ředitelství vodních cest ČR si za šest
milionů korun nechává zpracovat studii, která odpoví na základní otázku, zda má kanál
vůbec vzniknout. Ve Zlínském kraji by vedlo od Kroměříže po Ostrožskou Novou Ves asi 50
kilometrů vodní cesty, jež by sloužila obchodu i turistice. Z velké části by kopírovala tok řeky
Moravy, někde trasu Baťova kanálu, který by se musel rozšířit. V našem kraji by měl kanál
vést kolem Přerova a za Kojetínem se napojit na Kroměříž. Severně od nás v okrese
Šumperk jsou ve směru z Olomoucka, mezi Uničovem a Litovlí, Mohelnicí a Zábřehem dvě
varianty. Jedna vede kanál na Dubicko, druhá na Loštice, ovšem ani jedna z obcí není
plánem příliš nadšena. „Myslím, že tady nikdo nechce megastavbu, která lidem vyroste za
humny. Vedle průplavu to má být obrovská nádrž, která by ohrozila jak část Dubicka, tak
další obce v okolí. Dubicko by ztratilo na atraktivitě a určitě by se tím změnily klimatické
podmínky v oblasti,“ obává se starosta obce Josef Sobotík. Loštice mají rovněž jasno. „My
jsme jednoznačně proti a taky jsme to v minulosti už několikrát jasně deklarovali. Pro nás
nemá tato megalomanská stavba vůbec žádný přínos a nevidím ho ani pro národní
hospodářství. Přeprava nákladů se řeší jinak a hlavně rychleji a operativněji,“ uvedl loštický
starosta Ctirad Lolek.
Proč chybí nadšení pro nové věci? Kvůli neustálým tahanicím kolem realizace
kanálu má kraj i řada obcí ve svých územních plánech velké rezervy pro jeho výstavbu,
takže plochy jsou blokované a leží ladem, podle mnohých úplně zbytečně. Argumentují i
ekologové – kdyby se původní koryto řeky Moravy muselo v mnoha úsecích podstatně
prohlubovat a rozšiřovat, zničily by se původní biotopy. Ochranáři tedy stavbu odmítají.
Znamenala by zásadní a nevyhnutelnou destrukci říčních ekosystémů, a protipovodňový
přínos je podle nich sporný. Opačně mluví zastánci kanálu – rozvoj dálkových plaveb
podpoří návštěvnost strategických lokalit při trase koridoru – především Olomouc, Bouzov,
Hranice či Teplice nad Bečvou a umožní i okružní plavby. Není to nějak málo?
Podívejme se ještě zpátky do historie, myšlenka spojit trojici významných evropských
říčních toků není nikterak nová. Chtěl to již Karel IV., ale tehdy k tomu ještě nebyla
potřebná technika (plavební komory…). Vůbec první návrh na propojení tří povodí
Dunaje, Labe a Odry padl již v roce 1700. O dvě století později, konkrétně v roce 1901 se
projekt dostal poprvé do zákona, když byl zakotven v takzvaném Vodocestném zákoně o
systému říčních úprav v rakousko-uherské monarchii. Podle tehdejších plánů se měl
budovat v letech 1904-1924. Monarchie se ovšem rozpadla. Československo pokračovalo
v úpravách řek, ale průplav zůstával jen na papíře. Pak se začalo stavět za německé
okupace, ale vše skončilo. Lodě z německé či rakouské části Dunaje se tak do
severoevropských přístavů musely dostávat oklikou kolem celé Evropy. V roce 1960 došla
trpělivost Němcům a začali stavět průplav Rýn – Mohan – Dunaj, který dnes spojuje Severní
a Černé moře. Tehdejší Československo bylo za železnou oponou a podobná stavba byla
nad možnosti komunistické ekonomiky. Samotné pozemky, kterých se toto obří vodní dílo
týká, jsou pro tento účel zablokované od roku 1996, kdy vláda premiéra a pozdějšího
prezidenta Václava Klause uložila obcím a státu zabezpečit ochranu území pro výhledové
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trasy. Od té doby se na vyjmenovaných pozemcích nesmí nic stavět. A dokud budou
plány alespoň v teoretické rovině existovat, pravděpodobně to tak i zůstane.
Ovšem nástupem Miloše Zemana do prezidentského úřadu se plány na stavbu
gigantického průplavu Dunaj – Odra – Labe silně oživily, nebo jinak: zcela určitě se o
stavbě začalo více mluvit. V okolí Přerova by vznikla křižovatka kanálů propojující řeky
Odru, Moravu a Labe. Do Labe by se kanál napojoval u Pardubic. Ke splavnění by byly
třeba úpravy i nynějších koryt. Prezident stavbu prosazuje, kde může, a mluví o ní doma i
v cizině. Ví, o čem mluví, bez spolupráce se sousedními zeměmi, hlavně Polskem a
Slovenskem nebo Rakouskem, si Češi svůj sen o moři mohou opravdu jen snít. Sílí hlasy
podporovatelů akce, kteří upozorňují na to, že doprava je jen jednou z řady výhod, které
jsou ve hře. Podle nové strategie by kanál byl schopen zajistit ochranu před povodněmi,
vyrábět elektřinu a zásobovat sušší oblasti vodou z Dunaje, kterou by přečerpával.
Ostatně podobné věci „umí“ i kanál Rýn – Mohan – Dunaj, který je pro stavbu vzorem.
Průplav se stále více začíná chápat jako multifunkční záležitost. Také se
argumentuje tím, že není nutné stavět ho celý naráz, když spojení mezi Odrou a Dunajem
je jednodušší a potřebnější. Nejspíš by dostalo přednost a odbočka k Labi by přišla na řadu
až později. Klíčové podle odborníků je napojení průplavu na Dunaj, které se musí vyřešit
jako první. Záleží totiž i na tom, jestli kanál půjde Slovenskem či Rakouskem.
Zatímco vodohospodáři, průmyslníci, mnozí regionální i nadregionální politikové se
postupně stávají příznivci průplavu, proti jsou stále ekologové. „Jako reálný ten projekt
nevidím. Pohybujeme se v řádech stovek miliard korun. Dopady na krajinu a říční povodí
by byly drastické,“ říká Pavel Přibyl, vedoucí programu Peníze a příroda hnutí Duha. Podle
něj může stavba zasáhnout do režimu podzemních vod, znemožnit úpravy vodních toků,
které byly v minulých letech a desetiletích uměle napřímené. Dnešní nivy a mokřady by se
mohly ocitnout bez vody. Klíčová je ovšem ještě jedna otázka: nestala by se stavba jen
gigantickou černou dírou, v níž by mizely peníze?
Nedá mi, než připojit ještě odstavec, protože „Zemanův“ průplav zaujal Slováky
natolik, že se debatuje o tom, zda nepřipojit k plánovanému kanálu řeku Váh. Buď na
severu Slovenska paradoxně téměř v horách, nebo na jihu. Spojit Váh s Odrou přes
Jablunkovský průsmyk mnohým připadá skutečně absurdní. Je přece jen v nadmořské
výšce kolem 400 metrů a zhruba takové výšky dosahují například vrcholky Brd! Držte se –
jablunkovská vodní cesta je opravdu plánovaná a stále s ní počítá například Program
územního rozvoje České republiky. Přístav v Jablunkově by se zamlouval mnohým
Slovákům, kteří sní o průplavu, který by spojil evropské veletoky a umožnil i jejich zemi
spojení s několika moři. Slováci by tak rádi právě na severovýchodě Česka propojili řeku
Váh s Odrou, a tedy i s Baltským mořem. Podle schválené koncepce se počítá s přípravou
této stavby až po roce 2025. Jenže trasa, která má vést průsmykem a řekou Kysucou,
vyvolává problémy už dnes. Takže nejen na české straně, ale i na Slovensku jsou mnozí
proti: plán jednoduše považují za fantasmagorický. Místopředseda TOP 09 Miroslav
Kalousek trefně označil celou akci za „Zemanův pomník“.
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Na začátku prosince prosákly do tisku nové zprávy. Ministerstvo dopravy hodlá
zaplatit až 25 milionů korun za studii, která by měla definitivně odpovědět na otázku, zda
investovat stovky miliard korun do kontroverzní výstavby plavebního kanálu Dunaj – Odra –
Labe. Studie může vznikat více než rok a má prokázat ekonomickou efektivitu tohoto
koridorového propojení tří řek. Projekt by mohl spolykat až 400 miliard korun. Oživil ho
současný ministr v demisi Zdeněk Žák, který řekl: „Koncepce dokončení vodního koridoru je
nadčasovým apolitickým rozhodováním.“ Jeho předchůdci v úřadu se ke stavbě stavěli
spíše skepticky.
Studie má dále upozornit na rizika spojená s ochranou přírody (ekologové jsou
výrazně proti!) nebo na případný odpor místních obyvatel, kterých se trasa kanálu dotýká.
Zadání studie do konce letošního roku je součástí harmonogramu přípravy koridoru a
ministr Žák předpokládá dokončení vodního díla do roku 2039. Projekt počítá
s pokračování splavněním Labe prostřednictvím jezu v Děčíně a prohrábkami řeky na
německé straně. Dunaj s Odrou by se mohl propojit prostřednictvím splavnění řek Moravy
a Bečvy. Tak by toto obří dílo významně zasáhlo území Olomouckého kraje a pro náš kraj,
potažmo i pro město Litovel, je tedy budoucnost kanálu zásadní. Plány vodního díla
počítají s přístavišti v Olomouci, Přerově a Hranicích. U Rokytnice na Přerovsku by se navíc
všechna tři ramena kanálu spojovala, což by z místa udělalo zcela klíčový bod
gigantického vodního díla.
Diskuse neutichá ani v závěru roku. Průplavu Dunaj – Odra – Labe, který už od své
prezidentské kandidatury prosazuje Miloš Zeman, se obávají ekologové. Někteří z nich
upozorňují, že v okolí kanálu hrozí zvýšení či snížení hladiny spodních vod. A to je hodně
špatná zpráva: hladina spodní vody má vliv na vydatnost studní, ale třeba i na stabilitu
staveb nebo vegetaci. V krajním případě může být ohroženo zásobování obyvatelstva
pitnou vodou. „Nejrizikovější budou takové zásahy do krajiny, které by měly za následek
nežádoucí změny současných hydrologických poměrů v trase vodní cesty a okolí.
Uskutečnily se i besedy s obyvateli některých měst v Pomoraví. Nesetkal jsem se tehdy
s tím, že by byli vodní cestou nadšeni,“ tvrdí významný hydrolog Hubert Kříž.
Podporovatelé kanálu však zdůrazňují opak: především to, že vodní doprava sama
o sobě je ekologická a projekt může zabránit povodním. Uvidíme, jak dopadne veřejná
zakázka na studii o proveditelnosti za 25 milionů korun. Ta má především odpovědět na
klíčovou otázku, zda se kanál vůbec vyplatí. Je to jedna z podmínek Evropské unie, aby se
mohlo jednat o jeho zařazení na seznam významných evropských vodních cest a získat
tak v budoucnu evropské peníze. Bez nich je stavba zcela nereálná. Hogwh!

29. ŠKOLSTVÍ
Pro budoucí léta se asi problémem školství stanou „Husákova vnoučata“? Do
prvních tříd základních škol dorazí v následujících třech letech čtyři sta tisíc dětí. Už nyní
přitom některé školy ve velkých městech praskají ve švech, otvírají i třicetihlavé první třídy –
tak jako v „Husákových“ 80. letech – a přesto se dostávají na hranici své kapacity.
Babyboom dorazil z mateřských do základních škol, hlavně v prstenci kolem Prahy, Brna,
Ostravy a dalších velkých měst. V podstatě všude tam, kde v minulých letech probíhala
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výstavba bytů a kde dosud rodiče měli problémy sehnat místo ve školce. Teď jim hrozí, že
budou procházet podobným martyriem i při hledání základky, že přes veškerou snahu
budou vozit dítě do vzdálené školy.
Jen za poslední dva roky stoupl počet prvňáků o více než osm tisíc. To je skoro 270
třicetihlavých tříd. Přičemž ideální je třída do dvaceti čtyř žáků, velký počet přináší
problémy. Není čas pro individuální výuku a kantoři si musí snad obalit nervy. Vždyť děti se
lehce nechají rozptýlit, a čím více je kamarádů kolem, tím větší pokušení. Rčení „jako
pytel blech“ pak dostává ve škole naprosto konkrétní obrysy. Děti musí být pořád
zaměstnány, aby se moc nerozdivočely a nerušily spolužáky. To je velmi náročné na
organizaci. „Vyhořelé učitelky, minimální možnost se věnovat pomalejším dětem, menší
možnost více poznat děti i jejich rodiny, nervozita, méně klidu ve třídě, více klientů pro
poradny i poznámek do žákovských knížek, více práce doma, zhoršená motivace
k učení,“ varuje Petr Klíma z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9.
Dnes kantorky pracují s prvňáky jinak než v osmdesátých letech. Dávají jim prostor,
aby vyjádřili svůj názor, aby se svěřili s nápady, a pomáhají jim překonávat obtíže. Jenže
taková individuální práce s dítětem v početných třídách prakticky není možná. Učitel to
nestíhá. Přitom dětí, které pomoc nutně potřebují, chodí do prvních tříd v česku asi
dvanáct tisíc, což je mnohonásobně víc než v dobách Husákových. Nejde jen o žáky
roztěkané, ale i ty s vadami řeči, hyperaktivní, dyslektiky či sociálně znevýhodněné, které
leckdy kantorky musí učit i ty nejobyčejnější základy – třeba k čemu slouží mýdlo.
Viníků problémů je více. Jsou mezi nimi hlavně obce, které rok co rok zavírají další a
další školy, aniž by se dívaly do budoucna. Naproti tomu rychlá řešení potíží jsou dvě, ale
ani jedno není za současných podmínek reálné. Zaprvé by mohlo ministerstvo dát školám
peníze na rozšíření kapacity. Anebo mohou základní školy obsadit poloprázdné střední
školy. Dovede si ale někdo představit, jak se zřizovatel základní školy, tedy obec, dohodne
se zřizovatelem školy střední, tedy krajem? To na hladkou dohodu nijak nevypadá! Jaké
štěstí, že tyto problémy u nás v Litovli, díky existenci nové ZŠ Vítězná, nemáme. Jen pro
zajímavost srovnání počtu dětí nastupujících do základní školy: 1996 – 131 094 (poslední
předrevoluční děti dorazily do škol); 2005 – 89 774 (děti narozené na konci krize 90. let, kdy
byla porodnost nejnižší); 2013 – 108 673 (do škol míří „Husákova vnoučata“ – jde o
odkládané děti silných populačních ročníků ze 70. let). Poznámka: Čísla ukazují hlavně
trend, neboť jde o počty narozených podle ČSÚ s tím, že každé dítě jde do školy v šesti
letech.
Ještě jedno místo, kde pata bolí: výuka na učilištích by se měla změnit, jak ukazují
výsledky mezinárodních testů PIAAC, ve kterých tuzemští učni propadli. Podle autorů mají
příliš odborné znalosti a chybějí jim ty obecné, jako pochopit zadání práce. Ukazuje se, že
vyučených máme moc a jejich výsledky v mezinárodním srovnání vědomostí a dovedností
jsou horší průměru zemí OECD. To je v přímém rozporu s tím, o čem politici před volbami
rádi řeční – o výrazné podpoře učňovského školství. V česku je 28 % vyučených, průměr
zemí OECD je přitom více než o polovinu nižší. Ještě za ministra školství Josefa Dobeše
vznikla lobby, aby se žáci „naháněli“ do učňovského školství. I politické strany ho chtějí
podporovat. Jak by se naše školství mělo změnit? „Musíme snížit úzké zaměření na jeden
obor na učilištích. Je třeba, aby byly obecnější a bylo jich méně. Teď jich mále asi 600,
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počet je nutno zredukovat. Povinností státu je poskytovat lidem vzdělání všeobecné,
protože to jim zaměstnavatel poskytovat nebude. Naopak firma, když potřebuje člověka,
který umí opravovat specifické stroje, by ho to měla naučit,“ říká koordinátorka výzkumu
Národního ústavu pro vzdělávání Jana Straková a s ní souhlasí i odborník na školství Tomáš
Feřtek z organizace EDUin. Podle něho je problémem také to, že školy učně řemeslo
nenaučí pořádně. Ti pak zůstanou v podstatě nezaměstnaní a brzy utíkají k jiným profesím.
Průzkum mezi zaměstnavateli prokázal, že čeští učni jsou na práci špatně připraveni. Pro
firmy je důležité, aby jejich zaměstnanci zvládli odborné i obecné dovednosti – nejenom
aby zedník uměl vzít do ruky lžíci, ale aby porozuměl textu a pochopil pracovní instrukce,
dovedl pracovat v týmu a uměl nést zodpovědnost. To je nesporně velký úkol pro tento
typ školství, ale vůbec pro něj obecně!
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná 1250
Zřizovatelem je Město Litovel a jde o příspěvkovou organizaci od 1. 1. 1993.
Statutárním orgánem je ředitelka Mgr. Zuzana Absolonová, jmenovaná Radou města
Litovle na základě výsledku konkurzního řízení na období 6 let. Byla založena jako ZŠ
Opletalova 1. 9. 1964, nově otevřena k 1. 9. 2002, od 1. 1. 2003 zařazena do sítě škol a od
1. 9. 2007 do rejstříku škol. Kapacita školy je 720 žáků, školní jídelny 700 jídel a školní družiny
120 žáků. Ve školním roce 2012/2013 organizovala celkem 23 tříd s 497 žáky, z toho 12 tříd
1. stupně s 264 žáky (průměr na třídu 22) a 11 třídami 2. stupně se 233 žáky (průměr na třídu
21,2). Celkový počet žáků na třídu byl 21,6 žáka. K 30. 9. 2013 bylo zaměstnáno 35
pedagogických a 14 nepedagogických pracovníků, 5 bylo na rodičovské či mateřské
dovolené. Pedagogové školy zastávají následující funkce: výchovný poradce, metodik
prevence sociálně - patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, 2
koordinátoři školního vzdělávacího programu a metodik a koordinátor ICT. Ředitelka školy
má 2 zástupkyně pro jednotlivé stupně. K nepedagogickým pracovníkům patří hlavní
účetní, vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek, školník a 6 uklízeček.
Jde o největší základní školu ve městě, která se nachází v jeho klidové části, k níž
patří i plavecký bazén a moderní sportovní hala. V přízemí jsou šatny, ve třídách lavice
s úložným prostorem a odpočinkovým koutem, počítač a dataprojektor pro interaktivní
výuku. K dispozici je 11 odborných pracoven a jazykové centrum. K výuce výtvarné
výchovy a pro keramický kroužek je k dispozici keramická dílna s vypalovací pecí a
hrnčířským kruhem a odborná pracovna. Pro relaxaci je využíváno atrium, občerstvení
zajišťuje školní bufet. V moderní sportovní hale probíhají hodiny tělesné výchovy, kroužky a
sportovní soutěže, školní jídelna je přizpůsobována i jako sál k pořádání celoškolních akcí a
setkání.
Vzdělávacím programem školy je Školní vzdělávací program MŠMT 409/2007 ve
všech ročnících školy. Volitelné předměty (24) jsou zařazeny v 7. – 9. ročníku, kde si žáci
volí z nabídky: konverzace v cizím jazyce, tvorba školního časopisu, užití PC ve fyzice, sport
a pohybové aktivity, psaní na PC a úprava písemností, seminář z fyziky, programování
v Baltie 4C, praktika z přírodopisu, technická praktika, domácnost, praktika z fyziky,
praktika ze zeměpisu, chemická praktika, biologicko-chemická praktika, cvičení
z matematiky a cvičení z českého jazyka. Nepovinnými předměty jsou náboženství a
sborový zpěv. Z 26 kroužků jsou žákům k dispozici: keramický 6. – 9. třída, keramický 2. – 5.
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třída, sportovní pro dívky a pro hochy, sportovní – I. stupeň, zdravotnický, chemický I. a II.
stupeň, roztleskávačky, zájmová matematika, hra na flétnu, gymnastika, pohybová
výchova 1. – 2. třída, pohybová výchova 3. - 5. třída, cvičení z českého jazyka, anglický
jazyk 1. třída, anglický jazyk 2. třída, anglický jazyk 2. – 5. třída, vaření s dětmi, ruční práce,
španělský jazyk, polonéza, psaní na PC – I. stupeň, psaní na PC – II. stupeň, pohybové
aktivity – 1. třída, kreativní výchova – 1. třída.
V 1. pololetí bylo na I. stupni uděleno 109 pochval, 3 napomenutí třídního učitele a
3 důtky třídního učitele. Na II. stupni 79 pochval, 11 napomenutí třídního učitele, 4 důtky
třídního učitele, 5 snížených stupňů z chování. Ve 2. pololetí bylo na I. stupni uděleno 144
pochval, 12 napomenutí a 5 důtek třídního učitele. Na II. stupni 65 pochval, 7 napomenutí
a 11 důtek třídního učitele, 4 důtky ředitele školy a 2 snížené stupně z chování. Závažné
výchovné problémy byly projednávány přímo se zákonnými zástupci žáka s ředitelkou
školy a třídním učitelem. Pokud to situace vyžadovala, byl na jednání přizván i žák.
Obvykle se projednávalo prokazatelné a soustavné porušování školního řádu, například
nevhodné chování ke spolužákům, ubližování spolužákům a také ničení školního majetku.
Absence za 2. pololetí: bylo zameškáno 28 277 omluvených a 38 neomluvených hodin. Pro
zjišťování výsledků vzdělávání bylo zavedeno testování SCIO. Rozbor je prováděn na
schůzkách metodického sdružení I. stupně a v předmětových komisích II. stupně a
pedagogický sbor je s nimi seznámen na poradě za pololetí a na konci školního roku.
Přijímacího řízení ve školním roce 2012/2013 se zúčastnilo 8 žáků, kteří odešli do
primy GJO Litovel a 61 žáků 9. tříd, z nichž nejvíce odešlo na GJO Litovel (4), SZŠ Olomouc
(4), SZŠ Šumperk (3), SPŠ a OA Uničov (4), SPŠ elektrotechnická Olomouc (5), SOŠ Litovel
(4), SOŠ Štursova Olomouc (4), SOŠ Praktik Olomouc (5), SŠT a zemědělská Mohelnice (6),
ostatní počty byly minimální.
Během školního roku se škola zapojila do řady projektů: Příběhy bezpráví (listopad
2012 - 9. ročník); EU Peníze školám „Poznáváme a objevujeme“ (vyučující I. a II. stupně);
Ovoce do škol (říjen 2012 – květen 2013, 1. – 5. ročník); Minisčítání 2012 (listopad 2012, 5. –
9. ročník); Zdravé zuby (září 2012 – červen 2013, 1. – 5. ročník); Mladí globalisté (listopad
2012 – duben 2013, 8. ročník); Veselý školní autobus (duben 2013, 7. A, 6. A); Zkvalitňování
výuky CH + Bi GJO (září 2012 – červen 2013, 8. A třídy); E – dur (listopad 2012 – červen 2013,
5. B, 7. A, Chemíček); Epidemie obezity (únor 2013 – červen 2013, 1. –9. ročník); Nautilus –
Učíme žáky učit se (září 2012 – červen 2013, 6. ročník, 9. A); M. R. K. E. V. ekologická
výchova (září 2012 – červen 2013, 1. – 9. ročník).
Od školního roku 2005/2006 pracuje na škole Školská rada, která je šestičlenná. Dva
zástupce v ní má zřizovatel, dva byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků a dva z řad
zákonných zástupců žáků. Ve školním roce 2012/2013 byl poprvé zřízen žákovský
parlament. Do něj volí své zástupce žáci 5. – 9. ročníků a schůzky probíhají pravidelně
každý měsíc ve sborovně školy. Pracovalo zde 28 žáků a společně se mohli vyjadřovat
k dění školy. Pomáhali také při zajišťování některých akcí školy, jako bylo vítání prvňáčků,
hodnocení pořádku ve třídách, šetření vodou a energiemi či hodnocení pořádku
v šatnách. Na konci školního roku byly vyhodnoceny a finančně odměněny nejlepší třídy.
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Školní družina pracovala ve třech odděleních a k dispozici měla tři samostatné
herny. Vybavení družiny je na dobré úrovni a její provoz je denně od 6.15 do 8.05 hodin a
poté od 11.45 do 16.30 hodin. Odpolední činnosti jsou děleny na odpočinkové, rekreační
a zájmové a na přípravu na vyučování nebo umožňující žákům seberealizaci nebo další
rozvoj dovedností a poznání. Školní družina využívá téměř všechny prostory školy – halu,
plavecký bazén, hřiště, kuchyňku, knihovnu a atrium. Jako pravidelná činnost je zavedeno
1x týdně plavání pod vedením cvičitele, 1x týdně počítačové hry na DDM a v průběhu
podzimu a na jaře 1x týdně dopravní výchova na dopravním hřišti.
Ve školním roce 2012/2013 zajišťovala školní jídelna stravování pro 465 strávníků,
z toho pro 53 zaměstnanců a 17 cizích strávníků. Bylo připraveno 72 348 obědů, z toho
5 068 pro cizí strávníky. Ve školní jídelně se vaří čtyři dny v týdnu dva druhy jídel na výběr a
strávníci mohou vybírat menu přes internet nebo na objednávkovém terminále. V tomto
školním roce byla školní kuchyně vybavena novým varným elektrickým kotlem.
Sportovní hala je využívána ZŠ, místními i přespolními oddíly a spolu s venkovním
hřištěm slouží i ke sportování veřejnosti (v období letních prázdnin je venkovní hřiště po
určitou dobu k využití zdarma). Od září 2012 do května 2013 se v hale hrála mistrovská
utkání 1. ligy mužů a 2. ligy dorostu v házené, 1. ligy mužů a 2. ligy dorostenek ve volejbalu
a Středomoravská liga mužů, dorostu a žáků ve florbalu. V zimním období využívá halu i
Sokol Litovel – oddíl tenisu, fotbalisté místního Tatranu, nohejbalisté ze Tří Dvorů, kteří zde
pořádali i zimní turnaje se zahraniční účastí. Mezi nejprestižnější akce lze zařadit:
mezinárodní turnaj v házené mužů „O pohár města Litovle“; Mezinárodní soutěž v tancích
„O erb města Litovle“ nebo celorepublikovou soutěž mažoretek. O hlavních prázdninách
zde již tradičně proběhl mezinárodní camp mládeže v házené.
Plavecký bazén je využíván hlavně na výuku plaveckého výcviku (10–15 hodin) a
povinného plaveckého výcviku (20 hodin) pro žáky této školy i pro další školy, jak
mateřské, tak základní. V tomto školním roce se zúčastnilo plaveckého výcviku 10
základních a 20 mateřských škol. K dispozici jsou 3 kroužky (Vodníček, Vydrýsek, Žabičky),
Aqua aerobic a kondiční plavání. Plavání pro veřejnost je organizováno v odpoledních a
večerních hodinách, pro seniory umožněno ranní plavání od 7 do 8 hodin každé úterý a
čtvrtek. Ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou je bazén pronajímán
pro její pojištěnce vždy v úterý a neděli. Formou hodinového pronájmu je využíván i
sportovními kluby či fyzickými osobami. Společnost VHS Čerlinka s.r.o. zde v rámci
Světového dne vody uspořádala 20. 3. 2013 soutěž v plavání pro základní školy.
V dětském pěveckém sboru Mládí pracovalo 28 žáků II. stupně, kteří se scházeli
pravidelně vždy 2 x týdně, proběhla také dvě soustředění v prostorách školy. Sbor
několikrát úspěšně vystoupil například při vítání prvňáčků, rozsvícení vánočního stromu na
litovelském náměstí, vánočním koncertu v Husově sboru, pěvecké soutěži Skřivánek,
soutěži DPS v Uničově, výročním koncertě v Koncertním sále MK či při loučení s
„deváťáky“. Dětský pěvecký sbor Benjamínek, složený z žáků I. stupně navštěvovalo 33
žáků. Uskutečnil několik vystoupení společně s DPS Mládí, samostatně pak například na
vánoční besídce v Husově sboru (spolu s dramatickým kroužkem Zvoneček) nebo na
vernisáži výstavy u příležitosti 10. výročí trvání občanského sdružení Modrá velryba v Muzeu
Litovel.
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Úspěchy školy v oblasti reprezentace byly jak mezinárodní: 1. a 2. místo na
Mistrovství světa ve zpracování textů v belgickém Gentu za korekturu textu (Martina
Ivanova a Radek Müller), 12. a 18. místo v Multilingual text production with PC – Intersteno
(Mezinárodní internetová soutěž ve psaní všemi deseti); tak celorepublikové: 2. místo na
Mistrovství republiky ve psaní na PC (Martina Ivanova), 2. a 3. místo v Celorepublikové
soutěži studentů SŠ a mladších rovněž v psaní na PC, 5. místo v Internetové soutěži škol –
ZAV, 2x úspěšný řešitel v soutěži Matematický klokan I. stupeň.
V krajských kolech soutěží to bylo: 1. místo v soutěži SCIO – český jazyk (Percentil 99
– Nikol Vymětalová), 3. a 4. místo v atletické soutěži OVOV, 6. místo EUROREBUS, 17. místo
ve Fyzikální olympiádě a postup do krajského kola Chemické olympiády. Žák Josef Kolář
za 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády a za 2. místo v ústředním kole soutěže
v programování a aplikaci SW obdržel nominaci na 1. a 3. místo „Talent Olomoucké
kraje“. V rámci okresu šlo o řadu úspěchů v soutěžích, ze kterých jsou významnější: 1. místo
v soutěži Kniha lesů II. stupeň, 1. místo pro školní časopis Prskavka, 1. místo v soutěži hochů
v házené, 3. místo v soutěži dívek v házené, 3. a 10. místo ve Fyzikální olympiádě, 5. a 8.
místo v soutěži Archimediáda, 4. místo v družstvech a 2. místo v jednotlivcích v atletické
soutěži OVOV, 3. místo v soutěži Zlatý list a 4. místo mezi Hlídkami mladých zdravotníků.
V soutěži „Litovelské naděje“ byli oceněni dva žáci školy – Ludvík Smrček a Valentýna
Stejskalová.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Jungmannova 655
ZŠ Jungmannova má právní subjektivitu a jako příspěvková organizace zřizovatele
Města Litovel je zařazena do sítě škol. Ředitelkou školy je Mgr. Eva Hrachovcová,
zástupkyní ředitelky Mgr. Milena Jindrová a vedoucí vychovatelkou Alena Albrechtová. ZŠ
již podruhé obhájila titul Ekoškola.
Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní družina a školní výdejna jídel.
Výuka je realizována v kmenových i odborných učebnách, žáci využívají odbornou
učebnu IT, fyziky, chemie, přírodopisu, učebny pro výuku jazyků a učebny s interaktivní
tabulí. Ve škole je využíváno 12 tříd s interaktivními diaprojektory. Ve školním roce
2012/2013 se zde vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu „Učíme se vzájemné
komunikaci…doma i ve světě“. Vzdělávací program školy je zaměřen na výuku jazyků a
informačních a komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován jazyk anglický, od
6. ročníku nabízen jazyk německý. Na škole jsou podporovány environmentální a
protidrogové aktivity žáků, které jsou součástí školního preventivního programu a plánu
EVVO. V rámci doplňkové činnosti jsou žákům nabízeny kroužky.
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 336 žáků jak z Litovle, tak i z okolních
obcí. Z Litovle a místní části Chořelice dochází do školy 165 žáků, ostatní dojíždějí
z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a Nasobůrek. Zastoupení
dojíždějících žáků je zhruba 51 % (171). Na škole pracuje Rodičovské sdružení, Školská
rada, Ekotým – žákovská rada. Škola komunikuje s rodiči také prostřednictvím webového
portálu, kde nabízí kromě informací pro rodiče, žáky i pracovníky školy jako službu
elektronickou žákovskou knížku, elektronickou omluvenku, možnost odhlášení a přihlášení
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obědů, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích úkolů
s informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy.
Personální zabezpečení školy tvoří 28 pedagogických pracovníků a 5 THP
pracovníků, na mateřské dovolené je jedna učitelka. Ve školní družině pracuje vedoucí
vychovatelka a částečné úvazky byly rozděleny mezi 3 vychovatelky. Ve škole pracuje
koordinátor ICT, výchovný poradce, koordinátor pro tvorbu školských vzdělávacích
programů, koordinátor EVVO a metodik prevence sociálně-patologických jevů. Na škole
pracují 3 asistentky pedagoga a byly získány prostředky pro asistentku pro dva žáky
vietnamského původu (děti se sociálním znevýhodněním).
Škola je plně organizovaná – 1. stupeň navštěvovalo 169 žáků v 7 třídách, 2. stupeň
167 žáků v 8 třídách – celkem tedy 336 žáků v 15 třídách. Roční plán práce byl zaměřen
na soubor činností k obhajobě titulu Ekoškola, rozvoj čtenářských dovedností, zlepšení
komunikace v anglickém jazyce v zavádění metody CLIL ve výuce a rok seniorů byl využit
na akce „Mladí se učí od seniorů“. Odborná výuka probíhala v odborných učebnách
fyziky a chemie, přírodopisu s koutkem živé přírody, počítačové učebně s 25 pracovními
stanicemi, 3 učebnách s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 3 učebnách cizích
jazyků, školní kuchyňce a učebně výtvarné výchovy. Pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami byly vypracovány individuální plány, žáci s integrací mohli navštěvovat
reedukační cvičení a žáci s vadami řeči nápravná logopedická cvičení.
Školní družinu navštěvovalo 106 žáků ve věku 6–11 let ve 4 odděleních. Pro činnost
využívala školní družina své prostory a provoz byl stanoven od 6.20 do 8 hodin a od 11.45
do 16 hodin. Součástí programu bylo plavání v bazénu ZŠ Vítězná, návštěvy dopravního
hřiště, počítačové pracovny DDM Litovel, kuželny na Staroměstském náměstí, práce
v keramické dílně, zájezdy (Aquapark Vyškov), exkurze (Železniční muzeum Olomouc),
návštěva lanového centra Proud v Olomouci, dokrmování zvěře, družinový karneval,
besedy, cyklovýlet i celodenní výlety (Galaxie Zlín, Dinopark Ostrava) aj.
V 1. pololetí navštěvovalo školu 333 žáků, 165 dívek a 168 chlapců. Z nich prospělo
s vyznamenáním 192, prospělo 136, 3 neprospěli a 2 nebyli hodnoceni. Pochvaly byly
uděleny 2, 28 napomenutí třídního učitele, 14 důtek třídního učitele, 2 důtky ředitele školy
a 2 snížené stupně z chování. Zameškáno bylo celkem 12 871 omluvených hodin, 10 bylo
neomluveno. Ve 2. pololetí navštěvovalo školu 336 žáků, 166 dívek a 170 chlapců.
S vyznamenáním prospělo 188, prospělo 147, 1 neprospěl. Uděleno bylo 12 pochval, 41
napomenutí třídního učitele, 14 důtek třídního učitele a 4 důtky ředitele školy. Zameškáno
bylo 18 219 hodin, 13 bylo neomluveno.
V nabídce byl dostačující počet volitelných a nepovinných předmětů a z nabídky
14 kroužků byly otevřeny: sborový zpěv, miniházená, sportovní hry, hrátky s angličtinou,
kung-fu, keramika, dramatický kroužek Rolnička, šikovná vařečka a doučování českého
jazyka pro žáky 6. tříd. Jako nepovinný předmět bylo v nabídce náboženství, které bylo
vyučováno ve spolupráci s Římsko-katolickou farností Litovel a ZŠ Vítězná. Žákům byl
umožněn i výběr volitelných předmětů z nabídky: konverzace v anglickém jazyce,
přírodovědný seminář, literárně-dramatická výchova, fyzikálně-chemický seminář,
výtvarné činnosti a německý jazyk volitelně. V kroužku pracoval i dětský pěvecký sbor
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Úsvit, který školu reprezentoval na řadě společenských akcí, především v předvánoční
době, na Dni otevřených dveří a rozloučení s „deváťáky“.
Ve školním roce 2012/2013 podalo přihlášky ke studiu na střední škole celkem 39
žáků a všichni byli přijati ke vzdělávání v rámci 1. kola přijímacího řízení. Na maturitní obor
bylo přijato 30 žáků, do učebního oboru s výučním listem 9. Nejvíce jich směřovalo na SPŠ
a SOU Uničov (6), SOŠ Litovel (4), Trivis – Střední škola veřejnoprávní Prostějov (4), GJO (3),
SPŠ strojnická Olomouc (3) aj. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 proběhl 25. a 26.
ledna, bylo přijato 33 dětí, a tak budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku.
Žáci školy se pravidelně účastní probíhajících soutěží a olympiád. V okresním kole
konverzační soutěže v anglickém jazyce dosáhl pěkného 4. místa Ondřej Nantl (8. B);
do celoroční mezinárodní matematické korespondenční soutěže Taktik se zapojily 3 týmy
žáků z 6. ročníku a tým ve složení Denisa Sedláčková a Pavlína Škobrtalová (6. B) prošel
všemi koly s plným počtem bodů a zvítězil. Lednového školního kola Olympiády v českém
jazyce se zúčastnilo 30 žáků z 8. a 9. tříd a nejlepší z nich Zdeňka Kolářová (9. B) v okresním
kole v Olomouci obsadila 3. místo ze ZŠ, celkově se umístila na 6. místě. V regionálním kole
řečnické soutěže Mladý Demosthenes, kterou vyhlásila společnost FACE OF NEW EUROPE
s.r.o. obsadil Petr Komárek (9. B) 2. místo. Ve 40. ročníku celostátní literární soutěži Náš svět,
kterou každoročně vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT v Praze, byli vybráni a
oceněni mezi nejlepšími ve své kategorii Zdeňka Kolářová a Dominik Růžička (9.B). Ve 2.
ročníku literární soutěže o Cenu Josefa Jungmanna s tématem „Zázraky se dějí“ se sešlo
celkem 55 prací z 2. – 9. ročníku a nejlepší texty jak z poezie, tak z prózy byly pak
zveřejněny ve sborníku se stejným názvem. Sborník doplnily i výtvarné práce žáků 5. a 6. B,
které vznikly v hodinách výtvarné výchovy.
Škola se významně prezentuje na veřejnosti, nejvíce v předvánočním čase –
Vánoční dílny a jarmark ve spojení se Dny otevřených dveří. Na mnoha akcích vystupuje
DPS Úsvit a členové dramatického kroužku Rolnička. ZŠ byla spolupořadatelem „Toulek
Litovelským Pomoravím“ ve spolupráci s KČT TJ Tatran Litovel, prezentovala se na
celoměstské slavnosti Hanácké Benátky aj.
ZŠ Jungmannova se zapojila do celostátních projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do
škol“. V projektu Ekoškola se věnuje nejvíce tématům: šetrný spotřebitel a voda. Ty jsou
zapracovány do ročního environmentálního plánu a v tomto školním roce škola titul
obhájila. Tradičně se škola zapojila do akce „Zdravé zuby“ v rámci které probíhá osvěta, a
ve spolupráci se společností TETA se děti z 1. ročníku zapojily do akce „Veselé zoubky“.
Žáci 9. ročníků se zúčastnili projektu pod názvem „Deník Otty Wolfa“ připravený členy
občanského sdružení Respekt a tolerance angažující se v projektech na téma židovství a
holocaust. Během projektu žáci navštívili i loštickou synagogu a výstavu „Zmizelí sousedé“
na GJO. Pokračoval i projekt „Mladý globalista“ ve spolupráci s Muzeem Litovel, Města
Litovel a paní Jarmily Cholinské. Během roku zástupci z řad dětí postupně navštívili důležité
instituce a organizace ve městě (VHS Čerlinka, sběrný dvůr, MěÚ, Muzeum Litovel aj.), kde
se seznamovali s jejich činností a dopadem působení obyvatel na životní prostředí
v našem okolí.
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Z projektů a jiných významných aktivit školy, uspořádaných během školního roku
2012/2013, zaujaly především tyto: Projektový den v Arboretu Bílá Lhota (24. 10. 2012)
Uspávání skřítka Podzimníčka pro žáky I. stupně; výchovný koncert „HARMONIA
UNIVERSALIS“ v hudebně sociálním programu „Objev svůj rytmus“ pro žáky I. stupně (14. 2.
2013); Odpadová olympiáda – plnění úkolů na stanovištích třídění odpadu (8. 3. 2013);
Pasování prvňáků na čtenáře v Městské knihovně Litovel (13. 6. 2013); projekt ZLATÁ NIT –
Energie (8. 3. 2013) – návrhy na šetření energií ve škole; projekt „Křišťálová noc“ pro žáky 9.
ročníků s panem Luďkem Štiplem a Zdeňkou Míčovou ze sdružení Respekt a tolerance o
židovských tradicích a kultuře (21. 2. 2013); výchovně-vzdělávací ekologický program
„Kořeny života“ v Mladečských jeskyních (3. 5. 2013); „Noc s Andersenem“ v Městské
knihovně v Litovli o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové (5. 4. 2013) aj.
Opravy a rekonstrukce v roce 2012/2013 se týkaly především první etapy
rekonstrukce školního dvora, který byl vydlážděn, vysazeny stromy a osazeny okrasné
mříže. Rekonstruovány byly také podlahy ve dvou třídách, školní družině, ve dvou
kabinetech a v prostorách kolem tělocvičny. Kabinety byly nově vybaveny nábytkem
(podobně jako dvě budoucí páté třídy) a dokoupeny šatní skříňky na počet žáků ve škole.
Během prázdnin proběhla instalace nového ICT vybavení školy z prostředků EU – peníze
školám. Do sedmi tříd byly instalovány komplety tabule, interaktivního diaprojektoru a
počítače.
V závěru výroční zprávy je hodnocena ZŠ jako městský typ školy s individuálním
přístupem k žákům. Snaží se neustálou komunikací mezi žáky, pedagogy a rodiči a
podporou výuky jazyků a komunikačních technologií reagovat na jejich potřeby. Profiluje
se především v projektu Ekoškola a ve výuce cizích jazyků. Chce dokončit projekt
„Inovujeme školu“ dalším zlepšením vybavení a využití ICT technologií ve škole a získat další
finanční prostředky na opravu školní budovy se zaměřením na zlepšování prostředí ve
třídách a v pokračování oprav školního dvora a zázemí školy.
GYMNÁZIUM JANA OPLETALA, FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UP OLOMOUC
Opletalova 189, Litovel
Jde o školu zapojenou do sítě škol ENESCO, Školu zapojenou do projektu „PROŠ –
programování
do
škol“
v rámci
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost (OP VK), školu zapojenou do projektu „Zkvalitňování výuky chemie
a biologie na GJO, školu zapojenou do projektu „EU peníze středním školám“ a je
partnerem v projektu „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na
středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“, který byl podán
Olomouckým krajem v rámci individuálních projektů ostatních, Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vyhlásilo MŠMT ČR.
Škola je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ředitelkou
je i nadále RNDr. Jitka Krausová, jejím zástupcem Radomír Dědek. Studijními obory jsou
podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání: 794 1 K 41 Gymnázium – čtyřleté studium
denní a 794 1 K 81 Gymnázium – osmileté studium denní. Je centrem kulturního i
společenského dění města Litovle a její zaměření je všeobecné s důrazem na
přírodovědnou a jazykovou oblast. Škola je zapojena v mnoha mezinárodních projektech
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a zabezpečuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve
spolupráci se školským poradenským zařízením. Její dopravní dostupnost pro obce
z nejbližšího okolí i Olomouc je dobrá a díky umístění školy uprostřed parků je v jejím okolí
nadstandardní prostor pro relaxaci, který je rozšířen o nově vybudovaný sportovní komplex
TJ Tatran Litovel pro plážový volejbal, házenou a tenis. V nedalekém komplexu ZŠ Vítězná
je možno využít i plaveckého bazénu. Základní informace o škole jako celku lze nalézt na
webových stránkách školy, ke komunikaci uvnitř školy slouží intranet.
Cílová kapacita školy je od 1. 9. 2008 486 žáků, z toho 246 ve čtyřletém a 240
v osmiletém studiu. Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 12 tříd – 4 třídy nižšího
gymnázia (prima – kvarta) se 101 žáky (60 dívek, 41 hochů, dojíždějících 67), 4 třídy vyššího
gymnázia (kvinta – oktáva) se 104 žáky (68 dívek, 36 hochů, dojíždějících 78) – celkem
tedy 205 žáků, 128 dívek, 77 hochů. Ve čtyřletém gymnáziu ve 4 třídách (1. – 4.) studovalo
104 žáků (67 dívek, 37 hochů, dojíždějících bylo 90). GJO celkem: 309 žáků, 195 dívek, 114
hochů, z toho dojíždějících 235. Výuku vedlo 32 pedagogů, včetně vedení školy, jejichž
průměrný počet let pedagogické praxe je 19 let a všichni splňují požadovaný stupeň
vzdělání. Ostatních zaměstnanců školy je 6 (asistentka, účetní, hospodářka, školník, 2
uklízečky).
Volitelnými předměty pro 3. ročník studia byly semináře: z anglického jazyka,
matematiky, praktické ekonomie, fyzikálně-chemický, biologicko - zeměpisný. Pro 4. ročník
semináře: z českého jazyka, anglického jazyka, španělského jazyka, matematiky, fyziky,
dějepisu, chemie, biologie, filozofie a přírodní vědy, zeměpisu a informačních technologií
II. Nepovinnými předměty byly sportovní hry a hudební výchova. Aktivitami studentského
klubu: Debatní liga, chemický kroužek, keramický kroužek.
V 1. pololetí školního roku 2012/2013 ze 101 žáků nižšího gymnázia (prima – kvarta)
prospělo s vyznamenáním 53 a 48 prospělo, průměr známek byl 1,51 a zameškáno 4 624
hodin (z nich 2 neomluvené). Vyšší gymnázium (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník)
navštěvovalo 208 žáků, z nich 47 prospělo s vyznamenáním, 152 prospělo, 9 neprospělo.
Průměr známek byl 1,94, zameškáno 15 862 hodin, z nich 30 bylo neomluveno. Škola
celkem – 309 žáků, 100 s vyznamenáním, 200 prospělo, 9 neprospělo, průměr známek 1,80,
zameškaných hodin 20 486 (z toho 32 neomluvených), průměrný počet zameškaných
hodin na žáka činil 66,30 hodin.
Ve 2. pololetí se počet žáků nezměnil. V nižším gymnáziu bylo 47 žáků
s vyznamenáním, 54 prospělo, průměr známek byl 1,57, zameškáno 6 304 hodin (z nich 2
neomluvené). Vyšší gymnázium – 46 žáků s vyznamenáním, 160 prospělo, 2 neprospěli,
průměr známek 1,96, zameškáno 15 140 hodin (z nich 60 neomluveno). Škola celkem: 309
žáků, 93 s vyznamenáním, 214 prospělo, 2 neprospěli, průměr známek 1,83, zameškáno
21 444 hodin (z nich 62 neomluveno), průměrný počet zameškaných hodin na žáka činil
69,40 hodin.
Do přijímacího řízení do osmiletého studia bylo přihlášeno 43 uchazečů, z nich bylo
přijato 35, zápisový lístek odevzdalo 34 (z toho 19 dívek). Do prvního ročníku čtyřletého
studia se do 1. kola přihlásilo 51 uchazečů, přijato bylo 34, zápisový lístek odevzdalo 27 (z
toho 18 dívek). Do 2. kola se přihlásilo 5 uchazečů, z nich byli přijati 4 (z toho 3 dívky).
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K maturitním zkouškám ve školním roce 2012/2013 bylo v jarním termínu přihlášeno
celkem 57 žáků z oktávy a třídy 4. A. V této třídě maturovalo 29 žáků, z nichž 25 uspělo, 4 si
podali přihlášku k opravné zkoušce v podzimním zkušebním období a ve zkoušce uspěli.
Z oktávy osmiletého studia maturovalo 28 žáků, z nichž 27 uspělo v jarním termínu, jedna
neúspěšná studentka poté složila zkoušku v podzimním termínu. Umístění absolventů bylo
velmi úspěšné: z oktávy bylo přijato na vysoké školy 26 žáků, ze 4. A 27 (celkem 53), 2
nastoupili do zaměstnání, 1 na jazykový kurz, 1 informace nedodal. Většina absolventů
oktávy si zvolila obory v pořadí: technické a ekonomické vědy, přírodní vědy, humanitní a
pedagogické vědy, zdravotnictví. Pořadí zaměření absolventů čtyřletého studia bylo toto:
technické a ekonomické vědy, přírodovědné, humanitní a pedagogické vědy,
zdravotnictví.
V síti přidružených škol UNESCO v rámci ASPnet pro školní rok 2012/2013 s hesly:
„Lidská práva, demokracie a tolerance“ a „Životní prostředí a udržitelný rozvoj“ byly
realizovány následující aktivity a projekty: „Velké a malé příběhy moderních dějin – Moje
rodina v letech normalizace“ – pozornost byla věnována časovému období 70. a 80. let
20. století a studenti dějepisného semináře třetích ročníků a kvinty se zaměřili na mapování
toho, jak prožívala období tzv. normalizace jejich vlastní rodina. Studenti také shromáždili
různé artefakty z dob minulého režimu a součástí byla i beseda o běžném životě dříve a
nyní. Aktivita měla úspěch a mohla by být zárodkem tradice obdobných školních akcí i za
účasti veřejnosti.
„Osobnosti litovelského hřbitova“ – společný projekt GJO, Muzejní společnosti
Litovelska, o. s. a Letopisecké komise: studenti semináře z dějepisu provedli
fotodokumentaci části litovelského hřbitova a životní osudy vybraných osobností pak byly
předmětem dalšího pátrání. Zpracované materiály budou sloužit potřebám MěÚ, Muzea
Litovel a budou i vhodnou pomůckou pro návštěvníky města, kteří mají zájem pátrat po
osudech svých předků na Litovelsku.
„Stopy totality“ – navázal na projekt „Zmizelí sousedé“. Je zaměřen na téma tzv.
malých dějin 50. let a je určen žákům a studentům ve věku 12–19 let. Ve škole byla
realizována výstava na 12 roll up panelech s fotografiemi, dobovými dokumenty a tiskem.
Projekt vede občanské sdružení Zapomenutí a žáci a studenti zde pátrají po pamětnících,
zaznamenávají jejich osudy a spolu s dalšími materiály je zpracovávají do výstupů, právě
do výše uvedené výstavy. Ta pak spolu s doprovodnými texty slouží jako motivační nástroj
v rámci seminářů a přednášek.
Výstava „Pavel Tigrid – slovy proti totalitám“ ve spolupráci s ostravským gymnáziem
Olgy Havlové, občanským sdružením Pant a portálem Moderní dějiny.cz . Škole byla tato
výstava zapůjčena, je totiž koncipována jako putovní interaktivní pomůcka pro doplnění
výuky soudobých dějin na školách v ČR. Obsahuje celkem 12 panelů s širokými možnostmi
didaktického využití. K výstavě byl připojen doprovodný materiál, který žákům usnadnil
práci s jednotlivými tématy.
V rámci středoškolské odborné činnosti v projektu ASPnet vytvořil student 3. ročníku
Jan Skopal pod vedením Mgr. Pavla Roubínka kvalitní práci zaměřenou na absolventa
gymnázia a významnou litovelskou osobnost JUDr. Kuneše Sonntaga (1919–2010). V knize
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„Kuneš Sonntag, životní příběh z dvacátého století“ je mapován jeho život, zvláště pak
účast v protinacistickém odboji, pobytu v koncentračním táboře Sachsenhausen, procesu
z 50. let a jeho odsouzení ke 12 letům v pracovních táborech. Kniha měla svůj křest na
půdě školy 1. 3. 2013.
V Galerii G se během roku vystřídalo 5 výstav: „Divadelní svět – Brno 2011“ –
fotografie Jindřicha Štreita (8. 9. – 8. 10. 2012); „Abnormalizace“ – fotografie Jindřicha
Štreita (16. 11. – 21. 12. 2012); „Křižovatky umění 2013“ – prezentace školního projektu
hudební a výtvarné výchovy (únor – březen 2013); „Evropa všude, kam se podívám“ –
vítězné snímky fotografické soutěže (duben 2013); Absolventská výstava výtvarného oboru
ZUŠ Litovel (květen – červen 2013).
Úspěšný rok zaznamenal i pěvecký sbor PALORA, člen Unie českých pěveckých
sborů a Asociace školních klubů ČR, jehož činnost podporuje Olomoucký kraj a Město
Litovel. Vedení PS je nadále svěřeno Mgr. Marcele Barvířové. V září se stala stálicí
podzimního programu PS Hubertská mše Petra Vacka a Josefa Selementa, kterou sbor
provedl 23. 9. 2012 v kostele sv. Marka v Litovli a poté i v kostele sv. Kunhuty v Náměšti na
Hané. Spolu vystoupil i soubor Trubači z Doubravy. Významný byl projekt „Rybova mše pro
Litovel“ nastudovaný na podzimním soustředění v Cakově a připravený spolu se smíšeným
pěveckým sborem KANTIKA. Vlastní koncert se pak konal v neděli 16. prosince v kostele sv.
Marka ve spolupráci s Městským klubem, a kterého se zúčastnilo na 400 posluchačů.
V dubnu 2013 na Krajském kole celostátní přehlídky středoškolských pěveckých
sborů v Uničově PALORA obstála a umístila se ve zlatém pásmu soutěžní kategorie dívčích
pěveckých sborů s povinnou skladbou. Toto vítězství znamenalo postup do celostátního
kola, které se bude konat na podzim v Opavě. Výroční koncert PS PALORA se konal 19. 6.
2013 a na programu byli „Bídníci“ s hudbou Claude Michela Schönberga, podle textu
Victora Huga, Zdeňka Borovce a Herberta Kretzmera. V hlavních rolích vystoupili Jan
Valušek, Lucie Kuhnová, Bára Antonová, Martina Winiarská, Kamila Sittová, Hana Filipová
a Michal Rakowski. Řídila Marcela Barvířová, na klavír doprovázela Irena Blektová, z knihy
Victora Huga Bídníci četl Petr Linduška. Představení mělo velký úspěch.
Ve školní kronice se můžeme setkat během školního roku s nejrůznějšími akcemi a
úspěchy studentů. Uvádíme proto výběr těch významnějších podle jednotlivých měsíců:
8. 9. v rámci Litovelských slavností byl uspořádán X. ročník turnaje beach volejbalu žákyň,
absolventek, vyučujících a příznivkyň volejbalu; 2. – 3. 10. – Olomoucké bienále 2012 –
přehlídka výtvarných a literárních prací žáků a studentů škol Olomouckého kraje. Ve
výtvarné části v kategorii Projekty obdrželo GJO čestné uznání za projekt „Papír, papír a
zase papír“ a kolektivní cenu v kategorii Nová média za „Filmečky“. 14. 10. GYMNASIA
CUP – tradiční volejbalový turnaj pro studenty, absolventy a vyučující GJO; 17. 10.
v okresním kole soutěže přírodovědný Klokan v kategorii Junior obsadil Daniel Čampiš 3.
místo a v krajském kole téže soutěže a kategorii 3. místo Štěpán Hudeček.
16. 11. – XXIII. ročník oblastního závodu ve štafetovém běhu dvojic „Po stopách
Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“ ze Lhoty u Nákla ke GJO cestou, kterou chodil do
školy Jan Opletal – GJO Litovel - 3. místo; 16. 11. – pietní shromáždění k uctění památky
absolventa gymnázia Jana Opletala a listopadových událostí let 1939 a 1989 a vernisáž
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výstavy fotografií doc. Jindřicha Štreita „Abnormalizace“; 11. 12. Den otevřených dveří;
13. 12. – Studentská minikonference na téma Jan Opletal; 16. 12. – Advent s PS PALORA
v aule gymnázia; 23. 1. – regionální kolo soutěže Mladý Demosthénes – Sára Hrádková a
Roman Gottfried – 2. místo.
22. 2. – z kvalifikačního kola Mezinárodní filozofické olympiády do soutěže
„Nebojme se myslet“ byl nominován student Jan Skopal; 27. 2. – v krajském kole
Konverzační soutěže v ruském jazyce získala 4. místo Eva Podivínská; 1. 3. – křest knihy
Jindřicha Fialy: „Kuneš Sonntag – Životní příběh z dvacátého století“; 7. 3. – v okresním kole
Zeměpisné olympiády kategorii A získal 4. místo student primy Adam OsIčka; 25. 3. – v
krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce SŠ II získala 4. místo Zuzana
Leibnerová; 10. 4. – zapojení do akce „Ukliďme svět“ (ve spolupráci s CHKO LP); 14. 4. –
v krajském kole celostátní přehlídky středoškolských pěveckých souborů v Uničově získal PS
PALORA zlaté pásmo; 3. 5. – v krajském kole Fyzikální olympiády v Olomouci v kategorii D
získal 3. místo Štěpán Hudeček (kvinta) a úspěšným řešitelem byl Michal Zajíček (kvinta); 7.
5. – v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda obsadil 1. místo Tomáš Sklenář; 10.
5. – MAJÁLES 2013 – králem byl zvolen ředitel Pivovaru Litovel Ing. Lumír Hyneček (více
v kapitole Slavnosti); 14. 5. – GYMNASIA CUP – volejbalový turnaj studentek, absolventek a
vyučujících školy; 30. 5. – slavnostní předávání maturitních vysvědčení na radnici Města
Litovel, spolu s vysvědčením a protokolem o vykonání zkoušky obdrželi žáci také certifikát
Europass; 19. 6. – výroční koncert PS PALORA – „Bídníci“ v aule GJO.
K několika zajímavým projektům ještě podrobněji: „Mladí globalisté“ – projekt paní
Jarmily Cholinské, kterého se zúčastnili dva žáci kvarty Jakub Kuča a Adam Závodný.
Cílem projektu bylo seznámit žáky s fungováním některých městských institucí a úřadů.
Během školního roku podnikli 6 zajímavých „výprav za poznáním“ – do ČOV, Technických
služeb, Městské knihovny, Muzea Litovel, S CHKO LP a celý cyklus byl zakončen setkáním
s představiteli města, které proběhlo v dubnu 2013 na MěÚ Litovel.
S přispěním Programu podpory environmentálního vzdělávání a výchovy
v Olomouckém kraji vznikl projekt Naučná stezka – Zelená Litovel. Žáci ho připravili pro MŠ,
ZŠ i veřejnost. Byla připravena karta s úkoly na pěti zastaveních při vycházce litovelskými
parky. Úkoly byly zaměřeny na poznávání přírody v parcích se zaměřením na místní rostliny
a zvířata. Po splnění úkolů získali účastníci drobnou odměnu.
„Křižovatky umění“ – společný projekt integrovat hudební a výtvarný obor ve
spolupráci s vyučujícími českého jazyka a dějepisu, vycházel z výchovného programu
Umělecká tvorba a komunikace. Byl zaměřen na dobu konce 19. a počátku 20. století a
na umělecké směry impresionismu a expresionismu. Po historickém úvodu – zopakování
historických událostí a společenské situace doby přelomu století následovala zajímavá
přednáška PhDr. Michaela Viktoříka z FF UP Olomouc, která přiblížila situaci v Olomouci
v uvedené době a byla doplněna obrazovým materiálem. Následně probíhaly skupinové
aktivity, konkrétně objasňující situaci z pohledu hudebního, výtvarného a literárního.
Projekt měl i svou tvořivou část, kdy si studenti prakticky ověřovali principy jednotlivých
směrů v hudbě i výtvarném umění. Šlo o pohled jen na určité historické období, ale
studentům projekt posloužil jako návod či způsob, jak se dívat na určitou dějinnou etapu a
potřebu všeobecného rozhledu.
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, Komenského 677
Je to příspěvková organizace, zřizovatelem je Olomoucký kraj. Vedení školy tvoří
ředitel školy Mgr. Pavel Skácel (od 1. 1. 2012), zástupce ředitele pro teoretickou výuku –
statutární zástupce Mgr. Vladimír Vaca, vedoucí učitel odborného výcviku Bc. Zdeněk
Jančí, ekonom Ing. Jiřina Pospíšilová a výchovný poradce Mgr. Jitka Vyhlídalová. Jde o
komplexní střední školu, jejíž činnost vykonává SOŠ Litovel, která zajišťuje teoretickou výuku,
odborný výcvik i výchovu mimo vyučování. Škola se nachází v centru CHKO Litovelské
Pomoraví, jež je současně i přirozeným regionálním centrem Mikroregionu Litovelska.
Součástí školy je i Domov mládeže.
Obory vzdělávání: mechanik – elektrotechnik, elektrikář, cukrář, kuchař – číšník,
podnikání – denní. Ve škole působilo 24 pedagogických pracovníků, z toho 16 učitelů
teoretických předmětů, 6 učitelů odborného výcviku a 2 vychovatelé. Nepedagogické
činnosti vykonávalo celkem 8 pracovníků, z toho 3 uklízečky, školník, správce budov,
asistentka ředitele - personalistka, 1 ekonomka, 1 účetní. Z celkového počtu 16 bylo 8
učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a 8 učitelů odborných předmětů. Čtyři učitelé
byli externí. Z řad učitelů jsou jmenováni: výchovný poradce (s ukončeným specializačním
vzděláním), metodik prevence (s ukončeným specializačním vzděláním) a koordinátor
EVVO (bez specializačního vzdělání).
V přijímacím řízení se do žádného z nabízených učebních oborů nekonaly
přijímací zkoušky. Žáci byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ dle zveřejněných kritérií
přijímacího řízení. Písemné přijímací testy byly stanoveny pro nástavbové studium. 1. kolo
přijímacího řízení do studijního i učebních oborů se konalo 18. března 2013. Průběžně byla
vypsána další kola přijímacího řízení: 2. kolo – 6. května 2013, 3. kolo – 20. května 2013. Pro
malý počet uchazečů nebyl otevřen obor montér suchých staveb. Přijato bylo 10 studentů
na maturitní obor mechanik – elektrotechnik, 6 do oboru elektrikář, 23 cukrář, 28 kuchař –
číšník a 14 podnikání – denní. Celkem tedy 81 žáků. Stav na konci školního roku 2012/2013
byl: mechanik – elektrotechnik 16, elektrikář 21, cukrář 34, kuchař – číšník 64 a podnikání 27
žáků a studentů. Celkový stav 162. V porovnání s minulým školním rokem jsou výsledky
vzdělávání ne zcela uspokojivé, a to ve všech skupinách. Hlavním důvodem je
pravděpodobně malý zájem žáků o studium a nedostatečné znalosti ze základní školy.
Zatím lze jako největší přínos hodnotit to, že všichni žáci projdou výcvikem k poskytování
první pomoci a chování za mimořádných událostí, což je přínosem pro praktický život
žáků.
U současného modelu maturitní zkoušky žákům činila největší problémy ústní část
zkoušky z českého jazyka a literatury, dále didaktický test z matematiky. I když školou
stanovený kánon znamená přečíst pouze 20 titulů, žáci opět podcenili situaci, místo čtení
celé knihy si přečetli pouze její anotaci na internetu, a s tím u zkoušky nevystačili. Špatné
výsledky byly i v případě didaktických testů z matematiky a anglického jazyka, které
někteří studenti nezvládli ani v opravném termínu. Tato skutečnost si vyžádá podrobnější
analýzu v rámci předmětové komise. Závěrečné zkoušky (ZZ) probíhaly ve všech oborech
podle projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška, navazující na pilotní zadání Kvalita I.
Zadání ZZ pro obory cukrář a kuchař-číšník bylo přiměřeně náročné jak po praktické, tak
po teoretické stránce.
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V prevenci sociálně – patologických jevů má škola zpracované tři strategické
dokumenty: Minimální preventivní program (MPP), Krizový scénář (KS) pro řešení
počátečního stadia šikany a Program proti šikanování. Na úvodní pedagogické radě
připomněla metodička prevence všem pedagogickým pracovníkům jednotu a
důslednost při řešení fyzické i psychické šikany, jakož i kyberšikany. Zdůraznila, že hlavním
cílem řešení šikany musí být vždy ochrana oběti. Minimální preventivní program
zpracovala metodička prevence spolu s výchovnou poradkyní. Vodítkem jim byly
výsledky sledování žáků 1. ročníků při „zážitkovém semináři“ v P-centru v Olomouci. S Pcentrem škola spolupracuje už několik let a jejich monitorování rizikového chování nově
příchozích žáků využívá ke stanovení priorit v MPP. Ve školním roce 2012/2013 byla
prevence zaměřena především na oblasti: drogových závislostí, alkoholismu a kouření,
šikany a násilí mezi spolužáky, záškoláctví a drobné kriminality i na projevy kyberšikany či
stalkingu.
Škola je zapojena do projektu „Škola - zóna bez drog“, MP je pověřena
namátkovými kontrolami přítomnosti alkoholu v šatních skříňkách i v dechu. Výchovný
poradce řeší s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a rodiči všechny neomluvené
absence žáků. Je nezpochybnitelné, že žáci chodící za školu se právě v té době
dopouštějí vandalismu, drobné kriminality a požívají alkohol případně návykové látky.
Zásadním problémem je postoj některých rodičů, kteří nepřímo své děti kryjí. Pokud rodič
při telefonickém rozhovoru neví, kde je jeho dítě, žije v přesvědčení, že přece se nachází
ve škole a další den mu absenci omluví. Žák tak zjistí, že mu v takovém případě nehrozí
žádný postih a své chování často opakuje. Základní strategií celé prevence je vytváření
příznivého školního klimatu, preferování zdravého životního stylu. V rámci projektu UNIV 2
KRAJE škola zpracovala program dalšího vzdělávání dospělých. Škola se zapojila do
projektu EU peníze školám, tzv. šablony, zaměřeného na vytváření digitálních učebních
materiálů.
V soutěžích a přehlídkách dosáhli žáci školy výrazných úspěchů. V barmanském
oboru získal v soutěži „Mistr kávy“ v Jeseníku v říjnu 2012 Martin Gottwald 2. místo a týž v
soutěži Talent Olomouckého kraje 2. místo v kategorii Technický a dovednostní obor
(prosinec 2012); v soutěži „Brněnský vánoční pohár JUNIOR CLASSIC“ získali Marek Baciak
1. místo a Martin Gottwald 6. místo (prosinec 2012). Martin Gottwald dále sbíral úspěchy:
23. ledna 2013 ŽATECKÝ PIVO CUP 2013 28. místo, 8. - 9. února 2013: Mistr kávy – TOP
GASTRO 2013 (Praha) 8. místo, 8. února 2013 AMUNDSEN VODKA BARTENDERS CUP 2013
Praha 10. místo. Jsou tu i další úspěšní spolu s ním: 13. února 2013 Kroměřížská koktejlová
soutěž Marek Baciak – 4. místo a Martin Gottwald – 14. místo, 8. března 2013 O pohár
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje JUNIOR CLASSIC Frenštát; Martin Gottwald
– 6. místo a Marek Baciak – 7. místo, 20. března 2013 AMUNDSEN CUP 2013 Prostějov Marek Baciak – 1. místo a Martin Gottwald – 6. místo; 18. dubna 2013 SKVRŇANSKÝ ŠEJKR –
Junior Classic Plzeň - Marek Baciak – 3. místo; 9. května 2013: 12. ročník PILSNER URQUELL
CUP Plzeň - Marek Baciak – 1. místo, Markéta Krylová – 14. místo, Martin Gottwald – 30.
místo v kategorii pivní sommeliér; Marek Baciak – 2. místo, Martin Gottwald – 3. místo,
Markéta Krylová – 4. místo v kategorii barman. Na soutěži LABSKÝ POHÁR – GOLD COCK
CUP 2013 Pardubice v květnu 2013 získal Martin Gottwald – 1. místo a Marek Baciak – 8.
místo. V anketě LITOVELSKÉ NADĚJE 2013 v červnu 2013 byl za úspěchy oceněn Marek
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Baciak, žák 2. ročníku oboru kuchař-číšník. V 9. ročníku juniorské cukrářské soutěže „O
Priessnitzův dortík“ Jeseník Tereza Navrátilová – 1. místo (leden 2013). V elektrooborech:
Středoškolská odborná dovednost Hradec Králové 2013 - Miroslav Křístek – 13. místo
(jednotlivci) a 6. místo jako družstvo. Kuchaři: 12. října 2012 OLIMA CUP 2012 – 8. místo.
Z aktivit školy je akcí ve společenském zájmu sbírka Nadace Emil, která je
zaměřena na podporu sportovišť pro handicapované děti. Ve vzdělávacích aktivitách je
to: barmanský kurz v délce 30 hodin, ukončený testem a potvrzený Certifikátem CBA; kurz
vyhlášky 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti 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 potvrzený certifikátem. Volnočasové aktivity: Středoškolský klub ASK
ČR slouží v odpoledních a večerních hodinách hlavně mladým barmanům a pořádá
klubové večery zaměřené střídavě na hudební a filmovou produkci. Sportovní aktivity:
soutěže středoškolské mládeže v individuálních i kolektivních sportech v rámci okresu,
vnitroškolní soutěže ve volejbale, stolním tenise a kuželkách, včetně účasti družstva
pedagogů, kondiční kulturistika ve školní posilovně, zumba v tělocvičně a plavání
v litovelském krytém bazénu. Ostatní aktivity: třídění odpadů - papír, plasty,
elektromateriál; spolupráce se záchrannou stanicí sov a dravců „Sovinsko“ Stránské,
pobočka Uničov.
Prezentace školy na veřejnosti: obsluha na plesech základních a středních škol
v Litovli, příprava a realizace rautů a podnikových oslav v Litovli a okolí, organizace dnů
otevřených dveří s praktickými ukázkami žáků a malým pohoštěním, účast na vánočních a
velikonočních výstavách v Městském klubu v Litovli, účast na prezentaci oborů vzdělání
Olomouckého kraje - Scholaris.
AKCE PROVEDENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013: Všechny činnosti byly zaměřeny
na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a žáků SOŠ Litovel, dále na zhodnocení
majetku zřizovatele: oprava stropu dílen, pracoviště Uničovská, úprava povrchu hřiště,
oplocení hřiště, osazení okolí hřiště dřevinami (Komenského), výmalba učeben, chodeb,
pracovišť OV a sociálních zařízení na všech pracovištích, oprava střechy, včetně nátěru
(Komenského), rekonstrukce vstupních vrat a nášlapů (Komenského), zařízení PC učebny
(nový nábytek, elektroinstalace), montáž žaluzií (učebny, kanceláře), výměna části oken u
tělocvičny (Komenského), vybavení učeben audiovizuální technikou, výzdoba chodeb
oborovými banery, vybavení pracovišť OV novým inventářem, úprava interiéru restaurace
Za Školou (strop, osvětlení, sociální zařízení), zřízení a vybavení prodejny učňovských
cukrářských výrobků, rekonstrukce parketové podlahy v tělocvičně, ventily pro regulaci
topení v kancelářích (Komenského).
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: škola je zapojena
do společného projektu MŠMT a NÚV „Nová závěrečná zkouška 2“, který navazuje na
projekt „Kvalita I.“, kterého se škola rovněž zúčastnila. I v tomto roce bylo jednotné zadání
závěrečné zkoušky distribuováno prostřednictvím webového portálu IS NZZ. SOŠ Litovel je
partnerskou školou při realizaci projektů jiných škol podobného typu v regionu, a to hlavně
středních odborných škol v Přerově a v Jeseníku. V rámci celoživotního učení a zapojení
školy do dalšího vzdělávání ve vlastní svářečské škole probíhají základní kurzy svařování
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elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře i Kurzy na rozšíření a prodloužení
svářečského průkazu a rekvalifikační kurzy. Škola nabízí zaměstnancům regionálních firem
a OSVČ školení k vyhlášce 50 O odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to § 3, 4, 5, 6.
Škola se v březnu 2013 připojila k UNIV3 pilotáží „Řemeslné zpracování čokolády“. Dále je
SOŠ Litovel partnerem projektu Cesta k nové kvalifikaci (další profesní vzdělávání),
příjemcem podpory Centrum Celoživotního učení Olomouckého kraje, jehož je SOŠ Litovel
členem. Cílem projektu je vytváření obsahu profesních kvalifikací gastronomických oborů.
Ve škole probíhal projekt EU Peníze školám (šablony). Nové ITC rozvíjí matematické a
odborné
kompetence.
Podílí
se
na
operačním programu
Vzdělání
pro
konkurenceschopnost - Vzdělávání pedagogických pracovníků službových oborů
zaměřené na nové trendy v gastronomii. SOŠ je jako partner zapojena do projektu
Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Příjemcem
podpory je Centrum celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK). Škola je zapojena
oborem elektrikář ve spolupráci s firmou SEV. Cílem projektu je podpora technického
vzdělávání.
Ve škole není odborová organizace. Ze zaměstnavatelských organizací
spolupracuje škola zejména s těmi, které se podílejí na organizaci odborného výcviku.
Ředitel a vedoucí učitel OV se pravidelně schází se zástupci zaměstnavatelů
prostřednictvím představitelů Města Litovle, ale i individuálně a řeší s nimi potřeby firem a
výsledky vzdělávání a chování žáků. Dobrá je spolupráce s firmou JABLOTRON z Jablonce
nad Nisou, která je výrobcem zabezpečovací techniky v ČR. S touto firmou spolupracuje
škola v oblastech zabezpečení domů, bytů a provozních prostor. Škola využívá jejich
nabídek na školení a semináře o novinkách v oboru a dále nabídek na pořízení těchto
novinek pro školní výuku. Nově byla navázána spolupráce s firmou SEV Litovel, v rámci
přípravy nových oborů navázána spolupráce s Pivovarem Litovel, ORREREM Tři Dvory,
Litovelskou stavební, firmou ZAKA a Carman. Škola dále spolupracuje s Hospodářskou
komorou, využívá odborných seminářů a webinářů OHK Olomouc. Členové Hospodářské
komory se pravidelně zúčastňují závěrečných zkoušek všech učebních oborů a vybírají ty
z absolventů, kteří splní podmínky pro udělení Diplomu udělovaného HK ČR v Praze. Text
byl zpracován na základě Výroční zprávy uveřejněné na internetových stránkách.
Ještě zajímavosti k otevření staronového oboru: Po 39 letech byl na SOŠ znovu
otevřen obor sladovník a pivovarník. Historie učňovského střediska oboru sladovník v Litovli
se začala psát před 70 lety, když v roce 1943 byl otevřen první ročník s 8 žáky. Obor byl
tříletý. Učňovská škola byla internátní, původní internát, jak ještě mnozí pamatujeme, byl
v místě dnešní pošty. Později byli učni ubytováni v budově za radnicí v Šerhovní ulici a
koncem 60. let byla internátní škola vedle radnice na náměstí (později ZŠ Vejdovského).
Odborné vzdělání bylo rozděleno na týden výuky ve škole a týden praxe v litovelském
pivovaru. Odborné předměty jako technologie, mikrobiologie, biochemie byly vyučovány
přímo litovelským sládkem nebo výrobním mistrem pivovaru a všeobecné předměty
zajišťovali učitelé jiných litovelských škol. Při týdenní odborné praxi na učně dohlížel mistr
odborného výcviku společně s mistry středisek. Budoucí odborníky vychovávalo středisko
až do roku 1974/75, kdy bylo v rámci centralizace přesunuto do Plzně. Za 30 let působnosti
střediska bylo sladovnickému řemeslu vyučeno přes 500 odborníků.
257

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
Do prvního ročníku letos nastoupilo deset potenciálních pivovarníků. Někteří z nich
již mají za sebou studium zakončené maturitou. Obor jim však vedle možnosti vykonávat
některou profesi v rámci pivovaru, ať už je to sladovník, vařič, spilák, pracovník filtrace
nebo distribuce, nabízí i možnost práce v jiném odvětví potravinářského průmyslu či
otevření vlastního minipivovaru. Na studenty čeká 495 praktických hodin ročně přímo
v pivovaře, při kterých postupně stráví vždy tři týdny ve sladovnickém provozu, varně, na
spilce, kde pivo kvasí, ve sklepním hospodářství – sklepě a filtraci a nakonec i v expedici.
Studenti absolvují i výuku v zábřežské sladovně. SOŠ spolupracuje i s pivovary Holba a Zubr,
kde mohou za tři roky první absolventi také hledat uplatnění. Využito článku „V Litovli se
opět vyučuje pivovarnickému řemeslu“, LN 10/2013.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY, Nasobůrky 91
ZŠ a MŠ Nasobůrky byla ve školním roce 2012/2013 organizována jako dvojtřídní
škola s pěti ročníky, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy.
Ředitelkou školy je i nadále Mgr. Jana Nakládalová. Personální zabezpečení školy dále
tvoří Mgr. Blanka Látalová (učitelka ZŠ), Mgr. Barbora Friedrichová (učitelka ZŠ a
vychovatelka), Jarmila Miškovská a Iveta Šišmová (učitelky MŠ), uklízečka a školnice.
Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí ve věku od 3 do 6 let z obcí Nasobůrky, Chudobín,
Mladeč, Sobáčov a Myslechovice, základní školu 19 žáků z obcí Nasobůrky, Víska,
Sobáčov a Mladeč. Výuka byla realizována ve 2 kmenových třídách, v počítačové
učebně a v prostorách školní družiny.
Škola sídlí v jedné budově, když prostory v přízemí využívá převážně MŠ, kde je
herna, výdejna stravy, šatna a obecní byt. První patro a podkroví budovy využívá ZŠ – zde
jsou dvě učebny, sborovna, dva kabinety a výdejna stravy pro ZŠ. V jedné z kmenových
tříd je instalována interaktivní tabule Activboard, pořízená z prostředků OP VK „EU peníze
školám“. V podkroví jsou zřízeny dvě učebny, dva kabinety a kancelář ředitelky školy.
V jedné ze tříd je zřízena školní družina, druhá je využívána pro výuku anglického jazyka,
výtvarné výchovy, praktických činností a počítačové gramotnosti žáků. Z prostředků OP
VK škola zakoupila 7 notebooků a ve škole je zajištěn přístup k internetu. Vlastní tělocvičnu
škola nemá a k výuce tělesné výchovy je využíván přilehlý venkovní areál školy nebo část
místní sokolovny.
Ve školním roce 2012/2013 se v ZŠ vyučovalo podle školního vzdělávacího
programu „OKO – ochota – komunikativnost – otevřenost“ a cílem základního vzdělávání
je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý
základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na
praktické jednání. Anglický jazyk je jako povinný předmět vyučován od 3. ročníku a ve 2.
a 5. ročníku je v rámci povinných předmětů výuka informatiky. MŠ vyučovala v tomto
školním roce podle ŠVP „Barevný rok s kamarády“ a 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.
V rámci prevence sociálně – patologických jevů a pro rozvoj všestranných
schopností a dovedností nabízí škola dětem volnočasové aktivity ve formě zájmových
kroužků: pohybové hry, anglický jazyk, počítačový kroužek I. a II., výtvarný kroužek a
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přírodovědný kroužek. Vedoucími kroužků jsou pedagogické pracovnice a Ing. Pavel
Sova, pracovník DDM Litovel.
Zápis do 1. ročníku proběhl 15. 1. 2013 a bylo přijato 7 dětí, do MŠ pak bylo přijato
6 dětí, když z kapacitních důvodů muselo být 5 dětí odmítnuto. Do 1. ročníku ZŠ odešlo
6 dětí. V I. třídě (1. a 2. ročník) bylo 7 žáků (2 chlapci, 5 dívek), ve II. třídě (3., 4. a 5. ročník)
12 žáků (7 chlapců, 5 dívek), v MŠ 20 dětí (15 chlapců, 5 dívek), ve školní družině 19 dětí
(9 chlapců, 10 dívek). Z celkového počtu 19 žáků prospělo s vyznamenáním 14,
5 prospělo. Bylo uděleno 38 pochval za vzornou reprezentaci školy, pomoc třídní učitelce,
pečlivou domácí přípravu a vzorné plnění školních povinností. Kázeňská opatření v tomto
školní roce udělena nebyla. Zameškáno bylo celkem 1 258 hodin, průměr na žáka byl
66,21 hodiny. Škola se zúčastnila 2. celostátního testování žáků 5. ročníků a v matematice
dosáhla lepšího průměru a v anglickém a českém jazyce byla hodnocena jako
nadprůměrná. Tři žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli integrováni v běžných
třídách.
Pro environmentální výchovu měla škola zpracován svůj plán a žáci byli nadále
vedeni ke třídění odpadu. Zapojili se do soutěže „Sběr papíru s panem Popelou“, který
pořádá celoročně společnost .A.S.A. odpady Litovel. Již třetím rokem byl sbírán
elektroodpad a použité baterie v projektu „Recyklohraní“. Se zájmem se u dětí setkal
projekt „Katka má kašel“ – zaměřený na péči o vlastní zdraví. V rámci akce ke Dni Země
„Ukliďme svět“ a v rámci přírodovědného kroužku děti uklidily okolí školy a obec
Nasobůrky. Děti 4. a 5. ročníku reprezentovaly školu v přírodovědné soutěži Zelená stezka a
umístily se na 7. místě. V roce 2012/2013 byly podporovány projekty „Školní mléko“,
„Zdravé zuby“ a „Ovoce do škol“ s cílem i nadále upevňovat u dětí správné návyky
související se zdravým životním stylem. Byla realizována dopravní výchova a žáci 4. ročníku
se zúčastnili projektu „Mladý cyklista“, který pořádá DDM Litovel. Pro děti byla zajištěna
účast na řadě divadelních a kulturních akcí v Litovli či přímo ve škole. Žáci mimo jiné
navštívili Městskou knihovnu v Litovli, absolvovali plavecký výcvik, besedovali o životě ve
Vietnamu („Hyen z Vietnamu“), s reprezentantkou Šárkou Kašpárkovou a dvakrát
s příslušníky Hasičského záchranného sboru v Litovli. Velmi úspěšný byl celodenní výlet do
zábavního parku Bongo v Brně pro děti z MŠ nebo celodenní výlet do Brna s návštěvou
planetária, ZOO a plavbou parníkem. Pro žáky ZŠ byl připraven zahradní piknik, stanování
dětí na školní zahradě s pokračováním „Zlaté horečky na Klondiku“ a rozloučení dětí se
školním rokem.
Děti z MŠ se zúčastnily soutěže DDM Litovel „Velikonce“ a získaly diplom za účast;
v červnu 2013 školního kola „Olympijských her“. Žáci ZŠ byli zapojeni do mezinárodně
organizované soutěže „Matematický klokan“ v kategoriích Cvrček a Klokánek,
v celorepublikové vlastivědné soutěži „Evropa kolem nás“ a přírodovědné soutěži družstev
„Zelená stezka“. V recitační soutěži DDM Litovel získala Pavlína Šuráňová v březnu 2013 2.
místo.
Pro školu jsou typické akce společné pro děti i rodiče s cílem, aby společně prožili
chvíle s dětmi v „jejich známém prostředí“: „Drakiáda a listové tvoření“ – společné
odpoledne dětí a rodičů v říjnu 2012; „Pohádkové Vánoce“ – veřejné vystoupení dětí ZŠ a
MŠ při rozsvícení vánočního stromu v Litovli; Dětský maškarní karneval (leden 2013); Dny
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otevřených dveří a veřejné vystoupení „Mach a Šebestová“ k 100. výročí založení školy a
„Zlatá horečka na Klondiku“ – zahradní slavnost a rozloučení se školním rokem.
ZŠ Nasobůrky oslavila letos 100 let. První dvě žádosti nasobůrských občanů o
vybudování vlastní školy byly v letech 1880 a 1892 zamítnuty. Teprve v září 1912 byla
stavba dvoutřídní školy povolena. Stavět se začalo 1. dubna 1913 a 10. září téhož roku již
bylo zahájeno vyučování. Částka vynaložená na stavbu činila 56 000 korun. Rychlost,
s jakou byla škola postavena, je i na dnešní dobu nevídaná a svědčí o zájmu tehdejší
obce mít vlastní školu.
Prvními učiteli byli Josef Faltýnek z Chudobína a František Všetečka, do čela školní
rady byl vybrán pan Josef Coufal z Vísky. V dalších letech probíhaly na škole dokončovací
práce a zlepšovala se její vybavenost. 8. května 1919 byla před školou vysazena lípa
svobody. Počty žáků ve škole byly poměrně vysoké, vždy kolem 80 žáků, jen v letech války
se průměrný počet žáků pohyboval mezi 50 – 60. Vyučovalo se ve třech třídách.
20. září 1945 byla výnosem ministerstva školství zřízena mateřská škola a její provoz
byl zahájen 21. 5. 1946 v přízemí budovy školy. Od školního roku 1986/87 na škole pracuje
jedno oddělení školní družiny. V lednu 1997 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ v jeden právní
subjekt, právní subjektivitu má škola již od roku 1995. Nyní je škola organizována jako
dvoutřídní s pěti postupnými ročníky, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením
mateřské školy.
MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ, Gemerská 506 a Kollárova 196
Ředitelkou školy nadále zůstává paní Irena Blektová, ve vedení pedagogického
sboru ke změnám nedošlo. V červnu 2013 odešly do důchodu provozní pracovnice z MŠ
Kollárova paní Anna Poprachová a Blanka Vlčková, pozici asistenta pedagoga k tělesně
postižené holčičce zastávala Mgr. Svatava Hoffmannová, která má pedagogické
vysokoškolské vzdělání.
V MŠ Gemerská bylo zapsáno 116 dětí v 5 třídách, v MŠ Kollárova 48 dětí ve 2
třídách. Vyučovacím programem byl Rámcový program pro předškolní vzdělávání
realizovaný ve Školním vzdělávacím programu s názvem „Hrajeme si spolu“ a následně
pedagogy rozpracován na Třídní výchovné programy. V rámci ŠVP proběhla výuka
plavání 5–6letých dětí. K úspěchům školy patří 1. a 3. místo ve Sportovních hrách dětí MŠ
v hale ZŠ Vítězná a 2 x 1. místo a 2 x 3. místo v soutěži DDM Litovel „Podzimní krása“.
Z akcí školy jsou významné: prezentace školy na výstavách Velikonoce 2013 a
Podzimní krása, aktivní účast v soutěži dopravních znalostí, karneval k Mezinárodnímu dni
dětí, ukázka práce musherů při výcviku psího spřežení, uspořádání Sportovních her pro 5 6leté děti, účast na Sportovních hrách dětí MŠ v hale ZŠ Vítězná (OŠKS MěÚ Litovel),
uspořádání Vánočního jarmarku, pěvecké vystoupení dětí MŠ při Rozsvěcování vánočního
stromu aj. Děti navštívily 6 akcí MK Litovel pro děti ve Velkém sále Záložny a 8x bylo využito
nabídky divadelních agentur na představení pro děti MŠ (pořadatelem byl MK).
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MATEŘSKÁ ŠKOLA GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO, Frištenského
Ředitelkou školy je i nadále paní Zdeňka Zmundová, k personálním změnám
nedošlo. Odloučenými pracovišti jsou dále Čihadlo 862 a Unčovice 111. V MŠ Frištenského
bylo zapsáno 42 dětí. V budově školy probíhaly obvyklé udržovací práce a jedinou větší
akcí byla oprava spodní části fasády budovy na straně zahrady. V MŠ Unčovice i nadále
pracuje jako vedoucí učitelka paní Helena Pavlíčková, druhou učitelkou je paní
Doubravová. Zapsáno bylo 28 dětí. Byla dokončena výměna oken na vstupní verandě a
vchodových dveří a provedena oprava hracího domečku na zahradě. V MŠ Čihadlo i
nadále zastává funkci vedoucí učitelky paní Marie Mikešová. Za paní Smýkalovou, která je
na mateřské dovolené, i nadále zastupovala Lucie Benešová, další učitelkou je Miroslava
Tchírová. Zde bylo zapsáno 43 dětí. V budově byla dokončena výměna oken za plastová,
provedeno malování a nátěry dveří, na zahradě byla provedena oprava jednoho hracího
prvku. MŠ se pravidelně zúčastňují akcí MěK,výstav a soutěží, pracují s malými dětmi
v zájmovém kroužku roztleskávaček, každá MŠ má vlastní aktivity a akce ve spolupráci s
rodiči.
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK, Vítězná 1129/2a
Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké, ředitelkou Mgr. Markéta Houdková.
Jde o mateřskou školu dvoutřídní pro děti od 3 do 6 (7) let věku, kapacita zařízení je 50
dětí na celodenní pobyt, počet pedagogických a provozních zaměstnanců je 5.
Vzdělávací program školy je propojen s obsahem duchovním a etickým, jehož
cílem je utváření předpokladů pro zdravý psychický, duchovní a etický vývoj dítěte ve
zdravého a plnohodnotného člověka a snaha pomoci dítěti na jeho cestě v duchovním
růstu a zrání ve víře. Děti má motto programu „Buďte světlem světa a solí země“ provázet
po celý rok a motivovat je k tomu, aby se staly dobrými lidmi a nenásilnou formou byly
vedeny ke vztahu k Bohu a upozorňovány na jeho stvořitelské dílo. Také přítomnost kněze
v MŠ je dobrým předpokladem pro uskutečnění duchovních a prosociálních cílů.
V roce 2013 mimo jiné děti navštívily Domov důchodců v Litovli, zúčastnily se
exkurze u Hasičského záchranného sboru v Litovli, navštívily Městskou knihovnu a zúčastnily
se setkání církevních škol na Svatém Kopečku. Den před Popeleční středou se ve škole
konal již tradiční maškarní ples. Ve škole probíhají mše svaté vždy na začátku a konci
školního roku, v době adventní, o Vánocích, Velikonocích a děti se v měsíci říjnu zúčastnily
mše svaté v kostele sv. Marka a v době předvánoční si tady prohlédly betlém, před
Velikonocemi pak křížovou cestu. V době Svátku zesnulých a Dušiček se děti
s doprovodem vydaly na litovelský hřbitov, kde zapálily svíčky za zemřelé. Škola se zapojila
do akce Celé Česko čte dětem, kdy významné osobnosti předčítaly dětem
z pohádkových knížek, zde například farář Vlastimír Haltof či starosta města Ing. Zdeněk
Potužák.
V měsících září až prosinec se uskutečnil plavecký výcvik dětí. Po celý rok probíhala
výuka anglického jazyka předškolních dětí a také sběr papíru, do kterého se aktivně
zapojili i rodiče. Za získané peníze byly dětem nakoupeny hračky a knížky a také odměny
v rámci mikulášské nadílky nebo podobných jiných akcí. Nově se škola zapojila do sběru
plastových víček a starých elektrospotřebičů.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL
Pro ZUŠ Litovel byl rok 2013 velmi úspěšný. Ředitelem je nadále Mgr. Ivo Škrabal,
pedagogický sbor má 23 členů a je stabilní. Bylo vyučováno jak v hudebním, tak i
výtvarném oboru. V hudebním oboru studovalo 307 žáků hru na klavír, bicí nástroje,
keyboard (EKN), akordeon, housle, kytaru, baskytaru, zpěv, zobcovou flétnu, příčnou
flétnu, saxofon, trubku, lesní roh. Ve výtvarném oboru to bylo 71 žáků. Byla tak celkovým
počtem 378 žáků téměř dosažena kapacita školy, která činí 380 žáků. Dosaženo bylo
historického maxima! Jako rezerva zde ještě bylo dalších 20 zájemců o studium, většinou
na bicí a klavír.
Všichni žáci školy byli hodnoceni podle předepsané klasifikační stupnice a
vyučování bylo koordinováno v rámci jednotlivých předmětových týmů. Koncertní a
výstavní činnost byla považována za součást výuky v jednotlivých oborech. Česká školní
inspekce, která školu navštívila v květnu, ve své zprávě konstatovala, že ZUŠ Litovel
poskytuje ve svém kurikulu standardní úroveň a podmínky vzdělávání jsou v souladu se
Školním vzdělávacím programem, který je zpracován koncepčně.
ZUŠ byla letos pověřena organizačním zabezpečením Krajského kola Národní
soutěže ZUŠ ve hře na EKN a akce úspěšně proběhla v březnu prostorách MK. Úspěchem
bylo umístění žáka Michala Zavadila (ze třídy pana učitele Jiřího Kováře), který zvítězil
v Ústředním kole mládeže ve hře na EKN ve své kategorii na soutěži v Brně. O jednotlivých
koncertech je informace v kapitole Městský klub.
Během roku byla škola průběžně vybavována novými učebními pomůckami a
hudebními nástroji - aparatura pro zpěváky, přenosné CD přehrávače, bicí, saxofon.
Začal se používat nový upgrade Evidence žáků, díky kterému si mohou učitelé zpracovat
svou agendu včetně třídních knih, katalogů o studiu žáků, rozvrhů hodin nebo i
vysvědčení.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, Palackého 938
Ve vedení organizace k žádným změnám nedošlo. Školské zařízení zaměstnávalo k
31. 12. 2013 celkem 26 pracovníků, z toho 7 učitelů, 11 vychovatelů a 8 pracovníků
provozu. Školní rok 2012/2013 byl ukončen s počtem žáků: 31 v ZŠ praktické, 2 žáci v ZŠ
speciální. Škola měla 5 tříd, z toho 4 byly s odděleními, školní družina zřízena nebyla.
Dětský domov měl ve stavu 19 dětí (kapacita je 24 lůžek) a pracovaly zde 3 rodinné
skupiny. ZŠ při zdravotnickém zařízení DO Vojtěchov pracuje s kapacitou 15 žáků, jejich
počet se ovšem v důsledku střídání turnusů mění.
V ZŠ praktické se žáci všech ročníků vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání – příloha pro žáky s lehkým mentálním zatížením; žáci ZŠ
speciální podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠ speciální a žáci ZŠ podle Školního
vzdělávacího programu „Žijeme společně“. V 6 – 9. ročníku byla zařazena výuka
angličtiny, volitelné předměty nebyly ustanoveny.
Na konci školního roku 2012/2013 prospělo s vyznamenáním 12 žáků, 20 prospělo a
1 neprospěl. Bylo zameškáno celkem 2 882 hodin, průměr na žáka byl 87,33 hodiny. Bylo
262

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
uděleno 9 pochval a 2 důtky třídního učitele. Z 9. ročníku vycházeli 3 žáci a byli přijati do
zvoleného oboru vzdělání na střední škole.
V průběhu školního roku se žáci zúčastnili 6 výtvarných soutěží na regionální i
celorepublikové úrovni. Pokračovalo se v projektu „Pes nejen kamarád“ ve spolupráci s pí
Monikou Laikovou, která navštěvovala školu každý měsíc se zajímavým programem.
Projekt měl u dětí velký ohlas. Ze sportovních soutěží se žáci zúčastnili školního i
regionálního kola Běhu Litovelským Pomoravím; školního kola Dopravní soutěže mladých
cyklistů a školního, okresního i krajského kola Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických.
Z dalších akcí školy: Mikulášská nadílka; návštěva 3 divadelních představení;
beseda s novinářem Josefem Klímou „Zločin kolem nás“; beseda „e-bezpečí“ o
kyberšikaně, kyberstalkingu a kyberroomingu. Škola se zapojila do soutěže ve sběru PET
víček, sběru starého papíru „Akce van Gan do škol“, kde se umístila na 14. místě z 59
zúčastněných škol. Uskutečnil se i školní výlet do Aquaparku Olomouc a o Dnu dětí byla
zorganizována turistická vycházka do Sobáčova spojená s turnajem v plážovém
volejbale.
Dětský domov nabízí dětem široké pole působnosti pro účelné využití volného času.
Děti se během roku zúčastnily značného množství akcí pořádaných různými subjekty. Jde
o sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi z jiných DD, karnevaly,
diskotéky apod. Z nich si zaslouží pozornost například výroba vánočních přáníček pro
seniory z Domova důchodců v Litovli; výroba perníčků, vánočních přání a psaní dopisů
pro Ježíška; „Mikuláš na laně“ - akce DD Plumlov na lezeckých cestách; „Strom splněných
přání“ - akce dobrovolníků Dobré místo pro život za účelem opatření dárků pro děti z DD;
vystoupení v Domově důchodců v Litovli; „Litovelský skřivánek“ – soutěžní přehlídka
pěveckých talentů pořádaná DDM Litovel; ozdravný pobyt v Loučné nad Desnou pro 12
dětí o jarních prázdninách s lyžařským a snowboardovým výcvikem; prvomájový cyklistický
výlet do Sobáčova; účast na 16. hudebním festivalu pro děti a mládež se zdravotním
postižením Plumlov 2013; cyklistický výlet na pískovnu v Nákle; „Albert triatlon tour
Olomouc“ – cyklistické závody na olomoucké Floře; turnaj v přehazované pořádaný DDÚ
Svatý Kopeček a účast na 3 letních táborech (Šternberk, 2x Cakov – vždy po 4 dětech).
Během prázdnin byly pořádány akce pro děti, které tuto dobu trávily na DD. Šlo o
návštěvy koupaliště, cyklistické a turistické výlety, jízdu na kolečkových bruslích a
koloběžce, míčové hry a jiné sportovní aktivity. Tyto akce plánovali a zajišťovali
vychovatelé.
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30. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM Litovel byl začleněn do sítě dnem 24. 5. 1996 a jeho zřizovatelem je
Olomoucký kraj. Ředitelkou je i nadále Mgr. Jana Čekelová a pedagogický sbor tvoří 6
pedagogů volného času – Jana Čekelová, Mgr. Miroslava Grulichová, Šárka Grunová,
DiS, Michalela Škulavíková, Ing. Pavel Sova a Hedvika Weberová, DiS. Provozních
zaměstnanců je 5. Kromě interních zaměstnanců zabezpečují zájmové vzdělávání a
některé práce provozního charakteru externí zaměstnanci na základě dohody o
provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, buď v hlavní, nebo doplňkové
činnosti.
Hlavní úkoly zůstávají totožné: poskytování zájmového vzdělávání a dalších činností
pro zájemce od nejmenších až po seniory v Litovli a v okolních vesnicích; zajištění a
rozšiřování spontánních aktivit v Klubu mladých a v areálu pro in-line; organizace
prázdninových táborů a jiných pobytových akcí; inkluze osob se speciálními vzdělávacími
potřebami; zajišťování dopravní výchovy v ZŠ celého regionu, provozu a činnosti na
dopravním hřišti; spolupráce se školami mikroregionu; spolupráce s Městem Litovel a
Komisí prevence kriminality RM; individuální práce s dětmi a mládeží se speciálními
vzdělávacími potřebami; zapojení dobrovolníků do činnosti DDM; provoz stálé táborové
základny a získání nové adaptované budovy pro činnost DDM Litovel.
Materiálně technické zabezpečení se letos nijak nezměnilo. Stále jsou využívány
budovy patřící Městu Litovel – hlavní budova v ulici Komenského 719/6 a budova na
Staroměstském náměstí č. 182, ze kterých platí DDM nájem. Klub mladých využíval část
prostor v Sušilově ulici, postupně byl přestěhován do budovy Městského klubu Litovel.
Provoz na in-lineovém hřišti je určen pro kroužek skateboardingu a spontánní aktivity.
Dopravní hřiště je využíváno pro potřeby dopravní výchovy pro školy z Litovle a
mikroregionu, prostor je využíván i pro cyklické akce města či ČSSD. Stálá táborová
základna v Cakově patří obci Senice na Hané a je DDM pronajímána za symbolickou
částku 1 Kč, provoz v ní je celoroční a v rámci doplňkové činnosti je využíván i jinými
organizacemi. Dále je využíváno prostor škol nebo kulturních domů pro provoz kroužků,
dopravní výchovu nebo pořádání příležitostných akcí.
Ekonomické zajištění činnosti DDM: dotace Města Litovel 30 000 Kč, mzdové
náklady 4 390 900 Kč, provoz 275 000 Kč, odpisy 2 700 Kč; vybrané položky: zápisné
168 000 Kč, výnosy základen 214 000 Kč, výnosy akcí 182 000 Kč, prázdninové tábory
277 000 Kč. Město vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 300 000 Kč na zpracování projektu
přestavby budovy staré prádelny a výměníkové stanice na sídlišti Gemerská pro nové
prostory DDM, plány však byly posunuty na rok 2014. BESIP poskytl 40 500 Kč na dopravní
výchovu, refundaci platu údržbáře a na údržbu samotnou. Město Litovel zatím také
financuje náklady Klubu mladých (cca 120 000 Kč) za energie. Jisté finanční prostředky
byly získány i od sponzorů na akci Dívka roku, z projektu Olomouckého kraje 20 000 Kč na
přírodovědné aktivity (vermikompostéry, potřeby pro chovatele), Komise prevence
kriminality RM poskytla materiál v hodnotě 40 000 Kč a Město Litovel na tábor pro děti ze
sociálně slabých rodin dotaci 63 400 Kč.
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V pravidelné činnosti zájmového vzdělávání bylo otevřeno 42 útvarů se 602 členy
(93 dětí, 466 žáků, 43 dospělých). Největší počet a nejlépe obsazené byly již tradičně
taneční, jazykové a přírodovědné kroužky. Daří se i pravidelné činnosti v Klubu mladých,
hojně je využívána počítačová učebna. Větší zájem o kroužky je ovšem na vesnicích a ve
školním roce 2012/2013 pracovaly úspěšně kroužky v Července (angličtina), Nasobůrkách
(přírodověda), Unčovicích (keramika) a Senici na Hané (taneční kroužky). Dopravní
výchova byla zajišťována ve čtvrtých ročnících téměř všech škol v regionu. Taneční
soubory KASTER a TRIPS se úspěšně účastnily soutěží v kraji i celé ČR a získaly řadu ocenění.
Akcí příležitostného charakteru bylo celkem 227 se 7 144 účastníky. O víkendech a
svátcích se konalo 37 akcí se 2 891 účastníky – největší a nejúspěšnější byla taneční soutěž
„O erb města Litovel“ a ekologická akce „Ukliďme svět“. Významný posun zaznamenaly
akce přírodovědného charakteru, například Ekologická olympiáda (říjen 2012). Zúčastnilo
se 9 soutěžních kolektivů, významně se spolupodílela s CHKO Litovelské Pomoraví. Zelená
stezka – Zlatý list (květen 2013) – účast 6 mladších a 5 starších družstev žáků litovelských i
okolních škol na chatě Doubrava či 5. ročník akce „Ukliďme svět“ ke Dni Země – úklid
přírody Litovelského Pomoraví (účast 52 dětí a studentů litovelských škol, nasbíráno 43
pytlů odpadu). Zajímavé pro děti byly dvě výstavy domácích mazlíčků i 6. ročník
vědomostní soutěže „Máme rádi zvířata“ formou vědomostních testů, po nichž následuje
část zaměřená na práci se zdroji informací.
Úspěšně pokračuje dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policií Litovel,
BESIPem a za podpory Města Litovel. Spontánní aktivity na in-lineovém hřišti probíhají
denně i o víkendech a vystřídá se zde 20-50 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemž převažuje
mládež od 10 let výše. Kromě in-lineového bruslení je hřiště využíváno k jízdám na
skateboardu a freestyleových kolech. Klub mladých je otevřen každý všední den od 13.30
do 17.30 hodin a denně jej navštěvuje v průměru 30 zájemců ve věku 8–20 let. Pracují zde
kluby stolního tenisu, počítačový, kulečníkový, airhockeyový a klub filmového diváka.
Kromě tohoto využití je k dispozici program protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů. Přínosem je dlouhodobá práce s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami, ať již v Klubu mladých nebo při integraci na táborech i v další činnosti.
Podobně lze hodnotit uspořádání tábora pro děti ze znevýhodněného prostředí z dotace
MVČR. Většina dětí by se bez takové finanční pomoci na podobnou akci nikdy nedostala.
Během roku byly upořádány různé soutěže, které jsou zahrnuty do příležitostné
činnosti. Šlo o soutěž Dívka roku 2013; taneční soutěže O erb města Litovel, Jarní karneval,
O zlatou rybičku; výtvarné soutěže velikonoční a vánoční i soutěž Podzimní krása; recitační
a pěveckou soutěž Litovelský skřivánek. Ze soutěží vyhlašovaných MŠMT to byla
přírodovědná soutěž Zelená stezka – Zlatý list a krajské kolo Ekologické olympiády.
Letošní pobytové akce a tábory probíhaly během krátkých prázdnin ve školním
roce a o letních prázdninách na základně v Cakově nebo přímo v Litovli. Celkem bylo
uspořádáno 8 táborů (1 podzimní, 5 letních pobytových, 2 příměstské) v době trvání 52
dnů a účasti 219 klientů. Již potřetí se konal další tábor pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí financovaný Městem Litovel, kterého se zúčastnilo 22 dětí a
popatnácté tábor s integrací postižených dětí (opět v Cakově). Inkluzi dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami se DDM věnuje již od roku 1999 v dlouhodobé spolupráci
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s Vincentinem Šternberk. Integrováni jsou i jednotlivci – celkem bylo integrováno 8 dětí
z rodin a z dětského domova.
Dobrá je spolupráce s Komisí prevence kriminality, jejíž předsedkyní je zástupkyně
ředitelky a členka RM paní Hedvika Weberová, DiS. Společně sestavované projekty
přinesly letos například nové vybavení do Klubu mladých a téměř 50 000 Kč na tábor pro
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Radou města Litovel bylo uvolněno 300 000 Kč
na projekt přestavby bývalé prádelny a výměníkové stanice na nový DDM, kde by bylo
možno pod jednou střechou nabízet činnost pro všechny věkové kategorie. S přestavbou
by se mělo začít v roce 2014.
Pozornost je věnována i propagaci činnosti DDM. Samostatně tvořené internetové
stránky dostaly letos v září novou podobu a jsou pravidelně aktualizovány. Program
činnosti je každý měsíc, spolu s dalšími články, prezentován v Litovelských novinách, je
k dispozici v TIC a je vysílán kabelovou televizí. Informace jsou uveřejňovány i na
vývěskách a propagovány městským rozhlasem.

31. MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITOVEL
Městská knihovna v Litovli si 16. ledna připomněla 110. výročí založení a 11. září 15
let od zahájení provozu v renesanční budově na náměstí Svobody. Ředitelkou je i nadále
Mgr. Lenka Fišrová, v personální oblasti ke změnám nedošlo. Přepočtený počet
zaměstnanců je 4,4. Knihovnickou praxi zde vykonávala studující knihovnictví Slezské
univerzity v Opavě.
Výpůjční činnost: MěK Litovel s pobočkou ve Vísce, měla za rok 2013 počet
výpůjček v počtu 55 125 svazků, registrovaných čtenářů bylo 1 658, z toho 654 dětí do 15
let, tj. nárůst o 131 uživatelů celkem, z toho nárůst uživatelů do 15 let o 97 ve srovnání s
minulým rokem. Fyzických návštěv bylo celkem 23 116 (20 797 + 1313 internet + 1 006 k.
a.).
Pro uživatele MěK zajistila prostřednictvím MVS 119 výpůjček z jiných knihoven. MěK Litovel
vede metodicky 11 místních knihoven (z toho knihovna ve Vísce je evidována jako
pobočka městské knihovny a statistiky jsou zahrnuty v MěK), které stejně jako MěK zřizuje
Město Litovel. V pobočkách bylo v roce 2013 registrováno 147 uživatelů, z toho 44 do 15
let, evidováno bylo 7 383 výpůjček, knihovny navštívilo 2 284 návštěvníků, z toho s
internetem pracovalo celkem 517 uživatelů.
Knihovní fond v MěK a Vísce a knihovny v místních částech: Nákup a dary přírůstek 1 338 sv., z toho pro pobočky bylo pořízeno 47 svazků. Náklady celkem 259 263
Kč, z toho 2 902 Kč pro pobočky MěK (10 poboček kromě Vísky); rabat byl 127 160 Kč, tj.
průměrná sleva 34,9 %.
Z celkové částky bylo vynaloženo na nákup periodik 21 498 Kč, místním knihovnám
zakoupena periodika za 5 125 Kč. Úbytek knižního fondu za rok 2013 v MěK Litovel byl 988
svazků, knihovní fond tak nyní tvoří 34 282 knih. Pobočky mají k dispozici 10 288 svazků
základního fondu a 3 927 svazků zapůjčených z výměnných fondů z programu RF, přičemž
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648 svazků z tohoto programu bylo převedeno do základního fondu knihoven ve Třech
Dvorech, Chudobíně a Myslechovicích jako dar.
V oblasti kulturních pořadů a informační výchovy bylo v roce 2013 uskutečněno 41
akcí z toho 11 úvodních knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou (jedna z úvodních
lekcí byla uspořádána pro Seniorklub Litovel a byla rozšířena o podrobné informace z
historie knihovny a z historie budovy knihovny), 11 školních tříd navštěvuje v pravidelných
intervalech knihovnu a půjčuje si dokumenty v rámci literární výchovy. Další pořady: Noc s
Andersenem, autorské čtení Jana Opatřila o Kapříku Metlíkovi pro 1. st. ZŠ (214 dětí);
Pasování na čtenáře – 5 prvních tříd, které bylo spojeno s akcí Knížka pro prvňáčka. V
únoru přišlo velké množství návštěvníků na dvojnásobný křest nových knih Petra Lindušky
(No deť) a Milana Kreuzziegera (Kultura v době zrychlené globalizace), v září v knihovně
proběhlo setkání občanů s europoslancem Ing. Janem Březinou a knihovna byla rovněž
zapojena do celoměstských akcí – Otevírání turistické sezóny a Litovelské slavnosti. V
průběhu roku byly také uspořádány výstavy výtvarných prací žáků litovelských škol. Bližší
informace jsou v aktualitách a fotogalerii na webu knihovny.
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 - metodické návštěvy a konzultace 88x, revize a
aktualizace KF 18x a 21 revizí výměnných fondů. Retrokatalogizace knihovního fondu - za
rok 2013 vloženo 134 svazků – dary a dohledané svazky. Vykonané odborné činnosti na
základě smlouvy o regionálních funkcích (896 hodin), uhradila Knihovna Města Olomouce
MěK v Litovli částkou 116 480 Kč.
MěK Litovel používá automatizovaný knihovní systém Clavius, pro uživatele slouží 8
PC (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska), na adrese www.knihlitovel.cz je
dostupný on-line katalog a nový katalog Carmen z prostoru mimo knihovnu. Uživatelé
knihovny jsou o rezervacích, předupomínkách a upomínkách informováni elektronickou
poštou. V on-line katalogu knihovny je kromě dalších informací přístupný rovněž základní
fond knihoven v místních částech a rovněž je aktualizována informativní databáze svazků
z cirkulačních fondů aktuálně zapůjčených v 11 pobočkách. Informace o činnosti,
výpůjční době a službách byly prezentovány formou plakátů ve vestibulu knihovny,
hlášením MR, na webu knihovny a v článcích v LN a regionálním tisku, regionální TV.

32. MUZEUM LITOVEL, MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA
MUZEUM LITOVEL
Personální zajištění činnosti Muzea Litovel bylo v roce 2013 toto: Mgr. Zdeňka
Frištenská – vedoucí Muzea a Mgr. Robert Najman – pracovník Muzea Litovel, oba na celý
pracovní úvazek; Libuše Grohmanová – práce na dohodu, výpomoc, zástup za dovolené,
nemoci; Marie Rosmannová – výpomoc, aranžování výstav; Jarmila Prchalová – práce na
dohodu, úklid; Martina Ščučková (z Bílé Lhoty) a Jan Kobza (z Litovle) - prázdninová
brigáda.
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Ve výstavní činnosti Muzea Litovel bylo v roce 2013 realizováno 5 krátkodobých
výstav, a to: do 20. 1. Betlémy mnoha tváří (představení betlémů z nejrůznějších materiálů
zobrazujících scénu narození Ježíše); 26. 1. – 3. 3. Modrá velryba (deset let činnosti
občanského sdružení z Bílé Lhoty); 13. 3. – 23. 6. Litovelské stožáry (výstava k nedožitým
šedesátinám dominanty Litovle); 29. 6. – 27. 10. Panenky – nejen hračka (dokument našich
tradic a obraz způsobu zdejšího života); 7. 11. – 27. 12. Vánoční pohlednice (Vánoce na
starých pohlednicích a svatých obrázcích ze soukromé sbírky ing. Josefa Moši, CSc.). Bližší
informace o jednotlivých výstavách a akcích, doprovodných programech a různých akcí
muzea byly průběžně uveřejňovány v Litovelských novinách.
Stálá muzejní expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ byla zájemcům
k dispozici po celý rok a prohlédnout si ji mohli souběžně v návaznosti na krátkodobé
výstavy. K žádné významné změně v expozici řemesel během roku nedošlo. Pouze se
některé stávající části doplnily o dílčí předměty s důrazem na podtržení a zlepšení
vypovídající schopnosti dané části expozice.
Název a sídlo organizace zůstaly beze změny. Cestu do litovelského muzea si v roce
2013 našlo celkem 4.481 návštěvníků. Vstupné do muzea platné od 1. ledna 2012 zůstalo
nezměněno do konce roku 2013, a to: 30 Kč dospělí, 20 Kč děti od 6 let, studenti, senioři,
držitelé průkazu Seniorpas, držitelé průkazu ZTP a hromadné vstupné, zdarma členové
AMG, MSL, držitelé průkazu Olomouc region card, Národního památkového ústavu,
držitelé průkazu ICOM, ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku, ZTP/P. Otevírací doba muzea
byla: leden až duben – středa až neděle – 9.00 – 16.00 hod., květen až září – středa až
neděle – 9.00 – 17.00 hod., říjen až prosinec – středa až neděle – 9.00 – 16.00 hod., což
platilo i pro státní svátky. Jiný čas pouze na základě objednávky.
Muzeum Litovel bylo otevřeno celoročně i o víkendech. Poskytovalo informační
servis jako druhé Turistické informační centrum města Litovle. Prodávalo zde drobné
suvenýry, pohlednice, regionální publikace, mapy apod. Pracovníci muzea poskytovali a
neustále průběžně poskytují studijní a badatelské informace, podílejí se na přípravě
seminárních, odborných, diplomových i disertačních prací. Publikují v místním i regionálním
tisku nejen o výstavách, ale také o historii, zajímavostech regionu apod. Muzeum přijímalo
dary a nakupovalo hodnotné předměty do svých sbírek. V roce 2013 zaevidovalo celkem
316 nových předmětů. Muzejní knihovna pro prezenční studium nabízela publikace
převážně místního a regionálního charakteru. V roce 2013 bylo pořízeno 226 výtisků.
5. února navštívilo 19 dětí ze sekundy Gymnázia Jana Opletala se svými učiteli lektorský
program „Litovelská řemesla“. Žáci si prohloubili znalosti o lidových řemeslech, uvědomili si
důležitost těchto řemesel a kontinuitu s dnešní dobou a v neposlední řadě si prohloubili
úctu k předkům a jejich řemeslné práci.
Muzeum se v sobotu 30. března 2013 spolupodílelo na organizování sportovní akce
s názvem Silácká Litovel. Letos proběhl již šestý ročník. Akce se uskutečnila ve sportovní
hale ZŠ Vítězná Litovel. Soutěžilo 12 čtyřčlenných družstev. Jako doprovodný program byla
přichystána soutěž v páce, výstavka o Gustavu Frištenském a prezentace modelu
připravované sochy Gustava Frištenského. Radek Wolf zde neoficiálně překonal český
rekord ve zvedání 50kg činky jednoruč.
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16.června absolvovalo v rámci výchovně-vzdělávacího programu speciální
prohlídku muzea 27 žáků ze ZŠ Tatenice. Škola se zapojila do evropského projektu Blíž
k řemeslům a technickým oborům s cílem vytvářet u žáků kladný vztah ke zmíněné oblasti.
Žáci a pedagogové odcházeli z litovelského muzea spokojeni. 14. září v rámci Litovelských
slavností s podtitulem „Památky v novém světle“ uspořádali pracovníci muzea ve
spolupráci s Kirri o. s. představení „Oživlé obrazy z Litovle – muzeum voskových figurín“. Na
několika zastaveních se u jednotlivých historických postav návštěvníci dozvěděli zábavnou
formou něco více o významných postavách našich dějin.
Dne 8. listopadu 2013 Mgr. Zdeňka Frištenská (spolu s mnoha hosty, širokou veřejností
a rodinnými příslušníky) slavnostně odhalovala sochu prastrýce Gustava Frištenského
v Litovli v prostoru před Sokolovnou. O tomto dvouletém projektu existuje mnoho článků
včetně bohaté písemné i fotografické dokumentace. 26. prosince 2013 se v muzejních
prostorách konala již podeváté akce Oživlá řemesla (viz zpráva o činnosti MSL v roce
2013).
MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, o. s.
Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, měla v roce 2013 75 členů a 3
čestné členy a vedl ji devítičlenný výbor (7 členů výboru MSL, 2 členové revizní komise).
Výbor MSL se sešel celkem desetkrát a v jeho složení došlo k jediné změně, kdy paní Jitku
Patákovou nahradila paní Marcela Kratochvílová.
Během roku společnost organizovala velkou řadu akcí nejrůznějšího charakteru, od
zájezdů až po besedy. První akcí roku byl 19. ledna zájezd vlakem do Ústí nad Orlicí za
účasti 20 zájemců (z toho 12 členů MSL) za účelem návštěvy městského muzea a
rodinných betlémů. Na konci měsíce ledna nejprve proběhla přednáška pana Lubomíra
Šika o 100. výročí otevření sálů Záložny, poté shromáždění členů MSL a blahopřání
čestnému členovi společnosti, panu Šikovi k jeho 85. narozeninám. Na konci února (26. 2.)
prezentovala v Malém sále Záložny stavebně-historický průzkum Nečízu Mgr. Lucie
Augustinková jak pro odbornou veřejnost, tak posléze i pro veřejnost (účast 25 resp. 43
osob).
V měsíci březnu zavítal mezi členy MSL a další zájemce prof. RNDr. Bronislav Hlůza,
DrSc., aby představil svou životní vášeň – mykologii v jiném světle. Představil populární
publikace i naučnou literaturu o houbách, kterou vtipně glosoval (účast 18, z toho 14
členů MSL). Na konci téhož měsíce si připravil Ing. Radovan Urválek přednášku na téma
Lidová architektura severozápadní Hané a toto téma bude součástí Ročenky MSL 2014.
Březen byl ukončen velkolepou sportovní slavností (30. 3.) Silácká Litovel ve sportovní hale
ZŠ Vítězná. Šlo již o 6. ročník akce na počest Gustava Frištenského, na které soutěžilo 12
čtyřčlenných družstev a jako doprovodný program byla přichystána soutěž v páce i
prezentace modelu připravované sochy slavného zápasníka. Před zraky 118 diváků byl
překonán panem Wolfem neoficiální český rekord ve zvedání 50kg činky jednoruč. Na
akci byla získána dotace Olomouckého kraje ve výši 25 000 Kč.
V závěru dubna 2013 (27. 4.) zájemci absolvovali komentovanou prohlídku centra
města Olomouce za vedení pana Jána Kadlece, předsedy Vlastivědné společnosti
muzejní v Olomouci. Akce byla zaměřena na olomoucké kašny a práci kameníka Václava
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Rendera. O den později se konala neobvyklá ranní vycházka s tématem Vítání ptačího
zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví, vedená mladými ornitology Kateřinou Ševčíkovou a
Janem Vidlařem. Dvacet tři účastníků, mezi kterými nechyběly ani děti, se setkalo s 26
druhy ptáků a seznámilo se s technikou kroužkování ptáků.
Uprostřed měsíce května (15. 5.) se ve výstavním sále muzea konala prezentace
činnosti Muzea Litovel a MAS pro Seniorklub Litovel za účasti 22 osob a v sobotu 18. května
první z akcí dokumentačního projektu litovelského hřbitova, kterou připravila členka
výboru MSL a Letopisecké komise paní Marie Hrubá. Po seznámení s historií hřbitova
následovala komentovaná procházka kolem hlavní cesty hřbitova, kdy byly připomenuty
osudy některých zde pochovaných významných osob. Akce se zúčastnilo 42 občanů
(z toho 20 členů MSL), mimo jiné i starosta města Ing. Zdeněk Potužák.
Autobusový zájezd do Zlatých Hor a okolí (22. 6.) byl spojen s návštěvou
zlatorudných mlýnů, prohlídkou města i městského muzea a poutního místa Panny Marie
Pomocné (Mariahilf). Na zpáteční cestě se 39 účastníků zájezdu (z toho 27 členů MSL)
zastavilo v Bruntále, kde probíhaly oslavy 800 let města. V Muzeu baroka v Uničově
prezentovali činnost našeho muzea jeho vedoucí Mgr. Zdeňka Frištenská a předseda MSL
Mgr. Robert Najman. Cyklovýlet na obecní hody do Hnojic byl za krásného letního počasí,
ale z 27 účastníků, jen 7 bylo sportovních nadšenců. Přesto šlo o výbornou akci, především
díky kronikáři obce Hnojice panu Oldřichu Polovi, který účastníky provedl výstavou o obci,
paní Marii Slimaříkové, která poutavě seznámila s historií kostela Nanebevzetí Panny Marie
a průvodci sbírkou více než 1 500 kropenek na faře se zajímavými historickými interiéry i
vybavením.
V rámci Dnů evropského dědictví a Litovelských slavností MSL připravila dvě akce –
seznámení s důležitými objekty při vycházce do ulic Javoříčská, Kysucká a Lidická, kterou
vedli Ing. Radovan Urválek a Bc. Vendula Jurášová (26 účastníků, z toho 20 členů MSL) a
Oživlé obrazy z Litovle – muzeum voskových figurín, kdy s průvodcem procházely skupinky
návštěvníků muzeum (38 návštěvníků). Další autobusový zájezd (5. 10.) opět mířil na sever,
tentokrát do jeskyní Na Špičáku, Na Pomezí a do města Jeseníku. Celkem 15 účastníků
zaplnilo mikrobus a všichni si nakonec pochvalovali spíše rodinnou atmosféru výletu.
Pro příznivý ohlas květnové vycházky po litovelském hřbitově bylo na sobotu 19.
října připraveno pokračování. Tentokrát si paní Marie Hrubá připravila povídání o svátcích
na přelomu října a listopadu, a poté účastníci prošli řadu zajímavých míst s hroby známých
litovelských osobností. Při vytváření databáze hřbitova pomáhají i studenti GJO a tak 18.
listopadu paní Hrubá a Mgr. Najman provedli hřbitovem studenty semináře z dějepisu, kteří
mají v úmyslu s dokumentačními činnostmi v roce 2014 pomáhat.
V listopadu byla instalována výstavka vánočních pohlednic a svatých obrázků
spojená s komentovanou prohlídkou a následnou besedou se sběratelem Ing. Josefem
Mošou, CSc. (19. 11.), které se zúčastnilo 29 zájemců, z toho 20 členů MSL. Vše spělo
k závěrečné akci roku – již IX. ročníku akce Oživlá řemesla. Vše bylo na druhý svátek
vánoční, na čtvrtek 26. prosince perfektně připraveno díky 40 účinkujícím a pořadatelům.
Akce byla rekordně navštívena – prodalo se 299 vstupenek! K vidění byly jak tradiční
činnosti – drátování nádob, lití olova, obuvnictví, tak i novinky – kloboučnictví. V kreativní
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dílně byla velká pozornost věnována dětem – tady se tvořilo z papíru, pečetilo, pletlo
z pedigu, vyráběly se šperky. K poslechu hrála Hanácká mozeka a nálada byla výborná.
Mimo Olomouckého kraje podpořilo činnost MSL opět i Město Litovel, a to částkou
15 000 Kč. V roce 2013 se sice nepodařilo vydat tradiční práci „Zajímavosti z Litovelska.
Ročenka Muzejní společnosti Litovelska“, ovšem příspěvků je dosti a po přípravě do tisku
dojde k jejímu vytištění v roce 2014. Nezbývá než poděkovat vedení společnosti za aktivní
činnost, která významně aktivizuje někdy trošku ospalý život našeho města.

33. MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL
Motto: „Svět není dobrý bez kultury, člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom
pohodlí tělesné, ale i duševní“ (Jan Werich)
Rok 2013, pro někoho rok s nešťastnou 13 na konci, z hlediska fungování organizace
Městského klubu Litovel však rok velmi úspěšný. Jde již o 21. rok v historii této příspěvkové
organizace. Kolektiv Městského klubu opět splnil očekávání většiny návštěvníků, kladné
hodnocení regionálních médií se stalo dostatečně silnou motivací. Širokému diváckému
spektru (od předškoláků po seniory) byly nabídnuty pořady různých žánrů jak komerčního,
tak i nekomerčního zařazení. Hlavně ty druhé jsou samozřejmě většinou ekonomicky
ztrátové, proto je na místě podotknout, že bez dotační politiky by byly nerealizovatelné a
Litovel by byla o spoustu kulturních akcí ochuzena. Velký dík proto patří zřizovateli, kterým
je Město Litovel, ale také sponzorům, Olomouckému kraji a nadacím, za výraznou
podporu v uplynulém roce.
Městský klub Litovel je příspěvkovou organizací se sídlem na náměstí Přemysla
Otakara 753/11, 784 01 Litovel a odpovědnou osobou je ředitelka Bc. Hana Vogelová.
Zřizovatelem je Město Litovel a statutárním zástupcem starosta města Ing. Zdeněk Potužák.
Městský klub Litovel jako kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní
subjektivitou. O jeho zřízení ke dni 1. ledna 1992 rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle. Ve
své činnosti se Městský klub řídí svou Zřizovací listinou (poslední novelizace 29. 10. 2009). Ta
vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah jeho činnosti.
Účelem Městského klubu Litovel je organizace a podpora kulturního dění a poskytování
veřejných služeb v oblasti kultury. Městský klub vyvíjí činnost na území města Litovle a
připojených obcí. Předmětem hlavní činnosti je zejména: pořádání a zprostředkování
uměleckých produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny, podpora činnosti zájmových
skupin, kurzovní činnost, spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských
akcí, spolupráce s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM a ZUŠ, vydavatelská
činnost.
Provozuje také turistické informační centrum a poskytuje veřejnosti informační služby
(na základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013).
Předmětem doplňkové činnosti je: poskytování reklamních služeb, zprostředkování veřejně
prospěšných obchodních činností, poskytování pronájmů a hostinská činnost.
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Vnitřní chod této organizace pak vychází především z Organizačního řádu a
organizační struktury jako jeho součásti. Podle ní je Městský klub rozdělen do 2 oddělení:
Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, propagace) a provozní oddělení
(pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, technika, aj.). Pro svou činnost
Městský klub využívá sály v budovách a objektech města, které současně spravuje:
Koncertní sál - budova MK; klubovny, učebny, zkušebny - budova MK; Výstavní síň –
budova MK; Velký sál - hotel Záložna; Malý sál - hotel Záložna; prostory TIC - hotel Záložna.
Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám k
jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům,
souborům a skupinám zájmové činnosti.
HLAVNÍ ČINNOST: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V rámci 5 představení divadelní sezóny s předplatným se během roku 2013
představilo na prknech Velkého sálu Záložny 5 divadelních souborů, které předvedly
divadelní hry:
Frank Houtappels: Na mělčině (24. 1.), účinkovali: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka,
Barbora Munzarová, Sabina Remundová;
Pierre Palmade, Christopher Duthuron: Na útěku (25. 3.), účinkovaly Zlata Adamovská a
Jana Štěpánková;
Irena Dousková: Hrdý Budžes (30. 4.), účinkovali: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková a
Libor Jeník;
Noel Coward: Líbánky aneb láska ať jde k čertu (6. 11.), účinkovali: Ivana Jirešová, Martina
Preissová – Válková, Klára Issová, Jiří Langmajer, Jan Teplý;
Robert Thomas: Mandarinková izba (10. 12.), účinkovali: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár,
Pavol Topoľský a Bibiana Ondrejková;
Divadlo Járy Cimrmana (mimo abonentního předplatného) již tradičně vyprodalo Velký
sál Záložny včetně přístavků a balkonu s hrou Na mýtince, autorů Smoljaka a Svěráka 5.
března 2013. Představení sklidilo velké ovace diváků.
V sezoně 2012/2013 si zakoupilo abonentku 202 lidí, na další, v pořadí již osmou divadelní
sezónu 2013/2014, si abonentku zakoupilo 195 osob. Letošní divadelní sezóna přinesla
kromě již tradičně vyprodaných „Cimrmanů“ výjimečné výkony jak mužů (Miroslav
Vladyka, Jiří Langmajer, Maroš Kramár aj.), tak žen (Iva Janžurová, Barbora Munzarová,
Sabina Remundová, Zlata Adamovská, Jana Štěpánková, Barbora Hrzánová, Ivana
Jirešová aj.). Vyzvednout je třeba výkon Barbory Hrzánové ve vyprodaném představení
„Hrdý Budžes“, herecký koncert matky a dcery (kterými jsou i ve skutečnosti) – Ivy
Janžurové a Sabiny Remundové ve hře „Na mělčině“ a improvizaci protagonistů hry
,,Mandarinková izba“, kterou mohli diváci slyšet v jazyce našich letitých sousedů, ve
slovenštině.
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KONCERTY
Celkem se uskutečnilo 30 koncertů, z toho 15 zcela v režii MK a 15 ve spolupráci
s jinými subjekty. Koncertní sezónu zahájila Iva Kevešová v úterý 22. 1. v Malém sále
Záložny, kde chanson a jazz zazněl v jejím podání za doprovodu Miloše Pohla – bicí,
Jakuba Vladimíra Knápka – piano a Jakuba Knápka – kontrabas. Další koncerty: MUZICA
POETICA, 29. 1., Malý sál Záložny – šlo o dvojkoncert folkových interpretů: Hany Kopřivové
a hudební skupiny Café Industrial, večer plný hudby provoněný čajem a svíčkami;
KRISTÍNA s kapelou, 21. 2. ve Velkém sále Záložny - koncert úspěšné slovenské zpěvačky,
zazněly její největší hity: Horehronie, V sieti ťa mam, Při oltári, Jablčko, aj.; Michal Horáček:
Básně, písně, etc., 11. 3., Velký sál Záložny v Litovli – zazněla díla z projektu Český kalendář
a díla vzešlá ze spolupráce s Petrem Hapkou, pořadem provázel Michal Horáček,
vystoupily zpěvačky Lenka Nová a Lucie Šoralová a zpěváci František Segrado a Ondřej
Ruml; Otvírání studánek, 20. 4., Koncertní sál MK - kantáta Otvírání studánek Bohuslava
Martinů v podání: zpěv - SPS Senzakord, přednes - Alfred Strejček a hudební doprovod komorní soubor ZUŠ Uničov; František a Jan Nedvědovi s kapelou TIE BREAK, 26. 4., Velký sál
Záložny - dvojkoncert legend folkové a trampské scény, zazněly písně z nového alba
„Souhvězdí jisker“ i staré známé písně; Tomáš Kočko & orchestr, 17. 5., Velký sál Záložny představena byla world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou, akustická hudba
kapely, která je směsicí rocku, etnické hudby a jazzu; české a světové šansony v podání
Marty Balekové, 14. 6., Mladečské jeskyně, - koncert pro hosty sponzora Ladislava Vitoula,
kde vystoupili: Martina Balejová – zpěv, Radim Linhart – piano; Koncert Ivy Kevešové,24. 9.,
Malý sál Záložny - chanson a jazz v podání Ivy Kevešové s novou kapelou; Neřež & Katka
Koščová, 10. 10., Velký sál Záložny - „Vlakem na Kolín“, turné folkové skupiny Neřež a Katky
Koščové s největší hity skupiny Nerez a Zuzany Navarové; Podzimní koncert v kapli sv. Jiří,
29. 10., - koncert k výročí ČR, vystoupila Jitka Šuranská a byla udělována ocenění
„Osobnost Litovle“; ŠKWOR, 22. 11., Velký sál Záložny - koncert české rockové kapely, tour
k novému CD Sliby & lži; Koncert tónů a barev, 28. 11., Mladečské jeskyně u Litovle vzájemná hudební a výtvarná improvizace klavírního virtuosa Jiřího Pazoura a výtvarnice
Olgy Volfové, improvizace i na témata z publika. Generálním sponzorem byla firma
Vápenka Vitoul, s. r. o.; Nezmarné Vánoce – Velký vánoční koncert, 8. 12., Velký sál
Záložny - účinkoval pěvecký sbor SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové, hudební
skupina NEZMAŘI a symfonický orchestr ZUŠ z Uničova; Česká mše vánoční, 15. 12., kostel
sv. Marka. Byla předvedena mše Jakuba Jana Ryby v podání PALOKANTIRAKA (pěvecký
sbor PALORA pod vedením Marcely Barvířové, KANTIKA pod vedením Ireny Blektové a
všech, kteří se zapojili do projektu „Rybovka pro Litovel“).
Ve spolupráci proběhly: Klavírní koncert ZUŠ Litovel, 21. 2. 2013, Koncertní sál MK,
pořadatel: ZUŠ Litovel; Okresní koncert ZUŠ Litovel, 20. 3. 2013, Koncertní sál MK Litovel;
Rockové Velikonoce v Litovli, 30. 3., Velký sál Záložny, vystoupily skupiny: Aleš Brichta Band,
Venefica a Metallica revival Litovel (pořadatelem bylo občanské sdružení ARCUS – ONKO
CENTRUM); Jarní koncert ZUŠ, 11. 4. 2013, Koncertní sál MK; I. absolventský koncert ZUŠ
Litovel, 25. 4. 2013, Koncertní sál MK; ROCK3, 27. 4., Záložna Litovel, účinkovaly skupiny:
Venefica, Rattle Bucket, No Distance Paradise. Šlo o rockový koncert, pořadatelem byl
Radek Dolinský. II. absolventský koncert ZUŠ Litovel, 2. 5. 2013, Koncertní sál MK; Koncert
ZUŠ Litovel, 4. 6. 2013, Koncertní sál MK; Koncert DPS Mládí, 14. 6. 2013, Koncertní sál MK,
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pořadatelem bylo RS při ZŠ Vítězná; Koncert pro bicí ZUŠ Litovel, 25. 6.2013, Koncertní sál
MK; Koncert ZUŠ Litovel, 10. 9.2013, Koncertní sál; pořadatel: ZUŠ Litovel; Recitál Lenky
Schönové a jejích hostů, 10. 9., Koncertní sál MK, pořadatel: ZUŠ Litovel; Vystoupení
koledníků v kapli sv. Jiří, 6. 10., kaple sv. Jiří – koledníci – pěvecký kroužek při Husově sboru
v Litovli připravil hudebně-literární pořad "Vzdávejme Pánu chválení", pořadatel: Husův
sbor Litovel; Podzimní koncert a výstava ZUŠ Litovel, 23. 10.2013, Koncertní sál MK; Adventní
koncert a výstava ZUŠ Litovel, 3. 12. 2013, Koncertní sál MK.
Koncerty letošního roku byly opět multižánrové a hlavně určené různým věkovým
skupinám. Prostor byl dán nejen profesionálním umělcům, ale také amatérským nebo
začínajícím kapelám či sborům. Mladí nejvíce ocenili koncert slovenské zpěvačky Kristíny a
rockové kapely ŠKWOR, senioři dvojkoncert legend folkové a trampské scény bratrů
Nedvědů, mimochodem jeden z posledních společných koncertů (v červnu 2013 oznámil
Jan Nedvěd ukončení koncertní činnosti). Všechny generace pak zaujalo vystoupení
Tomáše Kočka, skupiny Neřež s hity Zuzany Navarové a také nový zajímavý projekt
Michala Horáčka a Petra Hapky. Vysoká návštěvnost byla také u pořadů v netradičních
prostorách (Koncert tónů a barev s klavírní a výtvarnou improvizací v Mladečských
jeskyních, tradiční koncert ve varně pivovaru nebo Česká mše vánoční v kostele sv.
Marka). Některé akce se již stávají tradicí, jako třeba vánoční koncert smíšeného sboru
Senzakord. Letos společně se symfonickým orchestrem ZUŠ Uničov a folkovou kapelou
Nezmaři uskutečnili nebývalý koncert s téměř stovkou účinkujících. Také další místní sbory
(Palora a Kantika) po loňském úspěchu a nácviku společně s dobrovolníky z řad veřejnosti
opět daly dohromady a secvičily Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Úspěch a
hlavně vyprodaný kostel sv. Marka je přesvědčil o zavedení tradice. K výročí republiky se
opět konal Podzimní koncert v kapli sv. Jiří. U této příležitosti proběhlo také slavnostní
udělování ocenění „Osobnost Litovle“. Oceněni byli: Mgr. Božena Halvová – ocenění za
celoživotní práci v oblasti školství, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, zejména v oblasti
hudební výchovy, a za založení pěveckého souboru Mládí; Lubomír Šik – ocenění za
dlouholetou práci kronikáře města, osvětu místní historie a publikační činnost v oblasti
historie města; Milan Beňa – ocenění za práci v oblasti sportu a tělesné výchovy a za
dlouholetou činnost v oddíle házené; Miroslav Pinkava – ocenění za dlouholetou práci
v oblasti dokumentaristiky a fotografie Litovelska; PhDr. Josef Hubáček – ocenění za
dlouholetou práci v komunální politice a kultuře, založení a vedení Seniorklubu a práci
kronikáře.
KRUH PŘÁTEL HUDBY
Koncertů Kruhu přátel hudby bylo v roce 2013 6 a zahájil je v únoru 2013 koncert
houslisty Jana Mráčka a klavíristy Lukáše Klánského; v dubnu vystoupili pěvci: Kateřina
Šmídová Kalvachová (soprán) a Pavel Švingr (bas) za doprovodu klavíristy Miroslava
Sekery v Mladečských jeskyních. Na květnovém koncertu KORNGOLD QUARTETu –
vystoupili: Kristina Hrubá Czajkowská – housle, Václav Zajíc – housle, Klára Hegnerová –
viola, David Hrubý – violoncello. Podzimní koncerty: 28. 9. – Dana Mimrová (flétna),
Miroslav Vilímec (housle), Jan Petr (klavír); 18. 10. Kristina Fialová (viola), Patrick Vacik
(kytara) se konaly v Koncertním sále MK, poslední pak, ke 120. výročí založení Pivovaru
Litovel, 14. 11. ve varně pivovaru a vystoupil na něm EPOQUE QUARTET a Irvin Venyš
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(David Pokorný – housle, Vladimír Klánský – housle, Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek –
violoncello, Irvin Venyš – klarinet). O programu koncertů a návštěvnosti více v kapitole
Události.
Abonentky si v roce 2012/2013 pořídilo 20 osob v sezoně 2013/2014 16 předplatitelů.
Městský klub, společně s Kruhem přátel hudby v čele s Ing. Helenou Najmanovou, Ph.D.,
připravil tradiční cyklus koncertů klasické hudby s vysokou úrovní. I když se snaží zachovat
na tyto koncerty nízké vstupné, návštěvnost není vysoká. Přesto i tento druh hudby ke
kultuře patří. Ovace a také největší návštěvnost sklidil listopadový koncert ve varně
Pivovaru Litovel. Celková částka získaná z nadací a sponzorských darů v roce 2013
dosáhla částky 51 445 Kč a na koncerty roku 2014 – 15 000 Kč. Nadace Český hudební
fond poskytla 13 000 Kč v roce 2012 (na koncerty sezony KPH 2012/2013, které se
uskutečnily v roce 2013) a 12 000 Kč v roce 2013 na koncerty sezony KPH 2013/2014, které
se uskuteční v roce 2014. Nadace Bohuslava Martinů podpořila částkou 3 000 Kč koncert
Otvírání studánek 20. 4. 2013, dále částkou 3 000 Kč na koncert KPH Trio Martinů, který se
uskuteční 14. 1. 2014. Pivovar Litovel a. s. poskytl částku 33 445 Kč na koncert KPH –
Epoque quartet a Irvin Venyš (klarinet) uspořádaný k 120. výročí založení Pivovaru Litovel
14. 11. 2013 ve varně Pivovaru Litovel. Nadace Leoše Janáčka podpořila částkou 2 000 Kč
koncert KPH 22. 4. 2013 v Mladečských jeskyních.
VÝSTAVY
Výstavy, kterých bylo během roku 2013 14, zahájila v lednu akce mladých
výtvarníků Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc pod názvem:
Úplně jiný příběh (vernisáž 9. 1., Výstavní síň MK). První z fotovýstav patřila Janě Bednářové
a měla název: Jen se dívám… (vernisáž 6. 2.); tradiční výstava umělců EU „Mikolow“
zahájená 6. 3. za účasti představitelů slezských Klimkovic a polského Mikolowa.
Velikonoční výstava byla připravena ve spolupráci s DDM Litovel ve Výstavním sále MK od
25. do 30. 3. 2013. Velký ohlas měla výstava obrazů Jana Hubáčka (od 10. do 30. 4.) a
podobně i fotovýstava Miroslava Pinkavy „Ohlédnutí“ k jeho životnímu jubileu –
sedmdesátinám - za 50 lety jeho tvorby (5. – 29. 6).
V rámci slavnosti Hanácké Benátky byla instalována „Fotovýstava na šňůrách“, což
byla venkovní výstava Fotoklubu Litovel a Retrovýstava plakátů Městského klubu v budově
MK. Významnou kulturní událostí se stala fotovýstava jednoho z předních umělců prof.
Jindřicha Štreita „Brána naděje“ v kapli sv. Jiří, zpřístupněná od 26. do 30. 8. 2013. V září
vystavoval své fotografie Jindřich Buxbaum (4. – 27. 9.); v říjnu to byla výstava výtvarných
prací Památky očima mladých (2. – 31. 10.). Všechny příjemně překvapil neobvyklý
pohled fotografa Jana Nováka na přírodu kolem nás ve fotovýstavě „Máme rádi zvířata“
(6. – 29. 11.). Prosinec byl tradičně ve znamení Prodejní vánoční výstava v Koncertním sále
MK (9. – 17. 12.) a Společné vánoční výstavy studia Ateliér ve stejném termínu ve Výstavní
síni MK. Tam se tak vystřídaly během roku 2013 fotografie, obrazy, keramika, sochy,
dřevěné plastiky a reliéfy, šperky, ale i vánoční dekorace. Podrobněji o vernisážích
v kapitole Události.
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POŘADY PRO DĚTI
Pořadů pro děti bylo během roku 2013 16. Pořady pro děti z mateřských škol a I.
stupně škol základních zahájilo představení: Zpívej – čaruj – dováděj, 29. ledna ve Velkém
sále Záložny, kde vystoupil populární zpěvák Jiří Helekal a autor písní pro děti i dospělé Jan
Susa. V březnu (21. 3.) si děti mohly zhlédnout Pohádku o Héraklovi v podání Divadla
Tramtárie; 24. května muzikál na motivy známé klasické pohádky „O neposlušných
kůzlátkách“ – Když jde kůzle otevřít. V říjnu (18. 10.) Divadlo Scéna Zlín uvedlo pásmo
hravosti, humoru a písniček Rákosníček a jeho rybník a v listopadu (7. 11.) předvedla
Divadelní společnost Julie Jurištové pohádku: O medvědu Ondřejovi a v prosinci (12. 12.)
Divadlo Pohádka z Prahy přineslo vyprávění pod vánoční stromeček složené z řady koled
a ze dvou pohádek čerpajících z klasických pohádkových námětů a příběhů o betlému
pod názvem Tři pohádky na Vánoce aneb Půjdem spolu do Betléma.
Představení pro žáky II. stupně základních škol a střední školy zahájila 10. dubna
2013 beseda Josefa Klímy – Zločin kolem nás. Šlo o přednášku spojenou s besedou o
kriminalitě, která vycházela ze skutečných případů, které autor natáčel pro pořady Na
vlastní oči a Soukromá dramata. Pořad byl zaměřen na mezní situace, kdy se mladí lidé
mohou stát oběťmi i pachateli trestné činnosti. V novém pásmu cestovatelů Miloše a
Kateřiny Motani VIVA MEXICO! – Yucatan, Baja California a tacos se posluchači seznámili
s mayskými pyramidami a pronikli do mayské, aztécké a olmécké kultury, jejich záhad a
tajů či rituálních obřadů. 18. dubna mohli žáci a studenti zhlédnout dvě tragické
jednoaktovky spisovatele Václava Havla na téma slovní manipulace, lidského odcizení
Audience a Vernisáž.
Pořady pro děti a jejich rodiče proběhly během roku tři: O dvanácti měsíčkách (17.
2.) jako nedělní pohádka pro celou rodinu; Ferda Mravenec (13. 10.) – pohádka pro malé
i velké plná dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek
Ondřeje Sekory a divadelní představení pod širým nebem Mrazík na motivy známé ruské
pohádky o Ivánkovi a Nastěnce (12. 12. na náměstí Přemysla Otakara). Ve spolupráci byl
pak uspořádán Dětský maškarní ples ve Velkém sále Záložny (9. 3.), dvě dětská
představení pořadatele SECY MUSICall Nymburk (9. 5.); divadelní představení pro žáky I.
stupně s pořadatelem RS při ZŠ Jungmannova (19. 6.) a Vánoční dětská diskotéka ve
Velkém sále Záložny (14. 12.), kde pořadatelem byl DDM Litovel.
Pro děti ze základních i mateřských škol se MK snaží vybírat jak pořady hudební,
loutkové a pohádkové, tak i naučné a výchovné. Osvědčily se také pohádkové neděle
pro nejmenší děti a návštěvnost se rok od roku zvyšuje. Letos zaujalo především nádhernou
scénou a barevnými kostýmy představení Ferda Mravenec dle předlohy známého
pohádkového příběhu. Největší úspěch mělo však v předvánoční době divadlo pod širým
nebem – Mrazík. Herci podali výjimečný výkon, navzdory mrazivému počasí zvládli rychlé
převleky i měnit scénu. Kostýmy opět nádherné, tak jak je známe i z ruské filmové
pohádky. Pro děti z II. stupně ZŠ byl jistě přínosný pořad Josefa Klímy o kriminalitě mládeže.
Zaujala také diashow manželů Motani.

276

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
KURZY, WORKSHPY, BESEDY, AUTOGRAMIÁDY
Těchto akcí bylo v roce 2013 29, z toho 16 besed. Ke kurzům, workshopům, besedám a
autogramiádám lze přiřadit Kurzy tvoření pod vedením Hanky Slané (Valentýnské tvoření
5. 2., zdobení ubrouskovou technikou 12. 3. a 17. 4. šití látkové květinky KANZASCHI);
taneční kurz pro náctileté – začátečníci (6. 9. – 16. 11., 69 účastníků), taneční kurz pro
dospělé - začátečníci (6. 9. – 8. 11., 22 párů), kurz orientálních tanců (23. 9. – 18. 11., 8
lekcí, 25 účastnic). Reportér Josef Klíma v pořadu Na vlastní uši vyprávěl o cestách do Asie
i Ameriky, o meditacích v budhistickém klášteře i o osobních setkáních se známými
kriminálními postavami (9. 4.). Rozloučení s tvorbou spisovatelky Jarmily Cholinské
s přednesem ukázek z jejích sbírek, výstavka ilustrací a fotografií z knih i koutek
„šlendriánství“ za hudebního doprovodu skupiny Střemkoš - to vše bylo součástí setkání
s autorkou 7. 11. v Malém sále Záložny. Diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů
Kateřiny a Miloše Motani: VIVA MEXICO! – Yucatan, Baja California a tacos bylo 20. 11.
předvedeno i pro dospělé ve Velkém sále Záložny. Poslední akcí tohoto typu pořadů bylo
Adventní tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením floristky z Olomouce 30.
11. 2013. Celoročně pracovaly kurzy latinskoamerických tanců CARAMBA I. a II., které
navštěvovalo 26 zájemců a roztleskávačky – starší žákyně GOLDEN BEES (31), mladší
žákyně TEENY TANY (27) a předškolní děti MINI TEENY TANY. Vedoucími byly Miroslava
Tchírová a Lenka Bohuslavová. Litovelské roztleskávačky Golden Bees v roce 2012-2013
navštěvovalo 43 dívek a byly rozděleny do tří věkových skupin: 1. skupina nejmenších
dívek ve věku od 3 do 6 let se zúčastnila vystoupení na dětských karnevalech, Litovelských
slavnostech, Hanáckých Benátkách a příležitostných akcích; 2. skupina starších dívek
Golden Bees Ladies ve věku od 7 do 10 let se zúčastnila vystoupení na plesech v Litovli a
blízkém okolí, soutěže mažoretek a roztleskávaček v Ostravě (4. místo), soutěže O litovelský
pohárek (3. místo), vystoupení na Litovelských slavnostech, Hanáckých Benátkách a
společně s nejstarší skupinou vystoupila na silácké soutěži G. Frištenského; 3. skupina
nejstarších dívek Golden Bees ve věku od 11 do 17 let vystoupila na plesech v Litovli a
blízkém okolí, na zasedání Seniorklubu Litovel, zúčastnila se soutěže v Ostravě (4. místo),
soutěže O litovelský pohárek (3. místo) a v miniformaci 2. místo.
Ve spolupráci proběhly následující akce: besed a „Senioři v dopravě“ a prezentace
Odboru sociálního MěÚ (13. 2. v Malém sále Záložny), s Mgr. Pavlem Procházkou,
vedoucím odboru - 38 účastníků, pořadatel Seniorklub Litovel; Beseda o myslivosti s MVDr.
Vojtěchem Grézlem a RNDr. Jiřím Zbořilem, (27. 2., 42 účastníků), pořadatel Seniorklub
Litovel; Prezentace modelu sochy Gustava Frištenského - (4. 3., Koncertní sál MK) prezentace sochy za přítomnosti akademického sochaře Jiřího Fingera a představitelů
města; Prezentace Mikroregionu Litovelsko s manažerkou Mikroregionu paní Evou
Vaňkovou (10. 4., Malý sál Záložny, 42 účastníků), pořadatel Seniorklub Litovel; Albánie
nejen na kole (21. 5., klubovna MK) - pořadatel hanácký dobrodruh, průvodce
cykloexpedičních zájezdů Pavel Vrbík; Litovelské homeopatické fórum (30. 5 – 1. 6.,
prostory MK Litovel) - odborné přednášky a workshopy, pořadatel MUDr. Hana Váňová,
Homeopatická lékařská asociace; Prezentace Muzejní společnosti Litovelska, o. s. a MAS –
Moravská cesta (12. 6., Malý sál Záložny, 30 účastníků)) s Mgr. Zdenou Frištenskou a Mgr.
Robertem Najmanem, pořadatel Senioklub Litovel; Prezentace Litovelských novin (25. 9.,
Malý sál Záložny, 22 účastníků) s redaktorkou novin Mgr. Helenou Kaštilovou, pořadatel
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Seniorklub Litovel; Prezentace Charity Litovel a Mateřského centra rybička (16. 10., Malý
sál Záložny, 30 účastníků) s ředitelkou Charity Litovel, pořadatel Seniorklub Litovel; Beseda
s Petrem Linduškou (23. 10., Malý sál Záložny, 52 účastníků), pořadatel Seniorklub Litovel;
Setkání s certifikovanými výrobci (6. 11., Koncertní sál MK), pořadatel MAS Moravská cesta;
Beseda o Bajkalu (13. 11., Malý sál Záložny, 36 účastníků) s cestovatelem Jiřím Škůrkem,
pořadatel Seniorklub Litovel; Setkání s vedením Města Litovel a vedoucími
spolupracujících organizací (27. 11., Koncertní sál MK Litovel, 104 účastníků) Seniorklub
Litovel; Ježíškova dílnička (9. – 10. 12., Koncertní sál MK), výroba vánočních ozdob a
dekorací v rámci Vánoční výstavy, pořadatel DDM Litovel.
V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládaly především
taneční lekce, o které je stále velký zájem. Letos byly také otevřeny kurzy tvoření. Vysokou
návštěvnost mělo tradiční adventní tvoření. Atmosféra výborná, ženy i děti si přišly vyrobit
adventní věnce a vánoční dekorace, poslouchaly koledy, mohly si zakoupit punč i
perníky. Nadále přetrvává úzká spolupráce s místním Seniorklubem, který některé akce
samostatně pořádá. Senioři se také aktivně účastní kulturních akcí MK, k čemuž určitě
přispívá dotace Města na jejich zlevněné vstupné. Velký úspěch mělo i Homeopatické
fórum. Odborné přednášky přilákaly mnoho zájemců z celé republiky a několik dní zaplnily
všechny koncertní i klubové prostory Městského klubu.
ZÁBAVNÉ POŘADY A OSTATNÍ AKCE
Během roku 2013 se jich uskutečnilo celkem 20. Zahájil je Filmový festival zimních
sportů (4. 1., Malý sál Záložny) - šokující výkony a skvělé záběry, sníh, led a adrenalin ve
filmovém zpracování, pořadatel Rosťa Navrátil; Život je kabaret (16. 1., Koncertní sál MK) pořad plný veselých historek, vtipů a muzikálových melodií v podání známého baviče,
imitátora a zpěváka Libora Pantůčka a jeho hostů; Španělský večer s Carmen (25. 2.,
Koncertní sál MK) - árie z Bizetovy opery Carmen zpívala Edita Adlerová za doprovodu
kapely LA MAGIA DEL FLAMENCO a celý program doplnilo vystoupení tanečnice
flamenca Loly Karpenko z Běloruska; Přendite si splknót (21. 3., Koncertní sál MK) – pořad
pro přátele hanáckého nářečí, pořadatel: Hanácká ambasáda; Filmový festival Expediční
kamera (29. 3., Malý sál Záložny) - filmy o skutečném životě, o dobrodružství, divoké
přírodě, extrémních zážitcích i sportech, pořadatel Rosťa Navrátil; Halina Pawlowská –
One Woman Show Strašná nádhera (28. 5., Velký sál Záložny) - pořad Haliny Pawlowské o
tom, jak těžké je udržet si formu, když jsi mimo normu! Aneb co vždycky zabere na muže!
Komediální příběhy o manželství, milencích, jídle a showbyznysu; Přendite si splknót (20. 6.,
Koncertní sál MK) – Zaspomináme – ešle sme také kdese bévale mlsni jak koza?, host
Hanácká mozêka, pořadatel Hanácká ambasáda; Přendite si splknót (19. 9., Koncertní sál
MK) – Bôde to o tém, co chcemê dělat dál, po tech prvnich deseti letech, host Hanácká
mozêka, pořadatel Hanácká ambasáda; Komici, s. r. o. (22. 10., Velký sál Záložny) - Miloš
Knor, Ruda z Ostravy a Tomáš Matonoha ve stand-up celovečerním představení
vycházejícího z pořadu„Na stojáka“ kabelové televize HBO; Filmový festival zimních sportů
– „SNOW FILM FEST“ (12. 11., Malý sál Záložny) - šokující výkony a skvělé záběry, sníh, led a
adrenalin ve filmovém zpracování, pořadatel Rosťa Navrátil; Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu (29. 11., náměstí Př. Otakara), účinkovaly děti z mateřských a
základních škol z Litovle a okolí; VII. slet čertů, Mikulášů a andělů (5. 12., náměstí Př.
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Otakara) - tradiční soutěž o nejlepších masku pro děti a dospělé, včetně zábavného
programu na náměstí: zapisování hříchů u Lucifera, Ježíškova pošta i s Mikulášem,
umělecký kovář, Příhody kluka Bombarďáka – interaktivní hudebně-divadelní představení,
koncert kapely Black Rose a jako každý rok vystoupily děti z místních základních a
mateřských škol a na závěr ohňová show; Česko zpívá koledy a koncert kapely Fleret (11.
12., náměstí Přemysla Otakara) – vystoupení kapely Fleret s pásmem vánočních
valašských i klasických koled a s největšími hity, vystoupení folklorního souboru Hanačka
z Litovle, zpívání koled s Olomouckým deníkem, rádiem Impuls a s PS Senzakord; Vánoční
hody s kapelou Bujabéza (13. 12., nám. Př. Otakara) – farmářské trhy s možností nákupu
specialit od místních farmářů, vypouštění balonků štěstí a koncert kapely Bujabéza.
Ve spolupráci: Dívka roku ČR 2013 (2. 2. 2013, Velký sál), pořadatel DDM Litovel;
Toulky Litovelským Pomoravím (1. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova), 14. ročník turistického
pochodu určeného pro pěší i cykloturisty, Minitoulky pro rodiče s dětmi centrem města,
soutěže o ceny, pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova; Litovelské
slavnosti (14. 9.), pořadatel: CK Bavi: „Řvali až spadli – aneb poslední bobří výprava“ (30.
10., Velký sál Záložny, 150 účastníků) – vystoupení komediální skupiny Maniaci
k Mezinárodnímu dni seniorů, pořadatel Seniorklub Litovel a CK BAVI; Dětská taneční
soutěž O zlatou rybičku “ (10. 11. Velký sál Záložny v Litovli), pořadatel DDM Litovel; 16.
ročník prodeje vánoční hvězdy (29. 11., vestibul MK) - pořádalo Sdružení Šance - sdružení
rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v
Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli.
Vánoční pořady na náměstí se stávají největšími akcemi roku. I přes chladné počasí
mají několikatisícovou účast. Po tradičních akcích jako je Rozsvícení vánočního stromu
(letos kromě vánočních pásem místních sborů doplněné o vystoupení obrovských andělů
na chůdách a hlavně o nádherný ohňostroj), Slet čertů a Mikulášů s tradiční ohňovou
show a Farmářské trhy opět s vypouštěním balonků štěstí se letos poprvé město zapojilo do
celorepublikové akce, kdy se ve stejný okamžik na různých místech republiky společně
zpívají koledy. Také tato akce, které předcházel koncert oblíbené kapely Fleret, měla
obrovskou účast a určitě se také stane tradicí. Velký ohlas měla na vánočním náměstí
také pohádka Mrazík. Velkou oblibu mají rovněž zábavné pořady. Letos se líbil pořad
Haliny Pawlovské i stand-up comedy „Komici, s.r.o.“ Hlavně senioři chodí zase na
pravidelné pořady přátel hanáckého nářečí „Přendite si splknót“. Městský klub již několik
let podporuje Dětskou kliniku FN Olomouc, oddělení onkologicky nemocných dětí. Díky
naší propagaci se výrazně zvýšil prodej vánočních hvězd ve vestibulu Městského klubu.
PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE
Plesů a zábav bylo v roce 2013 uspořádáno 12: Zahajovací ples MK (1. 1., Velký a
Malý sál Záložny) - hrála šternberská skupina GAMA, na programu byla polonéza ZŠ
Jungmannova, roztleskávačky Golden Bees, Caramba, kouzelnická show Jiřího Hadaše –
finalisty Česko – Slovensko má talent, občerstvení a tombola byly zajištěny; XXVII. Hanácké
bál (23. 2., Velký a Malý sál Záložny), hráli:: taneční skupina Fantastic Band (Velký sál),
Hanácká mozeka (Malý sál), vystoupil folklorní soubor Hanačka; Prodloužená tanečního
kurzu pro začátečníky (11. 10., Velký sál Záložny); III. Velký podzimní country bál (19. 10.,
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Velký sál Záložny) - vystoupila country kapela Náhoda, Country Expres Olomouc a taneční
skupina Colorédo; Závěrečná kolona (16. 11., Velký a Malý sál Záložny).
Ve spolupráci: Společenský ples RS při ZŠ Jungmannova (18. 1., Velký sál Záložny),
pořadatel RS při ZŠ Jungmannova; Společenský ples Mikroregionu Litovelsko, (25. 1., Velký
sál Záložny), pořadatel Mikroregion Litovelsko; Společenský ples CK BAVI, (9. 3., Velký sál
Záložny), pořadatel CK BAVI; Taneční zábava (16. 3., Velký sál Záložny), pořadatel Petr
Grossmann; Taneční odpoledne „Vítání jara a loučení se zimou“, (3. 4., Koncertní sál), 61
účastníků, pořadatel Seniorklub Litovel; Maturitní ples, 13. 12., Velký sál Záložny, pořadatel
RS při GJO. Tradičním se již stává Podzimní country bál. Letos to byl již jeho III. ročník.
Střídající se country kapely, krátké výuky tanců, tombola, závěrečný kankán a výborný
guláš, to vše dohromady zajistilo výbornou atmosféru. Účastnili se však opět spíše
přespolní.
HANÁCKÉ BENÁTKY, celoměstská akce, sobota 8. června
Hanácké Benátky se uskutečnily v Litovli již po jedenácté druhou červnovou sobotu,
tedy 8. 6. 2013 od 9.45 do 23.30 hod. Program byl bohatý a rozmanitý, zahrnoval různé
hudební žánry tak, aby oslovil návštěvníky různého věku a zájmů a přilákal do Litovle
diváky z okolí, ale i z jiných krajů. Na náměstí probíhal program na dvou scénách,
vystoupení profesionálních zpěváků a zpěvaček střídala vystoupení místních tanečních a
hudebních skupin (roztleskávačky Golden Bees a Teeny Tany, mažoretky Linet Bells,
taneční skupina Kaster DDM Litovel a skupina latinskoamerických tanců Caramba),
nechyběla ani trocha hanáckého folklóru – který předvedl folklorní soubor Hanačka za
doprovodu Hanácké mozêke. Příznivci irské a keltské hudby si zazpívali se skupinou KELT
GRASS BAND. Zejména mladým bylo určeno vystoupení zpěvačky Olgy Lounové
s kapelou, následovala slovenská skupina POLEMIC, po níž se zaplnilo celé náměstí
mladšími i staršími příznivci legendární skupiny OLYMPIC. Legendu vystřídala křehká krása
modelek při módní přehlídce modelů Luďka Hanáka, kterou ocenili ženy i muži svým
potleskem, čtyřicátníci si zavzpomínali na studentská léta se skupinou MŇÁGA A ŽĎORP,
aby je vystřídali příznivci skupiny PUB ANIMALS, mládež si zařádila i se slovenskou skupinou
INÉ KAFE, kterou na závěr vystřídala a všechny mile naladila skupina WOHNOUT. Horký letní
den završil úžasný ohňostroj nad rybníkem v parku u Gymnázia Jana Opletala.
Scéna v parku Míru byla zónou odpočinku a pohody byla určena hlavně dětem,
zahrnovala dopolední soutěže a tvořivé dílny připravené Základní školou Litovel Jungmannova ul.; divadelní představení divadla Studna – vtipná a veselá pohádka O
Všudybylovi i dobrodružná Pohádka o Syndibádovi potěšily srdce nejen dětí, ale i rodičů a
prarodičů, stejně jako Dětský loutkový ateliér, v němž si děti mohly vlastnoručně vyrobit
svoji loutku. Pro děti byly po celý den připraveny také netradiční dovednostní hry, ukázka
orientálních tanců a odpoledne si mohly sáhnout na živá zvířata v MiniZOO při
chovatelském kroužku DDM. Tradičními se již staly výstupy na radniční věž a jízda na
pramicích po Nečízu (jedním z ramen řeky Moravy protékajícím pod náměstím) a jízdy
koňským spřežením. Výstavy nachystaly Muzeum Litovel a Fotoklub Litovel. Součástí
Hanáckých Benátek byly také farmářské trhy u Muzea, kde se nabízely zejména místní
speciality od sýrů, po koláče či klobásy…
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Polední krátký déšť trochu ochladil rozpálené náměstí a obdivovatele Olgy
Lounové, zahnal na chvíli pod deštníky, ale neodradil diváky ani rodiče s dětmi. A slunce
brzy znovu přilákalo děti na náměstí na atrakce v podobě velkého nafukovacího
kamionu. Můžeme tedy říci, že Hanácké Benátky se i po jedenácté vydařily a program
měl úspěch, o čemž svědčí tisíce spokojených diváků.
Tato akce se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře Olomouckého
kraje a štědrých sponzorů. Náš pohled na akci najdete v kapitole Slavnosti. Tak hodnotí
Hanácké Benátky 2013 ředitelka MK Bc. Hana Vogelová.
Další Hanácké Benátky jsou již za námi. Jsem ráda, že jste nám zachovali přízeň a
druhou červnovou sobotu jste došli na tuto již tradiční celoměstskou akci. A že Vás bylo
téměř 5 000, snad svědčí o tom, že program, který jsme pro Vás nachystali, byl zajímavý.
I když se na přípravách podílí hrstka zaměstnanců Městského klubu Litovel, v den
akce se neobejdeme bez spousty pomocných brigádníků a dobrovolníků, kterým tímto
velmi děkuji. K hladkému průběhu přispěli velkou měrou také „lidé ze zákulisí“ – zvukaři,
pódioví technici a moderátor. Poděkování patří také pyrotechnikům, vodákům, hasičům,
ochrance, místní policii, pracovníkům informačních center, Technickým službám a
samozřejmě všem účinkujícím, a to jak profesionálům, tak i místním zájmovým útvarům,
tanečním kroužkům, spolkům, ZŠ Jungmannova a všem, kteří se podíleli na doprovodných
programech.
Mediálně akci podpořily organizace: Rádio Čas, Český rozhlas Olomouc, Rádio
Rubi, Rádio Haná, Olomoucký deník, Litovelské noviny, Mladá fronta dnes, Oáza a další…
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 také zachovat díky těmto sponzorům: Pivovar Litovel a.s., PAPCEL a.s., HTM
Sport s.r.o., OSŽ Slovakia Hotel Skalka, Pacifik a.s., Litovelská cukrovarna a.s., ORRERO a.s.,
Kimberly-Clark s.r.o., HOPAX s.r.o., EUROPASTA SE divize Adriana, Městská teplárenská
společnost a.s., VHS Čerlinka s.r.o., Apartmány Pekin, Autoškola Jaroslav Skála, .A.S.A.
odpady, s.r.o., Hanácká kyselka s.r.o. a další… Ještě jednou Vám všem děkuji a těším se
na setkávání s Vámi u všech kulturních akcí, které pro Vás pořádáme. Za organizátory
ředitelka Městského klubu Litovel Bc. Hana Vogelová.
Tato celoměstská akce se koná pod tímto názvem již po jedenácté a to vždy druhou
sobotu v červnu. Hanácké Benátky se konají již od r. 2001 (v roce 2003 přerušilo konání
akce budování kanalizace na náměstí, v r. 2004 ji překazilo tornádo). První ročníky byly
zaměřené pouze dobově a program zajišťovali místní dobrovolníci a amatérské kapely.
Návštěvnost byla nízká a přišli zejména Litoveláci. Ve vedení Městského klubu Litovel se
snažili, aby tato akce prezentovala naše město, aby byla nejen pro místní obyvatele, ale
stala se atraktivní i pro okolní region. Je také důležité, aby byl program pestrý žánrově, pro
všechny věkové kategorie, zkrátka, aby si tam každý našel to své. To se podařilo a
vzhledem k tomu, že akci navštíví okolo 5 až 7 tisíc návštěvníků, a že se o ni zajímají noviny,
rozhlas i televize s kladným ohlasem, je zřejmé, že tento tým dělá svou práci dobře.
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky činila
v roce 2013 – 282.995,30 Kč (pro srovnání v r. 2012: 401.454,70 Kč, v r. 2011: 390.000 Kč, v r.
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2010: 358.000 Kč, v r. 2009: 332.000 Kč). Pokles částky souvisí s nižší dotací Olomouckého
kraje.
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Součástí bylo 9 koncertů a 4 filmy. První z akcí, FOLKOVÉ POMORAVÍ se konala 28. 6.
ve vodácké restauraci Loděnice v minifestivalu živé hudby – účinkovali NOACO, ROHÁČI,
KOFE@VLNA. Koncerty v areálu nádvoří MK: PIŇOVŠTÍ KANCI – 6. 7., večer s harmonikou;
TRIGON - 12. 7., posezení u směsice písní mnoha žánrů; HB BAND 13. 7., večer s tradičním
jazzem; RAMAHE BAND – 19. 7., posezení u směsice písní mnoha žánrů; STŘEMKOŠ 20. 7.,
večer s blues a chansonem; METALLICA REVIVAL, 26. 7., trash metalový večer; ŠUMICA, 27.
7., posezení u cimbálu.
LETNÍ KINO na náměstí Přemysla Otakara:
SIGNÁL, 4. 8., nám. Př. Otakara, komedie s prvky dramatu režiséra Tomáše Řehořka
v hlavní roli Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek;
PROBUDÍM SE VČERA, 5. 8., sci-fi komedie režiséra Miloslava Šmídmajera, v hlavní roli Jiří
Mádl, Eva Josefíková a Filip Blažek;
PERFECT DAYS, 6. 8., romantická komedie režisérky Alice Nellis, v hlavní roli Ivana Chýlková
a Vojtěch Kotek;
OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepika Hnátka, 7. 8., sportovní komedie režiséra Jana
Prušinovského, v hlavní roli Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota …
Dramaturgie litovelského kulturního léta zůstala stejná. Byly zařazeny oblíbené akce:
Folkové Pomoraví (již VIII. ročník, kde nejvíce zaujala kapela Roháči z Lokte), koncerty na
nádvoří Městského klubu, kde je dána příležitost místním amatérským kapelám různých
žánrů a Letní kinematograf na náměstí, který přilákal hodně diváků. Dle obrovského zájmu
můžeme usuzovat, že zrušené kino v Litovli chybí.
ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU
KANTIKA - smíšený pěvecký sbor MK Litovel
K žádným zásadním změnám za rok 2013 nedošlo. Rámec základního repertoáru
zůstává stejný a nemá žádné žánrové omezení. Repertoár se neustále rozšiřuje o nově
nacvičené skladby. Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr
dobrovolných 20 řádných členů, z toho 15 žen a 5 mužů. Sbor postupně opouští věkově
nejstarší členové, případně ti kteří se přestěhovali za prací nebo za životními partnery.
Proto je třeba sbor doplňovat novými zpěváky. V roce 2013 takto odešly 2 členky a nové
2 členky posílily náš sbor. Stále pociťujeme potřebu mužských hlasů – tenor a bas.
Nicméně na kvalitě přednesu se pokles členské základny neprojevil a posluchačům byl
vždy předveden kvalitní a hlasově velmi vyrovnaný výkon.
Výsledky roku 2013 byly nad očekávání dobré a celkem bylo po celé republice
předvedeno: 1 koncertní pásmo – PíseňFest Odry 2013, 1 koncertní pásmo – Bzenec 2013,
1 koncertní pásmo – Klimkovický podzim 2013, 2 koncerty - Česká vánoční mše s Palorou
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(Písařov, Litovel), 3 koncerty – Česká vánoční mše pod vedením p. Cíby + SPS Šternberk +
Uničov + Mor. Filharmonie ( vystoupení - Šternberk, Uničov, Štěpánov), 1 koncert – Nové
Zámky, 1 koncert – Luká – celkem 10 vystoupení.
Sbor hodnotí nejvýše vystoupení se sborem Palora, kdy se jevil zvuk smyčcového
kvarteta, varhan i výkony zpěváků v naprosté rovnováze. Největší ohlas
měli na
vystoupení na pěvecké přehlídce, kterou pořádal SPS JAROSLAV – Bzenec
(Jitka
Jablonická, Rostislav Valenta). Na přehlídce pěveckých sborů v Odrách a Klimkovicích
byla odbornou porotou konstatována nadprůměrná kvalita přednesu i šíře předváděného
repertoáru. Ve Šternberku byla Kantika pozvána ke spolupráci na příští rok na projektu
s Moravskou filharmonií. Kantika plánuje účast minimálně na 2 koncertních pásmech,
případně i zájezd do Polska (Mikolow). Dále jsou již v jednání 2 koncerty v Luké a Náměšti
na Hané. Další vystoupení dosud nejsou potvrzena, nicméně máme poptávky na
vystoupení nejen z okolních obcí a nebráníme se ani spolupráci s dalšími sbory na větších
hudebních projektech. Sbor si pro rok 2014 klade za cíl posílit členskou základnu ve všech
hlasech.
FOTOKLUB PŘI MK LITOVEL – skupina fotografů místního regionu
Přehled výstav a akcí Fotoklubu Litovel za rok 2013: Snímky Jindřicha Buxbauma
(Židovské muzeum v Praze, leden); Turecko-Orient na dosah ruky - Radek Opluštil (Dům
soc. služeb Mor. Třebová, únor); Ješiva v Kyjevě - Jindřich Buxbaum (Hagibor Praha,
březen); Expedice po jihozápadu USA - Pavel Dačický (Čajovna Kratochvíle Olomouc,
duben); „Ohlédnutí“ - autorská výstava - Miroslav Pinkava (MK Litovel, červen);
Fotografie J. Buxbauma - festival Židovské kultury (Holešov, červenec);
Putování po
jihozápadu USA - Pavel Dačický (Zámek v Hranicích, červenec); Ješiva v Kyjevě - J.
Buxbaum (Židovský obecní dům Boskovice, září); Autorská výstava - J. Buxbaum (MK
Litovel, září); Mazal TOV! - J. Buxbaum (Synagoga Loštice, říjen); Facelifting - Johanka
Francesco (Té and café Olomouc, říjen); Kyjevská Ješiva - J. Buxbaum (Městská knihovna
Šumperk, listopad); Šalom Izrael ve fotografii - J. Buxbaum (Knihovna UP v Olomouci,
říjen); Putování po Aljašce - Pavel Dačický (Té and Café Olomouc, listopad); Máme rádi
zvířata - Jan Novák (MK Litovel, listopad); Mazal TOV! - J. Buxbaum (Brněnské Židovské
muzeum, prosinec); „Postřehy“ - Pavel Čunderle (Měst. divadlo Bruntál, prosinec); Zvířata
kolem nás -Jan Novák (Dům sociálních služeb Mor. Třebová, prosinec).
Ocenění a společné výstavy členů Fotoklubu: MAS Moravská cesta – fotosoutěž
„Cesty na Moravské cestě“ 1. místo Miroslav Pinkava, 2. ročník celostátní soutěže fotoklubů
– 2. místo. Fotografická soutěž města Bruntálu „ Lidé Bruntálska“ Pavel Čunderle 1. místo.
Trvalé výstavy členů fotoklubu jsou v restauracích „U dvou císařů“ v Uničově a ve Třech
Dvorech. Účast na fotofestivalu v Moravské Třebové – květen. Účast na Open – air Foto
festivalu v Českém Krumlově 8. – 9. června - Velký soubor fotografií.
STUDIO ATELIÉR
Skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve Výstavní síni
Městského klubu, ale také po celé republice. Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí Studia
Atelier - výrobce šperků pan Jiří Tomanec, který tak jako keramička Miluše Hlavinková, se
zúčastňuje jarmarků po celé republice. O jejich umělecké výrobky je velký zájem.
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KINEMAKLUB – kabelová televize
Díky aktivním členům může veřejnost zhlédnout záznamy z našich kulturních akcí.
HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé hanáckého nářečí
Činnost nadšenců v uplynulém roce byla zaměřena především na vystoupení v
Koncertním sále MK Litovel. Opět vystoupili se zábavnými pořady v Hanáckém nářečí pod
názvem Přendite si splknót. Tento pravidelný program mluveného slova v hanáckém
nářečí bývá kombinován v součinnosti s „Hanáckó mozêkó“ a měl v uplynulém roce
průměrnou návštěvnost kolem 50 diváků. Jsou provedeny i záznamy na CD v plném
rozsahu. Stálými členy jsou: Zdeněk Braný, Jaromír Hlavinka st., Petr Linduška, Miloslava
Flášarová, Miloslava Calábková (dočasně nezapojená) a Karel Vinkler. V programech po
dohodě vystupují i hosté, povětšinou členové z kapely, nebo „získaní“ vypravěči
v hanáčtině (Iveta Navrátilová, školák Martin Havlíček).
Za zmínku určitě stojí i to, že jeden z členů - knihkupec Petr Linduška, ze zábavných
historek prezentovaných při těchto pořadech, každoročně vydává knihu parafrází na
hanácké pověsti, svérázných fejetonů, úvah, roztomilých básní, to vše kořeněné
hanáckým zemitým humorem. Po knihách „Tož tak“, „Tož bať“ a „Tož deť“, to byla kniha
„Hanácká konverzace“.

MK podporuje: HANAČKA – folklorní soubor; SENIORKLUB Litovel; SENZAKORD o. s. –
smíšený pěvecký sbor; COKOLIV – kapela.
Městský klub zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské
služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Souborům jsou dle možností
poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví,
propagace a uplatnění při akcích pořádaných Městským klubem i jinými pořadateli).
SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2013
Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: ZUŠ Litovel (vystoupení
dětí ze ZUŠ při vernisážích MK); TIC Litovel (předprodej vstupenek na akce MK,
propagace); Dům dětí a mládeže Litovel (spolupráce na vánoční a velikonoční výstavě,
vystoupení tanečních kroužků na Hanáckých Benátkách aj.); SOŠ Litovel (občerstvení,
cukrářské dekorace na vánoční a velikonoční výstavě); Školní jídelna, Studentů
(občerstvení); ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná, GJO Litovel, mateřské školy (aktivní účast na
akcích pořádaných MK, vystoupení při Hanáckých Benátkách a vánočním náměstí);
Seniorklub Litovel (aktivní účast na akcích pořádaných MK, besedy); Římsko-katolická
farnost Litovel (koncerty v kostele a kapli); Církev československá husitská Litovel; Muzeum
Litovel; Charita Litovel; Městská knihovna Litovel; Správa CHKO Litovelské Pomoraví ; EKO KOM, a. s. (ekologické hry pro děti); .A.S.A., odpady Litovel, a. s.; Mediální partner - RÁDIO
ČAS aj.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2013
Poskytování nájmů trvale: Karaoke bar, Advokátní kancelář JUDr. Calábkové,
Pedagogicko-psychologická poradna, Folklorní soubor Hanačka, Prodejna Mozaika - Petr
Hájíček, Prodejna Rakola – Radek Kohoutek, Kapela Cokoliv, Senzakord, o. s., DDM Litovel
– Klub mladých (od 1. 9. 2013).
POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ
Prostory Městského klubu byly využívány i jinými pořadateli kulturních,
společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které Městský klub zajišťoval
buď jako spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb. Také sloužily jako
nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových činností. Vytíženost sálů a
prostor budovy MK byla v roce 2013 maximální.
PERSONÁLNÍ OBLAST
Zaměstnanci MK: Městský klub zaměstnává sedm stálých pracovníků, což je značný
radikální pokles z patnácti osob, které pracovaly v Městském klubu po jeho zřízení. Je to
ředitelka, asistentka a propagační pracovnice, technik – údržbář, technik – elektrikář a
zvukař, uklízečka a provozářka a ekonomka a účetní (zástupkyně ředitelky). Mimo jiné
vykonávají tyto činnosti: zajišťování oblasti dramaturgie a produkce v kontextu s úkoly
Zřizovací listiny, poskytování kompletního kulturního servisu občanům, vyřizování grantů,
dotací a sponzoringu, výroba plakátů a propagačních materiálů, propagace činnosti
formou měsíčních programů zveřejňovaných: na plakátovacích plochách, v reklamních
skříních, na webových stránkách, formou e-mailových zasílání a formou reklamy v
masmédiích (rozhlas, MF Dnes, Olomoucký deník, Litovelské noviny, Olomoucký kulturní
zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info Olomouc, Kdy-kde-co Olomouc a
v kulturních rubrikách dalších periodik). Materiály se rozváží i do okolních obcí,
podnikových, školských a jiných zařízení. Dále je náplní práce součinnost s autorskými
organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj., ediční činnost, metodická pomoc souborům a
zájmovým skupinám, organizování kurzů, součinnost s dalšími kulturními subjekty města a
regionu, zajištění komplexního provozu, údržby a úklidu budov a místností ve správě MK,
zajišťování krátkodobých pronájmů sálů, technické zajištění pořádaných akcí, uzavírání
objednávek, smluv, zajišťování ubytování a stravování pro účinkující, předprodej
vstupenek, zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích, zajišťování
revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem, bezpečnost práce, vedení pokladny
a provozního účetnictví, inventarizace, vyřazování majetku, fakturace, rozpočty, mzdy a
odvody, komplexní vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, ti stávající vykonávají většinou
kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového
pracovníka, který je stanoven schváleným organizačním řádem. Jeho práci tak trvale
vykonává ředitelka MK. Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na
„Dohody o provedení práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné
a jiné služby, nutné ke kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. Vzhledem
k přidělení Turistického informačního centra pod Městský klub Litovel, bude od ledna 2014
přijata informační pracovnice na plný úvazek a další pracovník na ½ úvazek.
285

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
HOSPODAŘENÍ
Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční uzávěrku 2013, podrobný přehled
čerpání rozpočtu za rok 2013 a plánovaný rozpočet na rok 2014. Hospodaření organizace
je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je zájem veřejnosti o kulturní akce, které
připravuje. Další neznámou jsou tržby z doplňkové činnosti, které lze ovlivnit jen nepřímo. Je
třeba si uvědomit, že se zatím daří a naplánovaný rozpočet plní i přes to, že se ceny
kulturních pořadů, DPH a energií neustále zvyšují a přitom rozpočet zůstává již několik let
stejný, a že dopad finanční krize se samozřejmě odráží také v potenciální návštěvnosti
akcí. Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2013, který činil zisk po
zdanění 7 046,84 Kč. Hlavní činnost je ztrátová a ztráta je kryta doplňkovou hospodářskou
činností tj. příjmy z reklamy a nájmů.
GRANTY
Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013“ poskytl Krajský
úřad Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky: 100.000 Kč; Grant Města Litovel na
akce „Vánoce na náměstí“: 100.000 Kč.
NADACE
Nadace Český hudební fond poskytla MK v roce 2012 částku 13.000 Kč na koncerty
koncertní sezony 2012/2013 a v roce 2013 příspěvek 12.000 Kč na koncerty, které se budou
konat v roce 2014 (5. 2. a 14. 5. 2013). Nadace Bohuslava Martinů poskytla MK příspěvek
3.000 Kč na koncert Otvírání studánek (20. 4. 2013) a 3.000 Kč v roce 2013 na koncert KPH
14. 1. 2014; Nadace Leoše Janáčka podpořila částkou 2.000 Kč koncert KPH
v Mladečských jeskyních (22. 4. 2013).
DOTACE
Dotace – příspěvek na hospodaření od zřizovatele činil 4.230.000 Kč, z toho
nevyčerpaná částka na odpisy ve výši 1 263 Kč byla vrácena zřizovateli. Investiční dotace
na zprovoznění TIC v budově Záložny činila 580.000 Kč, k 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 327
289,50 Kč, jde o uhrazené faktury za stavební práce, topení, sádrokartonářské práce a
malování. Faktura za podlahy ve výši 99 868 Kč je čerpána a uhrazena až v lednu 2014,
také další úpravy budou prováděny a čerpány v roce 2014.
HLAVNÍ SPONZOŘI
Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů: 182.995,30 Kč na akci
Hanácké Benátky 8. 6. 2013 - hlavními sponzory byly: Pivovar Litovel a.s., Papcel a. s., HTM
Sport, s. r. o. Dalším významným sponzorem byla Vápenka Vitoul, s.r.o., přispěla 10 000 Kč
na koncert KPH v Mladečských jeskyních 22. 4. 2013 – účinkovali: Kateřina Šmídová
Kalvachová soprán, Pavel Švingr bas, Miroslav Sekera klavír.
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REKONSTRUKCE A INOVACE
V průběhu roku se podařilo MK realizovat z vlastních zdrojů MK: výměna počítačové
techniky, výmalba Velkého sálu Záložny včetně balkonu a lóží, stavební práce na
zprovoznění TIC v budově Záložny, markýza na nádvoří MK. Město Litovel provedlo:
výměnu oken na Záložně v prostorách nového TIC a zateplení stropu ve Velkém sále
Záložny.
VÝHLEDOVÉ INVESTICE
Pro zajištění technické způsobilosti objektu a jeho prostor je výhledově třeba mimo
základní údržby počítat se: zajištěním statiky šaten a jeviště, inovací osvětlení a
elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny, výstavbou technického výtahu na Záložně,
výměnou zbytku oken v budově MK a v Malém sále Záložny pro velký únik tepla, opravou
dvorního traktu včetně výměny oken a opravy střechy, vymalováním přístupového
schodiště ke Klubu mladých a chodby ve 2. patře, vymalováním Malého sálu Záložny a
schodiště, osobním výtahem pro vozíčkáře, výměnou opon ve Velkém a Malém sále
Záložny, výměnou okenních zatemňovacích závěsů, výmalbou zbytku kluboven, výměnou
dveří do vestibulu MK v 1. patře. Bude nutné vyřešit vlhnutí zdí v přízemí MK, rekonstrukci
WC v prodejně Mozaika a Karaoke baru (nájemce MK), výměnu dveří do fotokomory a
rekonstrukci Nečízu.
Městský klub Litovel uspořádal v roce 2013 celkem 171 akcí, kterých se zúčastnilo
cca 29 000 návštěvníků. Z toho: 6 divadelních představení, 30 koncertů (+ 9 koncertů
Kantiky mimo Litovel), 6 koncertů KPH, 14 výstav (+ 15 výstav členů Fotoklubu mimo
Výstavní síň MK), 16 pořadů pro děti, 16 besed, 2 kurzy společenského tance, 1 kurz
orientálních tanců, 2 kurzy latinsko-amerických tanců pro děti Caramba, 3 kurzy
roztleskávaček, 5 kurzů tvoření, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejich rámci 9
koncertů a 25 akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3
koncerty), 8 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů v rámci Letního kina,
12 plesů, zábav a tanečních večerů a 20 zábavných pořadů a ostatních akcí.
Dále se kolektiv Městského klubu podílel částečnou organizací, technickým
dozorem, úklidem a jinou přípravou na 267 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. Příjmy
z doplňkové činnosti (pronájmy) lze těžko odhadnout. Neustále rostou ceny kulturních
pořadů, energií i DPH a poplatků OSA. Přetrvávající finanční krize našich obyvatel se též
projevuje v návštěvnosti kulturních akcí. I přes tyto problémy lze konstatovat, že se daří
dodržet naplánovaný rozpočet a že ani letos návštěvníky akcí MK nezklamal.
Když člověk vidí to obrovské množství kulturních pořadů nejrůznějšího charakteru a
žánrů, musí si za nimi představit nejen obětavou práci pracovníků Městského klubu i řady
dalších spolupracovníků, ale také řadu problémů, se kterými se museli během roku
popasovat. Dokázali to obdivuhodně, a tak říkáme: Klobouk dolů, byla to fuška, ale stálo
to za to. Za málo peněz tedy bylo hodně muziky, a za to jim patří velký dík!
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34. LITOVELSKÉ NOVINY 2013
Vycházíme z textu článku Litovelských novin číslo 7/2013 „Litovelské noviny v proměnách
času“, který podle Lubomíra Šika zpracovala redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová.
Litovelské noviny vycházejí s více či méně dlouhými přestávkami již 122 let a za tu
dobu procházel proměnou nejen jejich vzhled, ale i název, obsah a zaměření. Poprvé
vyšly Litovelské noviny 27. března 1891, prvním redaktorem byl pan Josef Dostál, hostinský
na Záložně. Na konci 19. století, kdy bylo město dosud ve správě německých obyvatel,
měly noviny sloužit jako jeden z významných prostředků v českém volebním boji. Šlo o
čtrnáctideník, který byl tištěn v Arcibiskupské tiskárně v Olomouci, protože litovelský tiskař
Jahoda byl přesvědčený Němec. Roku 1896 však Češi volby nevyhráli, Dostál noviny
opustil a na jeho místo nastoupil Josef Dušek, příručí Rolnické záložny, který noviny vedl až
do roku 1902. Poslední číslo Litovelských novin vyšlo 26. září 1902, ale už od 4. října téhož
roku je vystřídal týdeník Selská stráž.
Vydavatelem i redaktorem týdeníku byl zemský a říšský poslanec Josef Svozil. Selská
stráž se prohlásila za nezávislý, vůči městské správě spíše opoziční týdeník. Neuveřejňovala
proto zprávy ze zasedání rady, velký prostor byl věnován obecným politickým otázkám a
mezinárodním informacím. Od 1. března 1924 se stala zemským orgánem Československé
rolnické jednoty sídlící v Prostějově, a přestala tak plnit úlohu místního tisku. Zástupci
pokrokových stran a korporací začali vydávat nové periodikum – Litovelský kraj, jehož
první číslo vyšlo 17. dubna 1924. Jeho majitelem i vydavatelem byl knihtiskař Albín
Smetana, hlavním redaktorem mlynář Alois Knajbl. Na podzim roku 1925 tiskař Smetana
zemřel, tiskárnu převzala jeho manželka se synem, ti ale od roku 1927 vydávání
Litovelského kraje vypověděli. Noviny převzalo za odstupné Vydavatelské družstvo, v jehož
čele stál starosta Knajbl. První číslo vyšlo 28. ledna 1927. Od roku 1928 byl redaktorem Josef
Heger. Od roku 1929 se noviny přejmenovaly na Litovelský a šternberský kraj a hlavním
redaktorem se stal Vladimír Novotný. Od roku 1931 se název ještě rozšířil na Litovelský,
šternberský a šumperský kraj za redakce starosty Chořelic pana Miroslava Vaňka, po jeho
smrti roku 1933 jej vydával mlynář Josef Zedník z Vísky. Poté se vydavatelé často střídali,
stejně jako redaktoři, snad je dobře zmínit v Litovli známá jména František Urbášek, Antonín
Jahoda a František Letocha. Od roku 1937 tiskla noviny místní tiskárna pana Josefa
Rohledera, což prospělo jejich kvalitě. Po německé okupaci se noviny vrátily k původnímu
názvu Litovelský kraj, svou rubriku zde mělo i Lošticko, nová součást litovelského okresu.
Válečné období vydávání národního tisku nepřálo, a tak v květnu 1941 přestaly tyto
noviny vycházet úplně.
Poválečné ticho bylo dlouhé – obnovený Litovelský kraj vycházel jen půl roku, ani
další pokus se čtrnáctideníkem Litovelsko neměl dlouhého trvání. Okresní osvětová rada
s redaktorem Josefem Vinklárkem se do jeho vydávání pustila v únoru 1947, po jeho
odchodu z Litovle se redakce ujal ředitel senické měšťanky Josef Husička. V závěru roku
1949 bylo vydávání Krajským národním výborem v Olomouci zastaveno. O běžném životě
ve městě tak po 40 let neinformuje žádný zpravodaj, náhražkou byl od září roku 1958 do
roku 1989 Kulturní kalendář Domu osvěty, který však podával informace pouze z oblasti
kultury.
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Po sametové revoluci 1989 inicioval obnovu litovelského tisku Mirko Spurník. Jeho
vydávání se ujalo Občanské fórum a v redakční radě vedle něj pracoval šéfredaktor
Lubomír Šik a členové redakční rady Jiří Bednář a Ladislava Doleželová (Kolpaková). První
číslo periodika, pro něž byl zvolen historický název Litovelské noviny, bylo vydáno u
příležitosti 1. máje 1990. Po volbách téhož roku se vydavatelem stala rada města, která
prací na novinách pověřila Městský klub Litovel a do jeho redakce tak přibyla jeho
ředitelka Jana Konečná. Změnila se grafika novin, vše se zpracovávalo na počítači,
součástí byly informace z radnice, místních podniků, kultury, sportu, noviny se také
věnovaly výročím osob, spolků i událostí. Po volbách od roku 1995 se šéfredaktorem novin
stal pan Petr Šrůtek, v redakční radě pracovali Lubomír Šik, Jiří Masopust, Josef Janků,
Václav Arnoš a Jana Konečná, kterou od roku 2000 vystřídal nový ředitel Městského klubu
Mgr. Jaroslav Krestýn.
Důležitou součástí redakce se stala již od roku 1996 paní Marie Hrubá. Od roku 2001
nahradil v redakci Jiřího Masopusta Mgr. Tomáš Pospíšil, který se ujal i tiskové přípravy
novin a výrazně proměnil jejich vzhled. V roce 2002 rozhodla městská rada, že noviny
budou vycházet pod nově vzniklým Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Litovel,
vydavatelem bude přímo Město Litovel a noviny budou mít svého profesionálního
redaktora. Tím se téhož roku stala dosavadní pracovnice Městského klubu Mgr. Jana
Motlová, kterou po jejím odchodu do důchodu vystřídala nynější redaktorka Mgr. Helena
Kaštilová. Litovelské noviny nyní vycházejí jako měsíčník v nákladu 1 200 výtisků a jsou
distribuovány kromě Litovle i do 13 vesnic v okruhu cca 10 kilometrů. Archivovány jsou ve
státních knihovnách včetně Národní knihovny a všechna čísla jsou uložena v archivu
kronik města a jsou k dispozici ve studovně Muzea Litovel. Od čísla 7/2013 vycházejí
Litovelské noviny v barevné úpravě (1., 2., 19., 20. strana je barevná) a v nové grafické
úpravě. Namísto původního programu Microsoft Publisher jsou vytvářeny v modernějším
programu Adobe InDesign. Kronikář je pravidelným přispěvatelem novin, snad již proto, že
je v pořadí již 9. Josefem, který má s novinami něco do činění!

35. CHARITA, MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Charita Šternberk vznikla na základě dobrovolného společenství šternberských
věřících. Arcibiskup olomoucký ji zřídil v roce 1991. Charita Šternberk je církevní právnická
osoba s vlastní právní subjektivitou, je registrována na Ministerstvu kultury (zařazena do
rejstříku 30. 10. 1996, pod číslem 8/1-02-722/1996), podle zákona 3/2002 Sb. o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Současně tvoří
základní složku Arcidiecézní charity Olomouc, která je součást Charity České republiky a je
členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis. Sídla má Charita Šternberk, Opavská
13, 785 01 Šternberk tato: Středisko Šternberk: Opavská 13, 785 01 Šternberk; Středisko
Uničov: Šternberská 497, 783 91 Uničov; Středisko Litovel: Vítězná 1129, 784 01 Litovel.
Vedení organizace: Ředitelka: Bc. Pavlína Vyvozilová, zástupce ředitelky a vedoucí
střediska Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová.
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Nejprve uvádíme hodnocení roku 2013, jak jej podává ředitelka Charity ŠTERNBERK
Bc. Pavlína Vyvozilová: „Na otázku, zda byl tento rok něčím výjimečný, se těžko odpovídá,
protože každodenní moje starost je o finanční zabezpečení chodu charity a o
zaměstnance, aby byli dobrým svědectvím křesťanské a milosrdné lásky k člověku našemu klientovi, a měli důstojné podmínky ke své práci. Výroční zpráva přináší prostor k
rekapitulaci a zamyšlení. Ráda bych vzpomenula již prvního malého výročí 5let od spojení
3 charit do šternberské děkanátní struktury. Čas i pracovitost hlavního vedení již vydává
plody v podobě srovnatelných parametrů ve všech charitních střediscích, s respektem k
jejich samostatnosti, kdy každé středisko reaguje na poptávku služeb ve svém
mikroregionu. Mé poděkování za celoroční práci patří všem zaměstnancům charity, také
dobrovolníkům Tříkrálové sbírky, kněžím, pastoračním asistentkám a farníkům za duchovní
doprovázení i modlitby. Nemohu zapomenout také na všechny podporovatele, jejich
loga či jména si můžete ve Výroční zprávě přečíst. Snad nám zachovají přízeň i v dalších
letech, protože věřím, že charitní dílo se bude i přes různé těžkosti rozvíjet dále. Mnoho
dobrého, co charita získává, je založeno na dobrých pracovních vztazích, kdy jsme již
získali důvěru a moc si toho ceníme. V loňském roce to byla například jednání s městem
Šternberk o koupi budovy charitního střediska na Opavské ulici, která vyústila k prodeji za
výhodných podmínek, které mohla charita akceptovat. Dále je to dlouhodobá podpora z
Nadace Taťány Kuchařové, vstřícnost starostů z obcí, ve kterých působíme a opakovaná
podpora od některých sponzorů a firem.“
Charita Šternberk a její středisko Litovel poskytuje tyto registrované služby:
1) ZDRAVOTNÍ SLUŽBY: Ošetřovatelská služba – domácí péče
Posláním je zajistit maximální rozsah a dostupnost domácí zdravotní péče. Zajistit
komplexní, kvalitní a efektivní odbornou zdravotní péči o klienty v jejich vlastním sociálním
prostředí. Poskytnout všestrannou podporu rodinám nemocných. Domácí zdravotní péče
umožňuje pobývat ve vlastním prostředí i těm klientům, kteří by pro dlouhodobé zdravotní
problémy museli být institucionalizováni. Zkracuje dobu hospitalizace a umožňuje
pokračování v potřebné ošetřovatelské péči v domácím prostředí klientů. Zajistit
maximální rozsah a dostupnost domácí hospicové péče. Domácí hospicová péče
umožňuje klientovi trávit poslední dny jeho života za přítomnosti rodiny v intimitě a v
prostředí, které je mu nejbližší. Během domácí hospicové péče dokážou pracovnice nejen
úspěšně zvládnout bolesti a další průvodní obtíže závěrečných stádií smrtelných
onemocnění, ale nabízí nemocným a jejich blízkým odbornou, lidskou podporu a
poradenství v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. V rámci této péče se
pracovnice snaží vytvořit důstojný prostor, v němž by smrt nemusela být synonymem
strachu a utrpení. Při své práci vychází z individuálních potřeb a přání klienta a kladou
důraz na nenahraditelnost rodiny a nejbližších přátelských vztahů každého člověka.
Obsah a cíle: V rámci charitní ošetřovatelské služby je zajišťována veškerá potřebná
odborná zdravotní péče. Domácí péče poskytuje péči léčebnou, preventivní,
ošetřovatelskou a rehabilitační. Je poskytována na základě ordinace praktického lékaře
nebo na základě indikace nemocničního zařízení. V rámci domácí hospicové péče je
poskytována odborná péče, management bolesti a emocionální podpora. Ke každému
klientovi se přistupuje individuálně s ohledem na jeho zdravotní stav, jeho potřeby a
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lékařem indikovanou péči. Dává se klientovi jistota, že ani při náhlém zhoršení zdravotního
stavu nezůstane osamocen. V rámci celkové péče pracovnice zaškolují i rodinné
příslušníky, aby celkový efekt léčby byl co nejpříznivější. Nabízí se také možnost zapůjčení
specifických zdravotních pomůcek, možnost zprostředkování pomoci duchovní i sociální,
zprostředkování důležitých kontaktů a informací. Cílem je zajistit klientům v dostatečné
míře sociální, biologické a psychologické potřeby. Klade se důraz na základní principy:
zachování lidské důstojnosti, respektování individuality, úctu k člověku a na spolupráci s
rodinou.
Péče je poskytována formou návštěvní služby u nemocného. Odborné výkony jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní péči indikuje registrující praktický
lékař, ošetřující lékař při hospitalizaci (nejdéle však na 14 dnů) a ošetřující lékař poskytující
ambulantní specializovanou péči, jde-li o pacienta v terminálním stádiu. Zdravotní péče je
poskytována všeobecnými sestrami, které splňují kvalifikační předpoklady pro odbornost
925 – sestra domácí péče. Všechny sestry jsou registrované u Ministerstva zdravotnictví a
mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílovou
skupinou jsou občané všech věkových kategorií, indikačních a diagnostických skupin, kteří
jsou z důvodu změněného zdravotního stavu plně či částečně odkázáni na odbornou
péči a pomoc druhé osoby - senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se
zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocní a umírající. Rozhodující je zdravotní stav a
celková potřebnost péče.
Oblastí působnosti střediska Litovel jsou tyto obce: Bezděkov, Blažov, Bílá Lhota,
Bílsko, Bouzov, Březina, Březové, Cakov, Červená Lhota, Doly, Dubčany, Haňovice, Hrabí,
Hradečná, Hvozdečko, Hynkov, Chudobín, Cholina, Chořelice, Javoříčko, Jeřmaň, Ješov,
Kadeřín, Kluzov, Kovářov, Kozov, Lhota nad Moravou, Litovel, Loučany, Loučka, Luká,
Měník, Měrotín, Mezice, Mladeč, Myslechovice, Náklo, Náměšť na Hané, Nasobůrky, Nová
Ves, Nové Dvory, Nové Zámky, Nový Dvůr, Obectov, Odrlice, Olbramice, Olešnice, Pateřín,
Pňovice, Podolí, Polomí, Pratná, Příkazy, Rozvadovice, Řimice, Savín, Senice na Hané,
Senička, Skrbeň, Slavětín, Sobáčov, Střeň, Střemeníčko, Svojanov, Tři Dvory, Unčovice,
Vilémov, Víska a Veselíčko.
2) SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Charitní pečovatelská služba středisko Litovel
Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů z mikroregionu
Litovelska, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to
pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své
příbuzné nemohou dočasně postarat. Služba je zajišťována v domácnosti uživatelů. Cílem
pečovatelské služby je zlepšení kvality života seniorů a osob se zdravotním postižením,
umožnit uživatelům žít v domácím prostředí, předcházet nepříznivým důsledkům stáří,
nemoci a předčasnému stárnutí, a to sociální integrací, aktivizací a vytvářením různých
příležitostí s cílem zachování kvality života.
K základním principům služby patří podpora soběstačnosti, respektování
individuality, respektování práva uživatele na soukromí, volbu a vlastní rozhodnutí,
zachování důstojnosti uživatele. Velký důraz je kladen na individuální sociální práci,
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poradenství a práci s rodinou uživatele, podporu duchovních potřeb a oprávněných práv
a zájmů uživatele. Nabízena je pomoc při osobní hygieně, dovoz obědů, pomoc při
přípravě stravy, zajištění nákupů a pochůzek, úklid domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady), sociální poradenství a další
fakultativní služby (převozy autem CHPS, dohled aj.). Služba je poskytována v pracovní
dny pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hodin a ceny služby jsou stanoveny dle platné
legislativy – vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Posláním služby centra denních služeb v Litovli je provázet děti, mládež a dospělé
lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Vedoucí střediska je Mgr. Eva Matoušková a
provozní doba střediska je v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 11 hodin. Působí zde i
půjčovna kompenzačních pomůcek, kontaktní osobou je opět Mgr. Eva Matoušková a
mezi nejčastěji půjčované kompenzační pomůcky patří – mechanické invalidní vozíky,
polohovací postele, chodítka, klozetová křesla, sedačky do sprchy, antidekubitní matrace
s kompresorem.
Pracovní tým tvoří vedoucí projektu Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí stanice Zita
Stinglová, sociální pracovník a 6 pracovnic v sociálních službách. Počet klientů byl 85,
počet výkonů - vyhláškových 12 976, fakultativních 382, počet výkonů celkem 13 358,
počet hodin 7 060. Pečovatelská služba dala klientům možnost setrvat i přes jejich
zdravotní problémy v domácím prostředí. Často nahradila nebo oddálila hospitalizaci v
nemocnici nebo umístění v sociálním zařízení. Mnohdy zdánlivě jednoduché činnosti
běžného života tito lidé vlastními silami těžko zvládají.
CHOS – CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA LITOVEL - DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
(Podpořeno z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové).
Vrchní sestrou je zde paní Miroslava Svozilová. Služba je poskytována nepřetržitě,
7 dnů v týdnu, 24 hod. denně a pracovní tým tvoří vrchní sestra a 2 všeobecné sestry.
Počet klientů je 146 a počet výkonů za rok 2013 byl 6 837. Z celkového počtu klientů (146)
bylo 34 % (49) z Litovle a zbytek 66 % z okolních obcí. Věkové složení klientů bylo 3 % lidé
do 64 let, 45 % lidé do 80 let a 52 % lidé nad 80 let.
Nejčastěji poskytovanými výkony byly převazy defektů kůže, bércových vředů a
pooperačních ran, ošetřovatelská rehabilitace, odběry krve, aplikace injekcí a inzulínu.
Ošetřovatelská služba byla poskytována celkem v 45 obcích regionu. Mezi nejvzdálenější
obce, které služba navštěvovala, patří: Svojanov – 25 km, Blážov – 25 km, Jeřmaň – 22 km,
Obectov – 22 km, Bouzov – 16 km, Olbramice – 17 km. Za rok 2013 bylo najeto 36 552 km a
uskutečněno 4 724 návštěv. Hospodářský výsledek 1-12/2013: Výnosy 1 583 681 Kč,
náklady 1 552 468 Kč, zisk 31 213 Kč. Z celkového počtu klientů (85) bylo 63 % (54) z Litovle
a přidružených obcí, zbytek 37 % z dalších obcí mikroregionu. Věkové složení klientů bylo:
6 % lidé do 64 let, 45 % lidé do 80 let a 49 % lidé nad 80 let. Nejčastěji poskytovanými
výkony byly pomoc při osobní hygieně, příprava a podání jídla, dovoz jídla, nákupy a
pochůzky, pomoc s úklidem domácnosti, doprovod klienta k lékaři, na úřady a podobně.
Pečovatelská služba byla poskytována celkem v 13 obcích regionu. Pro klienty byla
uspořádána pravidelná pouť na Svatý Hostýn. Tuto příležitost využívají i těžce pohybliví
klienti, kterým je zajišťován doprovod. Jsou zváni také na různé akce Charity, kde se
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mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat si. Za rok 2013 bylo najeto 38 248 km a
uskutečněno 7 227 návštěv. Hospodářský výsledek 1-12/2013: Výnosy 2 100 299 Kč,
náklady 2 170 395 Kč, ztráta -70 096 Kč.
MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou Jarmila Dospivová.
Provozní doba: pondělí – pátek 8.00–12.00 hodin, další odpolední a víkendové programy
dle aktuálního programu. Pracovní tým tvoří vedoucí služby, animátorka, 1-2 pracovnice
na DPP, které vedou některé programy, a podle potřeby dobrovolnice z řad maminek. V
roce 2013 navštívilo akce Mateřského centra 2 266 dospělých a 2 033 dětí. Průměrná
návštěvnost za měsíc v roce 2013 byla cca 190 dospělých osob. Počet účastníků jednoho
klubového setkání byl 8-10 maminek a stejný nebo i větší počet dětí ve věku do 6 let.
Pravidelný dopolední program vedený rodinnou sociální asistentkou nabízel jednak různé
tréninkové aktivity a diskusní skupiny, jednak aktivity k posilování společné činnosti rodičů s
dětmi: cvičení rodičů s dětmi, zpívání a výtvarnou činnost pro děti, loutkové divadlo apod.
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, výroba smaltovaných šperků. Ve vánočním čase byl
uspořádán kurz pletení vánoček a výroby adventních věnců. Maminky se svými dětmi
také již tradičně vyráběly přání pro klienty pečovatelské služby. Z dalších nabízených
aktivit v roce 2013 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 1 x měsíčně zařazovány přednášky
(lékárník, první pomoc, pedagogická poradna, moderní látkové pleny, Kurz efektivního
rodičovství, ekologické poradenství a další). U všech akcí pro rodiče bylo zajištěno hlídání
dětí.
V průběhu celého roku byly pořádány i různé mimořádné akce: Dětský karneval,
bazary dětského oblečení, cyklovýlety, sportovní a soutěžní dopoledne s názvem ,,Pojďte
s námi do pohádky”, Den otevřených dveří, Zahradní slavnost pro rodiny – setkání rodin se
soutěžemi pro děti, ,,Uspávání broučků” – lampičkový průvod - rozloučení s přírodou před
začátkem zimy a seznámení dětí s životem zvěře v lese, Mikulášská besídka, Ježíškova
pošta. Návštěva ekocentra, soukromé farmy, návštěva Arboreta, letní příměstský tábor.
I v letošním roce podporovalo Mateřské centrum naši adoptovanou indickou
holčičku Aschwithu Fernandes v projektu „Adopce na dálku”. Prostředky na financování
jejího vzdělání byly získány prodejem výrobků dobrovolnic. Na žádost maminek byl
pravidelný program obohacen o dopolední miniškolku. Tento program měl pomoci
maminkám s dětmi lépe zvládnout nástup do mateřské školky. Děti si zde v malém
kolektivu zkusily, zda vydrží bez maminky s tetou, kterou již znají. Hospodářský výsledek 112/2013: Výnosy 632 126 Kč, náklady 631 363 Kč, zisk 763 Kč.
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MC Rybička bylo v roce 2013 financováno ze zdrojů těchto obcí a měst: Město
Litovel, obce Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Haňovice, Cholina a Luká. Firmami a
soukromými dárci byli: AH ENERGY s.r.o., ZLÍN, Lesy pod Hostýnem s.r.o., LUKOVEČEK, EFFBECZ s.r.o., ZLÍN, Miele technika s.r.o., UNIČOV, J&J Kreuzberg s.r.o., LITOVEL a KDU-ČSL OV
OLOMOUC.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou
zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.
Konáním tříkrálové sbírky dostávají přispěvatelé také možnost se zapojit do pomoci trpícím
a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Sbírka proběhla v sobotu 5. ledna 2013 a
z ní pro středisko Litovel bylo využito 251 900 Kč k následujícím účelům: podpora provozu
CHOS Litovel 20 000 Kč, podpora provozu CHPS Litovel 100 000 Kč, podpora provozu MC
Rybička 50 000 Kč, rekonstrukce prostor střediska Litovel 51 900 Kč a přímá pomoc 30 000
Kč. Celkem bylo pro Charitu Šternberk využito částky 730 800 Kč, a to pro jednotlivá
střediska a na humanitární pomoc do zahraničí, na činnost Arcidiecézní charity Olomouc
a na podporu Nouzového a Krizového fondu, které slouží všem charitám.
Přehled významných akcí střediska Litovel v roce 2013:
5. 1. Tříkrálová sbírka;
20. 4. IV. Benefiční koncert;
3. 5. Pouť seniorů;
5. 5. Pouť KDU-ČSL - MC Rybička;
12. 8. – 16. 8. První příměstský tábor MC Rybička;
24. 5. Noc kostelů;
15. 11. Uspávání broučků.
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36. SLAVNOSTI
Majáles Gymnázia Jana Opletala Litovel
Dne 10. května 2013 se dopoledne maturanti rozloučili se spolužáky z nižších ročníků,
provedli pasování „třeťáků“ na „čtvrťáky“ a odebrali se připravovat na maturity.
Ostatní studenti Gymnázia Jana Opletala se po obědě oblékli do masek a přesunuli
do litovelského pivovaru. Tady začal majálesový průvod. Jednotlivé třídy se seřadily za
kočár tažený koňmi. Průvod směřoval na náměstí Přemysla Otakara a dále pak ke škole
gymnázia.
Před budovou školy za všeobecného veselí studentů proběhla korunovace, kdy král
Majálesu 2012 starosta města Litovel Ing. Zdeněk Potužák, předal korunu a tím i roční vládu
nad lidem studentským novému králi, řediteli litovelského pivovaru panu Lumíru Hynečkovi.
Téma Majálesu 2013 byly „vyučovací předměty“. Třídy se postupně prezentovaly
králi formou scénky. Prima „vyučovala“ dějepis, Sekunda - chemii, Tercie - výtvarnou
výchovu, Kvarta český jazyk a literaturu, Kvinta společenské vědy, 2. A politickou výchovu,
Sexta - zeměpis, Septima Informační technologii, 3. A biologii. Každá třída pak předala
králi dar, související s předmětem, který prezentovala. Na oplátku od krále dostali také
dárek.
Jako nejlepší masku král vyhlásil třídu 1. A, která „vyučovala“ biologii – vývoj
člověka a předal jejím zástupcům hlavní výhru, velký dort.
Celou akci moderovali studenti Kvinty Iva Kašparová a Marek Šťastný a role
královských šašků se velmi dobře zhostili studenti Tercie Petr Finger a Vladimír Navara.
HANÁCKÉ BENÁTKY
Celý týden před akcí to vypadalo s počasím skoro zoufale, pršelo, lilo, v Čechách
povodně. Navíc svátek slavil Medard. Snad zázrakem se právě na sobotu 8. června u nás
vyčasilo a až na přepršku večer dělalo počasí vše, aby dlouho připravovaná akce byla
úspěšná. A že byla, může dokázat více než 5 000 spokojených diváků a návštěvníků.
Přesně v deset hodin byl na hlavní scéně na náměstí odstartován program, který
končil až před půlnocí. Po zahájení vystoupily roztleskávačky Teeny Tany, mažoretky
Linetbells a Kadetky a pak již první z celé řady hudebních skupin KELT GRASS BAND. Po
hodině je střídá úplně jiný žánr, a to naše známá Hanácká mozeka doprovázející folklorní
soubor Hanačka. Těsně před polednem je tu první z hvězd, zpěvačka Olga Lounová
s kapelou. Je to nejen zpěvačka, ale i herečka a moderátorka. V současné době se
věnuje hlavně vystupování s kapelou a herectví v českých muzikálech i televizních
seriálech. Změna je život a po úspěšném vystoupení zpěvačky jsou na pódiu k vidění
taneční kroužky DDM a roztleskávačky Golden Bees.
S napětím je očekávána osmičlenná slovenská hudební skupina POLEMIC, která
patří mezi skupiny hrající styl ska a reggae. Inspiraci pro tyto neobvyklé styly hledala
skupina na Jamajce a během svého více jak dvacetiletého působení již koncertovala
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v Polsku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Chorvatsku i Anglii. Její styl posluchače zaujal.
Oficiálnímu zahájení s přivítáním hostů předcházelo ještě znovu vystoupení tanečníků
z DDM. Pak nastoupila legendární česká rocková kapela OLYMPIC. Na rockové scéně
působí již od roku 1962 a její hity Dej mi víc své lásky, Želva nebo Pták Rosomák snad i
zlidověly. V loňském roce oslavila skupina 50 let od svého založení a rozjela turné a
koncerty, vždy vyprodané. Od roku 1986 hraje skupina ve složení Petr Janda (kytara,
zpěv), Milan Broum (baskytara), Jiří Valenta (klávesové nástroje) a Martin Vajgl (ten letos
vystřídal po nečekaném úmrtí Milana Peroutku). Skupina měla i u nás obrovský ohlas a
úspěch.
Hodinová módní přehlídka Luďka Hanáka poněkud zklidnila náladu početných
diváků a posluchačů estetickými zážitky. Luděk Hanák již 18 let patří mezi naše
nejúspěšnější módní návrháře a má za sebou stovky prestižních akcí po celé ČR. Přehlídka
se stala entrée pro další už z téměř legend, hudební skupině MŇÁGA A ŽĎORP, zastupující
žánr alternativního rocku. Skupina pochází z Valašského Meziříčí a působí od roku 1987.
Takže loni oslavila 25 let od svého vzniku a mnohé písničky z alba Dárek, vydaného k této
příležitosti, zazněly i na vystoupení skupiny na hlavní scéně. Mažoretky Linetbells Baby a
Junior byly jakoby „předskokany“ další z hudebních skupin, osmičlenné ska/reggae PUB
ANIMALS, založené v roce 2006 v Českém Krumlově. Po hodinové produkci byla vystřídána
taneční skupinou CARAMBA a na hodinu a půl ovládla pódium slovenská punkrocková
hudební skupina INÉ KAFE. Založena byla v roce 1995, ale v roce 2006 se rozešla, aby od
roku 2012 začala znovu koncertovat. V témže roce vydala dvojCD „Najlepších 15
rockov“ a řadu písniček z něj předvedla i litovelskému publiku.
Jako poslední před závěrem akce si na hodinu a půl vzala „slovo“ spíše popová
než rocková skupina WOHNOUT. Ta vznikla jako studentská kapela. Od roku 1995 hrála
především punkovou hudbu, ale když získala věhlas po koncertech s kapelami jako Žlutý
pes nebo Lucie, přešla spíše k popu. Skupina zde vystoupila ve složení Matěj Homola, Jiří
Zeman, Zdeněk Steiner a Jan Homola. Ohňostroj pak ukončil úspěšná vystoupení na hlavní
scéně na náměstí a byl pěknou tečkou za nabitým dnem. Pozornost návštěvníků si přitáhl i
jarmark a k dispozici bylo bohaté občerstvení. Snad někteří prodejci mohli své stánky
umístit i v parku Míru, kde by o ně byl asi větší zájem především ze strany rodičů s dětmi.
Atrakce pro děti byly na náměstí pro děti zdarma, stejně jako aktivní centrum „KAMION“.
V parku Míru byla již tradičně dobová a dětská scéna. Po celou dobu byly
k dispozici návštěvníkům farmářské trhy, hopsadla „Pony“ pro děti zdarma,
provazochodectví po kurtně Stackline, Fotoateliér Orient s možností zapůjčení orientálních
kostýmů, stejně jako ukázky a výuka orientálních tanců Letem světem Orientem. Děti
mohly ukázat své dovednosti na stanovišti, kde byly k dispozici balanční desky, foukadla,
kuličková bludiště a tricours nebo se mohly nechat zkrášlit malbou na obličej. Snad se tu
nikdo nenudil? Pro všechny tady vystupovalo i DIVADLO STUDNA, nejprve s jarmareční
pohádkou O Všudybylovi a odpoledne opět jarmareční pohádkou Syndibád. K dispozici
byl dětský loutkový ateliér pro vlastnoruční výrobu loutek a ke zhlédnutí miniZoo z DDM
Litovel.
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Jako doprovodný program byla k dispozici opět široká nabídka. V Muzeu Litovel
byla instalována výstava „Litovelské stožáry“ i stálá expozice „Litovelská řemesla 1.
poloviny 20. století“, zpřístupněna byla kaple sv. Jiří, umožněny výstupy na radniční věž
(vstupné 20 Kč) nebo jízdy na pramici po Nečízu pod náměstím (dospělí 60 Kč, děti do 10
let 30 Kč). Ve Výstavní síni MK byla k vidění zajímavá výstava fotografií Miroslava Pinkavy
„Ohlédnutí“.
Ředitelka MK Bc. Hana Vogelová konstatovala, že velký počet návštěvníků svědčil
o povedené a zajímavé akci, poděkovala nejen obětavým pracovníkům MK, ale
především „lidem ze zákulisí“ – zvukařům, pódiovým technikům, pyrotechnikům,
šternberským vodákům, hasičům, městské policii, pracovníkům Informačního centra,
Technickým službám, všem účinkujícím, a to jak profesionálům, tak především místním
zájmovým útvarům, tanečním kroužkům, spolkům, ZŠ Jungmannova, moderátorovi a
všem, kdo se nějak podíleli na doprovodných programech. Mediálně akci podpořil Český
rozhlas Olomouc, rádia ČAS, RUBI a HANÁ, Olomoucký deník, Litovelské noviny, Mladá
fronta DNES, Oáza a další. Velmi ocenila Olomoucký kraj, Město Litovel za přímou podporu
a všechny instituce, které byly vstřícné při schvalování všech nutných povolení k realizaci.
Symbolické vstupné bylo možné zachovat i díky značnému počtu sponzorů, z nichž
jmenujeme některé významné místní – Pivovar Litovel, a.s.; PAPCEL, a.s.; HTM Sport, s.r.o.;
ORRERO, a.s.; EUROPASTA SE divize Adriana; VHS Čerlinka, s.r.o.; KIMBERLY – CLARK, s.r.o.;
Městská teplárenská společnost, a.s. a další.
LITOVELSKÝ OTVÍRÁK
Již měsíc před termínem slavnosti se v tisku objevovaly pozvánky na tuto akci,
občasník PIVO LITOVEL ve svém 10. vydání ze srpna 2013 sliboval neopakovatelné zážitky.
Sládek Pivovaru Litovel Ing. Petr Kostelecký v něm uvádí, že všechny čeká den plný
zábavy, pohodové hudby a toho nejlepšího piva. Součástí tisku je i přehled specielní
autobusové dopravy ze Šternberka, Uničova, Mohelnice, Olomouce, Konice, Slatinic a
Prostějova. Takže se dá očekávat opět několikatisícová návštěva. Olomoucký Večerník
dokonce mluví o největším českém festivalu piva a hudby! Lákadlem tak mají být všechny
druhy piva, které litovelský pivovar nabízí a navíc některé pivní lahůdky, které budou
k ochutnání jen pro tuto příležitost. Ale o nich později. Tahákem mají být známé hudební
skupiny, které oslovila pořádající agentura Marek Zahradníček z Olomouce. Ale všechno
po pořádku.
9. ročník tradičních oslav Pivovaru Litovel Litovelský otvírák začal 10. srpna 2013 již
od 9 hodin setkáním historických vozidel před pivovarem a v pravé poledne starosta
města Ing. Zdeněk Potužák odstartoval cyklistický závod na 50 kilometrů Litovelským
Pomoravím a předhůřím Drahanské vrchoviny Free Litovel Bobr Bike.
Slavnost probíhala na třech pódiích, a na hlavní scéně se jako první představila
česká pop-rocková legenda kapela TURBO. Ta vznikla v roce 1981 a rychle získala své
příznivce. Po odmlce předstoupila před posluchače opět v roce 1999 a na Otvíráku
úspěšně vystoupila již v roce 2008. Také teď dokázala oslovit svými hity návštěvníky
slavnosti a mnozí si jejich melodie prozpěvovali s nimi. Poté se atmosféra zklidnila při
vystoupení slovenské sólové zpěvačky, skladatelky, textařky a kytaristky Kataríny
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Knechtové. Začínala v prešovské hudební skupině PEHA a s ní získala v roce 1999 ocenění
Objev roku. V roce 2007 vyhrála v anketě OTO cenu za nejlepší zpěvačku roku 2006. I ona
si získala sympatie posluchačů a potlesk na otevřené scéně.
Slavnostní zahájení naražením historického sudu bylo svěřeno rodilému Hanákovi a
někdejšímu trenérovi olomouckých fotbalistů Petru Uličnému, kterému sekundovali
předseda představenstva pivovaru Litovel pan Miroslav Koutek a sládek pivovaru Ing. Petr
Kostelecký. Ten nejprve obdržel od pana Uličného vlastnoručně nasečenou otep ječmene
s komentářem, že na Hané se vaří nejlepší pivo na světě a že Hanáci jsou nejlepší
Moraváci. Potom se dokonce zapojil do programu coby zpěvák. Z pódia zapěl „a
capella“ hanáckou lidovou píseň „Na té našé Hané, só tam bochte slané …“, přičemž
v refrénech mu úspěšně dělal sbor dav nadšených návštěvníků festivalu.
Na hlavní scéně pokračoval hudební program vystoupením kapely STRACENÉ RÁJ
z Mezic. Tato kapela vznikla v roce 1994 a většina skladeb je napsána v hanáčtině. Jejich
hudba je mnohožánrová a oni sami svůj styl nazývají „hanácké bigbit“. Líbili se! Od 18
hodin se vzpomínalo – na scéně se objevili NEW AGE OF SMOKIE – revivalová kapela, která
se prezentovala s největšími hity SMOKIE a skladbami ze sólového období Chrise Normana.
Bonbonkem bylo pak vystoupení zpěváka Kamila Střihavky, frontmana kapely KAMIL
STŘIHAVKA & LEADERS! Jeho stylem je hard rock a s touto skupinkou koncertuje již dlouho.
Za dvacet let prošel mnoha hudebními projekty a v koncertu zazněly především skladby
z alba s názvem „365“. Závěrečná hudební vystoupení na hlavní scéně patřila litovelské
kapele Marka Ondrejky METALLICA REVIVAL, založené v roce 2010, která zahrála
nejznámější hity trash metalové skupiny založené v roce 1981 v Los Angeles a romantickým
textům kvinteta REVIVAL KABÁT MORAVA, muzikantů z regionu, kteří mají za sebou již
stovky koncertů s rockovým rukopisem.
Malá scéna na nádvoří před jídelnou nabízela program již od 9 hodin, kdy probíhaly
soutěže s pivovarem pro děti i dospělé, dětský program, diskotéka, vystoupení kouzelníka
Seklina a řada hudebních programů. Prvním byl v Litovli často vystupující středomoravský
A.M. ÚLET v čele s Honzou a Blankou Adamcovými, hrající folk s přesahem do akustického
popu a rocku, který střídala TENEBRA – prostějovská skupina podávající rock
s elektronickými prvky. Kapela FASTMADE, vystupující jako kvintet se orientuje většinou na
vlastní tvorbu, ale vystřihla i rockovou klasiku. Aby proud hudby nezahltil posluchače,
předvedlo divadlo TRAMTÁRIE zajímavou pohádku. Až do závěru zůstala pak scéna věrná
hudbě. Postupně se prezentovaly: pražská rocková kapela se silným dívčím vokálem
DILATED; čtyřčlenná pop-rocková kapela GENERAČNÍ KONFLIKT a směsice stylů v podání
dvou kytar, basy, bicích a zpěvu SMELL WELL se stala pro posluchače neobyčejným
hudebním zážitkem.
Na „inú notečku“ zahrála pak v závěru oblíbená uničovská skupina
FOFROVANKA, která vyhověla jak mladším, tak i starším posluchačům a nabídla
všehochuť od dechovek přes slaďáky, country, rock-n-roll, současný tuzemský i zahraniční
pop-rock i melodie 60. – 90. let. Skutečná lázeň pro uši po „silně znějících“ rockových
kapelách! Závěr patřil skupině PANTOCK vystupující ve stylu revival, která nabídla již trošku
unaveným účastníkům nejen hity populárních skupin, ale i kvalitní hudbu, která tolik není
hraná v médiích a prezentovala i svoje nápady v podobě vlastní tvorby.
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ESCAPE STAGE – další nová scéna pro mladé umístěná u dětského hřiště. Byla
v provozu od 15 hodin do 1 hodiny po půlnoci a představil se na ní ONDRA HAVLÍK AKA
EN.DRU (beatbox music – live vocal looping), známý z Evropy 2 a z pořadu Na Stojáka,
COOLMEN A Vertikal, člen kapely Mako!Mako!, vicemistr světa v loopingu, dvojnásobný
mistr republiky v beatboxu. Poté DJ´S roztančil diváky muzikou ve stylu dru mand bass,
techno, house, uk bass a mnohými dalšími. Exkurzi pivovarem mohli absolvovat zájemci od
9 do 17 hodin a nahlédnout tak pod pokličku sládkovi a odhalit, jak se vyrábí litovelské
klasicky vařené pivo. Této možnosti využilo během dne přes 2 200 zájemců.
To měli návštěvníci možnost ochutnat na řadě míst a celkem bylo k dispozici 19
druhů piv včetně některých pivních specialit, které pro tento jedinečný den sládek
pivovaru uvařil. Jako nejlepší na čepu sládek doporučil hostům festivalu především
Sváteční speciál 13° - pivo charakteristické svou zlatou barvou, chmelovým aroma, hustou
bílou pěnou, příjemnou hořkostí a harmonicky plnou chutí. Obsah alkoholu má 6,0 % obj. a
v ležáckých sklepích zrálo více než 100 dní. Kvasnicový Moravan se od běžného
filtrovaného piva liší především větším obsahem pivovarských kvasnic, bohatší chuťovou
plností a větším obsahem biologicky cenných látek, hlavně vitamínů skupiny B. Přirozený
vysoký obsah ušlechtilých kulturních kvasinek dodává tomuto pivu jemný zákal. Vyniká
vysokou pěnivostí a příjemně vyrovnaným řízem a hořkostí při obsahu 4,6 % objemu
alkoholu. Litovel Premium Dark je litovelský černý ležák. Je určený především pro export do
německy mluvících zemí a vyniká bohatou pěnou a jedinečnou karamelovou chutí a
vůní, získanou z praženého karamelového a bavorského sladu. Délku zrání a ležení má
více než 60 dnů a obsah alkoholu 4,8 % objemu. Maestro s lavinovým efektem, kompaktní
bělostnou pěnou a jantarovou barvou spojenou s jemnou chutí – to vše dodává tomuto
pivu výjimečnost a originalitu (obsah alkoholu 4,1 % objemu.). Očekávanou novinkou a
lahůdkou tu byl Gustav polotmavý 13°, který získal své jméno po slavném zápasníkovi
Gustavu Frištenském, zeti prvního litovelského sládka. Jantarová barva, hustá bílá pěna,
chmelové aroma, příjemná hořkost a harmonicky plná chuť podtrhují výjimečnost tohoto
nefiltrovaného polotmavého speciálu s obsahem alkoholu 6,1 % objemu. Samozřejmě
v základní nabídce nemohla chybět vlajková loď zdejšího pivovaru Moravan - „vyzrálý
třicátník“ a na Moravě nejoblíbenější pivo, pyšnící se nejen přízni konzumentů, ale také
řadou nejvyšších ocenění pivovarských odborníků, stejně jako Litovel Premium – prémiový
ležák s plností a lahodnou hořkostí, zlatou barvou i silným řízem, které mu dodávají
jedinečnost originálu (obsah alkoholu 5,0 % obj.). Raritou pak bylo nakuřované pivo tzv.
Rauchbier, nepasterované Zelené pivo s bylinným výluhem, vídeňský ležák nebo tmavý
nealkoholický Litovel citron Free.
Kdo se zhlédl v chuti míchaných alkoholických nápojů na bázi piva s přídavkem
rozličných ovocných vůní a chutí, mohl ochutnat řadu z nich. Ze speciálně vyrobených
nízkoalkoholických ochucených piv, které v létě dovedou skvěle zahnat žízeň, bylo
možno vyzkoušet celou řadu Escape – míchaných nápojů z výčepního piva s příchutí
limetky, zázvoru a maliny a míchaný nápoj Free energy (modrý) z nealkoholického piva
s povzbuzujícími účinky. Tyto míchané alkoholické nápoje mají obsah alkoholu 2,5 %
objemu. Na ochutnání byly k dispozici i 3 novinky: Litovel Red Orange – míchaný
alkoholický nápoj z výčepního piva s příchutí červeného pomeranče s osvěžující vůní a
chutí směsi tropických citrusových plodů (obsah alkoholu 2,0 % obj.); Litovel Pomelo Free –
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podobný výrobek s příchutí pomelo, jemnou hořkostí, příjemným řízem a obsahem
alkoholu jen 0,5 % objemu a Litovel Citron Free – tmavý míchaný nápoj z nealkoholického
piva s příchutí citronu, který má také minimální obsah alkoholu, a to 0,5 % objemu.
Z limitované várky minipivovaru byla připravena ochutnávka 2 specialit. Šlo o Litovelský
WIT – pivo s nižší hořkostí než česká piva, světlou barvou, charakteristickou květinovou až
ovocnou vůní, lehkým banánovým tónem, přídavkem koriandru a typickým vyšším
zákalem. Pivo je kvašené svrchními kvasnicemi a chmelené českým speciálním chmelem,
bílé až světložluté barvy s obsahem alkoholu 4,0 % objemu a Litovelský ALE s nižším až
středním řízem, charakteristickou pěnou, jantarovou barvou a typickou vůní tropických
plodů. Hořkost je 2 – 3x vyšší než u českých druhů piv a obsah alkoholu nejvyšší
z podávaných piv, a to 6,5 % objemu. Možná byla informace o pivu delší než je třeba, ale
kde se jeden má dovědět, co vlastně konzumuje? Ze čtenáře kroniky tak může být i pivní
odborník!
Pivo se točilo z více než 100 píp a obsluhovalo je kolem 150 zaměstnanců pivovaru.
Bylo čepované nejen ze sudů, ale také přímo z osmdesátihektolitrové cisterny! Přes deset
tisíc návštěvníků vypilo 345 hl. piva, tj. na 69 000 půllitrů! Díky za slavnost popularizující
město Litovel a jeho vlajkovou loď Pivovar Litovel a za oslavu českého piva té nejvyšší
kvality!
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI
Dlouho připravovaná akce X. ročník Litovelských slavností mohla skončit kvůli
nepřízni počasí téměř fiaskem, ale nebe se nakonec smilovalo a po deštích přece jen
zasvitlo v den „D“ i sluníčko. Hlavní pořadatel pan Viktor Kohout z Agentury BAVI se musel
asi hodně přimlouvat nahoře – v sázce byly velké částky do akce již vložené a účast
diváků je měla zčásti saturovat. Přesto se mnozí nechali odradit nepříznivou předpovědí
počasí. Účast byla podobná jako v letech minulých (kolem 4 000 návštěvníků), ovšem kvůli
tahákům, jako byla skupina Kryštof s Richardem Krajčem, se čekala vyšší.
Slavnosti byly opět součástí Dnů evropského dědictví (European Heritage Days),
letos pod národním tématem: Památky v novém světle. Pořadatelem je Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska a v celoevropském rozměru jsou významnou
kulturní událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy. V současné době se k EHD 2013
hlásí téměř 300 měst a obcí, bude otevřeno více než 1 000 objektů a uskuteční se na 650
doprovodných akcí. Město Litovel nabídlo následující památky: kapli sv. Jiří, Muzeum
Litovel, radniční věž a Svatojánský most. Během Litovelských slavností byly umožněny
výstupy na ochoz radniční věže a ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska byla
uskutečněna procházka městem věnovaná zajímavým stavbám a vilám především z 20.
století na ulicích Javoříčské, Lidické a Kysucké. Procházku vedli a komentovali Ing.
Radovan Urválek, Bc. Vendula Jurášová a bývalý kronikář města pan Lubomír Šik. Kolem
30 účastníků se mohlo seznámit s historií této čtvrti, kde bylo v minulosti koupaliště Kajtánka
a kudy teklo jedno z ramen řeky Moravy, dnes již zasypané.
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Na hlavní scéně před radnicí zahájila slavnost česká rocková skupina ARGEMA,
která před svými dlouholetými fanoušky zahrála hlavně hity jako Tohle je ráj… nebo
Jarošovský pivovar. Dočkala se vřelého přijetí a mohutných ovací. Poté následovala
zdravice zástupců Města Litovel a významných hostů, kterých bylo opravdu mnoho –
senátor Karel Korytář, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, primátor Olomouce Martin
Novotný, bývalí poslanci Bořivoj Šarapatka a Roman Váňa, kteří pozdravili účastníky a
popřáli zdaru celé akci, podobně vedoucí delegací z polského Mikolowa a Ladomierské
Viesky ze Slovenska, pánové Socha a Baran. Přítomno bylo celé vedení Města Litovel –
starosta Zdeněk Potužák, místostarostové Petr Šrůtek a David Baroň, členové Rady města
Litovle Miloš Číhal a Alena Šromová a také kronikář a předseda Seniorklubu Litovel pan
Josef Hubáček.
Na vedlejším pódiu před budovou Záložny se tančilo – představily se postupně
soubory Kaster a děti z DDM, dalším zabránilo ve vystoupení mokro a kaluže. Hudba byla
opravdu ryčná, diskuse mezi posluchači možná jen o pauzách – zdá se ale, že to nikomu
nevadilo. Děti se bavily v Dětském koutku (ten podporovala firma HEAD) při
aquazorbingu, na šlapadlech v minibazénku, na skákací atrakci nebo ve Skákacím hrnci
Tescoma od firmy DOSTÁL. Velkou pozornost získala atrakce simulace havárie osobního
vozu, kterou agentura připravila ve spolupráci s pojišťovnou GENERALI.
Po barevné show plné letních hitů Školy popového zpěvu Olomouc přišla první
z hvězd – populární slovenský zpěvák Peter Nagy se svým recitálem, pak poprvé v Litovli
skupina CIMBALLICA, přinášející originální díla v odvážném aranžmá. Poté znovu
vystoupila Škola popového zpěvu Olomouc jako The Beatles Girls a po nich očekávaná
bomba – WALDA GANG – rockový revival s hity Waldemara Matušky. Ty nejznámější hity:
Slavíci z Madridu nebo Jó, třešně zrály… zazněly v závěru. Ale těch dalších bylo tolik, že si
každý našel ten svůj oblíbený.
Před očekávanou bombou číslo 2, skupinou Kryštof, ještě vystoupil Miniband Litovel
při ZUŠ a pak už burácelo náměstím: Cesta, Inzerát, Křídla z mýdla … v podání hudební
skupiny KRYŠTOF. Největší z lákadel nezklamalo – skupina dovezla kompletní festivalovou
show včetně obrovských nafukovacích balonů a frontman kapely Richard Krajčo
dokonce „plaval“ po lidech! Publiku se prezentovali více než hodinu, až do 21.35 a
posledním vystoupením pak byly „osvědčené pecky k tanci i poslechu“ od skupiny FAN
TAJM.
Scéna u muzea nabídla jak expozici Muzea Litovel představující řemesla 1. poloviny
20. století a výstavu „Panenka – nejen hračka“, večer pak netradiční kostýmované
prohlídky muzea – voskové figuríny na téma „Oživlé obrazy z Litovle“, které připravili
členové občanských sdružení Kirri a Muzejní společnosti Litovelska od 20.30 hodin každou
půlhodinu až do 23 hodin. Od 10 do 17 hodin probíhal na tomto prostranství Hanácký
farmářský trh a řemeslný jarmark, spojený s ukázkami řemeslných výrobků „Haná –
regionální produkt“ a prezentace MAS Moravská cesta „Den MAS“. Odpoledne DDM
nachystal Mini ZOO pro děti, Kynologický klub Litovel ukázky výcviku psů, proběhla
Sokolnická show – komentovaná ukázka práce s dravými ptáky a velký zájem vzbuzovalo
dobové ležení střelců a lukostřelců s ukázkami dobových zbraní a umožňující dětem
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dobové soutěže. Večer byl tady věnován hudbě – vystoupila litovelská skupina NOACO
s folk-rockem a na folklorní notu Podvečer s Hanáckó mozekó.
Od 13 do 19 hodin byla možná prohlídka kaple sv. Jiří, v 16 hodin se konal koncert
žáků ZUŠ Litovel a od 19 hodin Jírovci zpívali Jírovce. Knihovna připravila od 17 hodin
besedu s autorem knihy „ Největší tajemství Třetí říše“ Milanem Zachem Kučerou. Živo bylo
v parku u GJO, kde se prezentoval Český rybářský svaz Litovel od 10 do 14 hodin ukázkami
své práce a umožněním lovu udicí pro děti a od 13 hodin zde modeláři předváděli ukázky
modelů letadel vrtulníků a lodí. Poprvé také v Litovli měli šanci Dračí lodě Hana Dragons –
projížďky na dračí lodi pro rodiče s dětmi v rytmu dunícího bubnu – opravdová senzace!
V 17 hodin měli šanci ambiciózní a soutěživí sportovci v recesním závodě v přetahování
lodě. Po celé odpoledne byla k dispozici i paintballová střelnice a blízko, na hřišti
sokolovny od 10 do 13 hodin v programu „Litovelští házenkáři dětem“ probíhaly soutěže a
ukázky házenkářského tréninku i utkání.
Bohaté občerstvení a pivo Litovel, to už k slavnostem neoddělitelně patří. Hlavním
pořadatelem byla CK BAVI za finanční podpory Města Litovel a Olomouckého kraje,
mediální podpory Rádia HANÁ. Oficiálním pivem slavnosti bylo již zmíněné Pivo Litovel a
důležitými sponzory: STRABAG, Auto Hlaváček, Stavební firma Vymětal, PAPCEL Litovel,
HEAD, Kimberly-Clark, pojišťovna GENERALI, ORRERO, Litovelská stavební, Auto Kadlčík,
ADRIANA, PENTO, MTS, VHS Čerlinka, .A.S.A. odpady Litovel, Litovelské noviny a další.
Pořadatelé děkují za spolupráci Pivovaru, Muzeu, TS, ZUŠ, Modelářům, Městské policii, HZS,
DDM - litovelským organizacím; Policii ČR, Pěší rotě AZ plukovníka Generálního štábu ČR
Vladímíra Taláška u KVV Olomouc a řadě pořadatelů a pomocníků. Zvláštní uznání patří
moderátorovi akce a pořadateli panu Viktoru Kohoutovi i manažerce a produkční paní
Kamile Matečkové za úspěšnou přípravu a průběh jubilejních X. Litovelských slavností.
Dejme závěrem slovo právě poslední jmenované, která se s nadhledem obrací za
skončenými slavnostmi: „Největší motivací pro pořadatele je vždy zdárný průběh akce a
v první řadě spokojenost návštěvníků. Letošní slavnosti proběhly bez sebemenších potíží,
ohlasy jsou také pozitivní. Bohužel se setkáváme s tím, že vstupné na náměstí se zdá být
některým příliš vysoké. Myslím, že se shodneme s pořadatelem červnových Hanáckých
Benátek, které měly také velmi bohatý a kvalitní program, že pokud chceme nabídnout
zajímavý program a pozvat známé kapely, bez vstupného se to neobejde. A dostat se na
koncerty kapel jako jsou Kryštof, Argema, Walda Gang atd. za 150 Kč, se myslím jen tak
někomu nepoštěstí. Navíc při srovnání s cenou vstupenky na tancovačku, kde se vstupné
pohybuje kolem 80 Kč, je částka za vstup na náměstí zcela směšná. Když jsme začali před
deseti lety tuto akci pořádat, bylo cílem nabídnout nejen zajímavý program, ale také
otevřít a ukázat krásy našeho města přespolním. Hlavní myšlenka byla, aby slavnosti byly a
zůstaly jakýmsi setkáním Litoveláků. V posledních ročnících ale máme pocit, že občanů
našeho města se účastní méně a méně, zůstávají jen ti skalní, a akci drží především
přespolní návštěvníci. V minulých deseti ročnících jsme ve městě Litovel přivítali přes 43 000
návštěvníků, vystřídaly se desítky uměleckých souborů, tanečních skupin, šermířských
spolků. Zavítaly k nám známé hudební legendy… Otázkou zůstává, jak a zda pokračovat
v dalších ročnících… Nastavili jsme určitou laťku, co se týče programu, pod kterou
bychom neradi klesli. Nicméně rizikovost celkových nákladů s ohledem na počasí a
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zároveň určitou náročnost návštěvníků vyvolává po deseti letech pořádání velký otazník,
zda za těchto okolností a podmínek pokračovat.“ Citováno z článku Kamily Matečkové
z CK BAVI Litovel v LN č.10/2013.
BOBR CUP
Už příprava na 19. ročník FREE LITOVEL BOBR CUP byla neobyčejně důkladná.
Informační materiál uváděl doslova, že jde o závod drsňáků, závod, který se nevzdává.
Oficiálně jde o Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním závodu tříčlenných štafet
a Mezinárodní Akademické MČR v extrémním závodu štafet. Disciplíny zůstaly stejné: 1.
běh kros cca 15 kilometrů po lesních cestáchi asfaltu s pětinásobným brodem přes řeku
Moravu 2. MTB cross-country 25 km po lesních a polních cestách s trojnásobným brodem
přes řeku 3. sjezd na divoké vodě 6 km po řece Moravě v úseku nad splavem cca 3 km
proti proudu a zpět s několika přeběhy včetně skoku do Moravy. Obtížnost WW i – IV.
Závod byl zahájen hromadným startem běžců ve 12 hodin v areálu loděnice, kteří poté
předali štafetový kolík cyklistům a ti vodákům. Změna byla v dojezdu – nikoliv jako obvykle
na koupališti, ale protnutím cíle v prostoru loděnice TJ Vodní sporty.
Jak už jsme si mohli v posledních letech zvyknout, první říjnová sobota, která k Bobru
dlouhodobě patří, přinesla krásné, slunečné počasí, letos však bylo poměrně chladno a
tuhé ranní mrazy ochladily brody v řece Moravě. Závodníci ještě dlouho po
doběhnutí/dojetí/dopádlování do cíle rozmrazovali ztuhlé končetiny a vzpomínali na
teplotní extrém, který na ně svatý Petr přichystal. „Když jsem skočil do vody, tak jsem
myslel, že mě trefí šlak. Voda byla fakt brutálně studená,“ popsal tvrdé podmínky kajakář
Karel Slepica z týmu Trek.
Závod zažil také dvě „poprvé“: přesun závodu z areálu koupaliště do prostoru před
loděnicí. Rekonstrukce koupaliště před pořadatele postavila velkou výzvu. Díky dlouhé
přípravě a mnoha stovkám odpracovaných hodin se povedl přesun startu, předávek a
cíle tak, že to vše hodnotili diváci i závodníci velmi pozitivně. Počínaje letošním rokem tak
začala nová etapa závodu. Druhé „poprvé“ bylo, že na startu se objevil olympijský vítěz
z Londýna v závodě horských kol Jaroslav Kulhavý. A právě favorizovaná štafeta se zlatým
olympionikem nakonec celé klání ovládla.
Pod hlavičkou vítězného týmu Pivovar Litovel / OpavaNet spolu s Kulhavým závodil i
běžec Radek Hübl a kajakář Tomáš Slovák. Čas vítězného tria se zastavil na hodnotě
2:08:57 a lze ho považovat za nový traťový rekord, na který se bude od příštího roku útočit.
Trojice zvládla celkem 45 kilometrů Litovelským Pomoravím proto, že právě Kulhavý se stal
nejrychlejším bikerem závodu a urval štafetě cenný čtyřvteřinový náskok, který potom
kajakář Slovák udržel a byl v cíli první. „My, vodáci, jsme měli největší změnu tratí. Hodně
se nám protáhl úvodní běh a přesně touto cestou by to mělo jít. Pro diváky je to
atraktivnější a i pro vodáky je to větší výzva,“ chválil organizátory finišman vítězného týmu.
Druhý skončil tým TREK ve složení Pavel Kubričan (běh), Jan Škarnitzl (kolo) a Karel Slepica
(kajak) a třetí tým Ford/Exceed v sestavě: běžec Martin Frei, cyklista Jan Hruška a kajakář
Kamil Mrůzek.
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Vypadalo to, že padne také rekord účastnický. Celkem se před sobotním
polednem zaregistrovalo 287 týmů, což by byl o pět trojic historický zápis, nakonec však
na tratě vyrazilo „jen“ 266 družstev. To je druhý největší počet od roku 1995, kdy se do
Litovle příznivci outdooru sjeli poprvé. Trochu menší byla také účast v kategorii crazy, která
k Bobr Cupu neodmyslitelně patří. Do 45 kilometrů v okolí města vyrazily pouze tři týmy,
které splňovaly pravidla pro zařazení do této zábavné kategorie. V tříčlenné konkurenci si
pro ocenění poroty dojelo družstvo kroK.O.dýl a můžete hádat, jaké převleky si tato
trojice asi zvolila…
Povedený byl i doprovodný program. Tomu dospělému vévodila monstrózní akce
Big Air Bag určená pro skoky z rampy na čemkoliv do obřího vzduchového polštáře. Na
své si přišly i děti, které měly k dispozici celou řadu zábavných atrakcí, a zatímco rodiče
závodili nebo sledovali soutěže, jejich ratolesti řádily v dětském parku. Tak tím je 19. ročník
Bobr Cupu minulostí a už nyní začínají pořadatelé připravovat 20. Bobr. Jak píše v článku
v 11. čísle Litovelských novin jeden z nich David Knebel, prý to bude bomba! Keep
Bobring!
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO
Není mnoho Litovelanů, kteří získali světovou proslulost, a tak si město toho svého
velice váží. Loni byla velká sláva kolem křtu knihy „Silný jako Frištenský“ a v ní uvedená
myšlenka vytvoření sochy známého zápasníka pro Litovel, začala nabírat na obrátkách.
Sháněly se finanční prostředky od sponzorů a letos 4. března jsme v Koncertním sále MK
mohli vidět její návrh. Pro představu jak bude vypadat v budoucnu socha slavného siláka
a zápasníka byla vytvořena vizualizace plánovaného vzhledu po dokončení díla a
předložena byla řada fotografií, jak se socha od Jiřího Fingera rodí. Do 24. 3. pak model
sochy Gustava Frištenského mohli vidět návštěvníci výstavního sálu Muzea Litovel.
Za života stál Frištenský modelem pro sochy antických bohů a hrdinů, ale své vlastní
sochy se dočkal až 56 let po smrti. Autor sochy dlouho hledal ideální podobu. „Při
modelování sochy jsem vycházel z dobových fotografií Gustava Frištenského. Je však
prakticky nemožné dát dohromady snímky z jednoho období, které ho zachycují ze všech
stran. Proto jsem pracoval i s živými modely podobných parametrů,“ popisuje práci na
soše autor Jiří Finger. Ve výsledku je zápasník zpodobněn ve věku kolem 30 let, uprostřed
rozjeté kariéry a s charakteristickým knírem, který však po větší část života již nenosil.
Sportovní dres, nákolenice a tretry, do kterých sochař postavu oděl, odpovídají ustrojení
zápasníků z počátku 20. století. Medaile, které má zápasník zavěšeny na šerpě, jsou
replikami skutečných trofejí, uložených v Národním muzeu v Praze. Zlatý pás, jenž vyhrál
zápasník na mistrovství Evropy v řeckořímském zápase, se bohužel nedochoval. Autor díla
proto vycházel z dobových fotografií.
Diváky jistě zaujme i podkova, kterou má zápasník uloženu u nohou. V mládí se totiž
Gustav Frištenský původně učil kovářem. Když si však v důsledku nevhodného žertu
spoluučně spálil ruku o rozžhavenou podkovu a ze zranění se několik měsíců léčil, zanevřel
na kovářské řemeslo a vyučil se řezníkem. Díky tomu se dostal do Brna a k možnosti
zápasit. Podkova tak vlastně stojí u počátku jeho pozdějšího úspěchu a slávy, a proto ji
vždycky považoval za symbol štěstí. Zdá se, že bude brzy ohlazená jako podobný symbol
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na Karlově mostě. Na slavnosti starosta města totiž uvedl, že prý, kdo se jí dotkne, bude
šťastný, krásný a silný jako Gustav Frištenský.
Zatím bylo možné uvidět v Česku trojí plastické zobrazení Frištenského –
deseticentimetrovou postavičku z lipového dřeva v loštickém betlémě pana Beneše,
dřevěnou skulpturu v Kolíně (blízko Kolína v Kamhajku, osadě náležející ke Křečhoři u
Kolína se 11. 5. 1879 Frištenský narodil) a obdobné dílo v pražském komplexu Park Holiday.
První realistická socha v životní velikosti však bude stát jen u nás. Místo před Sokolovnou,
kde je socha umístěna, přitom nebylo vybráno náhodně. Vztahuje se totiž pevně
k Frištenského životu, neboť právě on dal podnět k jejímu postavení a velkou měrou se na
její výstavbě podílel i finančně. Město sledovalo i další cíl, vytvořit ze soch T. G. Masaryka,
Jana Opletala a Gustava Frištenského jakousi galerii slavných v kouzelném prostředí na
hrázi Uničovského rybníka, kterou doplňuje i pomník prvního českého starosty města
Vácslava Sochy.
Slavnostnímu odhalení přálo počasí, bylo nezvykle teplo na tuto roční dobu a
sluníčko ozařovalo tváře asi 250 diváků, kteří si nechtěli nechat ujít tuto neopakovatelnou
příležitost. Moderování se ujal člen ZM pan Zdeněk Jančí, který v úvodu připomenul
nejvýraznější mezníky života mistra Frištenského. Ve své době byl sportovní celebritou a už
od svých zápasnických začátků porážel i šampiony a sám v tisícovkách utkání jen
málokdy zakusil, co je to porážka. Vždyť než se stal profesionálem, neprohrál jako amatér
během pěti let ze zhruba dvou tisíc utkání ani jediné. Na jeho zápasy v Rusku či Americe
se chodily dívat až desetitisíce lidí, celkem jich bylo snad několik milionů. Zároveň byl ale
vlastencem, hrál ve filmech a nepochybně patří k nejznámějším osobnostem Hané a
především právě Litovle. Je mnohými Litovelany považován za rodáka, jeho osudy se ale
začaly jinde, 11. května 1879 v Kamhajku, osadě náležející ke Křečhoři u Kolína.
Bylo vzpomenuto významných úspěchů zápasníka – v roce 1901 je mistrem Moravy
v hodu diskem a řecko-římském zápase; 1902 – mistrem zemí Koruny české; 1903 – na
amatérském mistrovství Evropy v Rotterdamu ve finále vítězí nad mistrem Evropy z roku
1902 Dánem Heinrichem Eggerbergem. Od roku 1904 byl profesionálním sportovcem,
zápasil v Helsinkách (v té době patřily Rusku) a v Petrohradě a byl úspěšný. V roce 1911
byl pozván do jižní Ameriky do Buenos Aires a Rio de Janeira, v roce 1913 se na turné po
Severní Americe zúčastnil velkých turnajů v New Yorku, Baltimoru nebo Chicagu a zajížděl i
do Kanady. Bilance amerického pobytu byla skvělá: 59 vítězství a pouze jedna porážka.
Po válce v roce 1921 se stal mistrem Československa, 1926 zvítězil v turnaji o Mnichovský
pohár, stejně jako v roce 1928 v Poháru slovanských národů v Praze i ve skvěle
obsazeném turnaji v Bukurešti. Svého přemožitele nenašla tehdy už padesátiletá legenda
v osmnácti zápasech Evropského mistrovství profesionálů, které se konalo na jaře 1929
v Praze. Posledního velkého úspěchu pak Frištenský dosáhl dokonce ještě o dva roky
později, když bral stříbro na Zlatém poháru slovanských zápasníků, jehož zápasy sledovalo
ve velkém sále pražské Lucerny celkem třicet tisíc diváků. Během své sportovní kariéry
absolvoval na dvě tisícovky utkání jako amatér a zhruba čtyřikrát tolik jako profesionál.
Klobouk dolů!
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V projevu starosty města Ing. Zdeňka Potužáka zase zazněly spíše ty morální aspekty
– podpora českého národního hnutí, finanční pomoc při vybudování české školy v Lužici a
ve Šternberku, postavení Národního domu v Babicích. Za druhé světové války pomáhal
pronásledovaným rodinám a nakonec jeho aktivity v roce 1944 skončily uvězněním. Za
komunistů sice přišel o lužický statek, nakonec se ale i za tehdejšího režimu dočkal jistého
ocenění, když mu byl v roce 1956 udělen titul Zasloužilý mistr sportu. Starosta zvýraznil jeho
význam jako vzoru čestného chování a obrovské píle vedoucí až ke světovým úspěchům.
V podobném duchu vyzněly i zdravice čestných hostů: senátorů Karla Korytáře a
Martina Tesaříka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka i synovce a
jmenovce Gustava Frištenského, který na slavnost přiletěl až ze Švýcarska, kde již 45 let žije.
Velmi sympatický byl proslov emeritního ředitele Pivovaru Litovel a předsedy jeho
představenstva pana Miroslava Koutka a poděkování praneteře zápasníka, vedoucí
Muzea Litovel paní Zdenky Frištenské všem, kdo se o zřízení sochy zasloužili. Paní Frištenská
obdržela pamětní pohár od sportovců z Prostějova, kteří již 26 let pořádají soutěž
zápasníků pojmenovanou právě po Gustavu Frištenském. Ve velkém děkování obdrželi
„památeční“ velkoláhev piva Gustav 13° a knihu „Silný jako Frištenský“ všichni sponzoři –
jak jednotlivé instituce počínaje Městem Litovel a Krajským úřadem Olomouc, tak i čtyři
soukromé osoby a bývalý kronikář města pan Lubomír Šik. Pak už nic nebránilo
slavnostnímu odhalení, které doprovázel Dechový orchestr ZUŠ Uničov pod vedením
Jaroslava Volocha a hromadné „ách“ všech přihlížejících. Socha je opravdu nádherná a
bude dalším tahákem pro obyvatele města i turisty.
O silákovi Frištenském se toho vypráví hodně. Tak třeba: - jeho snímky v pózách
antických bohů se staly vůbec prvními akty v historii české fotografie a zdobily svého času
i etikety francovky Alpa; - při své výšce 180 cm vážil 100 kg a obvod jeho bicepsu byl
téměř 50 centimetrů; - neměl maséra, trenéra ani specialistu na stravování, nebral žádné
steroidy, přesto dosáhl jako profesionál deseti tisíc vítězství; - jméno legendárního
zápasníka dnes nosí přes 80 mužů a žen v Česku, další žijí ve Spojených státech a ve
Švýcarsku. Ačkoliv se narodil v Čechách, proslavil hlavně Hanou a město Litovel, které se
staly jeho domovem a kam se rád vracel ze svých cest po světě. Je proto nanejvýš
symbolické, že bude v Litovli připomínat siláka kromě ulice také tato socha. Byli jsme mu to
dlužni!
V MF DNES vychází letos seriál Osobnosti a kraj. Jde o ty osobnosti, které jsou s ním
úzce spjaty. Jde o příběhy třiatřiceti významných postav českých a světových dějin, které
se zapsaly také do historie zdejšího regionu. Cyklus vzniká ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem v Olomouci a část věnovaná slavnému mistrovi Frištenskému vychází z nové
expozice muzea s názvem Galerie osobností Olomouckého kraje, kterou sestavili historici
Jan Sobotka a Jiří Fiala. Není náhodou, že medailon o Frištenském vyšel právě v týdnu, kdy
byla socha odhalena a měla být i malou pozvánkou na její slavnostní odhalení.
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NAROZENINOVÉ HODY PIVOVARU LITOVEL
Pivovar v Litovli slaví 120 let od svého založení. Přežil povodně i tornádo. Zažil dvě
války, světovou krizi, katastrofální sucho, kdy nebyly pivovarské suroviny, ale také zničující
povodeň v roce 1997 a devastující tornádo o sedm let později. Litovelské pivo přesto
získalo nejméně evropský věhlas a chválil ho i Gustav Frištenský. Ve znaku pivovaru
najdeme obilné klasy srp a včelu. Klasy a srp symbolizují sepětí s krajem, včela pak
pracovitost jeho lidí.
Chce to něco podrobnějšího k dějinám pivovaru. Historie pivovarnictví v Litovli se
začala psát již v roce 1291, kdy udělil městu král Václav II. právo mílové. Toto privilegium
opravňovalo výhradně litovelské měšťany vařit a šenkovat pivo v okruhu asi jedné míle,
tedy zhruba v okolí devíti až dvanácti kilometrů. Pivovar slavící letos 120 let založil rolník,
novinář a říšský a zemský poslanec za střední Moravu Josef Svozil. Česká většina totiž
chtěla svůj pivovar, protože v té době byl ve městě pouze německý. Češi začali vařit pivo
tak dobře, že německý pivovar za 13 let skončil.
Snad čtenáře nepohorším připomenutím významného faktu. Pivovar je spojen se
slavným zápasníkem Gustavem Frištenským, který si vzal dceru prvního litovelského sládka
Josefa Elledera. Předseda představenstva pivovaru a jeho emeritní ředitel, pan Miroslav
Koutek, který je velkým znalcem litovelské pivovarské historie o tom říká: „Frištenský měl
v roce 1906 v Litovli zápasit. Přišel do restaurace a tam shodou okolností seděl sládek Josef
Elleder. Frištenský si dal minerálku. Sládek ho však přemluvil, aby si dal pivo. Slavný zápasník
vypil celé pivo a pochválil ho.“ Na zápase byla i dcera sládka Miroslava, která zápasníkovi
poslala kytici s monogramem. „V roce 1908 se vzali a bydleli v pivovaře až do roku 1917.
Teprve potom se přestěhovali do vily, na kterou je vidět od pivovaru,“ popisuje pan
Koutek.
Vítězství Frištenského v zápase jako by symbolicky odstartovalo úspěchy litovelského
piva v soutěžích. Ještě v roce 1906 získalo litovelské pivo nejvyšší ocenění na mezinárodní
gastronomické výstavě ve Vídni. Od té doby sbírá další vysoká ocenění a v posledních
letech pravidelně vyhrává na nejprestižnějších českých degustačních soutěžích.
Největší škody v historii utrpěl pivovar při zničujícím tornádu v roce 2004, které
poškodilo většinu budov. Už za týden však pivo znovu vyráběl, protože varna, jako
nejdůležitější část pivovaru, zázrakem přežila bez větší úhony. Ve stejném roce pivovar
začal pořádat slavnosti Litovelský Otvírák a Narozeninové hody jsou dalším pokusem jak
zatraktivnit podnik a přilákat návštěvníky a případné konzumenty tohoto vynikajícího
moku. „Náš pivovar byl založen přesně 12. listopadu 1893 Josefem Svozilem jako ryze
český vlastenecký pivovar. O té doby stále ctí tento odkaz a vaří pivo tradiční českou
pivovarskou metodou,“ připomíná předseda představenstva pivovaru Miroslav Koutek.
Nedá mi nepřiblížit tuto osobnost, vždyť s ní je novodobá historie pivovaru pevně
svázána. Miroslav Koutek už je vlastně už jakýmsi inventářem pivovaru. Pracuje v něm 41
let, tedy více než třetinu 120leté historie, kterou podnik slaví. „Ta ohromná tradice nás
zavazuje, abychom pokračovali ve stopách zakladatelů a udrželi výrobu poctivého
českého piva,“ říká muž, který kdysi do litovelského pivovaru vstoupil jako učeň. O založení
pivovaru říká: „Musela to být krásná doba, protože to bylo něco neuvěřitelného, aby
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v rámci Rakouska-Uherska vznikl ryze český pivovar. Občas jsem o tom přemýšlel. Nevím,
jestli bych v té době dokázal to, co dokázal Josef Svozil. Když jsem nastupoval do funkce
sládka a později výkonného ředitele, bylo to ohromně zavazující. Pokračovat
v neskutečné tradici nastartované před tolika lety.“ Mladí pivovarníci se v Litovli mohli na
učilišti vzdělávat v letech 1943 až 1974, kdy se každý rok vyučilo kolem patnácti
sladovníků, kteří se uplatnili po celé republice. Teď znovu svitlo na lepší časy a v tomto
roce je učňovský obor na SOŠ obnoven a je přijato prvních šest učňů. Sláva!
Sobota 9. listopadu – den narozeninových hodů se příliš nevyvedl. Počasí trochu
laškovalo s podzimem a občas i trochu sprchlo. To ale nevadilo prvním návštěvníkům, aby
už od 10 hodin ochutnávali pivní punč zdarma (ten byl pro první pětistovku příchozích) a
poslechli si vystoupení cimbálové muziky. Pak už je zaujaly dobroty na farmářském trhu a
mohli zakousnout něco dobrého z tradičních moravských specialit – zabijačku včetně
ovárku, uzené maso z Pňovic, sýry, medy, paštiky, trdelníky, marmelády, čalamády, mošty,
speciální maďarské koření, oříšky i domácí pečivo. Všude to vonělo a lákalo na všeliké
mlsání včetně toho „zdravého“, které nabízelo medové placičky s lískovými oříšky, ořechy
či rakytníkem. Raritou velkého narozeninového jarmarku byl krámek s ezoterikou nabízející
čaje i mazání, kyvadélka i kameny a také stánek s pivní kosmetikou. Zájemci se mohli
dovědět, jak se dříve kovalo, drátovalo nebo tkalo na stavu, předváděla se i výroba
mincí, paličkování, košíkářství či korálkování. Kdo měl zájem, mohl absolvovat prohlídku
historické expozice a minipivovaru zdarma. Jak to bývá na narozeninách – všechno teče
proudem a účastníci tak mohli ochutnat všechny druhy litovelského piva i uzené pivo.
U příležitosti oslav uvařili litovelští pivovarníci speciální várku třináctistupňového
Gustava a ve 14 hodin došlo k jeho slavnostnímu narozeninovému požehnání od
litovelského faráře Mgr. Josefa Rosenberga, kterému sekundovali ti nejpovolanější: starosta
města Ing. Zdeněk Potužák, ředitel pivovaru Ing. Lumír Hyneček, sládek Ing. Petr Kostelecký
a emeritní ředitel, nyní předseda představenstva pivovaru pan Miroslav Koutek. Olomoučtí
divadelníci předvedli dobovou scénku v klasické hospodě a byla připravena řada soutěží
(zvedání „břemene“, krmení partnerky sýrem aj.). Od 15 hodin byl hlavní hvězdou pódia
vždy zábavný Ivan Mládek a jeho Banjo Band a poté skupina KREYN. Nálada byla dobrá,
veselá a zdá se, že na tradici oslav narozenin pivovaru je dobře zaděláno.

37. TURISTICKÉ INFOCENTRUM LITOVEL
Turistické informační centrum (TIC) zahájilo sezónu tradičně účastí na veletrhu
cestovního ruchu REGIO a GO v Brně. I letos měla Litovel své zastoupení ve stánku Střední
Moravy a v počtu nabízených materiálů směle konkurovala okolním městům.
Nejen díky veletrhům, několika odvysílaným reportážím v televizi, ale hlavně díky
výhodné poloze si naše město vybralo za cíl i letos opět velké množství turistů. Hlavním
zájmem zůstala i letos síť cyklostezek, kdy turisté využívali naše město nejen jako tranzitní
místo na svých cestách, ale hojně si je vybírali jako výchozí místo pro poznávání okolí.
Skupiny turistů využívaly nabídky procházky Litovlí s průvodcem, exkurzí do pivovaru,
návštěvy památek jako kaple sv. Jiří či Svatojánského mostu i možnosti ubytování a
komplexního programu.
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Zvláštním lákadlem se stala radniční věž. Ta byla postavena již v polovině 15. století
a je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek. Na ochoz vede 174 schodů –
72 kamenných (značně prošlapaných a místy už děravých!) a 102 dřevěných (bez
bezpečného zábradlí!). Kvůli havarijnímu stavu tak není možné zvyšovat kapacitu
návštěvnosti ani rozšiřovat expozici, kterou je nyní komůrka věžníka (ponocného). Na jaře
roku 2014 by měla začít rekonstrukce, na niž z dotací i rozpočtu města připadlo 3,5 milionu
korun. Opraveno bude kamenné vřetenové schodiště, prošlapané schody budou
doplněny, prasklé demontovány a nahrazeny kopiemi. Dojde i povrchové úpravě stěn do
původní podoby. Betonová dlažba na ochozu by měla být nahrazena pískovcovými
dlaždicemi a zvětralé části budou zpevněny. Dřevěný plot, který je nyní umístěn kolem
hodin bude nahrazen skleněnými stěnami, jež nebrání pohledu na stroj. Po rekonstrukci se
navíc do věže vrátí původní, 300 let staré hodiny. Pokojík ponocného bude proměňován
podle ročního období. Nynější osvětlení bude nahrazeno vhodnějšími svítidly, ve věži bude
instalován kamerový systém. Práce by měly být hotovy do konce roku 2014.
Provozní doba zrekonstruované věže bude rozšířena. Zatím jsou výstupy na ochoz
radniční věže v pravidelných časových intervalech, a to denně od pondělí do pátku
v 10.30 a ve 14 hodin, vždy minimálně pro 5 osob. O víkendech mohou na věž vystoupat
skupinky už od 2 osob, a to v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Vstupné na věž činí 20 Kč, výstup
je včetně výkladu, prohlídka trvá asi 40 minut. Turisté si obvykle pochvalují krásný výhled,
zastávku v pokojíku ponocného a výklad.
Jako velmi vhodné hodnotili obyvatelé města zahájení turistické sezóny 20. dubna
na náměstí. Akci uspořádalo Město Litovel ve spolupráci s Klubem českých turistů a CK
BAVI. Při této příležitosti mohli zájemci bezplatně navštívit památky, do některých z nich byl
umožněn přístup právě jen v tento den. Účastníci si mohli projít celou budovu radnice k dispozici byla i kancelář starosty či obřadní síň. Na město z ptačí perspektivy se přišlo
podívat na 100 zájemců a úkoly na Lesánkově cyklotrase plnilo přes 50 dětských
cykloturistů.
TIC připravilo pro návštěvníky spoustu informačních materiálů, vztahujících se
k našemu městu a mikroregionu. Vyšla například již třetí Pozvánka do Litovle. K Lesánkově
cyklotrase, která byla v minulých letech doplněna o několik zastávek – odpočívadel
s herními prvky, byla vydána cyklomapka, jež upozorňuje na jednotlivá zastavení a
zajímavosti na trase. Nová mapa pro vodáky bude informovat o sjízdnosti řeky Moravy,
hlavně pak o možnosti plavby po tzv. Malé Vodě, která nahrazuje hlavní tok Moravy, který
je od dubna do července nesjízdný z důvodu hnízdění vzácných druhů ptáků. Mapu
vydalo Město Litovel ve spolupráci s CHKO Litovelské Pomoraví.
K dispozici turistům je i mapka města s vyznačením trasy procházky Litovlí s popisem
jednotlivých zastavení, mapka Mikroregionu Litovelsko, letáky pro jednotlivé turistické cíle
jako například Růžový rybník, Třesín, Parduska, ale i velmi oblíbená netradiční leporela
Svaté vody, Smírčí kříže, Sluneční hodiny, Technické památky, Pozvánky do Litovle a
okolí… Tradičně jsou nabízeny i pohlednice z Litovle i blízkého okolí, knihy vztahující se
k našemu kraji, paměti obcí, turistické známky, turistické vizitky, upomínkové předměty
s motivem města – magnetky či keramické výrobky. V popředí zájmu zůstávají suvenýry
z litovelského pivovaru – sklenice, trička, otvíráky, čepice aj. Pro letošní sezónu byla
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nabídka suvenýrů rozšířena o novinku, jíž je výborná káva z litovelské pražírny. Nejen že
dobře chutná, ale má i krásné balení s fotografií mostu sv. Jana Nepomuckého. Kromě
nabídky infomateriálů obdrží turisté všechny dostupné informace týkající se památek
nejen ve městě, ale i okolí, informace o ubytování, cyklotrasách, možnostech výletů,
půjčovně kol, gastroslužbách, autobusových a vlakových spojích aj.
TIC bylo provozováno v prostorách agentury BAVI již od roku 2000. Vzhledem
k nárůstu počtu turistů v posledních letech se Město Litovel rozhodlo přesunout
infocentrum do nových, větších prostor. Rekonstrukce prostor po Komerční bance
v přízemí prostor Záložny již začala a TIC bude nadále pod zřizovatelem, kterým je Město
Litovel nyní provozovat Městský klub Litovel. V prostorách CK BAVI se nyní budou prioritně
nabízet služby cestovní kanceláře – zájezdy CK BAVI, pobytové a poznávací zájezdy do
celého světa a prodej vstupenek Ticketportal, Ticketart a Ticketstream.
Pro informace
bylo využito článků Kamily Matečkové z CK BAVI v LN číslo 6 a 12/2013.

38. PUBLIKACE 2013
Nejpilnějším vydavatelem tiskovin bylo město Litovel a Mikroregion Litovelsko.
Zaměřují se především na materiály rozvíjející cestovní ruch a informující o památkách a
zajímavostech okolí města a obcí mikroregionu. V 1. vydání, které zpracoval Jan
Machovský, byla vydána mapka Procházka Litovlí, na které jsou postupně zachyceny
významné body města – radnice a radniční věž, morový sloup, Langův dům, schody
k Nečízu, Šerhovní ulička, kaple sv. Jiří, kostel sv. Marka, dům soukenického cechu – dnes
Městská knihovna, Svatojánský most, Kolářova vila, Gymnázium Jana Opletala, pamětní
deska a busta Jana Opletala, socha T. G. Masaryka, památník Vácslava Sochy, památník
tornáda, Husův sbor, Sochova vila, hradby, Švédská deska, Muzeum Litovel, hydrocentrála
a Muzeum harmonik. Mimo kostel se uvádí: kostel sv. Filipa a Jakuba, vila Gustava
Frištenského, pivovar a hrob Gustava Frištenského. Upozornění pro turisty: přitažlivé je i širší
okolí s krápníkovými jeskyněmi, hrady a zámky, muzei, řadou naučných stezek pro pěší i
cyklisty v nádherné přírodě, také vodáci si přijdou na své… Snad to přiláká další turisty?
Mikroregion Litovelsko vydal již ve 3. vydání mapku mikroregionu, kde ke každé z 20
členských obci (Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany,
Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Senice na Hané,
Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov) uvádí stručnou charakteristiku nebo zajímavost, dále
aktualizované užitečné kontakty, možnosti ubytování a upozornění na veřejný internet
v Litovli.
Týž podle textu a grafického návrhu S CHKO Litovelské Pomoraví vydal mapku Řeka
Morava v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde uvádí charakteristiku řeky a
doporučená pravidla při splouvání řek v CHKO LP po 4 etapách možného využití řeky. U 1.
etapy 14,9 km – z Mohelnice po Litovel – jsou charakterizovány jako záchytné body most u
Mohelnice, jezy Moravičany, Nové Mlýny a Řimice, most u Mladče, jez Litovel a Litovel –
vodácké tábořiště; 2. etapa 9,4 km - po Malé Vodě z Litovle po Hynkov – Litovel – Malá
Voda, jez Šargoun, odlehčovací rameno Bahenka, elektrárna Březové, jez Lhota nad
Moravou; 3. etapa 10,4 km - Morava z Litovle po Hynkov v době splavnosti od 1. 8 do 31.
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3. – lávka na Doubravce, most u Střeně; 4. etapa 12,9 km po Mlýnském potoce po
Olomouc: Hynkov, elektrárna Horka nad Moravou, jez Chomoutov, jez Řepčín.
Péčí Mikroregionu Litovelsko a zpracováním firmy Machovský mapy s.r.o. byla
vydána mapa Historie města Litovel, kde je uveden krátký historický a geografický exkurz
a uvedeny významné památky města: kostel sv. Filipa a Jakuba, Svatojánský most,
Gymnázium Jana Opletala, náměstí Přemysla Otakara, morový sloup, radnice a radniční
věž, Langův dům, kostel sv. Marka, Česká kaple a Muzeum Litovel – vždy s vysvětlujícím
komentářem. Dále jsou zde uvedeny význačné trasy procházející městem, jak cyklotrasy
č. 51 a č. 6027, Moravská stezka Mezinárodní cyklotrasa Rakousko – Polsko a cyklostezka
č. 6243 Rozvadovice – Sobáčov; Lesánkova cyklotrasa pro rodiče s dětmi (ke které byl
vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR samostatný leták); naučné stezky: Romantický
areál Nové Zámky u Litovle (Litovel – Nové Mlýny, 8 km) a Naučná stezka Luhy Litovelského
Pomoraví (Litovel – Horka nad Moravou, 16 km) a turistická trasa pro pěší po červené
značce Horka nad Moravou – Litovel – Mladeč – Bílá Lhota – Javoříčko. Součástí mapky
jsou i užitečné kontakty důležité pro turisty ve městě.
Mikroregion Litovelsko, doplnil sérii leporel Pozvánka do Litovle a romantického okolí
o třetí část, když v 1. díle prezentoval zámek Nové Zámky, Mladečské jeskyně, Javoříčské
jeskyně, tvrz Unčovice, Muzeum Litovel, hrad Bouzov, zámek Náměšť na Hané a zámek
Chudobín; ve 2. díle: Muzeum Bouzov, Arboretum Bílá Lhota, galerii v podhradí Bouzova,
sklářskou minihuť a Trojského koně, Pivovar Litovel, Soukromou sbírku ořezávátek v Cholině,
Muzeum Cholina, věž radnice v Litovli a kapli sv. Jiří v Litovli. Tentokrát byly uvedeny
romantické stavbičky u Mladče (Bočkovy díry, Čertův most, Rytířská síň), chudobínské
kostely, dům Gustava Frištenského, rodný dům Jana Opletala ve Lhotě nad Moravou,
Javoříčko, Muzeum harmonik v Litovli, Hanácké skanzen v Příkazích a komůrka ponocného
ve věži litovelské radnice. U každého z leporel je mapka s vyznačením místa památky.
Město Litovel vydalo skládanku Chudobínské kostely, kde prezentuje obec
Chudobín, historii všech tří kostelů s odkazem na činnost Josefa Žídka a osudy zámku
Chudobín. Další publikací je skládanka Litovelské hradby. Texty byly poskytnuty archivem
města, foto dodal a zpracoval opět Jan Machovský. Aktuálně vydalo Město Litovel i
skládanku Městské koupaliště Litovel – přírodní koupací biotop. Je to spíše reklamní
záležitost, protože vedle vysvětlení pojmu přírodního koupacího biotopu a historie jeho
vzniku v Litovli popisuje nabídku koupání, zábavních a relaxačních prvků i informace o
provozu a vstupném. Text opět zpracoval pan Jan Machovský.
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Olomouc vydalo skládanku Litovelsko,
kde jsou mimo jiné informace o morovém sloupu na náměstí Přemysla Otakara, městských
hradbách, Svatojánském mostě, Pivovaru Litovel, Litovelském Pomoraví, Naučné stezce
Luhy Litovelského Pomoraví doplněné snímky památek či tras. Publikace je doplněna
kalendářem akcí a sponzoroval ji Olomoucký kraj a ROP Střední Morava.
Pan Lubomír Šik, popularizátor litovelské historie si nadělil k Vánocům krásný dárek.
Zpracoval pro vydání publikaci s názvem „Litovel ve 20. století“, která má dohromady
1 760 stránek a 546 fotografií. Rozdělil ji do 3 svazků a charakterizuje ji takto: „Práce je
uvedena prologem, který popisuje situaci ve městě před počátkem století. Jednotlivé díly
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jsou pak rozděleny na desetiletí, každé začíná úvodem a chronologickým přehledem
událostí. Následující text se věnuje podrobně tématům jako je demografie, správa města,
obchod a služby, průmysl, školství, zdravotnictví, kultura, sportovní a zájmové organizace.
Je to vlastně shrnutí všeho, co autor zjistil z kronik, tisku, z dílčích publikací nebo jiných
pramenů“. Město Litovel počítá s publikací jako dárkovým předmětem pro vyznamenané
občany, oficiální návštěvy města a objedná si kolem 40 kusů a dotisk bude i pro zájemce
z řad litovelské laické i odborné veřejnosti. Zájemci si mohou do 31. 3. 2014 podat
závaznou objednávku této práce, kterou si mohou předem prohlédnout v kanceláři
Muzea Litovel. Po tomto datu bude zahájena komunikace s tiskárnou. Celková prodejní
cena se předpokládá kolem 850 Kč, s pouzdrem pak 1 000 Kč.
Zajímavou publikaci vydala MAS Moravská cesta ve spolupráci s MAS Regionu
Poodří a MAS Moravský kras: Po stopách technických památek – Moravskou cestou po
technických památkách-Od Bouzova přes Litovel k Olomouci. Publikace byla
financována z projektu „Moravská brána do Evropy“ z Programu rozvoje venkova. Rozsah
je 120 stran a náklad 6 000 výtisků. Nejprve je podána charakteristika Litovelska z hlediska
budování technických památek a z dalšího textu se města a obcí týkají části: Městské
hradby v Litovli, Unčovická tvrz, Svatojánský most, unikátní část staré silnice u Chudobína,
vodní stavby na Litovelsku (Nečíz), vodní mlýn ve Vísce, litovelské mlýny – Přední mlýn
(Staroštíkův), městský mlýn u Nečízu, Pušmýl, Šargoun, mlýn na Březovém a vodní
elektrárna v Litovli.
Petr Linduška vydal letos již třetí knížku v hanáčtině pod jednoslabičným názvem,
tentokrát se jmenuje „No deť – básničke, pěsničke, spominke, fejetóne a iny plke“ a svůj
humoristický podtext skutečně nezapře. Autor vzpomíná na spolubojovníky z vojny; na to,
jak dělal autoškolu; jak slavil Vánoce v létě i na školní trable s paní učitelkou. Své zážitky
z toho, jak se nestát milionářem nebo písničky o životě nebo pro zoufalé prodavače knížek
či písničku pro milou si každý přečte s dobrým pocitem zábavného čtení a že je všechno
v hanáčtině, jakýsi domácký dojem ještě zesiluje. Petr chystá na příští rok něco z jiného
soudku (Hanáckou konverzaci pro Pražáky), ovšem opět v hanáčtině, takže se máme na
co těšit!
Neúnavná je naše spisovatelka a básnířka paní Jarmila Cholinská. Vydala v pořadí
již čtrnáctou knížku, stejně jako několik předchozích sbírek věnovanou globálním i lokálním
problémům: Odpadkový koš. Básničky, které vznikaly od konce roku 2011, reflektují
události prezentované v televizi a v novinách, ale také vzpomínky na lidi, které v životě
potkala a zkušenosti, jichž nabyla. Další knížku básniček pod názvem Pandemie
šlendriánství, s ilustracemi Jany Motlové, fotografiemi Vítězslava Kollmanna a ekologickým
doslovem autorky vydala Jarmila Cholinská v nákladu 300 kusů. Název napovídá, že ani
tentokrát se autorka nevyhýbá tématům světových a místních problémů, svou pozornost
zde věnuje i známým lidem. Knížka byla představena na večeru se spisovatelkou 7. 11.
v Malém sále Záložny, kde ukázky z díla přednesli Zdeňka Kolářová, Věra Voříšková a Petr
Komárek, hudební doprovod zajistila skupina STŘEMKOŠ.
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Na akci Městské knihovny Litovel byly veřejnosti představeny dvě knihy, které jsou
s naším regionem spojeny buď autorem, nebo tématem. Rodák z Měrotína, Milan
Kreuzziger, nyní žijící v Praze a působící mj. na Fakultě humanitních studií UK v Praze se
zabývá mezikulturními vztahy a procesy ve spojení s globalizací, tedy současným
propojováním světa souvisejícím s větším pohybem lidí, zboží i informací přes celý svět.
Jeho knížka: Kultura v době zrychlené globalizace se věnuje pojmu kultury a její proměny
ve vzájemném prolínání, ovlivňování rozšiřování hranic. Dále byla představena kniha
Jindřicha Fialy: Kuneš Sonntag – Životní příběh z dvacátého století. Tato biografická knížka
vznikala dlouhých šest let a není jen příběhem jednoho zajímavého života. Gro je
věnováno pohnutým osudům Kuneše Sonntaga v době kolem 17. listopadu 1939 a
šestiletému pobytu v nacistických i komunistických lágrech, ale je to i odraz událostí
celého století. Nám je knížka zvláště blízká, vždyť Sonntag prožil v Litovli celé půlstoletí, než
se jeho cesta v roce 2010 uzavřela v jeho 90 letech.

39. SPORTOVNÍ ORGANIZACE
TJ TATRAN LITOVEL - FLORBAL
Předsedou oddílu je pan Václav Stratil a výbor má 3 členy. V květnu 2013 skončila
florbalová sezóna 2012/2013 a oddíl florbalu TJ Tatran Litovel v ní reprezentovala 4
družstva. Mladší žáci hráli OL ligu (Liga Olomouckého kraje mladších žáků) pod vedením
trenérů Václava Stratila a Jana Štěpánka. Tato soutěž se nehrála průběžně, ale jako
jednotlivé turnaje, v nichž se pravidelně umisťovali okolo 3. místa. Dorostenci hráli 2. ligu
dorostenců - divizi VII A pod trenérem Lukášem Říhou a v konečné tabulce se umístili na
druhém místě se ztrátou pouhých dvou bodů na 1. tým – FBC ZŠ Uničov. Junioři hráli 3. Ligu
juniorů – divizi VII A pod vedením trenéra Ondřeje Franka. Ze sedmi týmů obsadili pěkné
třetí místo, když na první Hranice ztráceli jen 4 body. Muži hráli Přebor mužů Olomouckého
kraje – divize B, skončili na 1. místě a postoupili do Olomoucké ligy. Trenérem byl Ondřej
Frank.
V září začala nová sezóna, ve které oddíl opět nasadil 4 družstva. Tentokrát jsou to
mladší žáci (OL liga), starší žáky (OL liga), junioři (3. liga - divize VII A) a muži (OL přebor
divize A). Celkový počet členů oddílu je 50 (38 mládež, 12 dospělí).
TJ TATRAN LITOVEL - LYŽAŘSKÝ ODDÍL
Předsedkyní oddílu je paní Jitka Rampasová. Počet členů výboru oddílu: 5 (předsedkyně +
4 členové). Počet členů oddílu celkem: 71, dospělých 52, mládeže 19. V sportovní činnosti
mládeže šlo o účast na závodech: Petříkovská vločka (účast 7 závodníků); Cena skřítka
Ostružníka (nejlepší Matyáš Novák - 3. místo, další tři závodníci v první desítce); Petříkovský
Mázík – pořadatelství (účast 10 závodníků, kteří se všichni umístili do 3. místa + 7 rodinných
týmů, které obsadily 1. a 3. místo). Alfréd Kaděrka se zúčastnil Jesenického poháru,
Orlického poháru a Madeja Cupu. Celkem bodoval ve 12 závodech. Nejlépe si vedl
v Jesenickém poháru, kde obsadil (2. 3.) 5. a 6. místo. V Mistrovství Olomouckého kraje
obsadil celkově 2. místo.
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Ve sjezdovém lyžování dospělých na Mistrovství ČR Masters obsadila Sylva
Kaděrková 1. místo. Obnovena byla tradice závodů pro závodníky nad 40 let – OLD BOYS
– memoriál Františka Zatloukala. V kategorii žen oddíl získal 2x 1. místo (Zlámalíková,
Jurečková), a 1x 3. místo (Rampasová). V běžeckém sportu Pavel Zimmermann na
Jesenické sedmdesátce – celkově obsadil 38. místo, ve své kategorii 26. místo, na Jizerské
padesátce byl celkově 694., ve své kategorii obsadil 394. místo, v závodě „1000 lanových
délek“ byl na 31. místě; Jiří Kohout mladší na Jizerské padesátce obsadil 987. místo ve své
kategorii (účast cca 4500 běžců v hlavním závodě!).
Z dalších akcí jde o pořadatelství 7. ročníku závodů na kolečkových bruslích (25. 5.
2013) na trase cyklostezky Litovel – Víska; 3. ročník Lyžařského běhu Litovelským
Pomoravím, který je zahrnut do Středomoravského běžeckého poháru (Červenka 24. 11.
2013); Lyžařské veřejné závody a karneval na sněhu na ukončení lyžařské sezóny
v Petříkově. Robert Kaděrka získal funkci technického delegáta SLČR (Svaz lyžařů ČR) a
byl rozhodčím na několika významných závodech. Dále v rámci SLČR působí ve sportovně
technické komisi, kde má na starosti vytváření a aktualizaci pravidel lyžařských závodů,
soutěžního řádu a homologuje sjezdovky pro pořádání závodů SLČR. Jan Papula se
zúčastnil se svojí rodinou závodů pořádaných Českou televizí – Se čtyřkou na vrchol. Zde
byl vybrán odbornou porotou, která se zaměřovala především na techniku jízdy, a získal
ocenění Hvězdička dne. Odměnou mu byl 3denní 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.
Dne 21. 11. 2013 slavil Svaz lyžařů České republiky, který vznikl jako první na světě,
své 110. výročí. Při příležitosti tohoto jubilea bylo v pražském Karolinu oceněno 150
sportovců, trenérů a činovníků za přínos českému lyžování. Vedle zvučných jmen, jako je
K. Neumannová, A. Valenta, P. Ploc, byla oceněna také z TJ Tatran Litovel Sylva
Kaděrková (mistryně světa v travním lyžování). Zprávu zpracovala Lenka Zlámalíková,
členka výboru.
ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Oddíl má 32 členů, 11 dospělých a 21 mladých. Předsedkyní oddílu je paní Taťána
Popelková. Odbor zahrnuje cvičení předškolních dětí a cvičení dorostenek a žen. Děti ve
věku 3 - 6 let se scházely v pondělí v počtu 28 dětí a cvičení vedly Taťána Popelková a
Mgr. Martina Faltusová. Cvičební hodiny dorostenek a žen vede Jitka Papulová a je
využíváno cvičení na bedýnkách – stepy doplněné posilováním s overalem nebo činkami.
Cvičební hodiny byly vždy v úterý. Čtvrteční cvičební hodiny dorostenek a žen vedla
Simona Jarmarová formou tanečního cvičení doplněného posilováním. Běžná účast byla
14 cvičenek. Cvičební činnost probíhala v budově sokolovny.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KČT má 22 členů, z toho 15 dospělých a 7 mladých. Předsedou odboru je Ing.
Zdeněk Šišma, členové výboru: Ing. Ladislav Lakomý, Ludmila Kaštilová, Iveta
Hrachovinová a Anna Gruntová. Během roku 2013 bylo organizováno 9 jednodenních
vycházek: 1. 1. - tradiční zahájení roku výstupem na Pardusku (účast 21); 16. 2. - zimní
vycházka Litovel – Sobáčov a zpět; 23. 3. - zahájení jarní turistické činnosti – vycházka ze
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Zábřeha na Moravě přes Růžové údolí a zpět (18); 13. 4. – vycházka Strážisko –
Přemyslovice – Náměšť na Hané – Kaple – Velký Kosíř – Náměšť na Hané; 20. 4. – zahájení
turistické sezony v Litovli (spolupořadatel akce); 11. 5. – vycházka Šternberk – Svatý
Kopeček; 25. 5. – Putování za poetickým tvarůžkem (Loštice); 1. 6. – Toulky Litovelským
Pomoravím (spolupořadatel akce s Rodičovským sdružením ZŠ Jungmannova, MK) – 518
turistů, cykloturistů a organizátorů; 14. 9. – výlet Ramzová – Obří skály – Horní Lipová; 17. 10.
– vycházka - Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda; 16. 11. – zakončení turistické sezony
v Sobáčově. V srpnu a září byla provedena obnova značení Mladečského okruhu z Bílé
Lhoty k mostu přes řeku Moravu. Při značkářské činnosti obnovili členové odboru značení
v délce 18 kilometrů, provedli údržbu 5 rozcestníků a 3 rámů v okolí Šternberka a Svatého
Kopečku. Oddíl TOM 4116 Lotus se v tomto roku účastnil akcí KČT a ke konci roku ukončil
činnost s tím, že členská základna přešla pod odbor KČT TJ Tatran Litovel. V roce 2013
zemřela dlouholetá členka KČT paní Jarmila Hírešová.
ŠACHY
Výkonný výbor šachového oddílu TJ Tatran Litovel pracoval ve složení: Ing. Michael
Knajbl – předseda; Ing. Jan Krejčí – pokladník a organizační pracovník; Ing. Karel Haderka,
CSc., Josef Klapka a Ing. Zdeněk Beil – členové výboru. V oddíle je zaregistrováno 42
členů. V sezoně 2012/2013 měl TJ Tatran Litovel v soutěžích dospělých 4 družstva: „A“
družstvo hrálo extraligu ČR, jeho kapitánem byl Ing. Michael Knajbl. Družstvo skončilo na
skvělém 3. místě a zopakovalo tak svůj historický úspěch z ročníku 2010/2011, kdy rovněž
získalo bronzové medaile. Získalo 22 bodů, když 7x zvítězilo, 1x remizovalo a 3x prohrálo.
Reprezentovali jej následující hráči: Darius Swiercz, Marcin Tazbir, Krzystof Bulski, Jan Krejčí
jun., Jan-Krzystof Duda, Václav Svoboda, Lukáš Kuchyňka, Pavel Blatný, Lukáš Vlasák,
Pavel Zpěvák, Lukacz Butkiewicz a Vladimír Bělunek.
„B“ družstvo hrálo I. ligu a podařilo se mu se v lize udržet, když skončilo na 9. místě se
ziskem 14 bodů za 4 vítězství, 2 remízy a 5 proher. Za družstvo hráli následující hráči: Jan
Krejčí jun., Kamil Strachowiak, Lukacz Butkiewicz, Vladimír Bělunek, Ladislav Vaněk, Ing.
Zdeněk Beil, Jiří Navrátil jun., Antonín Neoral, Mgr. Pavel Strašil, Ing. Jan Krejčí sen., Jiří
Navráltil sen. a RNDr. Petr Mohapl. „C“ družstvo hrálo krajskou soutěž skupinu sever a
bohužel se mu do krajského přeboru postoupit nepodařilo, když skončilo v žebříčku až na
druhém místě. Získalo 28 bodů – 9x zvítězilo, 1x remizovalo a 1x bylo poraženo.
Reprezentovali jej: Ing. Jan Krejčí sen., Ing. Petr Pavlík, Jan Homola, Ing. Karel Haderka,
CSc., Radek Pytolaj, Lukáš Vyhnálek, Ing. Michael Knajbl, Michal Freiberk, Tomáš Míka,
Josef Klapka, Jiří Homola a Vít Prázdný. „D“ družstvo bojovalo v okresním přeboru a tvořili
jej převážně začínající šachisté a mládežníci. Získali 1 bod za remízu, ostatní utkání prohráli,
ale získali důležité zkušenosti. Hráli v sestavě: Vít Prázdný, Martin Hampl, Mirko Spurník ml.,
David Šmíd, Mirko Spurník sen., Vojtěch Štaffa a Pavel Hampl. V mistrovské soutěži
jednotlivců na Mistrovství ČR v šachu Jan Krejčí ml. v uzavřeném turnaji o 10 účastnících
obsadil 6. místo. Dále byl pozván na turnaj do Moskvy, zvítězil na mezinárodním
velmistrovském turnaji v Olomouci a na turnajích v Teplicích a Náchodě obsadil shodně
třetí místa. Skupina žáků trénovala pod vedením mezinárodního mistra Ing. Zdeňka Beila,
kterému pomáhali Ing. Jan Krejčí a Ing. Karel Haderka, CSc. Šachový oddíl usiluje v rámci
projektu „Šachy do škol“ uplatnit je na ZŠ Jungmannova.
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KUŽELKY
Předsedou oddílu je pan Kamil Axmann a členů výboru je šest. Činnost byla
zaměřena na mistrovská utkání oddílu a turnaje dalších oddílů. Kuželna byla k dispozici i
veřejnosti a také navštěvována mládeží z litovelských škol a DDM Litovel.
V sezoně 2012/2013 byla v soutěžích celkem 4 družstva: „A“ muži s trenérem
Antonínem Horkým bojovali ve 3. kuželkářské lize „C“ již druhou sezonu v pronajaté kuželně
v Přemyslovicích. V sezoně 2012/2013 skončili na 8. místě. Mezi jednotlivci je Kamil Axmann
na 1. místě v průměru všech hráčů a podal nejlepší výkon v celé soutěži. Družstvo „B“
s trenérem a vedoucím družstva Ing. Jaroslavem Ďulíkem je tradičním účastníkem Přeboru
Olomouckého kraje a skončilo na 12. místě. Potýkalo se se zraněními, ale v soutěži i nadále
zůstává. Družstvo „C“, kde je trenérem a vedoucím Jiří Vrobel, v Okresním přeboru
zakončilo sezonu na 8. místě. Do družstva se zapojili noví hráči, takže výsledky snad budou
lepší. Dorostenci pod vedením Jaroslava Čamka v Severomoravské divizi skončili na 7.
místě 1. dorostenecké ligy. Bohužel neprošli kvalifikací a sestupují do nižší soutěže. Mezi
jednotlivci se Petr Jindra umístil v čele průměru všech hráčů soutěže. Žáci vedeni trenérem
Antonínem Horkým startují v Poháru mladých nadějí a hrají turnaje celoročně.
V měsíci lednu 2013 na okresním přeboru jednotlivců všech kategorií se litovelští
kuželkáři prezentovali těmito výsledky: muži (na kuželně Pozemstavu Přerov) – 6. Kamil
Axmann (542 kolků), 13. Petr Axmann (518), 15. Jiří Čamek (507); senioři – 3. Jiří Fiala (524
kolky), 7. Jiří Vrobel (516), 11. František Baleka (510); dorostenci (na kuželně
v Přemyslovicích) – 1. Petr Jindra (495 kolků), 2. Tomáš Pěruška (472), 6. Milan Přidal (441),
Martin Hampl (436). Do krajského přeboru postoupili: Jiří Fiala (kategorie seniorů) – obsadil
10. místo s výkonem 511 poražených kuželek, dále již nepostoupil; Petr Jindra (kategorie
dorostenců) – obsadil 8. místo (505 kolků) a tamtéž Tomáš Pěruška 19. místo (462).
V době jarních prázdnin se náboru nových zájemců o kuželky zúčastnilo 30 dětí
z litovelských základních škol. Akci obětavě vedli trenéři mládeže pánové Jaroslav Čamek
a Antonín Horký. V měsíci květnu byla kuželna otevřena pro širokou veřejnost v rámci
koulení o ceny zvané „letecká“ s účastí 40 zájemců. Zvítězil pan Marek Štěpánek
s výkonem 67 kolků, mezi ženami slečna Barbora Čamková (65) a v kategorii dětí do 12 let
Eliška Smetanová (25).
Tradiční byla návštěva přátel v Drážďanech-Radebeulu ve dnech 21. – 23. června.
V rámci návštěvy bylo sehráno přátelské utkání, kde naši přátelé zvítězili v poměru
3 233:3281 kolků. Následoval společný oběd, cyklovýlet a také klání v jízdě na motorkách.
41. ročník Memoriálu R. Wirzingera a J. Skály v měsíci srpnu 2013 se konal za účasti
19 družstev a družstvo TJ Tatran Litovel Draci se umístilo na 3. místě s 1 706 kolky (za KK
Jirkov a Jiskrou Rýmařov). Poslední kuželkářskou akcí roku byl přebor jednoty za účasti 32
hráčů. Mezi muži byli nejlepší: Petr Axmann (516 kolků), Jakub Mokoš (515) a Kamil Axmann
(512); mezi seniory – Antonín Němec (525), Jaromír Janošec (517) a Jiří Kráčmar (511); mezi
dorostenci – Petr Jindra (410), Milan Přidal (382) a Tomáš Pěruška (378). Na údržbě kuželny
a při zajišťování služeb při akcích pro veřejnost bylo odpracováno 125 hodin.
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HOROLEZCI
Předsedou oddílu je pan Vítězslav Špunda. Náplní je náročná specializovaná
individuální i týmová sportovní činnost, pravidelné lezení. Během zimy byla využívána
bolderingová stěna v Nákle a sportovní stěna a flashwal v Olomouci. V létě to byla
lezecká stěna na Loděnici – trénink 2 – 3x týdně. Výroční schůze proběhla za účasti cca 40
osob 13. 4. Zahájení sezony pak za účasti 15 osob na Velkém Rabštejně (28. 4.) a Bik trip za
účasti 10 osob ve dnech 8. a 9. června. Byl zorganizován kurz zdravovědy pro 10 osob za
vedení lektora Radima Křiváka (poplatek byl 100 Kč). Na podzim se členové zúčastnili 6.
10. Mše za Kubíka na Bradle (Jakub Macek zde tragicky zahynul). 1. – 3. 11. se konalo
Poslední slanění a na závěr roku 20. 12. Vánoční svařáková.
STOLNÍ TENIS
Předsedou oddílu je pan Radek Uvízl a výbor má tři členy. Oddíl stolního tenisu má
14 členů, po 7 dospělých a mládeže. Reprezentují jej dvě družstva: „A“ družstvo hrálo 1.
třídu mužů – nejvyšší sokolskou župu Olomouc, kde zvítězilo a postoupilo do krajské
soutěže. Úspěšnost byla 93 % vyhraných utkání (pouze 6 proher z 88 utkání). Bylo však
rozhodnuto této možnosti nevyužít, a tak oddíl zůstane v téže soutěži nadále.
V dlouhodobé soutěži 1. třídy byl junior Tomáš Vyhnálek vyhodnocen jako nejlepší hráč.
„B“ družstvo působí ve 4. třídě sokolské župy Olomouc a je složené výhradně z mládeže a
začínajících hráčů. Umístilo se na konci tabulky z důvodů rozdílné výkonnosti oddílů
mládeže a dospělých. V nové sezoně 2013/2014 si vedou lépe, jsou na 2. místě tabulky
s úspěšností 94 % vyhraných utkání (pouze 3 prohry z 52 utkání). Mezi nejlepšími je
v dlouhodobé soutěži Tomáš Grmela. Tréninky a mistrovská utkání probíhají v budově
sokolovny a tréninkovou a zápasovou přípravu zabezpečují trenéři Radek Uvízl a Petr
Zeman.
ODBÍJENÁ
Výbor oddílu má 5 členů a jeho předsedou j Ing. Rajmund Moliš. Oddíl má 94 členů
(26 dospělých a 68 mládežníků). Družstvo „A muži“ vede trenér Petr Horság a v sezoně
2012/2013 ve II. lize skončil oddíl na 5. místě; „A ženy“ – trenérka Zlata Hubáčková –
v Krajském přeboru skončilo družstvo na 2. místě; juniorky v krajském přeboru skončily na 3.
místě pod vedením trenérů Miloše Ščučky a Ing. Tomáše Remeše; Starší žačky se také
v krajském přeboru umístily na 3. místě, vedené trenérem Marcelem Železným. Kromě 4
soutěžních družstev působí i Družstvo amatérského volejbalu pod trenérkou Danou
Baránkovou bez soutěže a přípravka v soutěžích nezařazená, kterou vedou trenérky
Antonie Vrbová, Lucie Havlíčková, Kateřina Baránková a Jana Šafaříková.
HÁZENÁ
Oddíl má celkem 143 členů – 46 dospělých, 77 mládeže a 20 zasloužilých hráčů.
Předsedou oddílu je pan David Číhal, místopředsedou Karel Zmund, pokladníkem L. Sléha,
tajemníkem R. Šimek, členy výboru Petr Habermann, Lenka Filipová a Michal Baránek. Na
práci se dále podílí 10 trenérů, 2 rozhodčí a zapisovatelé.
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Družstvo mužů vedou trenéři Květoslav Kuba a Miroslav Daněk, externě Lubomír
Krejčíř. Posily se uplatnily dobře a od 4. kola bylo družstva na čele žebříčku. Z 22 utkání bylo
17 vítězných, 2x se remizovalo a 3x prohrálo, získáno bylo 36 bodů. Družstvo se stalo
mistrem 1. ligy mužů s právem postupu do extraligy. Nejlepším střelcem byl J. Dolák se 102
brankami. Extraligová přihláška byla po delším váhání a zajišťování financí podána a
družstvo bude bojovat v extralize. Mladší dorost hraje 2. ligu Morava pod vedením trenérů
Michala Baránka a Petra Aleše. Z 22 utkání získalo 17 bodů, když 9x vyhrálo, 1x remizovalo
a 12x prohrálo, získalo tak 7. místo ve středu tabulky. Nejlepším střelcem byl David Číhal se
127 brankami. Starší žáci s trenéry Davidem Číhalem a Jiřím Číhalem bojují v Lize
Olomouckého kraje. Ze 16 utkání získali 22 bodů (11 výher, 5 proher) a jsou na 3. místě
tabulky. Nejlepším střelcem byl Tomáš Kršek se 137 brankami.
Mladší žáky v Lize Olomouckého kraje vedou trenéři Vlastimil Mach a Petr Filip. Z 20
utkání mají 21 bodů (10 výher, 1 remíza, 9 proher) a skončili na 6. místě. Nejlepším střelcem
byl Vojtěch Pinkava s 65 brankami. Starší miniházená – družstvo se účastní turnajů
miniházené 4 +1 Olomoucký kraj. Jde o dva týmy po 10 hráčích, které vede trenérka Petra
Vašíčková. Jejich soutěže se celkově nehodnotí, družstva patří do nadprůměru. Mladší
miniházená – nejmenší svěřenci z 1. a 2. tříd ZŠ se také účastní turnajů miniházené 4 +1
Olomoucký kraj, které se hrají bez počítání skóre. Obě družstva miniházené jsou dobrým
potenciálem pro budoucnost litovelské házené. Zájemců je dostatek, spolupráce s rodiči
velmi dobrá. Působí zde i Stará garda, která uspořádala Novoroční turnaj v Litovli za účasti
8 týmů s vítězstvím domácích! Družstvo vede Svatopluk Kráčmar a trenérem je Z. Sléha.
V plážové házené se muži pod hlavičkou Litovelští řízci již podruhé zúčastnili největšího
českého turnaje v Bělé pod Bezdězem a znovu se umístili na pěkném 3. místě!
MALÁ KOPANÁ
Oddíl malé kopané FC LEVOTIL má 13 dospělých členů, předsedou je pan Milan
Jirsák, který nahradil pana Radka Gelu. Své domácí zápasy hraje oddíl na hřišti ZŠ Vítězná.
Družstvo „A“ muži v I. lize malého fotbalu Olomouckého kraje se po úspěšném jaru
nakonec umístili na 7. místě a nejvyšší soutěž si tak udrželi i pro další sezonu. Vedení oddílu
děkuje panu Kamilu Jarmarovi za nemalou finanční podporu.
KOPANÁ
Družstvo mužů hrálo podzimní část sezony pod vedením trenéra J. Šišmy. Po
průměrných výkonech získali 28 bodů a obsadili 9. místo v Krajském přeboru mužů. Do jarní
sezony vedl mužstvo nový trenér Petr Mrázek, ale zatímní 13. místo není nijak potěšitelné.
Dorostenci pod vedením P. Listopada a T. Uvízla, odehráli Krajský přebor dorostu. Po
podzimu obsadili 15. místo tabulky a nejlepším střelcem se stal Libor Navrátil se 14
brankami. Starší žáci pod vedením M. Fialy získali 6. místo a nejlepším střelcem byl Tomáš
Vymlátil (27 branek). Mladší žáci vedení trenéry J. Gazdíkem a Z. Šmoldasem skončili na 2.
místě tabulky, s minimální ztrátou 3 bodů na vítěze. Nejlepším střelcem se stala paradoxně
dívka – Pavlína Pěrušková se 45 brankami. Starší a mladší přípravka pod vedením trenérů
Polanského, Laži a Fiedlera hrála sérii mistrovských turnajů. Umístili se mezi prvními a
postoupili do dalších bojů o vítěze „krále přípravek“ OFS.

318

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
HANÁCKÝ PÉTANQUE KLUB-HAPEK
Rok 2013 byl první sezonou klubu HAPEK, tedy vlastně sezonou zkušební. Přípravu
na ni zahájil klub již v zimě, kdy se podařilo zajistit od Města Litovel prostory pro zimní
turnaje a trénink. Starosti nastaly v souvislosti s pořádáním jednoho z nejvýznamnějších
turnajů v ČR – Mistrovství ČR žen. Sportovně-technická komise s Výkonným výborem České
asociace pétanque klubů (ČAPEK) pověřila klub realizací a díky sponzorům, Městu Litovel
a Olomouckému kraji, se podařilo uspořádat turnaj, který byl kladně hodnocen a
aspiroval na jeden z nejúspěšnějších v sezoně.
Klub začínal od nuly. Bylo nutno vše pořídit, včetně dresů, které jsou již na M ČR
povinné. Další výzvou a zároveň naplněním stanov byla podpora juniorů. Prezident klubu,
pan Pavel Bureš, získal trenérský certifikát a klubu se podařilo uspořádat několikadenní
soustředění juniorů v Litovli. HAPEK organizuje Juniorskou pétanque ligu (JPL) a 1x ročně
oceňuje nejlepší juniorské hráče za výkony na vybraných krajských turnajích. Pro seniory a
hendikepované upořádal klub 21. 7. ve spolupráci se Seniorklubem Litovel setkání, kde si
mohli účastníci hru vyzkoušet a zasoutěžit si. Klub byl pověřen Olomouckým krajem
uspořádáním pétanque turnaje pro tuto organizaci, stejně jako turnaje „O štít starosty
obce Ústín“ 7. 9. 2013.
Hráči klubu si vedli v sezoně velmi dobře a vylepšili si svá umístění v žebříčku ČAPEK
– Pavel Bureš st. je na 23. místě, Jana Burešová na 36. pozici (což znamená 7. místo mezi
ženami v ČR z cca 560 aktivních hráčů žebříčku). Klub jako takový dosáhl významného
úspěchu, když na Mistrovství ČR 2X2 MIX obsadil 4. příčku. Zprávu podal pan Pavel Bureš,
prezident klubu HAPEK.
AUTOMOTOKLUB LITOVEL
Předsedou AMK Litovel je nadále Ing. Karel Haderka, který ve své zprávě uvedl, že
prioritou ZO byla příprava 3 závodů – 2 motokrosů pro superbiky a tradičního
mezinárodního motokrosu na závodní trati v Litovli-Chořelicích. Závody superbiků byly
uspořádány jako závod Českého poháru a závod Evropského poháru. Oba byly
vydařené, těšily se však menšímu zájmu diváků. Superkros musel být z původního termínu
pro zatopenou trať po průtrži mračen odvolán a nový termín nevyhovoval mnoha
významným jezdcům. I proto bylo necelých 1 000 diváků pod obvyklým diváckým
průměrem. Pro další období je stěžejním úkolem vylepšení zázemí motokrosového areálu.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL
Výbor TJ pracoval ve složení: Mgr. Mirko Spurník – starosta, Ing. Dana Buchtová –
místostarostka, Růžena Fendrychová (od 9/2013 Ing. Ilona Jančí) – jednatelka, Ludmila
Gottwaldová – hospodářka, Vlasta Machalová – náčelnice, David Dvořák – náčelník, Ing.
Marek Bednář – člen výboru za oddíl tenisu, Bc. Hana Popelková – členka výboru za oddíl
mažoretek. Předsedkyní kontrolní komise byla Ing. Ilona Jančí (od 9/2013 Eva Prucková).
TJ Sokol nabízela možnost cvičení v 8 oddílech: ženy I. – cvičitelka Vlasta Machalová; ženy
II. – cvičitelka Marie Smékalová; zdravotní cvičení pro seniorky – cvičitelka Anna Gruntová
– (počet 45); jóga – cvičitelé manželé Markovi (30); „Věrná garda“ – cvičitel Bohuslav
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Konečný (12); mažoretky – cvičitelé Bc. Hana Popelková a Mgr. Martina Faltusová (58);
tenis – cvičitelé Jaroslav Dohnálek, Lukáš Dohnálek, Ing. Marek Bednář, Ivana Kohoutková
(20); kondiční kulturistika – cvičitel David Dvořák (15). Celkový počet členů 220.
TJ Sokol Litovel obdržela od Města Litovel příspěvek na činnost ve výši 160 000 Kč a
dotaci 10 000 Kč na účast mažoretek na Mistrovství Evropy v Brně. Město Litovel pečuje o
historickou budovu sokolovny a během roku 2013 bylo opraveno sociální zařízení,
vyměněna okna, rekonstruován bufet a provedeny potřebné opravy a údržba. TJ
spolupracuje s TJ Tatran Litovel, TJ Vodní sporty, klubem pétanque a především divadelní
odbor s Městským klubem Litovel.
Tělocvičná jednota Sokol Litovel uspořádala v roce 2013 dva tenisové turnaje ve
dvouhrách a čtyřhrách. Turnajů se zúčastnilo 34 hráčů z různých sokolských jednot.
Zúčastnili se jí i hráči TJ Litovel, dvouhru vyhrál David Novotný z TJ Litovel a čtyřhru Jaromír
a Lukáš Dohnálkovi také z TJ Litovel.
Nejúspěšnějším oddílem roku 2013 byly mažoretky, které dosáhly mnoha úspěchů:
Stars cup (23. 3.) - 7. místo - přípravka Linetbells Baby, 4. místo - kadet Linetbells Girls, 2.
místo - junior Linetbells Ladies, 2. místo - POM Linetbells; Podhostýnský pohár Bystřice pod
Hostýnem (9. 3.) - 3. místo POM Linetbells; kvalifikace Těšany MAC (13. 4.) - 2. místo POM
Linetbells, 3. místo duo junior N. Elgnerová a I. Rosmanová; Litovelský pohárek (20. 4.) - 2.
místo kadet Linetbells Girls,1.místo junior Linetbells Ladies, 2. místo POM Linetbells;
Mistrovství Čech MAC Hradec Králové (8. 5.) - 2. místo junior Linetbells Ladies, 5. místo
kadet Linetbells Girls; Finále IMC Dubňany (11. 5.) - 2. místo - sólo děti Nikolka Navrátilová,
1. místo - duo kadet T. Zlámalová a Š. Rosmanová; MČR Jaroměř (31. 5.) - 4. místo a postup
na ME duo N. Elgnerová a I. Rosmanová, 5. místo a postup na ME junior Linetbells Ladies;
Prostějovská medaile (29. 6.) - 4. místo sólo děti J. Štaffová, 2. místo duo kadet B.
Zlámalová a S. Fritcherová, 3. místo sólo POM junior M. Plšková, 3. místo duo junior O.
Zapletalová a K. Zapletalová, 2. místo kadet Linetbells Girls, 3. místo junior Linetbells Ladies;
Mistrovství Evropy Brno (31. 8.) - 17. místo junior Linetbells Ladies, 15. místo duo junior N.
Elgnerová a I. Rosmanová; Kvalifikace IMC Dubňany (23. 11. ) - 3. místo kadet Linebells
Girls, 2. místo junior Linebells Ladies, 3. místo miniformace senior Linetbells Miss, 5. místo duo
kadet Fritcherová + Zlámalová B., 4. místo duo senior Zapletalová + Zapletalová, 5. místo
solo kadet B. Zlámalová, 2. místo solo junior N. Elgnerová; Tornádo Ostrav a (7. 12. ) - 2.
místo kadet Linetbells Girls, 4. místo junior Linetbells Ladies, 4. místo senior Linetbells Miss.
Ochotnický soubor Sokola Litovel v roce 2013 po dvou letech oprášil velice úspěšné
představení SVĚTÁCI, se kterým pobavili 24. 3. plný sál v Luké a podobný úspěch měli
také 5. 4. v Příkazích. Obrovskou devizou velmi populární hry byla živá hudba doplněná
dokonce i malý pěveckým sborem. Hlavním počinem roku však bylo nastudování autorské
hry Michala Schmalze "CO VÁM KDO DÁ?" Režie se ujal Pavel Soldán. K autenticitě hry
velmi přispělo netradiční uspořádání minimalistické scény, kde diváci obklopují herce ze tří
stran a jsou sami doslova součástí scény. Další novinkou, doposud v souboru
nevyzkoušenou, byly čtené monology všech postav. Tím, že každá postava hrála, zpívala
a navíc i četla, byla hra pro aktéry velmi náročná. Premiéra se konala 23. 11. na
sokolovně. Další zvláštností se stala takzvaná demoverze představení - tedy zkrácená
verze složená jen z písní a některých monologů, která byla uvedena v předpremiéře 15.
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11. na Večeru autorského čtení v Mohelnici. Z hlediska technického zabezpečení souboru
je potřeba připomenout pořízení moderní mobilní světelné techniky (LED diod), která
umožňuje hrát představení i v netradičních prostorách.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VODNÍ SPORTY LITOVEL
Výbor TJ VS pracoval ve složení: Tomáš
Kutý - předseda, Keno Dimov místopředseda, Ing. Petr Čamek - jednatel, Karel Daševský, Michal Stratil, Lukáš Bukna,
Martin Blažek – členové. Nejdůležitějšími akcemi roku byl 12. ročník MTB maratonku Trek
Bobr Bike a 19. ročník Free Litovel Bobr Cupu - v novém areálu za loděnicí (více viz
v kapitole Slavnosti).
Lednové zimní běžecké soustředění otevřelo závodní sezonu 2013 - vše probíhalo
na Nové Vsi u Rýmařova, přímo u běžeckých okruhů. Poměrně krutou zimu vodáci
přečkali na pravidelných trénincích v tělocvičně ZŠ Jungmannova, bazéně ZŠ Vítězná a
ve vlastní posilovně na loděnici. O víkendech proběhlo několik výjezdů na běžky.
V únoru odjelo 5 členů oddílu na 14denní kondiční soustředění do španělského
střediska Empuria Brava. Oddílové soustředění v teplých krajinách se tedy nekonalo. Po
návratu z teplých krajin začíná od poloviny března již klasický kolotoč veřejných
přípravných závodů - Postřelmov, Zábřeh, Adamov. České poháry - nejvyšší soutěž v ČR probíhaly v dubnu až srpnu: Špindlerův Mlýn, Kamenice, Čeňkova Pila, Lipno, České
Vrbné, Veltrusy. Litovelská jednota pořádala Český pohár na Lipně.
Mistrovství ČR dorostu v dlouhém sjezdu se konalo na domácí trati - řece Moravě.
Start byl u Templu, cíl v Mladči. Sprintové M ČR dorostu se uskutečnilo ve Veltrusech,
žákovské přebory ve sprintu na slalomové trati ve Valašském Meziříčí, v dlouhém sjezdu
v Hynkově. Mistrovství světa juniorů ve sjezdu bylo v rakouském Loferu. Z oddílu TJ VS si
juniorskou reprezentaci vyjeli: Michal Šmoldas - C1m, Jan Paták - C1m, Jakub Kuča a Karel
Šotola - C2m a Eliška Čapáková, která reprezentovala ve dvou kategoriích - K1ž a C1ž.
Ti se pustili do boje o medaile s konkurencí třinácti států. Singlkanoista Michal Šmoldas
obsadil v dlouhém sjezdu 5. místo a ve sprintu 7. místo. O rok starší Jan Paták dojel v téže
kategorii v dlouhém sjezdu i ve sprintu jedenáctý. Eliška Čapáková dojela v dlouhém
závodě na kajaku šestá a na singlkánoi čtvrtá, ve sprintu na kajaku pak sedmá a na
singlkánoi šestá, poté co musela udělat eskymácký obrat. Deblkanoisté Jakub Kuča a
Karel Šotola byli jak ve dlouhém sjezdu, tak ve sprintu devátí. Toto MS bylo mimořádně
úspěšné, když lodě TJ VS Litovel vyjely celkem 12 cenných kovů a dostaly se do čela
pořadí národů.
Eliška Čapáková reprezentovala oddíl i na seniorském MS ve Slovinsku, kde na
singlkánoi žen obsadila 7. místo. Podzimní část sezony byla zaslíbena zejména říčním
maratonům. V roce 2013 to byly tři: Krumlovský vodácký maraton, Adige (Itálie) a
Ardeche (Francie). V roce 2013 přivezli litovelští vodáci z M ČR celkem 16 medailí, z MS
juniorů v Loferu přivezli singlíři Šmoldas a Paták (oba Litovel) a Kristek (Valašské Meziříčí)
bronzovou medaili ve sprintovém závodě týmů, když nestačili jen na týmy Francie a
Chorvatska.
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V sezoně 2013 se na různých výkonnostních úrovních připravovalo cca 30 členů ve
věkových kategoriích dětí a mládeže a cca 20 dospělých. Na přípravě dětí a mládeže se
podíleli: Kutý, Daševský, Stratil, Čamek, Dimov, Bukna a spousta dalších pomocníků –
řidičů, bez kterých by to nešlo.
TJ VS letos připravila projekt IN LIFE za loděnicí na Komárově v prostoru bývalého
hřiště na pozemní hokej. Buduje se kemp, v něm již vzniklo sociální zařízení a posezení,
změn doznala vodácká restaurace. Zatím je vytvořeno hřiště s trampolínou, buduje se
zařízení pro vodní sporty. K dispozici bude půjčovna lodí, koloběžek, prodej a servis
sportovního vybavení. Je zorganizována kajakářská škola, eskymování, seakajaking, letní
vodácká školka, kurzy a výlety pro školy, letní příměstské tábory k dispozici zájemcům je již
nyní aquazorbing. Vše by mělo být v plné permanenci v roce 2014. Vzniká i dráha pro
bike, která byla již využita při letošním Bobr Cupu.

40. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO LITOVEL
Ke dni 31. 12. 2013 měla MO ČRS Litovel 659 členů. Z celkového počtu bylo
dospělých 580 (z toho 16 žen), 29 členů mládeže od 16 do 18 let a 50 členů mládeže do 15
let. Nově přijatých členů, kteří úspěšně složili předepsané zkoušky, bylo 29. Výbor MO ČRS
pracoval ve složení: Jan Jurečka, předseda; Petr Machala, jednatel; Vladimír Čamek,
hospodář; Petr Forst, zástupce hospodáře; Světlana Bomberová, účetní; Pavlína
Špačková, pokladní; Mgr. Ondřej Dočkal, vedoucí mládeže; Václav Vortel, referent ČV +
ŽP; Pavel Novák, rybniční referent. Výbor se scházel vždy první čtvrtek v měsíci a jeho
práce byla řízena plánem na jednotlivá pololetí.
Na počátku roku byly vydávány povolenky a členské známky. Byla započata i
výměna členských průkazů, která bude dokončena v roce 2014. Pokračovalo vyřizování
povolení za účelem odstřelu kormorána velkého, a tento mohl být kromě plašení i
v omezené míře střílen. Vzhledem k mírnějšímu průběhu posledních dvou zim nebyl ovšem
na místních revírech zaznamenán vyšší výskyt tohoto predátora, což mělo pozitivní vliv na
vývoj rybí obsádky.
V uplynulém volebním období MO ČRS Litovel oslavila 90. výročí založení
rybářského spolku v Litovli Dnem otevřených dveří. Oslavám předcházela rekonstrukce
kuchyňky účelové budovy MO a kompletní vymalování 1. patra. V tomto roce
pokračovala modernizace výměnou podlahové krytiny v menším zasedacím sále,
renovací konferenčních stolků a stolů v obou zasedacích místnostech a výměnou
barového pultu. Byla započata i kompletní rekonstrukce spodní kuchyně. Kompletně byly
rekonstruovány 3 lávky zpřístupňující některé části revírů (Zej, Past, Hvězda). Město Litovel
poskytlo na tento účel finanční příspěvek 10 000 Kč a modřínovou kulatinu zajistil MVDr.
Vojtěch Grézl.
Stále je řešena problematika Olomouckého rybníka, který byl v roce 2010
revitalizován, ovšem vzhledem k neodborně provedeným pracím musely být následně
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řešeny vzniklé nedostatky. Rybník stále zarůstal orobincem, a teprve letos, po plošném
kosení pomocí plovoucího žacího stroje, byl problém vyřešen. Na Uničovském rybníku
bude nutno řešit propad odtokového kanálu a s tím související opravy loviště i opěrné zdi
s požerákem, ovšem rozpočet města s danou investicí zatím nepočítá. S majitelem a
provozovatelem pískovny Náklo se podařilo vyjednat rozšíření úseků, na kterých bylo
umožněno lovit (jde zejména o břeh u obce Březové).
MO se tradičně prezentovala v rámci Litovelských slavností ukázkou činnosti.
S velkým zájmem se setkala především praktická ukázka lovu ryb na udici. V měsíci září se
konaly pravidelné rybářské závody, včetně závodů pro děti, a to na obou rybnících, a o
první říjnové neděli tradiční výlov. V rybářských závodních disciplínách má MO již dvě
závodní družstva v LRU přívlač, která postoupila do 1. ligy a extraligy. Velmi dobrých
výsledků dosahoval pan Ohera v lovu ryb feederem a pan Jan Bombera, který se
probojoval do seniorské reprezentace ČR, v září 2013 na MS v Německu v rybolovné
technice a v soutěži družstev vybojoval stříbrnou medaili a v devítiboji 7. místo z 53
účastníků.
Jisté problémy se vyskytly v souvislosti se srážkou vody v elektrárně pana Staroštíka
dne 27. 9. 2013, kdy nebyly splněny požadované a dohodnuté podmínky, a toto
protiprávní jednání bude ještě řešeno vodoprávním úřadem jako porušení pravidel
vyplývajících z vodního zákona. Zároveň šlo i o porušení zákona o ochraně přírody. Velmi
dobrá a úzká spolupráce je naopak s Odborem životního prostředí a jeho vedoucím Ing.
Pavlem Kurfürstem, s Ing. Dostálovou z vodoprávního orgánu, Ing. Zdeňkem Potužákem,
starostou města, i členem RML MVDr. Vojtěchem Grézlem. Ze strany Města Litovel je plně
dodržován příslib aktivní spolupráce, a to po celé volební období od roku 2010.
Odbor mládeže pracoval pod vedením Mgr. Ondřeje Dočkala. Nejprve proběhlo
školení nových členů a jejich zkoušky, u kterých všech 15 přihlášených uspělo (únor 2013).
Pokračoval kroužek pro mladé rybáře pod jeho vedením a spoluprací Ing. Roberta Forsta.
Závěrečné zkoušky v dubnu složilo všech 14 nových mladých rybářů. Kroužek se i nadále
schází vždy v intervalu dvou týdnů. Počet zájemců o rybaření však klesá a silný pokles
zájmu dětí o sportovní rybaření je všeobecným trendem v rámci většiny MO ČRS. Díky
panu Zdeňku Závodníkovi pracuje rybářský kroužek v Nákle.
Již posedmé v historii MO pod záštitou Odboru mládeže MO ČRS proběhla akce na
Litovelských slavnostech 7. 9. 2013. Cílem byla propagace činnosti zejména mezi dětmi a
mládeží. V září (21. 9.) se konaly závody pro mladé rybáře za účasti 22 mladých závodníků
na Olomouckém rybníce. Ti za dvě hodiny lovení dokázali ulovit celkem 366 ryb! Pro
zájemce bude pokračovat výcvik v kroužku rybolovné techniky. V roce 2013 mladí rybáři
ulovili celkem 130 kusů ryb, nejvíce kaprů (68), tloušťů (12), pstruhů (8), štik (7), candátů (6),
ostroretek (6) aj.
Významná je činnost rybářské stráže: na litovelských revírech bylo v roce 2013
provedeno celkem 194 pochůzek a zkontrolováno 305 členů MO a 460 členů jiných MO.
Většinou drobné přestupky byly řešeny domluvou, případně úklidem břehů. V současné
době má MO 11 členů rybářské stráže, z toho jsou 3 policisté a 3 členové s rozšířenou
krajskou působností.
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Hospodářský odbor má na starosti především plnění zarybňovacího plánu. Část
násady byla z vlastního rybochovného zařízení, další byla zakoupena v rybnikářství
Litomyšl. Zarybňovací plán byl plněn průběžně v závislosti na počasí, stavu a kvalitě vody
(např. kapr byl vysazován v roce 2013 celkem 5x). Do vlastních revírů bylo vysazeno
v tomto roce 31 841 kusů ryb o váze 9 606 kg v celkové hodnotě 566 271 Kč. Výlovy
rybníků proběhly jako tradičně první říjnovou sobotu – 5. 10. 2013. Z Uničovského rybníka
bylo sloveno 1 750 ks kapra o váze 1 474 kg, průměrné váze 0,84 kg v ceně 73 700 Kč; 31
kusů štik o váze 10 kg v hodnotě 2 000 Kč. Olomoucký rybník vydal: 615 ks kapra o váze
1 218 kg, průměrné váze 2 kg, v hodnotě 60 900 Kč a 457 ks ročních štik o váze 137 kg
v hodnotě 27 400 Kč.
Brigádnická činnost byla plněna v průběhu celého roku a na rybochovech to bylo
především o krmení, úklid odpadků, zabezpečení průtočnosti, sečení břehů a výpustí,
sekání ledu a po výlovu údržba a vápnění. Dokončena byla lávka přes Past a odbahněn
odtokový kanál z Olomouckého rybníka. Protože se účast na brigádách stále snižuje,
navrhuje hospodářský odbor výboru zvýšení finanční náhrady za neodpracovanou
pracovní činnost.
Rybáři mají důvody ke spokojenosti, když v roce 2013 ulovili na litovelských revírech
3 251 kusů ryb o váze 5 140,1 kg při 10 909 zapsaných docházkách. V ostatních revírech se
jim podařilo nalovit celkem 1 466 ryb o váze 2 296,5 kg při 4 269 docházkách. Celkem tak
bylo v odevzdaných sumářích našich rybářů vykázáno: 4 717 ryb o celkové hmotnosti
7 436,6 kg při 15 178 docházkách.
Nejvíce kilogramů ulovených ryb vykázal pan Petr Smieško – 120,20 kg (38 kaprů, 2
tolstolobici), Jiří Kohout – 110,40 kg (58 kaprů) a Jozef Jadviš – 87,20 kg (32 kaprů).
Největšího kapra ulovili pan Josef Komárek (88 cm, 14 kg) a Jan Chyťa (70 cm, 6 kg); štiky:
Petr Schneider (103 cm, 7,9 kg), Jaroslav Ulrich (96 cm, 6,4 kg), Karel Kašík (92 cm, 6,2 kg);
amura – Jan Šincl (82 cm, 6,1 kg); sumce – Tomáš Svačina (228 cm, 80,3 kg), Zdenek
Vočka (130 cm, 15 kg), Karel Kašík (130 cm, 12,5 kg); bolena – Karel Petržela st. (70 cm, 3,2
kg); parmy – Jindřich Stoppani (64 cm, 2,20 kg) a Petr Vojáček (61 cm, 2,1 kg); ostroretku –
Jindřich Stoppani (60 cm, 2 kg); podoustev – Mgr. Ondřej Dočkal (40,5 cm, 1 kg); tlouště –
Antonín Němec (52 cm, 1 kg); candáta – Miroslav Kozák (78 cm, 4 kg); líny – Jan Holáník
(50 cm, 2 kg)a Tomáš Krejčí (45 cm, 1,5 kg); pstruha potočního – Dalibor Ošťádal (61 cm,
1,8 kg). Z uvedených statistik je patrné, že uplynulý rok byl pro řadu členů MO ČRS
opravdu úspěšný a tak jim přejeme další rybářské úspěchy – Petrův zdar!
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ – ZO Litovel
Český svaz včelařů sdružuje včelaře z celé litovelské oblasti a kontakt udržuje přes
důvěrníky v jednotlivých obcích. Včelaři se schází několikrát za rok na členských schůzích,
které jsou doplněny odbornou včelařskou přednáškou. Je potěšitelné, že ke včelařství se
hlásí mladá generace a začínají včelařit. Nyní má základní organizace 59 včelařek a
včelařů.
Letošní zimu některá včelstva nepřezimovala a co zůstala, byla velmi zesláblá.
Mnoho včelařů muselo nakoupit nová včelstva nebo oddělky. Udělat si vlastní oddělky od
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svých včelstev bylo skoro nemožné. Přesto se to některým podařilo. Tato nepříznivá situace
se projevila velmi malým výnosem medu.
Byla organizována velmi aktuální odborná přednáška na téma tlumení včelích
nemocí, na kterou si včelaři pozvali fundovaného odborníka přítele Zdenka Klímu.
Včelařský zájezd se uskutečnil k příteli Sedláčkovi do Bučovic. Jeho přednáška byla
zajímavá, účastníci si prohlédli také zázemí včelařského velkoprovozu. Byla zde také
možnost zakoupit si v jeho obchodě včelařské potřeby. Po obědě v místní restauraci
následovala prohlídka státního zámku Bučovice. Zprávu podal předseda ZO ČSV Litovel
pan Zdeněk Rozsypal.
ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Předsedou ZO ČSCH je pan Ladislav Janeček a počet členů organizace je 23-26
dospělých a 7 dětí. Během roku uspořádala organizace 4 výstavy: Okresní výstavu holubů;
Okresní výstavu exotů (při Litovelských slavnostech); Okresní všeobecnou výstavu králíků,
drůbeže a holubů a Speciální klubovou výstavu velkých voláčů s mezinárodní účastí
(vystavovatelé z Německa a Slovenska). Každou třetí neděli v měsíci je pořádána burza
exotického ptactva.
ZO dosáhla i řady úspěchů. Na olympiádě mladých chovatelů v Uničově obsadil 1.
místo Miroslav Vittoul (drůbež) a 3. místo Michaela Vittoulová (králíci). Na Okresní výstavě
holubů získal 3. místo chovatel pan František Kopp v kolekci holubů; na Okresní výstavě
exotů – AraArarauna – 1. místo Nikola Václavovská a na Všeobecné okresní výstavě 1.
místa ve všech odbornostech získala ZO ČSH Litovel.
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MK LITOVEL - KANTIKA
Během roku 2013 k žádným zásadním změnám nedošlo – rámec základního
repertoáru zůstává stejný a nemá žádné žánrové omezení. Dále se rozšiřuje o nově
nacvičené skladby. Jádro KANTIKY tvoří členský kádr dobrovolných řádných členů – 15
žen a 5 mužů. Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se
přestěhovali za prací nebo za životními partnery – v tomto roce takto odešly 2 členky.
Sbor je nutno doplňovat novými zpěváky, a tak během roku je posílily 2 nové členky. Stálý
nedostatek je u mužských hlasů – tenoru a basu. Na kvalitě přednesu se pokles členské
základny výrazně neprojevil a posluchačům byl vždy předveden kvalitní a hlasově velmi
vyrovnaný výkon.
Výsledky roku 2013 byly nad očekávání dobré. Byla předvedena 3 koncertní
pásma - Píseňfest Odry, Bzenec, Klimkovický podzim; 2 koncerty České vánoční mše
s PALOROU – Písařov, Litovel; 3 koncerty České vánoční mše pod vedením pana Ciby za
spoluúčasti SPS Šternberk, Uničov a Moravská filharmonie – Šternberk, Uničov, Štěpánov; 2
koncerty – Nové Zámky, Luká – tedy celkem 10 vystoupení. Nejvyšší hodnocení lze dát
vystoupení se sborem PALORA, kde byl zvuk smyčcového kvarteta, varhan i výkony
zpěváků v naprosté rovnováze a vyrovnané harmonii. Největší ohlas mělo vystoupení na
pěvecké přehlídce pořádané SPS Jaroslav – Bzenec (Jitka Jablonická, Rostislav Valenta).
Sbor byl pozván na několikadenní vystoupení do Francie, ovšem pro finanční náročnost
zejména dopravy na pozvání nebylo možno reagovat. Na přehlídkách pěveckých sborů
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v Odrách a Klimkovicích byla porotou konstatována nadprůměrná kvalita přednesu i šíře
předváděného repertoáru.
Po vystoupení ve Šternberku byla KANTIKA pozvána ke spolupráci na projektu
s Moravskou filharmonií v roce 2014. V tomto roce je plánována účast minimálně na dvou
koncertních pásmech, případně zájezd do polského Mikolowa. V jednání jsou vystoupení
na koncertech v Luké a Náměšti na Hané. Sbor si klade za cíl posílení členské základny ve
všech hlasech. Zprávu zpracoval pan Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika.
FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA, o. s.
Statutárním zástupcem soboru je i nadále paní Stanislava Kulatá, hospodářkou
Pavla Bezová. K 31. 8. 2013 ukončila většina hudebníků své členství v souboru a založili
samostatně působící Hanáckou mozeku. Folklorní soubor HANAČKA tak nyní zahrnuje
dospělou a dětskou taneční složku, lidového vypravěče a jednoho z muzikantů (toho
nejstaršího), který členství v souboru neukončil. K 1. 1. 2013 měl soubor 43 členů (36
dospělých, 7 dětí), k 31. 8. skončilo 13 hudebníků, během roku 1 člen dospělé taneční
složky a 3 děti, takže k 31. 12. 2013 měl soubor celkem 26 členů (22 dospělých, 4 děti).
Během roku se uskutečnila různá vystoupení, a to jak společná (celý soubor), tak
samostatná vystoupení muzikantů, nebo jen tanečníků (za doprovodu CD nahrávky),
případně muzikanti doprovázeli jiné hanácké soubory, například na Hanáckém bále v
Olomouci soubor z Choliny. Na Lidovém bále ve Střelicích vystupovali jen tanečníci za
doprovodu CD nahrávky, na Hanáckém bále v Litovli celý soubor společně. Muzikanti
samostatně absolvovali masopustní obchůzky v Cholině a Přerově spolu s tamními
soubory. Společné celosborové vystoupení bylo předvedeno u příležitosti Svátku matek
v Bohuslavicích, pro zahraniční hosty místní školy v Dubicku, na Hanáckých slavnostech
v Chropyni, Hanáckých Benátkách v Litovli a na slavnosti v Kozově.
Nejvýznamnější akcí roku byl zahraniční zájezd do Maďarska na 44. Květinový
karneval do Debrecenu ve dnech 17. – 21. 8. 2013. Zúčastnil se celý soubor, společně
s folklorními soubory ze Srbska, Makedonie, Ukrajiny, Ruska, Japonska, Indonésie, Itálie a
Turecka. Společně soubor vystoupil pro zahraniční hosty v hotelu Flora v Olomouci. Do
konce roku uskutečnili tanečníci 2 vystoupení za doprovodu CD nahrávky na Dnech
česko-německé kultury v Moravské Třebové a v rámci adventních akcí na litovelském
náměstí v programu „Česko zpívá koledy“.
Pro soubor nastávají problémy a komplikace se zajištěním hudby, kterou je nutno na
vystoupení najmout, lze však konstatovat že Hanácká mozeka se spolupráci nebrání. Až
delší období ukáže, nakolik bude spolupráce pro obě strany vyhovující, nebo zda bude
nutno hledat novou souborovou muziku, případně zda odchod ambiciózní muziky nebude
začátkem konce dosud velmi úspěšného souboru, který zde existuje od roku 1981, tedy
více než 30 let!?

326

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
KYNOLOGICKÝ KLUB
Počet stálých členů Kynologického klubu Litovel byl 44 a klub pracoval pod
vedením předsedy Ondřeje Vespalce, místopředsedou byl Zdeněk Kubín, pokladníkem
Antonín Nosek, hospodářem Martin Buchta, výcvikáři Ondřej Vespalec, Zdeněk Vočka a
Zdeněk Kubín, kontrolu a revizi zajišťoval Ladislav Havlíček. Výcvik psů probíhal každou
neděli od 9 do 13 hodin v pořadí: poslušnost, revír, obrana. Výcviku se pravidelně účastnilo
kolem 20 členů, většinou psy cvičili ve dvou skupinách – štěňata a dospělí psi. Někteří ze
členů využívali nabídky na zdokonalování výcviku individuálně, vždy ve středu od 16
hodin. Příjmy klubu v roce 2013 činily 23 200 Kč, výdaje 22 989 Kč. Od Města Litovel získal
klub grant 10 000 Kč, na rok 2014 je podána žádost na částku 60 000 Kč na údržbu
prostranství, překážky, odkládací boxy a OPP pomůcky.
Brigády byly zaměřeny na úklid v klubovně, výsadbu stromků, sečení trávy, opravu
střechy a přípravy otopu na zimu. Významnými akcemi klubu byl: pochod se psy do
Choliny, návštěva muzea a výstup na Rampach (16. 2.); výcvikový den (27. 4.); cyklistický
výlet na Mírov (25. 5.); prezentace klubu na Litovelských slavnostech (14. 9.); pochod se
psy na 3 vrcholy – Třesín, Parduska, Rampach (10. 11.); návštěva litovelského pivovaru (22.
11.); výroční schůze (8. 12.); vánoční pochod se psy z Bílé Lhoty přes Třesín a Sobáčov do
Litovle (28. 12.).
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ, ZO LITOVEL
ZO ČSCHPH Litovel sdružuje 17 chovatelů poštovních holubů, kteří se účastní
nácviků a závodů v OS Uničov. Tam se v roce 2013 umístili takto: Ing. Přemysl Duda – 3.
místo, Josef Moťka – 6. místo, Miroslav Satora – 14. místo. Ti jsou také nejlepšími chovateli
ZO Litovel a na dalších místech se pak umístili: František Měsíc, Jan Hlubinka, Miroslav
Čunderle, Petr Kvapil, Jiří Směšný, Vladimír Smítal, František Urban, Jan Vokáč, Josef Mádr,
Jan Vágner a Květoslav Blechta.
V OS Uničov pracuje 121 členů a ti se účastnili řady z pořádaných 20 závodů
starých holubů a 6 podzimních závodů holoubat s účastí 82 chovatelů. Nejlepších umístění
dosáhl Ing. Přemysl Duda, který na závodech v Mochově získal 2. místo, v Rakovníku 1. a 4.
místo, v Tachově 4. místo, v Moyenu byl 2., taktéž v Werhheimu a 5. místo obsadil
v Bendheimu. V Celostátním mistrovství kategorie A byl 4., na Generálním mistrovství ČR
získal bronzovou medaili. Josef Moťka zvítězil v závodech v Eisenachu, František Měsíc
v Mochově a významný byl též úspěch pana Vladimíra Smítala, jehož holub v nejdelším
závodě na 1 015 km z Ostende obsadil 5. místo. Celkově se dá rok 2013 hodnotit jako lepší
průměr. Malé je zapojení členů ZO v nasazování holubů na delší trasy starších holubů i do
podzimních závodů holoubat. Překážkou je i vysoký věk chovatelů, mladí chovatelé pro
časovou i finanční náročnost sportu chybí. Zprávu podal pan František Urban.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LITOVEL DOUBRAVA
Myslivecké sdružení mělo k 1. 1. 2013 30 členů a v průběhu roku zemřel nejstarší
člen jak co do věku, tak co do délky členství - pan Bohumil Dvořák, takže k datu VČS za
rok 2013 má MS 29 členů, z nichž však již několik se do činnosti pro pokročilý věk a
zdravotní stav nezapojuje.
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V roce 2013 se opět potvrdila velmi dobrá činnost MS, což se ukázalo i
v dosažených výsledcích. V oblasti pracovní aktivity (brigádnické) bylo vykázáno 3 828
hodin, na kterých se podílelo 27 členů, takže průměr na 1 člena činil 141 hodin, limit 60
hodin odpracovali všichni, kromě nemocných a v pokročilém věku. Do průměru tedy od
60 do 141 hodin bylo 16 členů a nad průměr bylo 11 členů, a zde se dá říct, že to byli již
tradičně nejaktivnější členové. Prakticky polovina odpracovaných hodin byla na akcích
speciálně mysliveckých – především na odchovu bažantů a při pořádání lesních zkoušek
loveckých psů, asi čtvrtina byla vykázána na údržbových pracích, zabezpečení krmiv pro
zvěř a pracích spojených s provozem, opravami a údržbou chaty Doubrava a lesní
chatky v lese „Čerlinka“, která je v majetku města Litovel, čtvrtina hodin byla na akcích
společenských – plese a mysliveckých dnech v areálu chaty Doubrava.
Oblast myslivecká – stavy zvěře s ohledem na normované stavy se prakticky
nezměnily, naopak však vzrostl počet škodné zvěře, hlavně lišek a psíků mývalovitých.
Objevuje se častěji i jezevec, a z ptactva velmi vzrostl počet krkavcovitých. Na škodách
na zvěři se kromě klasických dravců – jestřábů, motáků a kání podílí i hojnost volavek a
často i čápů. Ke stavům drobné zvěře rovněž nepřispívá častý výskyt černé zvěře. V roce
2013 bylo uloveno 18 lišek, což právě potvrzuje jejich značný výskyt.
Výsledky mysliveckého hospodaření: zvěř drobná - zajíc pro neutěšené normované
stavy nebyl pro lov plánovaný, ale v průběhu honů byly zjištěny v některých lokalitách
dobré stavy, tak po zvážení bylo rozhodnuto o odlovení 10 zajíců (bylo uloveno 9 ks);
bažant - hlavní chovná a lovná zvěř - byl rovněž v roce 2013 chován voliérovým
způsobem. Bylo zakoupeno 500 ks bažantích kuřat a dále z vlastních zdrojů bylo
odchováno 200 ks. Pro pořádání honů bylo do honitby vypuštěno 375 ks, ostatní
především slepice zůstaly pro další využití. Na honech bylo uloveno 295 ks, tyto byly z větší
části přiděleny členům podle vykonané práce a další byly použity do tombol na
společenských akcích - plese a posledních lečí a samozřejmě nebyli opomenuti největší
sponzoři a příznivci.
V roce 2013 byl rovněž plánován odchov kachen – březňaček, ale s ohledem na
neutěšený stav vody na našich vodních plochách tento nebyl uskutečněn. Při společných
honech bylo pak uloveno pouze 15 divokých kachen. Stav koroptví se nezměnil a zřejmě
s ohledem na současné zemědělské hospodaření a predátory – škodnou zvěř, se situace
nezmění. Zvěř spárkatá - srnčí zvěř je v honitbě těsně pod hranicí maxima normovaných
stavů tj. 80 ks. V roce 2013 bylo uloveno 19 ks srnčí zvěře z toho 10 srnců, 7 srn a 2 srnčata,
9 ks bylo nalezeno uhynulých. Daňčí zvěř se v minulosti prakticky vyskytovala jen v určité
části honitby, ale v poslední době jsou záznamy o jejím částečném výskytu i v některých
dalších částech. V minulosti byla tato zvěř pro její početný výskyt v západní části honitby i
příčinou problému škod na polních kulturách, proto v současnosti se MS zaměřuje na
redukci této zvěře, ale při zachování přijatelných stavů ve smyslu myslivecké etiky. V roce
2013 bylo uloveno 18 ks daňčí zvěře - z toho 7 daňků, 8 daněl a 3 daňčata, 2 ks byly
nalezeny uhynulé. Černá zvěř - její stavy jsou v honitbě velmi pohyblivé, a to většinou
podle současných klimatických podmínek a velmi její výskyt ovlivňuje i pěstování
zemědělských kultur, převážně řepky a kukuřice. Černá zvěř je většinou migrující a stále se
vyskytuje jen pro ni v nejvhodnějších lokalitách s houštinami a bohatým žírem. Za
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nepříznivých klimatických podmínek se většinou v zimním období stěhuje do nižších poloh,
kde nachází lépe potravu. V roce 2013 nebyl její výskyt v honitbě MS až tak častý, proto i
odlov nebyl dle očekávání. Při výskytu se myslivci zaměřují většinou jen na selata a
lončáky, chrání se především bachyně. V roce 2013 bylo uloveno 17 ks, z toho 10 selat a 7
lončáků, z nichž byla 1 bachyňka.
Oblast společenské činnosti: V roce 2013 byl uspořádán tradiční myslivecký ples
v Července s hojnou účastí příznivců, kde členové přispěli mysliveckou kuchyní a bohatou
tombolou. Dále byly připraveny 2 myslivecké dny v areálu chaty Doubrava, a to v květnu
/11./ a červnu /15./. Červnový myslivecký den je vždy spojen se střeleckou soutěží
„lovecké kolo“ o pohár Doubravy a i tentokrát se vydařil za přispění velkého počtu
soutěžících střelců, kteří si pak odnesli za svůj úspěch i hodnotné ceny včetně poháru.
Myslivecké dny tradičně navštěvuje značné množství občanů a to nejen z Litovle, ale i
z dalekého okolí. K dobré pověsti přispívá jistě i kvalitní myslivecká kuchyně a vůbec
celková přátelská atmosféra.
V červenci /20. a 21./ MS uspořádalo v honitbě lesní zkoušky loveckých psů, což
sice není klasická společenská akce, ale i takové je třeba takto brát, neboť se zde setká
celá řada držitelů a chovatelů loveckých psů a samozřejmě i řada zájemců o mysliveckou
kynologii. Pořadatelství mělo velký ohlas a vysoce pozitivně hodnotil tuto akci OMS
Olomouc. Je už vlastně i tradicí, že pořadatelství i kynologických akcí bývá na velmi dobré
úrovni, což přispívá k dobrému jménu nejen MS, ale i městu Litovel. Zprávu zpracoval
předseda MS pan František Sležek.
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Členská základna organizace kolísala během roku v rozmezí 110 -115 členů. Během
roku byla hlavní činnost zaměřena na běžný chod organizace. Postoupilo se i v opravě
domku ČZS, kde byl opraven sokl z ulice Sušilova. K opravě mohli zahrádkáři přistoupit díky
finančnímu příspěvku od města.
V letošním roce byla opět uspořádána výstava ovoce, zeleniny a květin. Tentokrát
se podařilo soustředit širší sortiment ovoce a květin. Stále se nedaří zajistit větší návštěvnost.
Členové organizace vystavovali své výpěstky i na celostátní výstavě „Flora“ Olomouc,
podzimní etapa. Během roku se také podařilo plně obsadit všechny parcely
v zahrádkových osadách a zdá se, že po létech stagnace zase roste zájem o
zahrádkářskou činnost.
Pro členy svazu bylo zajištěno 50 pytlů Ekohumu (organické, nezávadné, pozvolna
působící plné hnojivo). Pro členy ZO ČZS byla Územní radou připravena odborná exkurze
v měsíci květnu. Dva členové organizace byli ocenění republikovou radou Bronzovou
medailí za práci pro ČZS, a to přítel Zajíček a Machala. Zprávu zpracoval předseda ZO
ČZS Litovel Ing. Leonard Machala.
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41. OLOMOUCKÝ KRAJ
Náš kraj nemá zdaleka renomé, jaké by mohl mít. Odstrčený a podceňovaný, který
se tak trochu podceňuje sám. Region, kde se s oblibou žehrá na to, že jinde se mají lépe,
ale místo akce z něj nejčastěji zní: „To nende a ani to nepude!“ Zbytek země si nás
odjakživa automaticky spojuje nejvíc s „pohodlnými a pomalými Hanáky“, kteří remcají a
u toho i skončí. Ale vážně si takovou pověst zasloužíme? Jsou to pouhé mýty, nebo je na
nich i něco pravdy?
Odpověď zazněla například na Fóru MF DNES „Jak nastartovat Olomoucký kraj“,
kde se k problému vyjadřovalo 15 osobností veřejného života i podnikatelské sféry (stěžejní
část tvořili lidé ze sdružení OK4Inovace), které se shodly, že zcela bezdůvodně podobný
obrázek nevznikl, ale celkově je image kraje o poznání horší, než si zaslouží. Prý jsme více
sebemrskačští, než je zdrávo, a že tato image vychází z toho, jak se sami prezentujeme. A
především: v regionu podle nich dřímá velký potenciál, jak nelichotivou pověst navždy
zamést do šuplíku s nápisem Mýtus.
Hejtman Jiří Rozbořil, se snažil vypíchnout to podstatné jak zlepšit obraz kraje v očích
turistů: „Najít, zviditelnit a finančně výrazně podpořit nejkvalitnější turistická lákadla kraje,
změnit je pak třeba i zázemí pro jejich alespoň třídenní pobyt. Absolutně zásadní je
zkvalitňovat a vytvářet komplexní služby, které turista žádá.“
Pěkně to charakterizuje sociolog Daniel Topinka z Filozofické fakulty Univerzity
Palackého: „Olomoucký kraj je plný kontrastů a překvapení. Hanácká mentalita
kontrastuje třeba s podnikavostí zlínských a nasazením ostravských obyvatel. Je zasazena
někde mezi ně, do více klidové polohy. I z Ottova naučného slovníku z konce
devatenáctého století na nás dýchá atmosféra dobrých buchet s mákem, knedlíků se
zelím, pohostinnosti a okázalosti svateb. Nejinak je tomu i dnes. Ovšem, každý kraj je něčím
zvláštní, a tak je tomu i s tím Olomouckým.“
Ještě možná diskutabilní názor bývalého primátora Olomouce, dnes již poslance
Martina Novotného: „Je pravda, že Hanák musí být přesvědčen o tom, co má dělat.
Neskočí na kdejakou novou vějičku, na nějaké rychlé novinky, ale zvažuje, co je dobré a
co má nějakou trvalou hodnotu a platnost. Oni pověstní bohatí hanáčtí sedláci se ostatně
nestali bohatými proto, že by zbrkle měnili názory a střídali své postoje. Na druhou stranu
ovšem docela jistě nebyli líní. Pokud už Hanák v něco uvěří, dělá to potom pořádně a
vytrvale. Je mi sympatické přesvědčení, že se mají věci dělat s rozvahou, nezahazovat
tradice a jednat konzistentně.“
Pojmenování problémů někdy až trochu zabolelo: „Největším problémem kraje je,
že má hromadu problémů. Každý kraj v republice má aspoň něco, čeho se chytit – třeba
cestovní ruch. My nic. Největší problém je proto podle mne ten, kde začít,“ konstatoval
prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Moravské vysoké školy v Olomouci Michal Menšík, na
něhož mimochodem tedy asi úspěšně působil na uničovském gymnáziu sám kronikář za
své pedagogické praxe.
Musíme se ovšem smířit s tím, že vysoká nezaměstnanost, nízké mzdy a slabý hrubý
domácí produkt na jednoho obyvatele, což je snad nejdůležitější pro výkon ekonomiky –
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to nejsou příliš lichotivé ukazatele. V nejchudších oblastech kraje nakupují lidé základní
věci pro život dráž než v bohatších částech regionu. Síť dálnic je v tristním stavu a ovlivňuje
významně investiční atraktivitu. Srovnání s republikou vypadá nelichotivě, ale na druhou
stranu jsou tu desítky firem, které ve svých oborech patří k republikové špičce a několik jich
patří k evropské, nebo dokonce světové špičce.
Pojďme postupně mapovat, v čem je podstata problému. Míra
nezaměstnanosti nad 10 % řádí kraj na chvost republiky. Bez práce je kolem 35 000 lidí a
pracovní nabídka stále omezená, na jedno místo připadá 22 uchazečů. Nedochází sice
k výraznému propouštění, alespoň v posledních měsících, ale žádná velká firma ani
nenabírá. A trh práce bude dál stagnovat nebo se mírně propadne, protože žádná
z velkých firem ani neavizuje větší nábor zaměstnanců. Firmám se stále nedaří obsazovat
hojně poptávané profese: nejvíc nabídek je na strojírenské profese – kováře, nástrojaře,
slevače a svářeče; a také na řidiče nákladních automobilů, techniky, obchodní zástupce,
pracovníky v zemědělství a kuchaře. Velmi pomalu se ale obsazují i místa na
nekvalifikované nebo pomocné práce.
Investiční atraktivita? Je náš kraj zajímavý pro investory? Podle odborníků určitě
nepatří k nezajímavým, naopak, spíše k těm zajímavějším. „Je tu sice řada lidí s nízkou
nebo žádnou kvalifikací, ale region má v lidech také dobrý potenciál. Ve firmách pracují
šikovní lidé schopní se při změnách dobře adaptovat,“ míní šéf Hospodářské komory
Olomouckého kraje Bořivoj Minář. Investory také může zajímat, že jsou tu nízké průměrné
mzdy, jedny z nejnižších v republice. Je tu dostatek rozvojových ploch, ať už
v připravených průmyslových zónách nebo jen vyčleněných místech, kam stačí pouze
zainvestovat do infrastruktury a může se stavět. Problém je však s dopravou na sever.
Zatímco jih kraje je dobře přístupný, od Mohelnice na sever je to horší a Jesenicko je kvůli
špatné přístupnosti pro velké investory téměř nezajímavé. Zásadním problémem je chudá
síť rychlostních komunikací a dálnic a pomalé tempo jejich výstavby. Suma sumárum –
v dohledné době se kdekoliv v kraji nedá očekávat žádná investice, která by přinesla
práci pro stovky lidí.
Třetí kámen na cestě: mzdy. Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji se ke konci roku
pohybuje ve výši 21 812 Kč a přes meziroční nominální růst o 2,2 šlo o třetí nejnižší hodnotu
mezi všemi kraji. Negativním trendem je proto nižší koupěschopnost. „Vzhledem ke
zvýšenému tempu růstu spotřebitelských cen o 3,4 % se reálná mzda v kraji snížila o 1,2 %,“
uvedla Jolana Pozdíšková z olomouckého pracoviště Českého statistického úřadu. Je to
ještě o desetinu procenta víc, než jaký je pokles nominálních mezd v republikovém
průměru. Nízké mzdy jsou dlouhodobým problémem, to svědčí o nižším podílu oborů
s vysokou přidanou hodnotou. Mzdy drží „při zemi“ také vysoká nezaměstnanost. Přesto se
kraj dostává pomalu nahoru – během několika let se dostal z posledního místa o dvě
příčky výše.
Hrubý domácí produkt – nejdůležitější ukazatel úrovně ekonomiky, který statistici za
Olomoucký kraj uvádějí ve výši téměř 174 miliard, je jen necelých pět procent
celorepublikového HDP. Mezi čtrnácti kraji to není lichotivé procento. Ještě více
vypovídající je HDP na jednoho obyvatele, který činí 270 987 korun, což je jenom 75,5 %
celorepublikového průměru. Pouze dva kraje jsou v tomto ukazateli ještě horší. Přitom ještě
331

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
v roce 1996 byl HDP na jednoho obyvatele přes 85 % republikového průměru, jenže
v posledních letech ve srovnání s celou republikou bohužel soustavně klesal.
Poslední ukazatel: ceny. V kraji panují velké cenové rozdíly, které odpovídají
rozdílné úrovni jednotlivých oblastí. Například obdobný byt 2+1 se dá v Olomouci koupit
za 1,5 milionu Kč, ale na Jesenicku zhruba za polovinu. Naopak ceny elektroniky, oblečení
i dalších věcí jsou na „chudém“ Jesenicku kvůli nízké konkurenci vyšší a podobně je to i
s cenami benzinu a nafty.
Jaký bude recept na vyléčení? Šancemi by měla být vzdělanost, sofistikovaná
výroba a inovace. Málo se využívá potenciál, který celému regionu nabízí univerzita. Musí
to být nejen vědecky a společensky, ale i ekonomicky jedna z nejperspektivnějších
součástí kraje. Proto má smysl budování image Olomouce jako univerzitního města
v evropském měřítku. Při univerzitě vyrostla v posledních letech tři mimořádně kvalitní
vědecko-výzkumná centra, zabývající se biomedicínou, biotechnologiemi či vývojem
pokročilých materiálů. Jejich patenty pak kupují americké a západoevropské firmy a
výsledky badatelské činnosti vědců jsou převáděny do praxe. Nemůžeme čekat, že se
v kraji objeví těžký průmysl typu automobilky v Nošovicích, ale výroba navázaná na vědu
a výzkum má dnes obrovský potenciál.
Co ty inovace? Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace vzniklo před
necelým rokem s cílem zajistit realizaci a následnou podporu inovačnímu procesu v kraji.
Předsedou správní rady OK4Inovace je bývalý hejtman, nyní poslanec Ing. Martin Tesařík,
místopředsedou Ing. Jiří Rudolf. Sdružení založilo osm institucí a mají získávat prostředky
na národní úrovni především z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a dalších institucí,
později i ze zdrojů EU. Připravované inovační vouchery jsou financovány z Regionálního
operačního programu Střední Morava (ROP SM), spolufinancování zajišťuje Olomoucký
kraj a statutární město Olomouc. Vouchery mají být nástrojem podpory spolupráce
podniků s vědeckovýzkumnými institucemi. Výše grantu pro firmy bude 60 – 149 000 Kč,
což odpovídá dotaci ve výši 75 % pro každého z žadatelů. Zavádějí se i speciální inovační
stipendia pro absolventy bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
na jejich studijní pobyt v zahraničí a soutěž pro střední školy. V celém projektu podpory je
klíčovým problémem motivace – k samostatnosti, tvořivému řešení a podnikání. Snad
přispěje k rozvoji kraje a bude stimulovat!?
Ono to nepůjde tak lehce, protože pro tento rok Olomoucký kraj snížil výdaje
meziročně o 433 milionů korun na 3,819 miliardy korun. Krajský rozpočet bez započtení
úvěrů vykáže v tomto roce schodek 319 milionů korun, protože příjmy klesnou o 20 milionů
na 3,45 miliardy. „Rozpočet není nijak dramaticky seškrtán, je konsolidační a velmi
zdrženlivý“, komentoval rozpočet olomoucký hejtman Jiří Rozbořil. Kraj rozdělí obcím
v Programu obnovy venkova méně peněz, v minulých letech mohly obce počítat
s částkou kolem 40 milionů. Odůvodňuje to nedostatkem peněz a také tím, že obce by
měly získat více peněz z rozpočtového určení daní. Olomoucký kraj podle něj vytvoří
rezervy na případné dodatečné pokrytí dotací, které jsou v rozpočtu na rok 2013 kráceny.
Peníze z programu jsou určeny například na budování a obnovu infrastruktury v obcích.
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Tak jak na větší atraktivitu a příliv turistů? Hejtman říká: „Každé město a každý region
má svá specifika a srovnávání s jinými má smysl především jako hnací motor. Olomoucký
kraj nemá důvod mít komplex, protože má nádherné Jeseníky, výborné lázeňství, zoo,
vynikající univerzitu a spoustu dalších věcí, které naopak mohou závidět ostatní kraje.
Každý kraj si musí uvědomit, jaké má poklady a na nich pak stavět. Právě v propagaci
máme největší rezervy. Chyba je, že snahy o propagaci obecně v České republice
drolíme. Česko je malá hroudička a my ji ještě drobíme na kraje, destinace, města. Každý
se snaží prosadit tu svou hroudičku, ale kdyby se místo hromady jednotlivých
propagačních projektů vytvářel jeden, který v každé destinaci vypíchne ty skutečně top
věci, bylo by to efektivnější.“
Jak jsme na tom? Letos skutečně turistů přibývá, hlavně těch tuzemských. Za celý
loňský rok si jich do regionu našlo cestu 406 451 (tuzemských 314 381, zahraničních 92 070),
a jen v prvním čtvrtletí 2013 se jich tu ubytovalo o 2,6 % více než loni (15 372), jak vyplynulo
z údajů ČSÚ. Klesá ovšem počet přenocování turistů, který klesl na nejnižší hodnotu od roku
2000. Tehdy jeden host v kraji strávil v průměru pět nocí, loni to byly jen necelé čtyři.
Ovšem i tak kraj vykázal čtvrtou nejdelší návštěvu v zemi. A ze kterých zemí sem region
táhne cizince nejvíc? Ze 44,5 % to byli lidé ze sousedních zemí. Nejvíce jich přijelo
z Německa (13 800), Slovenska (13 700) a Ruska (9 200). Ovšem zastoupení zahraničních
návštěvníků je v kraji dlouhodobě nízké – v ČR činil jejich podíl 52,5 %, v regionu pouze 22,7
%. K nejvýznamnějším turistickým cílům regionu stále patří Jeseníky, centrum krajského
města s významnými pamětihodnostmi a lázeňská zařízení. V nich se za první čtvrtletí
ubytovalo 12 700 hostů a jejich průměrné přenocování trvalo osm nocí.
Je léto a začíná hon na turisty. Chudý kraj má nablýskat miliardová injekce na
podporu cestovního ruchu. Podnikatelé a radnice měst v kraji si rozdělí půl miliardy
z dotací Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava, druhou téměř
půlmiliardu k ní musí přidat sami. Výsledná investovaná miliarda pak má jeden
z nejchudších českých krajů „vyleštit“ do podoby, která do něj přiláká další turisty. Cílem je
například oprava historické horské chaty Švýcárna nebo stavba turistické chaty na
Vřesové studánce, rekonstrukce dvou historických ulic ve Šternberku, ale také oprava
centrálního náměstí v Litovli za 20 milionů korun. Je to proto, že dotace mají být zacíleny
na opravy historických a tedy turisticky atraktivních center měst, na které právě z evropské
kasy míří uvedené desítky milionů korun. Naše radnice plánuje, že za dotaci doplněnou o
peníze z vlastního rozpočtu zkrášlí náměstí Přemysla Otakara, kam tradičně míří nejvíce
návštěvníků města.
Někdy rozhodují i maličkosti, a protože Olomoucký kraj mezi důležité věci, na
kterých chce po další čtyři roky pracovat, řadí i rozvoj cestovního ruchu, vytvořil centrálu i
pro toto odvětví. Olomoucké hejtmanství jej zařadilo mezi priority a Centrála cestovního
ruchu by měla vše zastřešit a dát nejrůznějším dosavadním aktivitám „štábní kulturu“. Měla
by zamezit tříštění sil a zaměřit úsilí tam, kde pomůže celé oblasti růst. „Nabídka je v oblasti
ubytovacích a gastronomických služeb obecně velká, hlavně v cizině či známých
centrech je na vysoké úrovni. Proto my musíme být hodně dobří a velmi vstřícní, abychom
sem lidi přilákali a také si je do budoucna udrželi. Hlavně lidé cestující do ciziny jsou zvyklí
na vysokou kvalitu služeb a předpokládají její široký vějíř na jednom místě. To chce nalákat
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podnikatele v jedné lokalitě k vzájemné spolupráci, protože spokojený host se pak nejen
vrací, ale na místě více utratí a doporučí lokalitu svým známým,“ uvádí Andrea Závěšická
ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. To platí nejen pro tyto hory, ale i pro další místa,
která přitáhnou investory, protože už vědí, že se tam koncentrují potenciální zákazníci.
Zvyšuje se potenciál daného místa, vznikají nová pracovní místa v cestovním ruchu a
turisty nabídka láká zpět – jsou to spojité nádoby.
Podívejme se na to otevřenýma očima. Ani provázaná maximálně kvalitní a
cenově dostupná nabídka není všechno. „Jako problém vidím také kvalitu některých lidí,
pracujících v tomto odvětví. Zkrátka ať je hotel či skiareál sebehezčí, pokud bude na
návštěvníka personál nepříjemný a neochotný, jen stěží se tam bude rád vracet. Je velmi
důležité, s jakým přístupem se návštěvník potká. Služby by měly být na stále vyšší úrovni,
což je i otázka nasazení a přístupu k práci. To je ale asi běh na delší trať,“ podotýká
Závěšická. Shrňme to do sloganu: usmívat se i nabídnout komfort. Tudy vede cesta!
Ke konci roku se zdá být situace mnohem lepší. Největší skok za řadu let skutečně
udělala turistika a počet návštěvníků ze zahraničí výrazně vzrostl. Změna k lepšímu je
největší ze všech krajů v zemi. Vyšší návštěvnost i vyšší počet nocí strávených návštěvníky
v Olomouckém kraji - tak vypadá statistika cestovního ruchu za tři čtvrtletí tohoto roku.
Podle údajů ČSÚ služeb hromadných ubytovacích zařízení využilo 350 100 hostů, kteří
v ubytovacích zařízeních regionu strávili 1 158 500 nocí. Počet hostů meziročně vzrostl o
nečekaných 7,5 %, počet přenocování o 1 %. Meziroční nárůst počtu hostů byl tedy
nejvyšší ze všech krajů ČR a nárůst počtu přenocování druhý nejvyšší. Počet návštěvníků,
kteří do regionu letos přijeli, je vůbec nejvyšší za posledních deset let.
Pořád ovšem výrazně převládají domácí – z ubytovaných osob jich bylo 271 100
(79 100 ze zahraničí). Odtud přijelo poprvé nejvíc hostů z Ruska – 11 100, o sto víc než
Slováků. Následují Němci (10 000) a Poláci. Cílení na ruskou klientelu se tedy vyplatilo.
Z úhrnu strávených nocí připadalo 998 000 nocí na hosty z ČR a 160 500 nocí na hosty
z ciziny, kteří si pobyty prodloužili o téměř 8 %. Turisticky nejatraktivnějším obdobím byly
tradičně letní prázdniny, nejméně návštěvníků připadalo na měsíc leden. Šéfka oddělení
cestovního ruchu Olomouckého kraje Alena Křetínská hodnotí tři čtvrtletí roku 2013 jako
výborná: „Taková čísla jsme nečekali. Je vidět, že se začíná pozitivně promítat společná
snaha kraje, samospráv, sdružení cestovního ruchu a samotných podnikatelů ukázat
region a jeho atraktivity v co nejlepším světle.“
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42. PREZIDENTSKÉ VOLBY
Na jaře 2012 byla schválena přímá volba prezidenta republiky a zavládlo nadšení.
Když na začátku října vypršel termín pro odevzdání potřebného počtu podpisů pro
uchazeče o místo na Hradě, bylo jasné, že Češi budou v lednu 2013 mít šanci v první
přímé volbě hlavy státu rozhodovat mezi 11 uchazeči. Kandidáti na prezidenta museli
získat podpisy buď 10 senátorů, 20 poslanců nebo 50 000 občanů. Mezi úspěšnými
nechyběli ani expremiérové Jan Fischer a Miloš Zeman či ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg.
Ke konci listopadu z 11 kandidátů do přímé volby vypadli tři, u nichž byl zjištěn větší
počet chybných podpisů z 50 000 potřebných pro zaregistrování. Tomio Okamura
odevzdal 62 000 podpisů, uznáno mu bylo jen 35 000; Jana Bobošíková nasbírala 56 191
podpisů, uznáno jí bylo 45 429; Vladimír Dlouhý dodal 59 000 podpisů, uznáno bylo 38 700.
Metoda zjišťování chybných podpisů ovšem nebyla zcela nenapadnutelná. Je
zpochybňována metoda součtu chybných podpisů ze dvou vzorků, preferován by měl
být průměr. Vladimír Dlouhý odstoupil, Tomio Okamura neuspěl se stížností u Ústavního
soudu, takže jediná, která doplnila počet uchazečů na konečných devět, byla Jana
Bobošíková.
Volby tedy budou. Do finále jde devět „prezidentů“. Ústavní soud smetl žádost
Tomia Okamury o odkladu termínu prezidentských voleb a definitivně jej tím vyřadil. První
kolo voleb se uskuteční podle plánu v pátek 11. a v sobotu 12. ledna a každý volič obdržel
soubor hlasovacích lístků seřazených vzestupně podle vylosovaného čísla kandidáta.
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu, 59 let, členka KDUČSL navržená občanem ČR;
2. Ing. Jan Fischer, CSc., viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, 62 let, bez
politické příslušnosti, kandidát navržený občanem ČR;
3. Ing. Jana Bobošíková, manažerka, 48 let, členka Suverenity – Bloku Jany Bobošíkové,
navržená občankou ČR;
4. Taťána Fischerová, herečka a politička, 65 let, členka Klíčového hnutí, kandidátka
navržená občanem ČR;
5. MUDr. Přemysl Sobotka, senátor, 1. místopředseda Senátu PČR, 68 let, člen ODS,
kandidát navržený poslanci;
6. Ing. Miloš Zeman, prognostik, 68 let, člen Strany Práv Občanů Zemanovci, navržen
občanem ČR;
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz, vysokoškolský profesor, hudební skladatel a malíř, 53 let, bez
politické příslušnosti, navržený občanem ČR;
8. Jiří Dienstbier, právník a senátor, 43 let, člen ČSSD, kandidát navržený senátory;
9. Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí a poslanec, 75 let, člen TOP 09, kandidát
navržený poslanci.
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Tři ženy a šest mužů. Mezi nimi je příští, už jedenáctá hlava našeho státu. Čím se od
sebe liší, co slibují a jak si mezi nimi vybrat? To, co se před pěti lety zrodilo jako nápad, jak
se propříště vyhnout neschopnosti parlamentu zvolit důstojnou hlavu státu, se stane
skutečností. Už ne 281 poslanců a senátorů, ale na osm a půl milionu občanů má právo
rozhodnout, kdo bude na příštích pět let z Pražského hradu ovlivňovat dění v české
společnosti: jmenovat vlády, podepisovat i vetovat zákony, udělovat milosti, ale hlavně –
přinášet nová témata a nutit ostatní politiky o nich přemýšlet. Proto před občany stojí
historický okamžik, veledůležitá volba. Vybrat si mezi nimi může skutečně každý, jsou to
originály, v lecčems se liší od ostatních, a tak se na ně s trochou nadhledu podívejme:
Chceme za prezidentku ráznou ženu, která šlape na brzdu v EU a zároveň je shovívavá ke
komunistům? Volme Janu Bobošíkovou. Chceme-li ženu, ale zároveň ve všem podstatném
opak Bobošíkové, volme Zuzanu Roithovou. Stojíte-li vlevo, současná vláda vás štve a
nevadí vám, že v té příští budou komunisté, pak můžete dát hlas Jiřímu Dienstbierovi.
Jestliže je na vás ve svých třiačtyřiceti příliš mladý, můžete zkusit Miloše Zemana, tedy
pokud vám nevadí, že se s ním vrátí i duch 90. let, kdy se pod povrchem opoziční smlouvy
děly i věci nevábné.
Pokud chcete prezidenta, který se kromě někdejšího zaprodání KSČ s žádnou
stranou už 23 let nebratříčkuje a je názorově spíš vpravo, čeká na vás Jan Fischer. Jestliže
stojíte vpravo, současně držíte vládě palce a jste oddaný volič ODS, máte tu Přemysla
Sobotku. A pokud vás kromě pravicové orientace tu a tam zachvátí nostalgie po Václavu
Havlovi, volte Karla Schwarzenberga. Sníte-li o tom, jak by na tom světě bylo krásně, kdyby
byli všichni lidé hodní, laskaví a velkorysí a přitom jste schopni odpustit i komunistům,
můžete snít společně s Táňou Fischerovou. A připadají-li vám nakonec všichni ostatní příliš
obyčejní a nevýrazní, pak tu máte umělce tělem i duší Vladimíra Franze, který se sice
v současné politice neorientuje, ale vůbec mu to nevadí.
Poslední předvolební průzkum ukázal, že dva favorité si vyměnili pořadí a jako
kometa ve finále na třetí místo vylétl Vladimír Franz, v jehož těsném závěsu jsou i Karel
Schwarzenberg a Jiří Dienstbier. Jaké jsou tedy prezidentské preference: Miloš Zeman –
25,1 %; Jan Fischer – 20,1 %; Vladimír Franz – 11,4 %; Karel Schwarzenberg – 11,0 %; Jiří
Dienstbier – 10,6 %; Přemysl Sobotka – 7,1 %; Jana Bobošíková – 5,6 %; Zuzana Roithová –
4,6 %; Táňa Fischerová – 4,6 %. Prezidenta chce volit 69 % lidí, což by byla velká volební
účast, jakou Česko nepamatuje od 90. let. Médiím se, jak se zdá, podařilo přesvědčit
občany, že prezidentské volby jsou důležité, a utvrdila je v tom i amnestie Václava Klause,
která ukázala, jaký dopad mohou mít prezidentské pravomoci.
Podle průzkumu společnosti IPSOS vkládají lidé do nové hlavy státu naděje na
řešení problémů a zdá se, že prezident by mohl mít roli onoho pověstného stébla, jehož by
se chtěli chytit lidé tonoucí v „blbé náladě“. Ta se podle průzkumu usadila v myslích
dokonce 59 % respondentů, a to zejména těch starších 55 let. O něco pozitivněji jsou
naladěni lidé s vysokoškolským vzděláním. Přestože 60 % obyvatel nevěří, že by s jejich
pesimistickým rozpoložením svedl prezident něco udělat, zejména lidé středního věku a
starší ročníky připouštějí opak. Upínají se k naději, že by prezident mohl alespoň přispět ke
zklidnění stávající politické situace. Lidé by nejraději viděli v tomto prestižním úřadu
především respektovanou osobnost, poté zdatného diplomata. O něco menší počet lidí si
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přeje, aby byl prezident morální autoritou, mladší lidé si přejí, aby byl zdatným ekonomem.
Nejméně lidí touží po tom, aby hlava státu byla filozofem, oželeli by rovněž manažera.
Pátek 11. a sobota 12. ledna – to byl čas lámání chleba. Titulek novin z pondělí 14.
1.: „Dobrá volba. Do finále jdou Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Po Havlovi a
Klausovi bude opět výrazný prezident.“
Tady jsou oficiální výsledky 1. kola prezidentské volby:
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
Jan Fischer
Jiří Dienstbier
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Taťána Fischerová
Přemysl Sobotka
Jana Bobošíková

24,21 % (1 245 848 hlasů),
23,40 % (1 204 195 hlasů),
16,35 % (841 437 hlasů),
16,12 % (829 297 hlasů),
6,48 % (351 916 hlasů),
4,59 % (255 045 hlasů),
3,23 % (166 211 hlasů),
2,26 % (126 846 hlasů),
2,39 % (123 171 hlasů).

Prvního a druhého v pořadí dělilo jen 41 000 voličů. Teď budou bojovat o přízeň dalších
dvou a půl milionu! Favorité mají necelé dva týdny na to, aby si uchovali přízeň voličů
z prvního kola a k tomu navíc získali pořádnou porci nových hlasů, které boj o Hrad
rozhodnou. Volební účast byla docela slušná – přes 61 %!
Druhé kolo voleb zkrátka rozhodne to, kam se přelije přízeň voličů vypadlých
kandidátů. Schwarzenberga již podpořila Zuzana Roithová z KDU-ČSL, Přemysl Sobotka
z ODS a nepřímo i Táňa Fischerová. Sociální demokraté vyjádřili velmi vlažné doporučení
volit Miloše Zemana, komunisté byli v jeho podpoře o něco přímější. Otázkou zůstává, kam
zamíří šestnáct procent voličů, které získal v prvním kole Jan Fischer, který žádné
doporučení dosud nevydal. Nečekaný výsledek přivedl novou situaci, ale naši občané
ukázali, že když jde o vážnou věc, tak zkrátka umějí volit. Veškeré obavy, že v přímé volbě
prezidenta uspěje šedý kandidát, který hlavně nikomu nevadí, vzaly za své. Oba kandidáti
zřejmě sice vadí kdekomu – dohromady i každý zvlášť – ale společně tvoří tu nejlepší
možnou dvojici pro rozhodující, druhé kolo. Bude to jasný střet mezi dvěma výraznými
osobnostmi, navíc o to lepší, že startují ze zcela vyrovnané pozice. Necelé procento rozdílu
je pro druhé kolo zanedbatelné. Tou hlavní dobrou zprávou z voleb ovšem je, že po
Václavu Havlovi a Václavu Klausovi, kteří mimochodem oba také vadili kdekomu,
rozhodně nepřijde na Hrad žádný politik druhé kategorie.
Pár zajímavostí: český kníže, moravský Zeman – Schwarzenberg vyhrál v 6 českých
krajích, Zeman ovládl 4 moravské kraje, 3 české a Vysočinu; Zeman byl ve zbývajících 6
krajích druhý, Schwarzenberg byl 5x druhý a 3x čtvrtý; nejvíc voličů získal Schwarzenberg
v Praze – 43,2 %, nejméně v Moravskoslezském kraji – 14,77 %, Zemana volili nejvíc na jeho
Vysočině – 32,43 %, nejméně v Praze – 17,09 %; z 10 největších měst jich Schwarzenberg
ovládl 8, Zeman 2; ze 100 největších měst Zeman 60, Schwarzenberg 39, Fischer 1.
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Jak to vypadalo v našem kraji - opět titulek novin: Kníže dobyl Olomouc, kraj však
ovládl Zeman. Prezidentské volby tedy rozesely po drtivé většině kraje pomyslné cedulky
s nápisem „Tady je Zemanovo“. Kníže může do svého politického panství zařadit Olomouc
díky více než 13 000 místních voličů, kteří mu dali svůj hlas. Mezi 15 největšími městy kraje
jde o jeho jediné „dobyté území“. Zbylou čtveřici bývalých okresních měst, stejně jako
Šternberk, Litovel, Mohelnici či Uničov drží Zeman, v kraji absolutní vítěz. Výsledky byly tyto:
Zeman 27,24 % (85 115 hlasů); Fischer 17,70 % (55 314); Dienstbier 17,42 % (54 440);
Schwarzenberg 16,99 % (53 085); Franz 6,89 % (21 535); Roithová 5,63 % (17 590); Fischerová
3,14 (9 807); Bobošíková 2,92 % (9 110) a Sobotka 2,07 % (6 483 hlasů). U nás v Litovli byly
výsledky následující: Zeman 31,61 % (1 570 hlasů); Dienstbier 17,62 % (875); Fischer 16,77 %
(833); Schwarzenberg 13,61 % (676); Franz 6,50 % (323); Roithová 5,72 % (284); Fischerová
3,28 % (163); Bobošíková 2,88 % (143) a Sobotka 2,01 % (100 hlasů).
Proč ty dva nejlepší z prvního kola lidé volili? Noviny opět říkají: Zeman má výřečnost
a vizi, Schwarzenberg srdce a důvěru. Být to jenom na lékařích, učitelích, hercích,
architektech, sportovcích, podnikatelích – což samozřejmě není – měl by to Karel
Schwarzenberg v druhém kole prezidentských voleb snadné – zvítězil by s přehledem.
Odpůrci mu vyčítají věk, špatnou výslovnost a spojení s vládou. Miloši Zemanovi patří hlasy
lidí, kteří jsou nespokojeni s reformami, ale i těch, kteří oceňují jeho odbornost. Pokud jde o
výtky, nejčastěji u něj vadí lidem obhroublost a opoziční smlouva. Alespoň to naznačila
anketa MF DNES mezi 100 osobnostmi z celého Česka. Více než polovina, 56 hlasů ze sta,
patřila Karlu Schwarzenbergovi a dotázaní si na něm ještě cenili věhlasu v cizině a toho, že
je dobrý hospodář. Týmy obou kandidátů mají nachystánu druhou část kampaně a zdá
se, že po ní přijde drsné finále. Své ukážou jak rozhlasové debaty, tak společné diskuse,
kde budou oba bojovat jistě jako lvi.
Zajímavou komplikací pro postoj ČSSD ke kandidátovi Miloši Zemanovi je postoj
neúspěšného kandidáta Jiřího Dienstbiera, jehož hlasy by právě Zeman velmi potřeboval
(je jich přes 800 000!). Dienstbier, nejpopulárnější politik ČSSD, se postavil proti doporučení
své strany voličům a Zemana volit nebude. „Považuji za nemožné, abych se v kampani
vymezoval na slušnosti, abych upozorňoval na to, co je spojeno s Milošem Zemanem –
například napojení na pražskou mafii, přes pana Šloufa na pana Hrdličku, napojení pana
Mynáře na exekuční byznys pro pražský Dopravní podnik – a pak najednou dal
doporučení volit takového člověka. Pro mne je Miloš Zeman naprosto nepřijatelný.“ Tak
babo, raď!
Začíná se to přiostřovat. Prezident Klaus otevřeně podpořil Miloše Zemana, byť
přitom nevyslovil jeho jméno, jen se ostře vymezil proti jeho soupeři: „Mně jde prostě o to,
aby prezidentem se stal člověk, který patří do této země, který tady strávil svůj život…“ Pro
Zemana se vyslovila i Klausova žena Livie, když tvrdí, že chce na Hradě první dámu mluvící
česky a starší syn Václav si neodpustil posměšné narážky na Schwarzebergovy mluvní
schopnosti či znalost české hymny. Také nařkl jeho předky z kolaborace s fašismem. To ale
vyvolalo nejen bouřlivou reakci historiků, kteří jej obvinili z manipulování dějinami, ale i
protest jeho vlastních studentů a pedagogů z gymnázia PORG v Praze.
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První týden byl ještě celkem mírný, ale pak to přišlo s plnou silou. Do cílové rovinky
ovšem nastupoval z prvního místa Zeman, který podle průzkumu agentury ppm factum
vedl v poločase nad Schwarzenbergem 54 : 46 (53,7 : 46,3; voleb by se zúčastnilo 62,5 %
voličů). Na prvním v pořadí voliči chválí dobrou zkušenost z minulosti, u druhého oceňují
jeho osobnost, většina lidí však asi bude volit menší zlo. Od pondělí 21. 1. se korektní
prezidentská kampaň stala definitivně minulostí. Oba kandidáti přešli k vzájemným tvrdým
výpadům. Ze strany Zemanovy se ozvaly ostré výtky a vše se obracelo spíše k minulosti než
k tomu, co chtěli voliči slyšet. V závěru kampaně se množily lži a nepravdivé útoky na
soupeře, ve kterých byl mistrem především Zeman, který se stále častěji uchyloval
k záměrným fabulacím či podpásovým úderům. Nálada společných vystoupení
kandidátů houstla a voliči byli konfrontováni s bahnem, v souboji našich politiků zatím
nevídaným.
Snad je to finále play-off jak má být, jen každý hraje pro jiné diváky. Druhé kolo se
stalo střetem dvou světů a výsledek nám řekne mnohé o nás samých i o našem Česku.
Vidíme dva světy, které nelze spojit, které mají na život jiné názory, většinou přesně
opačné. Oba kandidáti mají také rozdílné osobní dějiny, představují každý jinou kulturu a
pohybovali se po zcela odlišných trajektoriích, které se nikdy nekřížily, až dnes. Štáb Miloše
Zemana doluje hlasy z politického suterénu za pomoci výmyslů o hajlování na hradě
Schwarzenbergovy manželky a zdůrazňuje její i manželovu nečeskost. Zeman v televizi
trousí „vtipy“ o degeneraci šlechty a znásilňování žen. Vše korunuje nesmyslné víření
strachu o majetek v souvislosti s Benešovými dekrety, o nichž Zeman před lety tvrdil de
facto totéž, za co soupeře nyní kritizuje. Kníže má na kontě pár neznalostí o tom, jak šly za
sebou vlády a kdo s kým se minul v „prognosťáku“. A tak to jde den po dni až do
pátečního finále. Celkem jsme mohli takto „prožít“ dva rozhlasové a pět televizích
prezidentských duelů, které sledovaly miliony lidí a viděly sliby, vtipy i urážky.
Je to tady: Miloš Zeman získal 54,80 % hlasů a byl zvolen prezidentem, Karel
Schwarzenberg jen 45,19 % hlasů. Zemana volilo více než 2 700 000 voličů a získal oproti
prvnímu kolu voleb navíc jeden a půl milionu hlasů a s náskokem deseti procent vyhrál,
Schwarzenberg o půl milionu hlasů zaostal. Rozhodující náskok získal Zeman zejména
v ekonomicky slabších regionech a místech s vyšší nezaměstnaností. Volby tak nakonec
zřejmě nerozhodla vypjatá kampaň před druhým kolem, ale spíše dlouhodobá politická
orientace voličů a vztah k současné vládě. Proti té se nově zvolený prezident také
okamžitě vymezil – vyčetl jí důchodovou reformu, daňový systém i církevní restituce a řekl,
že kvůli její mizivé důvěře by pro ni byly vysvobozením předčasné volby.
Při celkové volební účasti necelých šedesáti procent, měl nejvyšší volební účast kraj
Vysočina 66,08 %, nejnižší Karlovarský kraj 49,98%. V největších 100 městech zvítězil v 79
Zeman, jen v 21 jeho protivník; v městech nad 100 000 obyvatel získal Zeman 42,10 %,
Schwarzenbeg 57,90 % hlasů; ve městech s 25 až 100 000 obyvateli byl poměr 56,92 %:
43,08 %; ve městech s méně než 25 000 obyvateli 58,81 : 41,19 %. Prezidentské volby
rozhodly hlasy voličů, kteří jsou nespokojeni s pravicovou vládou a volají po sociálních
jistotách. Strašení sudetskými Němci je nakonec nijak výrazně neovlivnilo. Výsledky
ukázaly, že více než spor o výklad nepříjemné části naší historie je ovlivnil spor o
současnost. Zeman získal rozhodující podporu v okresech nejvíce zasažených současnou
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hospodářskou krizí. To dokládá i seznam deseti měst, kde dosáhl největších úspěchů. Jde o
města s vysokou nezaměstnaností (Karviná, Orlová, Bohumín, Bystřice nad Pernštejnem …),
v nichž množství lidí bez práce v procentech výrazně převyšuje celorepublikový průměr. Až
na jednu výjimku. Tou jedinou výjimkou, je právě naše Litovel, která se v tomto žebříčku
dostala na 9. místo, když pro Miloše Zemana hlasovalo 68,9 % občanů, i když průměr
nezaměstnanosti je u nás 8,3 % a ve srovnání s prvním městem žebříčku sotva poloviční!
Komentář říká, že všechny tyto „Zemanovy bašty“ se dlouhodobě potýkají s úbytkem
obyvatel. Odliv bývá obvykle způsoben tím, že je zde nízká šance získat dobře placenou
práci. Ve všech těchto městech také v podzimních volbách výrazně dominovaly ČSSD a
KSČM, a lze tedy konstatovat, že zde převažují voliči, kteří razantně odmítají současnou
pravicovou vládu. Potom to sedí.
Podívejme se ještě na výsledky v kraji. Nejlépe situaci vystihuje titulek novin: Knížecí
Olomouc padla, Zeman dobyl celý kraj. Boj o Hrad v číslech: účast ve 2. kole byla 58,60 %,
odevzdaných platných hlasů bylo 305 014. Vítěz Miloš Zeman získal 192 954 hlasů – 63,26 %,
Karel Schwarzenberg 112 060 hlasů – 36,73 %. Zemanova výhra byla tedy oproti prvnímu
kolu v kraji drtivá a soupeř přišel i o „svoji“ Olomouc. Celkově v kraji Zeman prohrál jen ve
12 obcích a bral až 8 z 10 hlasů. V Litovli volilo Miloše Zemana 3 269 voličů, což je již
uvedených 68,86 %, Karla Schwarzenberga jen 1 478 voličů – 31,14 %.
Jak se na výsledek volby dívat? Po prvním kole byl Schwarzenbergův tým na koni,
když zázračně vynesl podceňovaného kandidáta do finále. Po porážce jdou chyby do
popředí, neúspěch má mnoho kritiků. Kníže neměl otevírat téma odsunu Němců, které je
v debatách lehce zneužitelné a obtížně vysvětlitelné. Svižněji měl odrážet Zemanovy útoky
a proti lidově-žoviálnímu obrazu prezidentského táty měl postavit přitažlivou vizi.
Jednoduššímu voliči nenabídl žádné lákavé cukrátko, Zemanovy podrazy nechal ležet,
sám se bránil chabě. Zeman se choval jako suverén, Schwarzenberg působil stále matněji.
Tolik proklamovaná slušnost souboje vypadala v jeho pojetí často bezradně a bezmocně.
Ale i kdyby se všech možných chyb vyvaroval, toho hlavního by se nezbavil: volby byly
proti vládě a proti pravici. Ta šla do voleb se všemi svými katastrofami, trapnostmi,
s bezradností a nechutnými nesváry, zatímco Zeman dokázal sám sebe prezentovat jako
nezpochybnitelného tribuna lidu. Pravicoví voliči váhali či vrtěli hlavou, zůstali doma nebo
podpořili Schwarzenberga se skřípěním zubů. Někteří pod vlivem prezidenta Klause
dokonce přešli k Zemanovi. Tuto nesvornost měl kandidát pravice sjednocovat v silné
protilevicové a protipopulistické hnutí, což se ukázalo nad jeho síly. Navíc si nesl mnoho
volebních handicapů, které v českém prostředí bohužel zazněly velice silně, a Zeman je
dokázal dokonale využít. Proto vše dopadlo, jak dopadlo!
Jaké novinky nás asi čekají? Modrá vlajka EU kromě prezidentské zástavy zavlaje
nad Pražským hradem a eurofederalista Zeman si přeje další sjednocování Unie. Protokol
se bude muset vypořádat s novou rolí, když Česko bude mít vedle první dámy i „první
slečnu“ – tak označil nově zvolený prezident svou osmnáctiletou dceru Kateřinu, která mu
vydatně pomáhala v kampani, zatímco manželka Ivana je zatím v reprezentaci velice
zdrženlivá. Premiér Nečas se musí smířit s tím, že prezident ho bude kritizovat častěji než
Klaus a že bude mít konfliktní vztahy se současnou pravicovou vládou, jejíž konec a rychlé
předčasné volby si přeje. Ačkoliv Nečasův kabinet nechystá už žádné nepopulární
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reformy, Zeman ji stejně bude veřejně kritizovat a překážet jí. Nutné bude řešit co
nejrychleji několik důležitých personálií: musí navrhnout senátorům kandidáty na soudce
Ústavního soudu, vždyť letos končí mandát celkem deseti z nich; čeká ho jmenování
několika velvyslanců, včetně klíčového místa v Moskvě; jmenování čtyř nových předsedů
krajských soudů. Není toho málo. Tak doufejme, že vše poběží ku prospěchu věci a Miloš
Zeman jako jedenáctý muž v čele republiky vstoupí do historie úspěšně.

43. PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
Politika bývá označována jako umění možného, u nás snad i nemožného. Z vleklé
politické krize rovnou do horké fáze volební kampaně. Jak šly dny? 17. 6. – kvůli kauze
Jany Nagyové rezignoval premiér Petr Nečas (ODS); 10. 7. – Prezident Zeman jmenoval
vládu Jiřího Rusnoka; 2. 8. – Rusnokova vláda schválila programové prohlášení; 7. 8. –
Vláda nezískala důvěru, když ji odmítla někdejší koalice, ale ne většinou 101 hlasů.
Dvacátý srpen 2013 – rozložená a rozpuštěná je původně nadějná Sněmovna! Díky
kroužkovací revoluci ovlivnili voliči výrazně seznam poslanců a zdálo se, že nastává
období „lepší politiky“. Po dramatické rošádě zbyly z původní Sněmovny jen trosky. Dvacet
sedm poslanců a poslankyň z celkem 200 změnilo svůj stranický dres, v němž se v květnu
2010 dostalo do Poslanecké sněmovny. Prošli jí odpadlíci, zrádci, přeběhlíci i trafikanti. Své
zástupce v ní mělo 8 stran, z nichž 4 neprošly volbami. Nikdo v ní neměl většinu. A
zpočátku byla mladší i plná nových, nadějných tváří a přišlo do ní i více žen a začala
nesmírně slibně. Volby po dlouhých letech neskončily nejednoznačným výsledkem, voliči
se radovali z plodů svého kroužkování kandidátů, které ukočilo kariéru několika
kontroverzních politických dinosaurů. „Divné období“ skončilo a nové volby jsou na
obzoru. Šanci budou mít i nové strany, slibující, že změní politiku k lepšímu. Dá se
předpokládat, že vznikne zřejmě nejsilnější levicová vláda v dějinách samostatného
Česka…
Volby se musí konat do dvou měsíců po rozpuštění Sněmovny a je zřejmé, že
největší střet mezi levicí a pravicí se tentokrát zřejmě neodehraje o obvyklá ekonomická a
sociální témata, ale o prezidenta Miloše Zemana, který rozděluje politickou scénu.
Například ODS nejsou předčasné volby po chuti, stejně jako novým politickým subjektům,
které se dosud nedokázaly dostat do povědomí voličů. Na říjnových volbách může
nejvíce vydělat favorizovaná sociální demokracie, ze situace mohou těžit i lidovci
s nadějnými preferencemi, takže po volbách by se mohla vytvořit koalice ČSSD s KDU-ČSL,
ale také menšinová vláda sociálních demokratů s podporou komunistů. Volební odhady
ze srpna o šancích stran tvrdí, že ČSSD má třetinu, zatímco ODS je na hraně 5 – 12 % a
lidovci s 5 – 6 % mají slušnou šanci na comeback, protože jejich preference se pohybují
nad psychologickou hranicí pěti procent stabilně, no a komunisté mají naději na svých
20 % a oslovují mladé příznivce.
Vše je jasné – prezident Zeman vyhlásil termín předčasných voleb na 25. a 26. října,
a tak politickým stranám a hnutím zbývá pouhých deset týdnů k přípravě na předčasné
volby. Je nutno připravit „bleskurychlou kampaň“ – závod s časem začal. Druhého října
Státní volební komise vylosuje čísla jednotlivým stranám; 17. 9. je termín pro podávání
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kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu; do 29. 9. se musí odstranit případné
závady na kandidátkách; 10. 10. se začnou vydávat voličské průkazy a pak to vypukne!
A ono už to vypuklo! Vytváří se kandidátky, ve stranách to vře a do čela
kandidátek míří hlavně jejich členové. Politici se také snaží naverbovat i známé
nestranické osobnosti. O hlasy voličů chtějí usilovat s kandidátkami, ve kterých vsadili
převážně na muže a straníky, ženy aby jeden na čelních pozicích pohledal! V polovině
září se objevují první předvolební průzkumy, které naznačují poměrně jednoznačný trend –
oslabování velkých stran a posilování těch menších a nových. Jenže pro stabilitu systému
tím hůř, čím více partají se do nové Sněmovny dostane. Agentura STEM uvádí, že by se do
Sněmovny nyní dostalo sedm stran, když kromě již zavedených by pětiprocentní hranici
nutnou pro vstup překročila i Strana práv občanů Zemanovci a hnutí ANO Andreje Babiše.
Preference velkých stran klesají dlouhodobě, a to nejen těm pravicovým, oslabila i pozice
sociální demokracie. Obecně to ukazuje na únavu voličů z téměř čtvrtstoletého vládnutí
těchto stran. Vítězství levice v nadcházejících volbách je však velmi pravděpodobné a
sociální demokraté by spolu s komunisty mohli získat 110 mandátů.
Malé strany mají podle politologů jednu hlavní nevýhodu: nevypočitatelnost. Nikdo
neví, jak se budou v parlamentu chovat, co přesně od nich lze očekávat. Proto sledují
bedlivěji než lidovce či zelené zcela nové projekty: hnutí ANO, Zemanovce, případně Úsvit
Tomia Okamury či Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové. Obecně podle odborníků také platí, že
lidé, kteří jsou znechuceni politikou, volají spíše po snadnějších a rychlejších řešeních a
mnohdy je lákají populistické strany. Jsme měsíc od voleb a český volič je hodně emotivní
a rozhoduje se až čtrnáct dní před volbami, a je zde také obrovská skupina
nerozhodnutých voličů. Takže nedělejme ještě účet bez hostinského!
Jedno je ale již nyní varující – invaze bývalých komunistů mířící do Sněmovny. ČSSD,
SPOZ a hnutí ANO spojuje velký počet bývalých členů KSČ na kandidátkách do
sněmovních voleb. Zdá se, že i po 24 letech od sametové revoluce jsou pro tyto strany
nenahraditelní. Drží důležitá místa na kandidátkách (ČSSD vedou v 8 krajích a s bývalým
režimem jsou spojeny i 3 hlavní tváře ANO) a mají velkou šanci se do Sněmovny a posléze i
do vlády dostat. Spoléhá na ně tedy nejenom KSČM, která po normalizační komunistické
straně převzala členskou základnu. Sociální demokraté většinou nejsou na svou
komunistickou minulost příliš hrdí, na jakýkoliv dotaz reagují podrážděně a berou ho jako
útok na vlastní osobu. Naskýtá se tak otázka – má ještě cenu se tím zabývat, když
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka říká: „Máme dnes úplně jiné starosti a 24 let po
Listopadu nevidím jako problém, že byl někdo v KSČ.“
Kandidátky jsou 17. zářím podané a my hledáme, kdo je v nich od nás, z Litovle.
Nejvýše, na 6. místě je na kandidátní listině číslo 11 KDU-ČSL MUDr. Alena Šromová (54 let),
praktická lékařka, členka Rady města Litovle, členka výboru MO KDU-ČSL Litovel; na 9.
místě kandidátky číslo 21 KSČM je pan Kamil Veselý (46 let), podnikatel, člen výboru MO
KSČM Litovel; na 12. místě kandidátky číslo 1 ČSSD je paní Hedvika Weberová, DiS (54 let),
pedagog volného času v DDM Litovel, předsedkyně MO ČSSSD Litovel a na 17. místě
kandidátní listiny číslo 13 Suverenita – Strana zdravého rozumu je paní Petra Ženožičková
(39 let), zlatnice, bez politické příslušnosti. Tak to vypadá, že zástupce mezi poslanci
budeme mít jen těžko.
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Co požene lidi k volbám? Nové strany i protest proti Zemanovi? Podle průzkumu MF
DNES jsou motivy proč volit tyto: 34 % - chci v politice nové lidi a strany; 32 % - chci
levicovou a sociálně citlivou vládu; 12 % - chci vládu, která dokončí reformy Nečasovy
vlády; 10 % - chci zabránit vládě lidí spjatých se Zemanem; 8 % - chci zabránit, aby se
k moci dostaly nové strany; 4 % jiný důvod. Mladí lidé se středoškolským vzděláním se
chystají k volbám, aby mohli dát svůj hlas novým stranám, ti starší, se základním vzděláním
zase chtějí sociálně citlivou vládu. Zdálo se, že kvůli zkušenostem s Věci veřejnými lidé
nové strany volit nebudou, ale nedůvěra v tradiční strany je, jak se zdá, mnohem silnější.
Lidé mají iracionální představu, že když je něco nové, že to bude lepší!? Průzkum také
potvrdil, že stranám chybějí před volbami silní a charizmatičtí lídři. Pokud si mají voliči
vybrat premiéra, spíše tápou. Z průzkumu agentury FOCUS vyplynulo, že předsedu ČSSD
Bohuslava Sobotku, jehož strana je favoritem voleb, chce za premiéra jen 17 %
dotázaných. Podle bezmála čtvrtiny lidí by se měl stát premiérem úplně někdo jiný než
předsedové relevantních stran. Pravicoví voliči by do čela vlády postavili Karla
Schwarzenberga, kterého chce ve Strakově akademii 17 % dotázaných, šéfku ODS
Miroslavu Němcovou pak 9 %. Na třetí příčce je však předseda hnutí ANO Andrej Babiš –
byznysmen, majitel Agrofertu, kterého chce v čele vlády 12 % lidí. V sociální demokracii se
skrytě válčí o to, kdo obsadí po volbách post premiéra – voliči ČSSD ale Michala Haška
příliš nechtějí (v tabulce je na 5. místě s 9 %), více než polovina je jich pro Sobotku. Na
dalších místech na možném postu premiéra jsou pro úplnost na dalších místech: Tomio
Okamura (Úsvit -7 %), Ondřej Liška (Zelení – 4 %), Martin Kuba (ODS – 2 %), Vratislav Mynář
(SPOZ – 2 %), Miroslav Kalousek (TOP 09 – 1 %), někdo jiný – 23 %.
Je týden před volbami a aktuální volební model ukazuje, že do Sněmovny se
dostane jen pět politických stran. Voliči jako by se zalekli varování, že příliš velký počet
stran v Poslanecké sněmovně povede k chaosu a nebude možné sestavit silnou vládu.
Takže otázka, kdo zdolá pětiprocentní hranici, aby mohl vejít do Sněmovny bude asi
největším dramatem předčasných voleb. Podle aktuálního průzkumu agentury Focus by
v parlamentu zasedli poslanci za ČSSD, KSČM, ANO, TOP 09 a ODS. Překvapit by mohli ale
lidovci, a to, pokud se k urnám dostaví méně lidí. Voliče požene k volbám hlavně touha
po změně. O vládě patrně rozhodne výsledek ANO a malých stran. Tak se necháme
překvapit i my!
Pět dní před volbami (asi je to už u nás tradice?), opěr vylézají na světlo aféry. Tak
jako vždy, mají i tyto volby velkou aféru s tajnou službou, Janou Nagyovou-Nečasovou,
třemi zkorumpovanými poslanci. Vzpomeňme: Bartončík, „sarajevský atentát“, Kubiceho
zpráva. Do schránek dostáváme lístek: „Opravdový příběh Andreje Babiše alias agenta
STB Bureše – lháře, bankrotáře, lobbisty“ a tři dny před volbami menší lísteček: „Sobotkova
ČSSD – zrada levice“ s podtitulem – Bohuslav Sobotka si koupil byt za 7 milionů z peněz pro
své voliče a „Dienstbier – spojenec korupčníka Ratha“ s komentářem: Dienstbier je pátá
kolona Karla von Schwarzenberga v ČSSD – vše pak vrcholí heslem: Nevolte zrádce levice!
Ti, co tvrdí, že politika je svinstvo, mají těmito kbelíky špíny dáno za pravdu!
Dva dny před volbami se seznamujeme s nečekanými závěry volební debaty lídrů
10 politických stran – vliv ve Sněmovně chtějí mít všichni, k sestavení vlády se však hlásí jen
sociální demokracie. Počítají s hlasy více než třiceti procent voličů, které jim dají silný
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mandát k sestavení vlády, poněkud bagatelizují volební průzkumy, které jim přisuzují
klesající tendence. O podpoře menšinového kabinetu by chtěli jednat hlavně s komunisty,
koalici si dovedou představit s lidovci i zelenými. Kdo se ale bude smát naposled? Ono
není dobré, dělat účty bez hostinského!
Je tady den voleb. Koho volit je dilema – pravice, levice, tradice, silní, slabí nebo
protestní? Dnešní rozhodování váhajícího voliče je úplně jiné než předchozí volby.
Zklamaní lidé už nevybírají podle základního schématu pravice – levice. Zjednodušeně
řečeno zvažují, jak moc potrestat zavedené strany. Jestli je volit a trestat jen kroužkováním,
nebo vrátit do parlamentu malé alternativy, nebo riskovat a dát hlas úplným nováčkům.
Pořád tu ještě máme asi pětinu nerozhodnutých voličů, a jak to nakonec dopadne, je
skutečně ve hvězdách.
Tajenka je rozluštěna. Zde jsou výsledky voleb do Poslanecké sněmovny: 1. ČSSD –
20,45 % hlasů, 1 016 829 hlasů; 2. ANO 2011 – 18,65 %, 927 240; 3. KSČM – 14,91 %, 741 044;
4. TOP 09 – 11,99 %, 596 357; 5. ODS – 7,72 %, 384 174; 6. Úsvit přímé demokracie Tomia
Okamury – 6,88 %, 342 339; 7. KDU-ČSL – 6,78 %, 336 970; 8. Strana zelených – 3,19 %,
159 025; 9. Česká pirátská strana – 2,66 %, 132 417; 10. Strana svobodných občanů – 2,46
%, 122 564; 11. Strana práv občanů Zemanovci – 1,51 %, 75 113; 12. Dělnická strana
sociální spravedlnosti – 0,86 %, 42 906; 13. Politické hnutí Změna – 0,57 %, 28 592; 14. Hlavu
vzhůru! – 0,42 %, 21 241; 15. Suverenita – 0,27 %, 13 538; 16. Strana soukromníků ČR – 0,26 %,
13 041; 17. Koruna Česká – 0,17 %, 8 932; 18. Lev 21 – Národní socialisté – 0,07 %, 3 843; 19.
Aktiv nezávislých občanů – 0.02 %, 1 237; 20. Volte Pravý blok www.cibulka.net – 0,02 %,
1 225; 21. Romská demokratická strana – 0,01 %, 609; 22. Občané 2011 – 0 %, 455; 23. Klub
angažovaných nestraníků – 0 %, 293.
Volební účast byla jen 59,48 %, nejvyšší účast byla v Praze (64,1 %), nejnižší
v Karlovarském kraji (51,6 %). V 48 okresech vyhrála ČSSD, 24 ANO 2011, 3 KSČM a 2 TOP
09. ODS poprvé nezvítězila ani v jednom okrese. A jak ODS, tak i ČSSD měly v ČR vždy své
tradiční bašty, které dlouho neopouštěly, ani když se jim zrovna příliš nedařilo. Letošní
volby, jak je vidět, vše změnily.
Složení Poslanecké sněmovny je tedy toto: ČSSD – 50 poslanců, ANO 2011 – 47,
KSČM – 33, TOP 09 – 26, ODS – 16, Úsvit – 14 a KDU-ČSL – 14. Pro ČSSD to bylo ve
víkendových sněmovních volbách jen velice těsné vítězství a scházelo málo a mohla
skončit druhá. Získala pouze o 3 poslanecká křesla více než ANO byznysmena Andreje
Babiše! Navíc podpora pro Babiše a jeho lidi byla do značné míry rozprostřena napříč
republikou – regionální rozdíly v počtech hlasů sice existovaly, ale nebyly nijak velké. ANO
se dokonce podařilo zvítězit ve čtyřech českých krajích, což patrně před volbami
očekával málokdo.
Jak dopadly volby v Olomouckém kraji: 1. ČSSD – 22,22 %, počet poslanců 3; ANO
2011 – 19,61 %, 3; 3. KSČM – 17,03 %, 2; 4. Úsvit – 8,86 %, 1; 5. KDU-ČSL – 7,94 %, 1; 6. TOP 09 –
7,74 %, 1; ODS – 6,03 %, 1; 7. Strana zelených – 2,32 %, 0; ostatní strany – 8,25 %. V tradičně
levicovém kraji byla ČSSD natěšená na přesvědčivou výhru. Místo toho neobhájila ani
dosavadní čtyři mandáty a druhé ANO zaostalo jen o 2,5 %. Lidovci korunovali svůj
comeback porážkou TOP 09 i ODS. Dvanáct regionálních politiků - (vy)volených poslanců
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by mělo pomoci kraji. Za ČSSD jsou to Roman Váňa, Jiří Zemánek a Pavel Holík; za ANO
2011 Milan Brázdil, Jaroslav Faltýnek a Ladislav Okleštěk; za KSČM Alexandr Černý a Josef
Nekl; za Úsvit Radim Fiala; za KDU-ČSL Marian Jurečka; za TOP 09 Jitka Chalánková a za
ODS Martin Novotný. Ještě jak volila Litovel: 1. ČSSD – 27,0 %, 2. KSČM – 18,0 %, 3. ANO
2011 – 17,1 %, 4. Úsvit – 8,8 %, 5. KDU-ČSL – 7,5 %, 6. TOP 09 – 6,5 %, 7. ODS – 5,4 %.
Po hodech bývá, jak to slušně říci – nevolno! Výhra a rozkol – vítězná ČSSD se štěpí!
Už se z toho stává skoro pravidlo: volby vyhraje ČSSD, ale po nich místo oslav začne
v Lidovém domě hádka. Zatímco minule, v roce 2010, skončila rychle rezignací Jiřího
Paroubka a odchodem do opozice, letos je rozkol mimořádně dramatický. Křídlo kolem
místopředsedy Michala Haška se po tajné noční schůzce s prezidentem Milošem
Zemanem rozhodlo svrhnout lídra Bohuslava Sobotku, který však rezignaci odmítl. Rozkol
uvnitř sociální demokracie může mít vážné dopady na vznik nové vlády a též na další
existenci ČSSD, která zůstává rozpolcená a nevypočitatelná. Důvodem hádek je pouhých
20,5 % hlasů pro ČSSD, ač Sobotka před volbami vytyčil cíl nejméně třicet procent.
Původně se zdálo, že po dohodě mezi ČSSD, ANO 2011 a lidovci může vzniknout nová
vláda, teď se její vznik komplikuje. Možní partneři rozhádaným sokům vzkazují, že nevědí
s kým jednat a čekají, až se vyjasní, kdo je vlastně lídr, když předsedu strany její
předsednictvo vyzvalo k rezignaci a vyloučilo z vyjednávacího týmu o nové vládě! „Lánský
puč“ či atentát – podobnými slovy nazývají Sobotkovi příznivci pokus o jeho sesazení
stranickými kolegy a stovky lidí demonstrovaly na jeho podporu.
Zahraniční média, zvláště ta v sousedních zemích, se českým parlamentním volbám
věnují poměrně podrobně. Naštvaní a nespokojení voliči potrestali tradiční strany a opět
tak nevědomky posílili prezidenta Miloše Zemana. Českou republiku prý čeká
komplikované a politicky nepřehledné období. Za hlavního vítěze je často označován
Andrej Babiš a jeho politické hnutí. „Vítejte v pekle, bratři!“ zní titulek Hospodárských novín.
Tak, to jsme dopadli!
Zdá se, že jít do voleb i s nějakou ministranou se vlastně vyplatí. Stát jenom letos
zaplatí stranám za hlasy voličů ve sněmovních volbách více než 483 milionů korun. Rozdělí
si je 11 uskupení, která získala nad 1,5 % hlasů. Úspěšnějších 8 formací bude navíc
každoročně pobírat také příspěvek na činnost a sedm seskupení, která se dostala do
Sněmovny, bude každý rok dostávat i dotace za mandáty, za každý 855 000 korun. ČSSD
dostane 101,7 milionu (+ 52,7 ročně), ANO 2011 92,7 milionu (+ 50,2); KSČM 74,1 (+ 38,2),
TOP 09 59,6 (32,2), ODS 38,4 (+ 23,7). Úsvit 34,2 (+ 22), KDU-ČSL 33,7 (+22), Zelení 15,9 (+ 6,2),
Piráti 13,2, Svobodní 12,8, SPOZ 7,5. Že to není k zahození? Ještě že ta Bobošíková
s uskupením Hlavu vzhůru vyšla naprázdno, jinak by snad jen dovršila všeobecnou
naštvanost!
Je to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči! Kabaret jménem ČSSD pokračuje – po
volbách potupený Bohuslav Sobotka je zase na koni a jeho sok Michal Hašek musel
ustoupit. Členové předsednictva ČSSD se po bouřlivém jednání usnesli, že předseda strany
zůstává kandidátem na post premiéra a vyjednávací tým o budoucí koalici, který chtěl
vést Hašek, se celý rozpadl. V tom novém by už Sobotka neměl chybět. A právě s ním –
spíše než s Haškem – chtějí vyjednávat šéfové stran, které by mohly s ČSSD tvořit koalici,
předseda ANO 2011 Andrej Babiš a šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Hašek se sice – prý aby
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odblokoval situaci – vzdal místa v týmu vládních vyjednávačů, avšak to lze považovat jen
za úkrok stranou. Sobotku dál tvrdě kritizuje za špatný výsledek ve volbách (on byl jen 1.
místopředseda!?) a nevzdává se ambicí utvářet kabinet. Ještě bude veselo!
A je! „Buď já, nebo Hašek!“ – Bohuslav Sobotka žádá odchod Michala Haška
z vedení ČSSD. „Kvůli puberťákům, kteří se pokusili o palácový převrat, budeme mít
spoustu práce získat zpět důvěru,“ říká Sobotka pro tisk. Michal Hašek se stal najednou
z populárního politika lhářem, když mnohokrát veřejně popřel, že byl u Zemana na
schůzce v Lánech. Nakonec to přiznal a z populárního jihomoravského hejtmana, který
získal ve volbách přes 25 000 preferenčních hlasů, se během několika hodin stal
nedůvěryhodný lhář, na jehož hlavu se sypou nadávky od voličů, potenciálních koaličních
partnerů i z domovské strany. Výzvy k rezignaci na stranické funkce směřují nejen
k Haškovi, ale i za senátorem Zdeňkem Škromachem, jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou
a teprve zvoleným šéfem poslaneckého klubu ČSSD Jeronýmem Tejcem, kteří stejně jako
Hašek o schůzce do poslední chvíle mlžili. Předčasné volby skončily rozpačitým vítězstvím
sociální demokracie. Bezprostředně po oznámení výsledků se však v největší české
levicové straně začaly dít věci, nad nimiž zůstává rozum stát. V nevyzpytatelné ČSSD má
tedy momentálně navrch předseda Sobotka a hejtman Hašek je vyzýván k odstoupení.
Kde je však záruka, že se situace ještě nějak dramaticky nezmění?

44. POLITICKÉ STRANY
MO ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
V měsíci březnu u příležitosti MDŽ uspořádala MO ČSSD pro členky a sympatizanty
strany bowlingový turnaj v místní pizzerii. K dalším akcím, kterými se prezentovala
litovelským občanům, byl Májový dětský den. Tato tradiční akce se konala ve spolupráci
s DDM Litovel na dopravním hřišti a má obvykle u občanů velký ohlas. Návštěvnost byla
kolem 1 400 návštěvníků. Na tento sváteční den byly pro děti připraveny soutěže, atrakce
a zábava, zkoumání hasicí techniky, jízda na lodičkách či dovádění ve skákacím hradu.
V průběhu dopoledne se zde prezentovaly děti z tanečního kroužku Kaster DDM Litovel.
K poslechu hráli Piňovští kanci, kteří navodili krásnou májovou atmosféru. Na této akci
mohli návštěvníci přivítat poslance a senátora našeho kraje, kteří se zde představili a
diskutovali s našimi občany. Mezi další lákadla patřilo bramborákové občerstvení, které
každoročně připravují členové MO.
V Pňovicích pak proběhlo tradiční Pálení čarodějnic, kterého se zúčastnily desítky
občanů z Pňovic a blízkého okolí. I tato akce má svou tradici a stálý úspěch u občanů.
K MDD byl plánován výlet dětí a rodičů na kolech Litovelským Pomoravím, ale z důvodu
nepříznivého počasí se tato akce neuskutečnila. V měsíci září v rámci volební kampaně
byly vylepeny volební materiály více jak v 20 obcích. Na měsíc prosinec byl připraven
tradiční bowlingový turnaj.
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Vedle těchto kulturně – společenských aktivit se členové zúčastňují některých
dalších kulturních a společenských pořadů, pietních aktů atd. Svou účastí podporují akce
konané při významných či historických dnech konaných v našem městě. K dalším
aktivitám patří účast na různých seminářích, odborných přednáškách či besedách.
Dle plánu schůzových činností se v tomto roce konaly 3 členské a 3 výborové
schůze. MO ČSSD Litovel měla k 1. 1. 2013 35 členů, k 30. 10 2013 36 členů. V roce 2013
pracoval výbor ve složení: předsedkyně - Hedvika Weberová, DiS, místopředseda- Petr
Šrůtek a dále členové: Luboš Čunderle, Ing. Lubomír Hartmann, Bc. Petr Mareš, Vojtěch
Kocůrek, Ivana Štýbnarová. Cílem místní organizace je nadále posílit členskou základnu o
nové členy a důkladně se připravit na komunální a senátní volby v roce 2014. Zprávu
podala předsedkyně MO ČSSD paní Hedvika Weberová.
MO KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ UNIE – ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ
Organizace sdružuje 40 členů a výbor pracoval ve složení: Mgr. Marie Mazánková –
předsedkyně; Jakub Hradil, Zdeněk Rozsypal – místopředsedové; Jarmila Rozsypalová –
hospodářka; Antonín Freml, Mgr. Miloš Freml, Evženie Řmotová, MUDr. Alena Šromová, Ing.
Ludmila Zavadilová, Blanka Opíchalová a PhDr. Josef Hubáček – členové. Na výroční
schůzi dne 19. 3. odstoupila předsedkyně ze své funkce a na její místo byla zvolena slečna
Magda Navrátilová, místopředsedkyní se stala Ing. Ludmila Zavadilová. Na členství ve
výboru rezignovali Jakub Hradil a PhDr. Josef Hubáček, z důvodů přestěhování do Nákla
odstoupila paní Evženie Řmotová. Během roku se konaly 4 výborové a 1 výroční členská
schůze.
Hlavní akcí byla tradiční pouť, která se konala u příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba
v neděli 5. května v prostorách Staroměstského náměstí. Počasí akci velmi přálo, konala se
poutní mše svatá, poutní a jiné zboží nabízelo na 40 stánků trhovců a ženám byly u
příležitosti Dne matek předány květiny. Součástí byla i prezentace Mateřského centra
Rybička. MO ze zisku z pouti podpořila částkou 10 000 Kč Mateřskou školu Svatojánek a
částkou 5 000 Kč středisko Charity Litovel. Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová.
I přes veškerou snahu – žádost o podání informací, urgenci a osobní prosbu kronikáře
žádná z dalších politických stran zprávu o činnosti neposkytla.
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45. ZÁVĚR
Poslední kapitolu kroniky začínáme jako obvykle ohlédnutím starosty města Ing.
Zdeňka Potužáka za uplynulým rokem. Své bilancování začíná konstatováním, že
v průběhu roku se u nás v Litovli toho udělalo poměrně hodně. Po ročním odkladu se
podařilo vybudovat autobusové zálivy s moderními zastávkami v místních částech
Unčovice a Rozvadovice, na jejichž financování byly využity dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. V závěru roku také přibyl záliv v Nasobůrkách a v místní části Nová
Ves. Podařilo se získat finanční prostředky i na opravy komunikací, proto byly postupně
rekonstruovány v místních částech Tři Dvory, Chudobín a Nová Ves a v ulici Nová v Litovli.
Do doby, než začne revitalizace sídlišť Gemerská a Karla Sedláka v Litovli byly vytvořeny
dočasné odstavné plochy pro parkování automobilů jejich obyvatel, které mají pomoci
aktuálně řešit množství aut v dané lokalitě.
Dlouho diskutovaná a s napětím očekávaná revitalizace městského koupaliště na
Komárově byla zrealizována a v letních měsících měli všichni možnost využít nového
areálu přírodního koupacího biotopu k relaxaci a sportování. O tom, že se dílo opravdu
vydařilo, svědčí i skutečnost, že jen v průběhu měsíce srpna navštívilo nový areál více než
8 000 návštěvníků nejen občanů města, ale také z blízkého i vzdáleného okolí. Je
potěšitelné, že se celý záměr vydařil a byla obnovena krásná přírodní lokalita pro relaxaci i
aktivní odpočinek.
Byly získány dotace na projekty kanalizace v místních částech Unčovice,
Rozvadovice, Březové, Víska a Chudobín. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
a realizace by měla proběhnout v roce 2014 a 2015. Vybudován byl také nový kanalizační
řad a vodovod v lokalitě Pavlínka, kde jsou nabízeny volné parcely pro výstavbu
rodinných domků. Chybí zde jen plynovodní řad a elektrické sítě.
Velkým problémem je bývalá skládka komunálního odpadu v Nasobůrkách, kde
došlo ke kontaminaci spodních vod. Její zdroj zatím zjištěn není, stejně jako původce. Pro
město to znamená nemalé starosti a vydání. Na dekontaminaci spodních vod byly sice
získány dotace, ale ty zdaleka nepokryjí celé předpokládané náklady. Po provedení
hlubinných vrtů se započne s odvážením půdy, poté proběhne sanace podzemních vod.
Úkolem velmi významným je také realizace protipovodňových opatření, jejichž
záměr se bohužel nepodařilo posunout do etapy stavebního povolení. Státní podnik
Povodí Moravy již delší dobu rezignuje na kroky směřující k získání potřebných pozemků od
soukromých vlastníků a bez toho se záměr nepohne vpřed. Mnozí vlastníci stále odmítají
pozemky potřebné pro stavbu ochranných hrází prodat. Snad se situace změní s novými
podmínkami pro další dotační období, a proto byla navázána spolupráce s Ministerstvem
zemědělství ČR, které je gestorem celostátní protipovodňové ochrany.
Důležité byly i opravy budov: na GJO proběhla 1. etapa rekonstrukce elektrických
rozvodů a nově zbudována datová síť; v ZŠ Jungmannova byl vydlážděn dvůr a
zbudováno pódium pro aktivity dětí; do MŠ Gemerská vede nový chodník a k dispozici
dětem je asfaltové hřiště, školka má další nová okna a dveře; okna byla vyměněna i v MŠ
Čihaldlo a v litovelské sokolovně, kde bylo vybudováno osvětlení pétanquového hřiště; na
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SOŠ v ulici Komenského byla opravena střecha a novou střechu i vzduchotechniku získala i
Školní jídelna Studentů.
Mimo škol se budovalo a opravovalo i jinde: zateplením stropu ve Velkém sále
Záložny se zde zlepšily podmínky provozu; zateplena byla i fasáda jednoho z domů
v Revoluční ulici (čekají ovšem ještě dvě etapy, než bude celá řada domů opravena!); na
budově radnice byla vyměněna okna vedoucí na náměstí. V přízemních prostorách
Záložny začaly v závěru roku úpravy prostor uvolněných Komerční bankou, v nichž se
připravuje zázemí pro nové městské informační centrum. Velké změny nastaly na
litovelském hřbitově v Chořelicích nejen výsadbou nové zeleně, ale i dokončením
rekonstrukce fasády zdejších veřejných WC byla završena jeho revitalizace.
V oblasti péče o životní prostředí byly podél cyklostezky na Šargoun vysazeny
střemchy (ve spolupráci se žáky ZŠ Jungmannova), stromy byly vysazeny v areálech MŠ
Kollárova a Gemerská. Z programu Péče o krajinu získalo město navíc dotaci na obnovu
dvou alejí v místní části Myslechovice. Rekonstruována byla další stanoviště na tříděný
odpad v Chudobíně, Myslechovicích a Nasobůrkách a stávající stanoviště doplněna
novými kontejnery na kovy a elektroodpad.
Z Regionálního operačního programu byly získány dotace na rekonstrukci náměstí
Přemysla Otakara. Půjde o velmi náročnou akci a po dobu její realizace bude obtížné
zajistit nezbytný provoz v centru města a bude to nápor na trpělivost místních občanů a
podnikatelů. Problémem je i nyní prázdná budova vedle radnice, která osiřela po
odchodu ZŠ prof. Vejdovského pro zrakově postižené do Olomouce. Po posouzení různých
možností a řadě jednání je nadějné jednání s Policií ČR, která by odkoupila od města
Litovel budovu využívanou jako sídlo MěÚ v ulici Havlíčkově a za takto získanou částku by
se opravila bývalá škola a tím došlo ke spojení roztříštěných agend do jedné lokality a
zlepšení řízení úřadu. Je ovšem nutno podotknout, že bude nutné částku významně
doplnit ze zdrojů města.
Snažíme se přitáhnout do města více turistů, nabídku pro ně zatraktivnit. Tak
například byla opravena cesta přes les do místní části Březové, jejímž investorem se staly
Lesy města Olomouce. Letos poprvé byla oficiálně zahájena turistická sezóna velkou
veřejnou akcí, která se setkala se značným ohlasem. Slavnostně odhalená socha
zápasníka Gustava Frištenského je ozdobou prostoru před sokolovnou! Úspěšným se stal i
film zpracovaný Mikroregionem Litovelsko o našem kraji jako zdařilý propagační materiál.
Plánuje se další oprava interiéru radniční věže, běží podpora obchodu a služeb, především
ubytovacích kapacit a pohostinství. Připravuje se studie rozvoje cestovního ruchu na
Litovelsku ve spolupráci s regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy.
K letošním úspěchům patří i umístění Litovle na 1. místě v soutěži měst Olomouckého
kraje Město pro byznys, kladně jsou hodnoceny lokality i podmínky vytvořené pro
podnikatele v průmyslové zóně Nasobůrky – Víska, spolupráce města s podnikateli, nízké
náklady na infrastrukturní služby, počet firem, přístup a ochota vedení města a úředníků.
Na SOŠ byl od 1. 9. 2013 otevřen studijní obor sladovník a pivovarník, a tak se obnovila
významná tradice. Město Litovel sehrálo významnou roli zprostředkovatele mezi Pivovarem
Litovel a SOŠ.
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V posledních dvou letech město uspělo s mnoha projekty, na které se podařilo
získat dotační prostředky. Nyní se budou realizovat, ovšem za přispění vlastního finančního
podílu, což lehce nepůjde. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí úvěru a sestavování
rozpočtu na rok 2014 tak bylo velmi náročné. Nevyužití nyní tak výhodných podmínek pro
získání dotací by ovšem bylo chybou, a tak doufejme, že nešlo o šlápnutí do prázdna.
„Chceme žít v našem městě i jeho místních částech spokojeně, aby se nám tady líbilo a
měli jsme pocit, že se o nás město dobře stará. Ovšem nutno přiznat, že každý z nás pro to
musí něco udělat. Můžeme přispět jednak každodenní prací ve svém oboru, můžeme
přiložit ruku k dílu v místě, kde žijeme, nebo si vyjít vstříc při řešení sousedských problémů. A
pokud nic jiného, tak alespoň se můžeme s úsměvem pozdravit na ulici,“ končí své
zamyšlení nad rokem 2013 starosta města Ing. Zdeněk Potužák.
Své zamyšlení podává i kronikář: Rychlé prolistování virtuální kronikou roku 2013 nás
asi všechny vede ke zjištění, že celou dobu žijeme v jakémsi provizoriu. Stále na něco
čekáme, třeba že přijde změna až …, až si lidé v lednu v přímé volbě vyberou novou hlavu
státu. Většina voličů tehdy uvěřila Miloši Zemanovi, který sliboval, že společnost stmelí.
Sotva ale dostal hlasy, rozdělil svým jednáním národ jako někdo před ním a velké
očekávání splasklo. Jiná část lidí tou dobou ještě chvíli čekala, že se rozhádaná
středopravicová koalice umoudří a dotáhne svůj program do finále, tedy do voleb na jaře
2014. Jenže to by nesměl Nečas svěřit své přítelkyni strategické úkoly, kvůli nimž se zapletla
do policejních sítí a tím pak ke dnu stáhla celou vládu.
Ke slovu se dostal prezident Zeman, a navzdory všem si prosadil vládu „skutečných
odborníků“ v čele s Jiřím Rusnokem: potřebnou důvěru ve Sněmovně sice nezískali, ale jim
to nevadí – už pátým měsícem se chovají, jako by důvěru měli. Možnost ovlivňovat chod
svých úřadů si evidentně užívají. Do toho přišly mimořádné volby, jejichž výsledky ukázaly,
že touha většiny lidí po radikální změně je neoddiskutovatelná. Teď už jen čekáme, jestli
lidé jako Andrej Babiš a všichni další, co „nejsou politici“, to v politice budou umět dělat
opravdu lépe. Když jim uvěřila pětina voličů, což je poměrně hodně, tak by se jim to mělo
dařit – jako tvrdé vyjednavače jsme je už poznali, teď počkejme, co budou dělat dál. Už
je totiž vážně načase, aby roční provizorium, zarámované do příběhů Nečase, Peake,
Zemana, Nagyové či Rusnoka skončilo a aby tvrdé lokty politiků občas ustoupily
chladnému rozumu.
I letos se kronika obohatila o nové kapitoly, které snad přispějí k ucelenějšímu
pohledu na život našeho města. Ovšem stesky kronikáře na odpovědnost a ochotu
oslovených subjektů nekončí, ba naopak jsou ještě intenzivnější. Po žádostech následovaly
urgence, osobní prosby kronikáře – s mnohými to ani nehnulo. Takže třeba z politických
stran a hnutí se povedlo získat informace jen ode dvou, od církví od žádné! Co za tím
vězí? Bude to asi i duchem naší „nové“ doby, kdy přestalo platit, že napsat je slušnost, ale
odpovědět povinnost! Věřme, že se to časem alespoň trošku zlepší!?
Oslovili jsme kolem 150 subjektů, urgenci jsme adresovali 45 z nich a osobní prosby a
přesvědčování o důležitosti informací pro podrobnější obrázek o životě města nepočítaje.
Mimo několika málo dopisů (6) bylo vše vyřízeno elektronickou poštou přes maily a zbytek
(29) kolportovali členové Letopisecké komise. Ti byli také prvními posuzovateli jednotlivých
kapitol, které jim byly dodávány postupně během jarních a letních měsíců roku 2014. Těm,
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kteří PC nedisponují, byly dodány v tiskové podobě. Faktografickou kontrolu měl na
starosti hlavně pan Lubomír Šik, jazykovou korekci obětavá a precizní paní Marie Hrubá.
Některé z částí kapitol byly převzaty s laskavým svolením redaktorky Litovelských novin
Mgr. Heleny Kaštilové. Kapitoly Úvod, Litovelská výročí a Jubilanti 2013 jsou z pera pana
Šika, který je mistrem kronikářského oboru.
Poděkování v závěru patří paní Haně Dohnalové, tajemnici Letopisecké komise, za
zpracování a odesílání žádostí i kontrolu veškeré došlé agendy odpovědí; panu Petru
Navrátilovi za řazení kapitol kroniky a zpracování před konečným tiskem; Ing. Radovanu
Vašíčkovi – tajemníkovi MěÚ, za pomoc v dokumentární části kroniky; celému vedení
Města Litovel za pochopení pro problémy spojené s vypracováním a zpracováním kroniky,
zvláště pak starostovi města Ing. Zdeňku Potužákovi za poskytnutí materiálů a všestrannou
podporu nelehké kronikářské práce. Děkuji i svým blízkým, kterým jsem se hodinami
strávenými nad kronikou nemohl plně věnovat za pochopení a toleranci, bez které by
tato kronika nevznikla.

351

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2013
OBSAH KRONIKY 2013
Kapitola:

strana:

1.

Úvod

2

2.

Události

5

3.

Litovelská výročí

41

4.

Počasí

60

5.

Demografie

77

6.

Jubilea osobností

81

7.

Senioři a seniorklub

92

8.

Galerie úspěšných

97

9.

O kom se píše

102

10.

O Litovli

107

11.

Správa města, výbory a komise

119

12.

Odbory MěÚ

124

13.

Rozpočet města, dotace

133

14.

Místní části

150

15.

Mikroregion Litovelsko

160

16.

Vodohospodářská společnost Čerlinka

164

17.

Městská teplárenská

165

18.

Technické služby Litovel

166

19.

Odpady

172

20.

Kriminalita, PČR, MP

173

21.

Ekonomika, ceny, mzdy

188

22.

Zaměstnanost

200

23.

Životní standard

205

24.

Zdravotnictví

211

25.

Byty, bydlení

214

26.

Průmysl, podnikání

217

27.

Instituce

236

28.

Doprava

237

29.

Školství

241

30.

Dům dětí a mládeže

264

31.

Městská knihovna

266

32.

MSL a Muzeum Litovel

267

33.

Městský klub

271

34.

Litovelské noviny

288

35.

Charita Litovel

289

36.

Slavnosti

295

37.

Turistické informační centrum

308

38.

Publikace

310

39.

Sportovní organizace

313

40.

Zájmové organizace a sdružení

322

41.

Olomoucký kraj

330

42.

Prezidentské volby

335

43.

Předčasné parlamentní volby

341

44.

Politické strany a sdružení

346

45.

Závěr

348

Obsah

352

352

