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1. ÚVOD  

 

Jen naprostý zlomek toho, co víme o světě v roce 2016 jsme skutečně sami prožili, 

známe to z vlastní zkušenosti, nebo alespoň ze zážitků členů rodiny, nejbližších přátel. 

Události nám už dávno zprostředkovávají média, většinou televize. Pro ty mladší generace 

potom internet nebo chytré mobily.  

 

Je proto na pováženou, že tak mnoho nejvýznamnějších událostí tohoto roku 

dopadlo diametrálně odlišně od toho, jak nám je v médiích představovali politici, 

spisovatelé, novináři, herci, vysokoškolští vzdělanci a pedagogové, tedy mluvčí obecně 

považovaní za znalce pravdy, za elitu národa. Není to záležitost česká, je to typické pro 

celý tzv. vyspělý svět. Zcela odlišně od představ této elity dopadlo referendum v Anglii, 

americké volby, inkluze přistěhovalců ve Francii, v Německu, Bruselu či Švédsku. Odlišný je 

politický vývoj na Ukrajině, v Rusku, v Maďarsku, Polsku, Bavorsku, Rakousku, Slovensku. A 

ovšem také krajské volby a řada událostí u nás. 

  

Je to jistě na pováženou, buď jsou tyto elity hloupé, nebo nám vědomě lžou a snaží 

se nás zmanipulovat. Možná taky jsou zcela v zajetí korektní autocenzury. Bojí se říci i co si 

skutečně myslí, aby se neznemožnili v okruhu své společnosti, u nás známé jako „pražská 

kavárna“. Která ale pod jinými názvy existuje i v Německu, Anglii, Francii, USA. Podobně 

ovšem k posluchačům promlouvají autority v islámské společnosti nebo v kmenových 

komunitách Afriky a Asie, kde je nositelem informací a pravdy místní šaman. 

  

Čemu a komu tedy máme věřit, když se objektivně, na vlastní oči a uši, o těchto 

událostech přesvědčit nemůžeme? A nepochybně bychom to nedokázali, ani kdyby nás 

kouzelný koberec v rozhodující chvíli dopravil na místo činu. Můj věk mě opravňuje k 

tvrzení, že člověk nemůže věřit ani vlastním očím. Asi se musíme smířit s tím, co řekl před 

staletími filosof Sokrates, tedy „Vím, že nic nevím“.  

 

Co se tedy letos přihodilo? Píše o tom na mnoha stránkách tato městská kronika. 

Které události mne zaujaly natolik, abych je zmínil v úvodu? Berte je prosím s rezervou už 

jen proto, že největší lež je účelová selekce pravdivých událostí. Ani zdaleka se proto 

nepovažuji za nositele té nejpravdivější pravdy.  

 

Při zamyšlení, co nám uplynulých dvanáct měsíců přineslo, se mi vybaví krvavé boje 

v Sýrii, teroristé Islámského státu, nepodařený puč v Turecku, brexit... Nikdo nezapomene 

na teroristické útoky v evropských městech, která mnozí z nás osobně navštívili, máme je 

takřka za humny. Poslední útoky tohoto roku se odehrály v Berlíně jen pár dní před Štědrým 

dnem a v Istanbulu na Silvestra.  

 

Turecký vládce Erdogan sní o obnově slávy a velikosti Osmanské říše. Vrací Turecko 

do časů před odloučením státu od církve a reformou Kemala Atatürka, má proto doma 

mnoho odpůrců. Na jaře přežil armádní puč a potýká se s útoky fanatiků. Zdánlivě bez 

souvislosti roste v celém západním světě armáda lidí odlišné kultury s jinými morálními, 

pracovními a civilizačními návyky. Všechno to ovšem nejsou teroristé, jen jsou přesvědčeni 
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o své Alláhem dané nadřazenosti nad nevěřícími, kterou nic nemůže ohrozit.  Stačí jen 

čekat na vhodnou chvíli. Dočkají se, vždyť na jejich straně stojí nemálo vzdělaných a 

vlivných lidí západního světa. Poučují zbytek lidstva s pocitem intelektuální nadřazenosti, 

že jejich pravda je jedině správná.  

 

Právě toto je pro mne vedle rozpínavosti islámu druhou hrozbou. Svět lidí, kteří pod 

krycím heslem korektnosti vyzvedli na svůj štít lež a přetvářku. Původně bohulibá myšlenka, 

že budeme chránit menšiny, se podivně zvrtla. Zbožštění tak zvaných lidských práv 

odloučených od povinností, povýšilo menšiny do privilegovaného postavení. Bez ohledu 

na přirozenou, civilizační, kulturní i morální rozdílnost. Tak dlouho byla prosazována rovnost, 

ba identita menšin s většinovou společností, až sami přijali svoji nerovnost a za správné 

považují své zvýhodňování všude, i před zákonem. Vlivná a hlasitá část mediálních 

mluvčích vytváří představu, že právě toto je ten nejsprávnější, nejčistší a nejpokrokovější 

způsob chování. Z USA, které dlouho byly vzorem západní společnosti, se to přeneslo do 

celého západního světa. Každý, kdo se nepodřídí, je odsouzen nejen morálně. Trestání 

neposlušných má v USA blízko ke středověkému honu na čarodějnice. Nebo ještě spíše k 

obrácenému rasismu, rasismu menšin proti dosud snad ještě většinové společnosti. 

  

Evropská unie přestala vidět jako svůj hlavní cíl efektivitu, neusiluje udržet si pozici 

dílny světa, kde vznikají odvážné projekty a realizují se špičkové technologie. Řeší 

genderové vyrovnání političek, příslušníků menšin ve školách, ve vedení podniků, zajímá je 

klima v roce 2150. Tématem škol nebyla úroveň vzdělání, ale inkluze. Nerozhodují 

odborníci, ale nátlakové skupiny máchající praporem s nápisem Občanská společnost a 

rudými trenýrkami umělců, kteří se sami nazvali Ztohoven. Soudy měsíce řeší problém, jestli 

házení vajec na prezidenty je zločin, přestupek nebo projev občanské odvahy. 

 

Parlament přijímá stále více zákonů pro kontrolu a dozor nad životem, zdravím, 

morálkou a chováním občanů. Odborníci se neshodnou, jestli elektronická evidence tržeb 

je projev arogance státu, živnostníky poškodí nebo jim pomůže. Policie zavedla do své 

práce metody odkoukané z kriminálek, vodí „podezřelé“ v řetězech pod dohledem 

televizních kamer. Nechápe význam slov jako „presumpce neviny“ či „práva 

obžalovaných“ a nerozumí pojmu „zneužití úřední moci“. Žije z odposlechů, zvykáme si 

nejen na kamery na ulicích, v autech, někdo nás odposlouchává v restauracích, na 

úřadech, při soukromých rozhovorech. Zatím ještě někteří soudci tyto důkazy odmítají. 

V závěru roku byl jako důkaz odmítnut odposlech v mnoho let se vlekoucím procesu s dr. 

Rathem. Podle mne byl Rath arogantní a nafoukaný fracek, nic to ale nemění na tom, že 

proces sám je plný machinací, mediálních štvanic a důkazy proti němu sbírané 

dodatečně. Policejní hrdina Šlachta, který nechal vodit „nebezpečnou“ ženu v řetězech 

po zuby ozbrojeným komandem, patří s Rathem do stejné kategorie nafoukaných fracků, 

je přitom lhostejné, jestli, a čím byla vinna. Už se proto nedozvíme, kam se poděly ty 

hromady zlata, které Šlachtovo komando tenkrát údajně našlo. Vláda byla svržená a 

tehdejší politici jsou odepsaní. Pomalu končí období nové vlády a zodpovědnost za 

rozsudek si jako horký brambor přehazují soudní orgány. Vědí totiž, že je v této kauze zcela 

vedlejší věcí. 
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Divíme se, že stát, který to připouští, se stává stále větším nepřítelem, lidé mu nevěří 

a ve volbách dávají hlas jeho kritikům? Voliči v USA porážkou Clintonové vyjádřili 

nespokojenost s vládou nafoukané pseudointeligence kolem nositele Nobelovy ceny za 

mír Obamy, tak jako u nás zvolili hulváta Zemana před knížetem Schwarzenbergem. V 

Polsku vyhrál Kaczyński, v Maďarsku Orbán, Angličané volili brexit. Ne Trump, ale ideologie 

skrytá za novořečí politické korektnosti poškodila soudržnost americké společnosti. 

Proslavený „tavící kotel“ přestal fungovat, když z něj byly vyzvednuty a „chráněny“ 

jednotlivé přísady. Na problémy s „inkluzí“, tedy začleňováním lidí jiné kultury, jsme se zatím 

dívali jen přes hranice. Vlastní (a neslavné) zkušenosti máme jenom s inkluzí cikánů či 

korektně Romů. Může nás trochu utěšit, že jinde ve světě nebyli úspěšnější. 

  

V jiných oblastech, jako je zahraniční obchod, vývoj příjmů či nezaměstnanost, 

nebyl tento rok právě špatný, ministr financí se pochlubil po mnoha letech vyrovnaným 

hospodářským výsledkem. Opozice úspěch ovšem zpochybňuje, rozpačitá je i půlka 

vládní koalice, vždyť ministr financí je jejím úhlavním nepřítelem. Společnost je rozdělená, 

protože několik méně slavných událostí tohoto roku nelze vynechat. Návštěva čínského 

prezidenta v Praze vyvolala vlnu bouří českých elit. Nejvíce pobouřilo, že je policie 

nepustila dost blízko, aby mohli házet vajíčka. Hermanovo přijetí dalajlámy před kamerami 

mělo všechny znaky provokace, následující cirkus s medailemi přivedl na pražské náměstí 

mnoho občanů, kteří toužili vidět budoucí elitní představitele státu a kandidáty na 

prezidenta. Byl to úspěšný a pokojný rok? 

 

V příštím roce nás čekají parlamentní volby. Myslím si, že mediální aféry se dále 

vyhrotí, ale spíše zvýší sympatie veřejnosti pro každého, kdo bude vládu kritizovat. 

Jenomže bude Babišovo hlavní heslo „Všetci kradnů“ přitažlivější? Nechme se překvapit. 

Nejspíš to bude hlavní téma úvodu kroniky pro rok 2017. 
 

Zpracoval Lubomír Šik. 

 

2. UDÁLOSTI 

01. 01.Tisk označuje rok 2016 za bod zlomu! Čechům se daří ekonomicky, ale mají strach o 

bezpečnost kvůli migrantům.  Optimismus z loňských průzkumů je pryč a odpor k jiným 

názorům roste! Celkem 36 % Čechů čeká letos posun k horšímu, i když si budeme užívat 

skvělé ekonomické situace.  

01. 01. Platy má letos zvýšit třetina firem, ale mzdy porostou jenom někomu, protože šéfové 

nechtějí další peníze rozdělovat plošně, ale přidávat spíše jen vybraným pracovníkům.  

Dobrou zprávou je, že letos se asi propouštět nebude. 

01. 01. Letos budeme v práci o den déle – budeme pracovat 252 dnů.  Právě započatý 

rok je přestupný, 29. únor vychází na pondělí. Hned v březnu tento pracovní den navíc ale 

vykompenzuje volno na Velký pátek, který se po 65 letech vrací opět mezi státní svátky. 

01. 01. V kraji se loni narodilo o 147 dětí více, když přišlo na svět 6 274 novorozenců, nejvíce 

ve FN Olomouc. 
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05. 01. Největší města v kraji se dusí a varují: Zlepšení nečekejte ještě nejméně do dvou let! 

Škodlivin v ovzduší je stále více než je zdrávo, a scénář se často opakuje. Podstatnou část 

viny nesou výfuky aut, a řešení obchvaty měst, či odstavnými parkovišti, jsou 

v nedohlednu.  

06. 01. Jedenáct studentů Katedry výtvarné výchovy UP Olomouc představilo výstavu 

„LIMITY“ ve Výstavní síni MK. Obsahovala jednak díla jednotlivých autorů, a pak společnou 

práci, která vznikla v galerii během 24 hodin z předmětů, které darovali občané města. 

Výstava potrvá do 29. 1. 2016. 

06. 01.  Vyšel článek pod názvem „Velká voda, a co před ní má nově ochránit“ v MF 

DNES, kde mezi 20 nejdůležitějšími novými stavbami protipovodňových opatření v ČR je 

uvedena i Litovel s nutnou opravou jezů a dalšími opatřeními, v plánovaných nákladech 

464 milionů korun.  

 

07. 01. Koncert litovelské rodačky a účastnice soutěže X Factor 2014 Kamily Sittové a jejich 

hostů v Malém sále Záložny.  

 

12. 01. „Neznámý Tchaj-wan“ – vyprávění s fotoprojekcí cestovatele Václava Arnoše 

v Malém sále Záložny. 

13. 01. Muzeum Litovel pozvalo hosty na slavnostní otevření prostor ve 2. poschodí 

s novými expozicemi: Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku k modernímu 

gramofonu“. Předcházela tisková konference s vedením města, architektem, stavitelem a 

sponzory, kterým byla předána kopie sochy Frištenského, a po otevření výstav jejich 

komentovaná prohlídka a malé občerstvení. 

15. 01. Městský ples s ochutnávkou španělské hudby a španělského jídla v obou sálech 

Záložny. Hrála šternberská kapela GAMA, vystoupila taneční skupina AIRES DEL SUR, 

roztleskávačky Golden Bees a skupina silové akrobacie HANDSTAND.  Akci zahájila 

polonéza žáků ZŠ Jungmannova. 

 

19. 01.  Slušná návštěva (60), a zajímavý koncert mladého klavíristy Matyáše Nováka 

v rámci KPH. Každou z „perliček“ zajímavě a vtipně komentoval, a tak zazněly skladby 

Dvořákovy, Smetanovy, Lisztovy, Brahmsovy, Skrjabinovy a na závěr potlesk ve stoje po 

Ježkově „Bugatti stepu“.  Nevšední hudební zážitek s mladým nadějným klavíristou pro 

každého posluchače!  

 

20. 01. Divadlo Tramtarie  z Olomouce zahrálo dětem MŠ a I. st ZŠ Pohádky z mléčné dráhy 

 

21. 01.  Seniorklub Litovel uspořádal diashow „Báječná Amazonie“ se spisovatelem a 

cestovatelem Vojtěchem Alberto Slámou v Malém sále Záložny. Zajímavá cesta za 

exotikou v povodí Amazonky či Rio Negro, seznámení s neobvyklými živočichy i 

domorodými cabloclos a indiány. Zajímavá diskuse, účast 51 seniorů. 
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24. 01. Novocirkusové představení „Miluj – Romeo a Julie“ na shakespearovské téma ve 

Velkém sále Záložny získalo nový rozměr dech beroucími kaskadérskými výkony. 

25. 01. Rob Becker: „Obhajoba jeskynního muže, aneb Caveman“ je především 

obhajobou jevištního humoru.  V podání Jana Holíka zazněla v představení ve Velkém sále 

Záložny  

 

26. 01. Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska, z. s. s prezentací činnosti za rok 

2015 v prostorách Muzea Litovel.  Zpráva o činnosti byla dokumentována fotografiemi, 

byla podána zpráva o hospodaření a schválen rozpočet na rok 2016. Účastníci měli 

možnost si prohlédnout instalovanou výstavu o obci Náklo. 

 

28. 01.  Seniorlub Litovel připravil pro žáky 2. stupně ZŠ Jungmannova „dílničky“, kdy na 5 

stanovištích senioři ukazovali své aktivity – vaření, pletení, rukodílné práce, prezentovali 

svou činnost, předvedli kroniky a žáci si zasoutěžili nad fotografiemi pana Miroslava 

Pinkavy. 

 

28. 1. – 17. 4.  Výstava „Náklo“ prezentující poutavou minulost i současné dění v obci 

Náklo, včetně místních částí Mezice a Lhota nad Moravou. Jednotlivé panely jsou psány 

v hanáčtině. Je zde spousta zajímavých dokumentů o spolkové činnosti i významných 

osobnostech. 

 

30. 01.  7. ročník soutěže Dívka roku – základní kolo ve Velkém sále Záložny určené 

soutěžícím od 13 do 15 let organizované DDM Litovel, jehož vítězkou a současně Dívkou 

publika se stala Nella Urbánková z Litovle a postoupila do castingu Malého kola Moravy 

v Ostravě. Doprovodným programem bylo vystoupení tanečních kroužků DDM Kaster a 

Trips.  

 

01. 02.  S platností od tohoto dne dochází u společnosti .A.S.A. odpady Litovel , s.r.o.  ke 

změně obchodního názvu na FCC Litovel,s. r. o. Prezentovat se bude novým logem FCC 

Environment, ostatní údaje společnosti, včetně sídla na ulici Cholinské 1008, IČ, DIČ i 

bankovní spojení zůstávají beze změny.    

 

02. 02.  Koncert DUO ADAMIS (Adéla Suchá a Milan Suchý), jedné z nejoblíbenějších 

skupin TV Šlágr, která se zaměřuje na populární lidovou hudbu k tanci i poslechu 

především pro starší generaci ve Velkém sále Záložny.  

 

03. 02.  Seniorklub Litovel zahájil další cyklus počítačové gramotnosti. Vede jej Mgr. Lenka 

Fišrová, vedoucí Městské knihovny Litovel.  

 

03. 02.  Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma „Divadelní svět“ a „Život Chasidů 

v Londýně“ ve Výstavní síni MK. Uvedl prof. Jindřich Štreit, vystoupila skupina Střemkoš. 

Výstava bude zpřístupněna do 29. 2. a uskutečňuje se za podpory Židovské obce 

Olomouc.   
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04. 02.  Zajímavý počin MSL – přednáška „Počátky městských obcí na Moravě se zřetelem 

na město Litovel“ prof. PhDr. Martina Wihody Ph.D. z Filozofické fakulty MU v Brně pobořila 

mnohé mýty spojené se vznikem města, ale zaujala a pobavila četné posluchače 

v neobvyklém počtu kolem 50 zájemců o historii. 

 

06. 02.  V 52 obcích regionu koledovalo 114 skupinek koledníků v Tříkrálové sbírce. Výnos 

529 886 Kč bude tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi v ČR a desetina 

rozvojovým projektům v zahraničí.  V Litovli přispěli občané částkou 82 923 korun.  

 

07. 02. Divadlo pohádek uvedlo ve Velkém sále Záložny Krkonošské pohádky jako 

divadelní zpracování kultovního Večerníčku pro děti i dospělé s hudbou Vadima Petrova. 

 

10. 02. Po nekonečných tahanicích a obstrukcích opozice ministr financí Babiš prosadil 

svoji představu EET (elektronické evidence tržeb) už od letoška, kdy začne platit 

v hospodách a barech.  Novinka by měla přinést až 18 miliard ročně navíc a má se 

dotknout 600 000 podnikatelů. Opozice je rozčilena, podnikatelé rozladěni.   

 

10. 02.  R.U.R. jako divadelní adaptaci science fiction Karla Čapka pro žáky ZŠ a SŠ včetně 

veřejnosti, ve Velkém sále Záložny. 

 

11. 02.  Travesti show „Kočky“ ve Velkém sále Záložny mělo výborně propracovanou 

choreografii, kultivované moderátorské vstupy a výborně bavilo početné diváky. 

 

12. 02.  Seniorklub Litovel připravil „dílničky“ také pro ZŠ Vítězná, tentokrát na 3 stanovištích 

pro třídu 8. B Mgr. Renáty Šinclové. Opět se peklo, háčkovalo, pletlo i vyšívalo, promítlo se 

CD s prezentací klubu a připravila se výstavka fotoprací pana Pinkavy. Akce byla úspěšná. 

 

12. 02.  Litovel hostila setkání starostů Sdružení obcí střední Moravy jako člena správního 

výboru Regionální agentury, zajišťující rozvojové projekty v sídle společnosti Papcel. Mimo 

jiné bylo na jednání odsouhlaseno zajištění dotací na cyklistické stezky Hrázkami a na 

spojení Litovle a Červenky. Dotace má představovat částku 257 447 Kč.  

 

12. 02.  Smetanovo trio – Jitka Čechová (klavír), Jiří Vodička (housle) a Jan Páleníček 

(violoncello) v rámci koncert KPH zahráli skladby L. van Beethovena, D. Šostakoviče a F. 

Medselssonhna-Bartholdyho. Krásná hudba v podání významných představitelů 

interpretačního umění. 

 

16. 02.  Ve věku 82 let zemřel člen Samosprávy Seniorklubu, turista a sběratel kuriozit pan 

Oldřich Zajíček. Čest jeho památce! 

 

18. 02.  Seniorklub Litovel uspořádal besedu o včelaření s předsedou MO ČSV panem 

Zdeňkem Rozsypalem a lektorem včelařství panem Aloisem Ajglem. Bylo promítnuto 

ilustrační CD a rozvinula se bohatá diskuse 34 účastníků akce. 
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19. 02.  XXX. Hanácké bál s kapelou FANTASTIC BAND, Hanáckou mozekou, vystoupením 

folklorního souboru Hanačka s programem „Pochování basy“ v obou sálech Záložny. 

 

21. 02.  Jako doprovodný program k výstavě „Náklo“ v Muzeu Litovel vystoupil Pěvecký 

sbor při chrámu sv. Jiří v Nákle a proběhla komentovaná prohlídka výstavy v hanáčtině. 

 

21. 02.  Autobusový zájezd členů Seniorklubu Litovel do MDO na operu Antonína Dvořáka 

„Rusalka“ byl plně obsazen. Krásný hudební zážitek! 

 

22.02.  Bratři Ebenové (Kryštof, Marek a David) s programem „Čas holin“ ve Velkém sále 

Záložny s písněmi sofistikovaného folku a vynikajícími texty. Intelektuální lahůdka! 

 

01. 03.  Krajské volby jsou ještě daleko, ale již začal lov na známé tváře. Jsou to většinou 

„zasloužilé kádry“ – Jiří Zemánek (ČSSD), Jitka Chalánková (TOP 09), Oto Košta (ANO 2011) 

a Dalibor Horák (ODS).  

 

02. 03.  XXV. Mikolovské nálady – vernisáž putovní výstavy, na které se představilo 21 

umělců a delegace z polského Mikolova. 

 

07. 03.  „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“ – beznadějně vyprodané představení Divadla Járy 

Cimrmana ve Velkém sále Záložny. 

 

10. 03.  Sexuolog Radim Uzel besedoval pro základní a střední školy, včetně veřejnosti 

v Koncertním sále MK.  

 

10. 03.  Muzeu Litovel nabídlo přednášku MUDr. Marie Turkové o hanáckém kroji a historii 

obce Náklo doplněnou filmy pana Jiřího Linharta. 

 

12. 03.  Ve Velkém sále Záložny zahrála slovenská hudební skupina PROGESS, známá 

z televizního pořadu Šlágr TV, kde se stala jednou z nejoblíbenějších a nejhranějších kapel. 

Vydala 25 hudebních nosičů a 11 pro pořad Šlágr. 

 

13. 03.  Po roce uprchlické krize zmizeli z Česka skoro všichni uprchlíci, ale rozptýlit strach 

z migrační vlny se vůbec nepodařilo. Podle průzkumu MF DNES se ukazuje, že to není islám, 

čeho se lidé obávají – mají strach zejména o svou bezpečnost. Ve většině (71 %) uprchlíky 

odmítají z obavy, že kvůli nim přijdou o komfort života v bezpečné zemi.  

 

15. 03.  Městská knihovna připravila besedu o Střední Americe z cyklu „Dobrodruháček“ 

cestovatele Milana Šťourače, který provedl posluchač Guatemalou, Hondurasem a Belize. 

 

15. 03. Sbohem volné hranice! I když letos zatím do Česka přišlo jen kolem sta uprchlíků, 

cestující hlavně na trase z Rakouska musí s hraničními kontrolami počítat na hraničních 

přechodech první třídy v Břeclavi, Mikulově, Hatích, Českých Velenicích a Dolním Dvořišti.   
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16. 03.  Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Muzea tvarůžků v Lošticích a do 

termálních lázní ve Velkých Losinách pro 50 účastníků. Akce se setkala s příznivým 

ohlasem. 

 

17. 03.  Dětský muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové „Čertův švagr“ pro děti z MŠ 

a 1. stupně ZŠ ve Velkém sále Záložny. 

 

18. 03.  Evropská unie dosáhla přelomové dohody s Tureckem, které má zastavit migraci 

do Evropy, když uzavře cestu pro nelegální migranty do Unie přes řecké ostrovy.  Turecko si 

ale diktuje vstup do Unie i zrušení víz, a chce i miliardy eur!  Využívá kritickou situaci kolem 

uprchlické krize a chytilo Evropu „pod krkem“. Ale dohoda mezi Ankarou a Unií stojí a 

padá na dobré vůli obou stran. Bude to stačit?    

 

18. 03.  V Malém sále Záložny se představila liberecká hip hop popová kapela ATMO 

MUSIC se svými hity Andělé, Polety, Ráno a dalšími. Jde o úspěšnou mladou českou 

kapelu.  

 

19. 03.  V Muzeu Litovel proběhlo „Velikonoční tvoření“. 

 

20. 03.  Kulturní odpoledne v muzeu s dechovou kapelou Nákelanka a vystoupením 

Národopisného souboru PANTLA s jarními zvyky.  

 

20. 03.  Filmová neděle pro děti ve Velkém sále Záložny – „Ovečka Shaun ve filmu“ 

 

21. – 26. 3. Prodejní velikonoční výstava ve Výstavní síni MK – velikonoční ozdoby, kraslice a 

dekorace byly doplněny výstavou dětských prací ve spolupráci s DDM Litovel.   

 

22. 03.  Koncert KPH „Galantní doteky sladké Francie“ v Koncertním sále MK.  Účinkovali: 

Hana Kimelová (cemballo), Robert Heger (flétna), Jiří Hošek (violoncello) a Miroslav 

Kovářík (recitace). Předvedeny byly koncerty Jeana Phillippa Rameaua „Zpěvy sladké 

Francie“ přebásnil Hanuš Jelínek.   

 

23. 03.  Brusel – válka ve městě. Teroristé, muslimští radikálové, znovu udeřili a při explozích 

na letišti a v metru zahynulo 34 lidí.   

 

24. 03.  „Přendite si splknót“ – pořad pro přátele hanáckého nářečí v Koncertním sále MK. 

Hostem byla Hanácká mozeka. 

 

25. 03.  KAMELOT – brněnská kapela se skladbami Romana Horkého v Koncertním sále MK. 

 

29. 03.  Divadelní představení ve Velkém sále Záložny – Dario Fo a Franca Rame 

„Otevřené manželství“. Jedovatá komedie o lásce v podání Karla Rodena, Jany Krausové 

a Mariana Rodena.  
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28. 03.  Česko nabírá nový směr: Čína? Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga 

přináší s sebou velké kontrakty za 45 miliard korun, ale také střety v pražských ulicích mezi 

jeho příznivci a odpůrci, při kterých ne vždy nestranně zasahovala policie. V příštích pěti 

letech chtějí čínské firmy investovat v Česku přes 300 miliard korun. 

 

31 3.  Taneční odpoledne „Vítání jara a loučení se zimou“ – v Koncertním sále MK, 

pořadatel Seniorklub Litovel. Kulturní program obstaral DPS Benjamínek ze ZŠ Vítězná, 

akrobatická skupina ze ZŠ Jungmannova a Novoveské šťabajzny. Účast 80 seniorů.   

 

05. 04.  Koncert populárního zpěváka Petra Koláře ve Velkém sále Záložny, kde zazněly jak 

jeho hity, tak i skladby z nové desky „A proč ne?“. 

 

06. 04.  Vernisáž výstavy obrazů litovelského výtvarníka Jiřího Zapletala ve Výstavní síni MK. 

Výstava potrvá do 30. 4.   

 

09. 04.  MSL a Muzeum Litovel uspořádali cyklovýlet do Nákla, Mezic a Lhoty nad Moravou, 

který vedla Mgr. Hana Ošťádalová, pracovnice muzea. V Mezicích účastníci navštívili 

moštárnu a ovocnou školku, v Nákle hřbitov, faru a kostel sv. Jiří a ve Lhotě zvoničku a 

rodný dům Jana Opletala. 

 

10. 04.  Ve Velkém sále Záložny byla pro děti i rodiče připravena velká nedělní pohádka 

Gulliverovy cesty, v níž se spojil humor, dobrodružství a neotřelá filozofie. Ze zdravotních 

důvodů bylo zrušeno 

 

12. 04. Představitelé vedení města se tradičně sešli s významnými podnikateli a 

zaměstnavateli z regionu ke vzájemné informaci o nových investičních akcích a 

informacích o navrhovaných změnách v územním plánu města. Pozvání přijalo 16 

podnikatelů. 

 

14. 4. – 11. 6.  V TIC byla zahájena výstava kronik Městského klubu a plakátů uplynulých 

ročníků Hanáckých Benátek. Otevřena je i v sobotu a neděli, vstupné je dobrovolné. 

 

14. 04.  Nezávislá divadelní scéna SemTamFór předvedla ve Velkém sále Záložny nové 

zpracování Pověsti pro štěstí pro I. i II. stupeň ZŠ i veřejnost. 

 

14. 04.  Letopisecká komise ve spolupráci se Seniorklubem Litovel připravili vzpomínku na 

litovelského historika a spisovatele ThMgr. Josefa Bezděčku k 20.  jeho úmrtí. Připraveny 

byly ukázky z knihy „Jen pro havraní smích“, z díla „Popis města Litovel“ autora Gregora 

Tarcy z 16. století i materiály z rozsáhlého díla Josefa Bezděčky.    

 

16. 04.  Zahájení turistické sezóny na náměstí Přemysla Otakara s vystoupením tanečníků, 

roztleskávaček a mažoretek a pásmem písniček a soutěží „Skotačení se skřítkem 

Lesánkem“. Zdarma byly otevřeny památky města a výstavy pro veřejnost a Informační 

středisko CHKO LP na Šargouně.  KČT připravil vycházky do okolí a bylo možno se plavit po 

Nečízu.  
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17. 04.  Velký sál Záložny posloužil jako kinokavárna a byl promítnut český film „Domácí 

péče“ s Bolkem Polívkou, Alenou Mihulovou a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích.  

 

20. 04. Koncert hudební skupiny My tři a … v hudebním pořadu „Souznění“ v Malém sále 

Záložny. Repertoár byl složen především z písniček Osvobozeného divadla Jaroslava 

Ježka, W + V a jejich vlastní tvorby.  

 

23. 04. V novém termínu se uskutečnil koncert Michala Hrůzy a kapely Hrůzy ve Velkém 

sále Záložny a posluchače zaujaly především známé písničky Zakázané uvolnění, Duše do 

vesmíru, Namaluj svítání, Bílá velryba a další hity.  

 

25. 04.  V Mladečských jeskyních byl další koncert KPH.  Lucie Fulka Kopsová (housle) a Eva 

Procházková – Šašinková (kontrabas) ze skupiny Virtuosic Strings vystoupily se skladbami 

Francoise Couperina, Georga Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha, Michaela 

Haydna, Karla Stamice, Roberta Schumanna, Jeana Barriera a Bedřicha Smetany. 

Poutavá atmosféra a výborné výkony! 

 

26. 04.  Je tomu právě 30. let, kdy vybuchl čtvrtý reaktor jaderné elektrárny v Černobylu a 

teprve tři dny po nejvážnější havárii mírového využití jaderné energie přinesla naše televize 

zprávu, co se vlastně stalo a nakolik jsme ohroženi. Odhady Světové zdravotnické 

organizace kalkulují s minimálním odhadem 4 000 obětí nemocí způsobených 

černobylským výbuchem, odborníci však mluví o 30 až 60 000! Své domovy tam muselo 

opustit na 250 000 lidí.  

 

27. 04.  Úředníci naší radnice jsou kritizováni, že již dříve neodvezli 11 podvyživených koní ze 

statku v Měníku i přes upozorňování veterinární správy a svědků. Jedna kobyla uhynula a 

další koně jsou v kritickém stavu. Odbor životního prostředí se vymlouvá na obtížnost zjištění 

odpovědné osoby a úřad na problémy s poskytnutím náhradní péče.  

 

28. 04.  V Muzeu Litovel byla otevřena výstava „Káva, jak ji neznáte“, která potrvá do 18. 9. 

 

29. 04.  4. ročník Sletu čarodějnic v areálu sokolovny obsahoval volbu Miss čarodějnic, 

soutěže pro děti i dospělé, ukázku výcviku psů Kynologického klubu Litovel. Vystoupily 

roztleskávačky Golden Bees, k dispozici byly atrakce Rybičky, Kolo štěstí, Puzzle, opékaly se 

špekáčky a připravena byla táborová vatra. Pro všechny děti zde byly čarodějnické 

medaile a pro maminky zvláštní soutěž za hodnotný dárek od firmy Dostál.  

 

30. 04. V desítce nejlepších měst pro byznys je na 1. místě v Olomouckém kraji naše město, 

a v celorepublikovém žebříčku se probojovalo na 5. místo v Česku. Jde o srovnávací 

průzkum „Město pro byznys 2015“ agentury Datank, která žebříček podnikatelsky 

přívětivých měst sestavila již poosmé. Město zaujalo organizátory klání především podílem 

radnice na investicích a částkou, kterou jsme obdrželi z evropských fondů třeba na 

rekonstrukci a rozvoj historické části města.   
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04. 05.  Výtvarná skupina „Olomoučtí“ při D. A. Olomouc pozvala na výstavu obrazů ve 

výstavní síni MK. Výstava potrvá do 27. 5.  

 

04. 05.  Narozeninová tour Vládi Hrona s hostem Lucií Černíkovou se prezentovala ve 

Velkém sále Záložny. 

 

06. 05.  GJO a studentský klub Párátko, o. s. připravili slavnost Májáles. Průvod prošel 

městem a byl korunován král Majálesu a vyhlášena jeho cena. Podrobně v kapitole 

Slavnosti.  

 

06. 05.  Ing. Miroslav Hrabica – autor knihy o zdraví a lidském hledání v Malém sále Záložny 

v besedě „Co nám tělo nemocí nebo bolestí říká“ zodpověděl řadu dotazů z publika a 

zasvěceně hovořil o běžných zdravotních problémech. 

 

08. 05.  Pouť KDU-ČSL u kostela sv. Filipa a Jakuba na Staroměstském náměstí přilákala 

příjemným slunečným počasím. Na pořadu byla zpívaná mše svatá, vystoupení Hanácké 

mozeke a žáků ZUŠ Litovel. Přítomné ženy dostaly kytičky k Svátku matek, významně se zde 

prezentovala litovelská Charita a Mateřské centrum Rybička. 

 

08. 05. MSL připravila akci „Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví“ 

s poznáváním ptáků podle hlasů, ukázkami kroužkování a povídáním o životě ptáků. 

 

11. 05. Ve Velkém sále Záložny byly promítnuty: animovaná komedie „Mimoni“ a nová 

česká komedie „Padesátka“ S Oldřichem Pavelkou, Jakubem Prachařem, Vilmou 

Cibulkovou a dalšími. Připraveno i občerstvení. Dobré počiny MK, když už nemáme kino! 

 

12. 05. Autobusový zájezd seniorů do Lešné a Zlína byl plně obsazen. Po prohlídce 

nejmladšího ze zámků v ČR došlo na prohlídku zoologického zahrady rozdělení po 

světadílech i na projížďku vláčkem a na závěr proběhla návštěva zlínského „mrakodrapu“ 

s povídáním o městě a rodině Baťových.   

 

13. 05. Kauza z dubna pokračuje – týraní koně ze statku v Měníků umírají, nepřežilo jich už 

pět! Ani pobyt v náhradní péči nepomohl k zotavení koní, které jejich chovatel trýznil 

hladem.  Podle právničky radnice JUDr. Mazánkové litovelský městský úřad v případě 

týraných koní nepochybil a prodleva zásahu spočívala v nemožnosti zjištění odpovědné 

osoby!?   

 

14. 05. MSL a Letopisecká komise RM prostřednictvím paní Marie Hrubé a Mgr. Roberta 

Najmana přivítala na další komentované prohlídce městského hřbitova v Chořelicích na 

30 zájemců, kteří se nejen dověděli o vývoji oznámení o pohřebním obřadu (parte), ale 

seznámili se s historií a osudy pohřbených v sekci W. 

 

17. 05. Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba se představil ve Velkém sále Záložny diashow 

„Fotograf na cestách – splněný sen“. Většina jej zná z besed o cestování na Radiožurnálu. 
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19.05.  GALA FASCHION SHOW Litovel 2016 – modely od návrhářky Marty Musilové 

z Olomouce a dalších firem, živá kadeřnická show, vystoupení finalisty SuperStar Martina 

Šafříka ve Velkém sále Záložny.  Hostem byla Jana Doleželová, Miss ČR 2004, moderoval 

Honza Sedláček z rádia Rubi. 

 

20. 05. Papcel Litovel má téměř dvoumiliardovou zakázkovou náplň díky novým 

obchodům v Rusku, na Ukrajině a ve Spojených Arabských Emirátech a proto hledá nové 

uchazeče o zaměstnání zejména v dělnických profesích ke svým současným více než 430 

zaměstnancům společnosti.   

 

22. 05.  Skončilo Mistrovství světa v hokeji v Moskvě a Petrohradě, kde po pěti vítězstvích 

v základní skupině Česko vypadlo ve čtvrtfinále s USA a ve finále zvítězila Kanada nad 

Finskem 0:2.    

 

24. 05.  Slovenská vokální skupina FRAGILE vystoupila v kostele sv. Marka se známými hity 

(například skupiny QUEEN) bez hudebního doprovodu, tak úspěšná na loňském koncertu 

v Mladečských jeskyních. 

 

26. 05.  DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ Vítězná Litovel pod vedením sbormistryně Ivety 

Navrátilové uspořádaly Májový koncert v Koncertním sále MK. 

 

31. 05. Drahouškové v hlavních rolích se představila Jana Paulová a Pavel Zedníček ve 

francouzské komedii, která byla jako náhradní představení za Sbohem, zůstávám! ve 

Velkém sále Záložny 

 

01. 06.  Vernisáž výstavy fotografií Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK. Potrvá do 30. 6.  

 

04. 06.  17. ročník turistického pochodu „Toulky litovelským Pomoravím“ připravený SRPŠ ZŠ 

Jungmannova a Klubem českých turistů TJ Tatran Litovel proběhl za krásného počasí a 

přízně 80 pěších turistů, 185 cykloturistů na připravených trasách a 66 dětí na Lesánkově 

trase. Minitoulky litovelskými parky – okruh pro rodiče a děti se soutěžními disciplínami 

motivovanými Olympijskými hrami – jeho stanovišti prošlo 184 účastníků – rodičů s dětmi. 

Vše zajišťovalo 51 členů organizačního výboru a pomáhalo 28 žáků ŽŠ Jungmannova. 

Všem bylo vysloveno poděkování, stejně tak i podpoře ze strany města a MK. 

 

05. 06.  Doprovodný program k výstavě Muzea Litovel „Káva, jak ji známe i neznáme“ byl 

nazván Odpolední káva v muzeu.  Návštěvníci si mohli posedět u šálku čerstvě namleté 

kvalitní kávy za zvuku relaxační hudby.  

 

06. 06. „O Balynce, dobrém štěněti – hudební pohádka EKO v podání Karlovarského 

hudebního divadla Libora Baláka pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ ve dvou vystoupeních ve 

Velkém sále Záložny. 
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10. 06.  Seniorské hry Olomouckého kraje skončily úspěchem pětičlenného kolektivu 

Seniorklubu Litovel, který mezi 18 soutěžními družstvy skončil na 2. místě a přivezl diplomy, 

medaile i pohár.  Je chvályhodné, že i ve věku 55+ dokáží senioři hodnotné sportovní 

výkony! 

 

10. 06.  Při letošní Noci kostelů se v kraji otevřelo 94 chrámů, kaplí i modliteben, včetně 

kostela sv. Marka a kaple sv. Jiří. V doprovodném programu vystoupil komorní soubor Alter 

ego z Bystřice na Pernštejnem, SENZAKORD vedený Hanou Kaštanovou, následovala 

komentovaná prohlídka obou objektů a v kapli koncert Viento Marero Duo.   

 

10. 06.  11. ROCKFEST Víska s vystoupením skupin Vinný střik, Exfiles, ZIzI TOP revival a Faust.  

 

11. 06.  Za vcelku příznivého počasí proběhla tradiční městská slavnost Hanácké Benátky 

na náměstí Přemysla Otakara a doprovodný program na sedmi místech ve městě. Velmi 

působivý byl závěrečný ohňostroj. Více viz v kapitole Slavnosti 2016. 

 

13. 6. – 31. 7. Výstava exponátů z IQLANDIA Liberec byla instalována v prostorách TIC. Jde 

o interaktivní výstavu plnou vědy, techniky, zábavy a experimentů vhodnou pro celou 

rodinu. Vstupné je dobrovolné.  

 

15. 06. „Koaliční vláda nepřátel“ je titulek novin, když ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) 

podepsal návrh na reorganizaci policie, který má sloučit dva elitní útvary v jediný. ANO 

2011 ustoupilo, nechce hrotit vládní krizi a odejít z ní. Další jednání mají následovat! 

 

15. 06. Závěrečný koncert ZUŠ Litovel s předáváním absolventských vysvědčení a 

koncertem nejúspěšnějších žáků v Koncertním sále MK.      

 

16. 06. Hanácká ambasáda připravila další z pořadů „Přendite si splknót“, tentokrát na 

téma „Ešle nic, tak dobry slovo pomuže decky“ za doprovodu Hanácké mozeke 

v Koncertním sále MK. 

 

16. 06.  ZŠ Vítězná připravila exkurzi pro členy Seniorklubu Litovel s ukázkami vyučovacích 

hodin a všech prostor včetně sportovní haly, plaveckého bazénu, jídelny i jejího zázemí a 

pro účastníky připravila řadu dárečků i malé občerstvení. 

18. 06. MSL, z.s. připravila pro zájemce autobusový zájezd do Vlastivědného muzea 

v Šumperku a Muzea silnic ve Vikýřovicích. 

 

18. 06. Charita Šternberk, středisko Litovel uspořádalo Den rodin v areálu na Vítězné. 

Součástí byl Den otevřených dveří Charity a Mateřského centra Rybička, soutěže a tvořivé 

dílničky pro děti, skákací hrad, zábava a bohaté občerstvení. K poslechu zahrála (snad až 

příliš hlasitě se zbytečným použitím reproduktorů!) skupina Efekt z Olomouce. 

 

19. 06.  Další Odpolední káva v muzeu spojená s promítáním a přednáškou pana Rajta 

z pražírny CaféGape s. r. o. Navíc po celý měsíc červen se každou středu a pátek dvakrát 

denně konají tvořivé dílny pro třídy z 1. stupně ZŠ. Výstava potrvá do 18. 9.    
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21. 06.  Firmy omezují hromadná volna, před létem jsou zavaleny prací! Litovelský Papcel 

kvůli nadbytku zakázek krátí celozávodní dovolenou na týden, protože dokončuje velký 

projekt papírny „na klíč“ v Bělorusku a práce pokračují na projektech v Indii, Saudské 

Arábii a Rusku.  

 

21. 06. Vedení města udělilo při slavnostním aktu v obřadní síni radnice 12 ocenění pro 

Litovelské naděje, pro 9 mladých lidí a 3 týmy, kteří dosáhli v uplynulém školním roce ve 

svých oborech mimořádných výsledků. Více v kapitole Galerie úspěšných. 

 

21. 06.  Koncert bicích nástrojů žáků ZUŠ oddělení V. Korduliaka v Koncertním sále MK. 

 

21. 06.  Sladká Francie zhořkla, slunce zapadlo. Porážka 0:2 s Tureckem a konec účasti na 

fotbalovém mistrovství Evropy! Česká fotbalová reprezentace ještě na takovém podniku 

neskončila tak špatně, když získala jediný bod, byla ve své skupině poslední a není vlastně 

nic, za co by měla slyšet pochvalu! Au revoir – sbohem!  

 

23. 06.  Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání poskytlo příspěvek Českým drahám ve 

výši 100 000 Kč na uskutečnění jízdy parní lokomotivy Rosnička u příležitosti 130. výročí trati 

Litovel – Červenka v sobotu 17. 9. 2016.    

 

23. 06.  BREXIT -  Evropské 11. září! Británie končí v EU a pro Evropu je to největší otřes od 

roku 1989. A budou další referenda – odchod už není tabu, a zní i slovo rozpad! Tento den 

ovlivnil budoucnost Evropy víc, než si nyní umíme představit!   

 

24. 06.  K tragickému požáru došlo na ulici Kollárově, kde z neznámých příčin začalo hořet 

v rodinném domě v době, kdy uvnitř byli tři lidé. Všichni se nadýchali hustého dýmu, 

21letého muže (J. V.) se navzdory zhruba padesátiminutové resuscitaci zachránit 

nepodařilo. 

 

25. 06.  MISSIS MODELS 2016 – finále 3. ročníku mezinárodní soutěže pro ženy nad 35 let ve 

Velkém a Malém sále Záložny.   

 

27. 06.  Na Brity padla kocovina a po brexitu přišel „breget“, označující stav, ve kterém se 

země právě nachází, tedy lítost. „Co jsme to udělali?“ – voliči jsou rozčarováni z nové 

reality a chtějí další referendum!? 

 

27. a 28. 06.  Na Staroměstské náměstí se vrátil středověk, když skupina bratří Berousků 

Excalibur zde předvedla rytířská klání na koních a se skutečnými dřevci. Zajímavá 

podívaná!   

 

28. 06.  Velké obchody nad 200 metrů čtverečních budou muset mít během sedmi 

státních svátků zavřeno a v ten osmý, Štědrý den, budou smět prodávat jen do poledních 

12 hodin.  Poslanci podpořili senátní zákon o provozní době v obchodech, ke změně už je 

teď zapotřebí jen podpis prezidenta.  Ten byl pořízen 7. 7., takže nová pravidla poprvé 
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dopadnou na obchody o státních svátcích 28. září a 28. října. Zavřeno budou muset mít i 

zastavárny, sběrny a bazary.   

 

30.06.  Prvních deset absolventů obnoveného oboru pivovarník-sladovník opustilo brány 

SOŠ Litovel. Tříleté studium navázalo na tradici, která zmizela před více než čtyřiceti lety. 

Poslední vyučení pivovarníci opustili školu v roce 1974. Práci mají absolventi jistou, 

poptávka po jich na tuzemském trhu dlouhodobě převažuje nabídku. 

 

01. 07.  – 18. 9. Výstava Káva v Muzeu Litovel ve spolupráci s panem P. Rajtem, majitelem 

pražírny. Další akce k výstavě následují.  

 

01. 07.  Na zahrádce restaurace Amazonka se konalo 10. Folkové Pomoraví s vystoupením 

skupiny NOACO, MARIEN a Radka Píďi Bartoše. 

 

02. 07.  TIC organizovala exkurzi po chudobínských kostelích za účasti 36 zájemců. Autobus 

byl zdarma a účastníci si vyslechli zajímavé informace o Pravoslavném chrámu Cyrila a 

Metoděje, Sboru sv. Cyrila a Metoděje Československé církve husitské a Římskokatolickém 

kostele sv. Františka Serafínského od farářů Švábeníka, Kašné a Hnátka a o iniciativách 

organizátora staveb Josefa Žídka. 

 

02. 07. V rámci Litovelského kulturního léta – Hudebních podvečerů na dvorku vystoupila 

na nádvoří MK skupina DRAJV s českými i zahraničními písničkami.  

 

02. 07. Večer přišly bouřky, přívalový déšť, v tábořišti na Nových Mlýnech došlo ke zranění 

muže spadlým stromem. 68. Velký třídvorský karneval měl smůlu, protože během večera a 

noci stále pršelo, takže akce se v tento den nekonala, a náhradní 4. 7. měla o návštěvníky 

nouzi.   

 

04. 07.  Dvojici policistů Josefu Brisudovi a Petru Grusovi, kteří zachraňovali životy o 

minulém víkendu při požáru v Kollárově ulici, vyslovil poděkování krajský policejní ředitel. 

 

05. 07.  „O pravého kohóta z Viske“ – závod hasičů veteránů, pořadatel SDH Víska. Po 

skončení zahrála skupina Modrá rosa.    

 

08. 07.  Hudební podvečery na dvorku – vystoupila skupina RAMAHE BAND s popem, 

rockem, folkem a discem a o den později to byla skupina SVL ROCK s rockovým večerem. 

Počasí akcím přálo. 

 

09. 07.  „HRY BEZ HRANIC“ družstev obcí Mikroregionu Litovelsko o putovní pohár na 

fotbalovém hřišti v Cholině za účasti patnácti družstev z jedenácti obcí. Vítězem se stalo 

družstvo Vilémova, před Mezicemi a Cholinou. 

 

09. 07.  Myslivecký den a letní karneval uspořádali chořeličtí myslivci v areálu za hasičskou 

zbrojnicí.  
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11. 07.  Návrh zákona o tom, že větší obchody budou muset mít ze zákona zavřeno a o 

sedmi svátcích a na Štědrý den budou moci být otevřeny jen do poledne podepsal 

prezident Miloš Zeman a tím zákon vstoupil v platnost.  

 

14. 07.  Teror bez konce – v den francouzského státního svátku útok nákladním vozem na 

přímořské promenádě v Nice vedený jedenatřicetiletým Mohamedem Lahouaielem 

Bouhlelm původem z Tuniska ukázal, že proti teroristům z „naší ulice“ není obrana ani 

prevence. Pod koly nákladního vozu zahynulo 84 lidí a dalších 50 jich bylo zraněno, mnozí 

jsou v kritickém stavu. Těchto akcí přibývá a vedou k radikalizaci většiny a ve Francii už 

padají slova o občanské válce.  

 

15. 07.  Při večerní bohoslužbě byl do úřadu uveden nový farář Římskokatolické farnosti 

Litovel Mgr. Miroslav Bambuch z farnosti Kněždub na Hodonínsku. Město se tak po 12 

letech rozloučilo s Mgr. Josefem Rosenbergem, který se stal děkanem v děkanátu 

Vizovice. Jako činorodý kněz zde realizoval řadu akcí, např. rekonstrukci kaple sv. Jiří, 

opravy kostelů farnosti a napomohl zřízení církevní MŠ Svatojánek, podporoval činnost 

místní Charity a MC Rybička.  

 

15. 07.  Turecko hlásí pokus o puč – armáda je v ulicích, je hlášena střelba, probíhal pokus 

o převrat organizovaný částí armády. Byl však neúspěšný a ukázalo se, že prezident 

Erdogan má mezi lidmi významnou podporu a nyní výrazně posílí. Začalo rozsáhlé zatýkání 

vojáků, soudců i učitelů. 

 

15. – 18. 7. MK opět využil kinematograf bratří Čadíků a na litovelském náměstí proběhlo 

Letní kino. Na pořadu byly postupně filmy: pohádka Alice Nellis „Sedmero krkavců“, 

komedie Milana Cieslara „Život je život“, krimidrama Jana Pachla „Ganster Ka“ a „Ganster 

Ka: Afričan“ za značného zájmu diváků a příjemných letních večerů.   

 

19. 07.  Obavy z muslimů v Evropě prudce rostou a Evropané nevěří, že se chtějí 

integrovat. Téměř dvě třetiny (59 %) si myslí, že uprchlická krize zvýšila ohrožení terorismem. 

 

22. 07.  ROCKOTÉKA se skupinou Alcatraz v areálu hasičské zbrojnice v Chořelicích. 

Pořadatel SDH Chořelice. 

 

22. a 23. 07. Hudební večery na dvorku MK pokračovaly rockovým večerem skupiny VINNÝ 

STŘIK a skupina STŘEMKOŠ přinesla klidnější muziku – blues a chanson. 

 

25. 07.  Čtyři krvavé útoky během sedmi dnů, které provedli tři žadatelé o azyl a jeden 

potomek přistěhovalců, udělaly z Německa nebezpečné území a Bavorsko, kde se staly, 

je už bezprostředním sousedem Česka! A mutující terorismus vytvořil i nečekanou novou 

formu, když nové útoky provedli duševně nemocní lidé, kteří se dají rychle ovlivnit a 

nasměrovat, ať už je to ve jménu Alláha, nebo pomsty na policistech, a nabudit k útoku. 

To vážně narušuje dřívější sebevědomý postoj ztělesňovaný výrokem kancléřky Merkelové: 

„My to dokážeme.“ 
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27. 07. Bavorsko chce zpřísnit pravidla pro přijímání a deportaci běženců.  A že je imigrace 

současný největší problém a riziko pro budoucnost země říkají 4 z 5 Němců (83 %)! 

„Musíme zabránit nelegální a nekontrolované migraci – musíme zavřít dveře,“ prohlásil 

bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Není už moc pozdě? 

28. 07.  Česká republika v rámci dohody mezi EU a Tureckem o výměně uprchlíků přijme 80 

syrských migrantů z tureckých uprchlických táborů a dalších 10 uprchlíků z Řecka. Naše 

země se nejprve v rámci přerozdělovacích kvót dobrovolně zapojila do relokačního 

programu se závazkem přijetí 1 100 uprchlíků z Itálie a Řecka. Při jednáních uvnitř EU bylo 

schváleno rozšíření o dalších 1 591, přestože Česko a několik dalších zemí hlasovaly proti. 

 

28. 07.  Chystá se předvolební důchodová nadílka a vláda chce přilepšit penzistům. 

Důchody se každoročně zvyšují o inflaci plus třetinu růstu reálné mzdy a vláda uvažuje       

o částce 200 nebo dokonce 308 Kč! To by znamenalo vylepšení růstu penzí až o 2,7 %       

a průměrný důchod by se zvedl na 11 745 Kč. Své jisté již mají učitelé, kterým vzroste plat   

o 8 % již od září a od listopadu si o 5 % polepší hasiči, policisté a další zaměstnanci 

veřejného sektoru. 

 

29. 07.  Po krátké nemoci zemřela ve věku 91 let litovelská básnířka, spisovatelka a 

ekologická aktivistka paní Jarmila Cholinská.  Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném 

kruhu.  

 

29. a 30. 07. Hudební večery na dvorku MK pokračovaly country – rockovým večerem 

skupiny MODRÁ ROSA a závěrečný večer patřil country kapele JEN – TAK. 

 

03. – 31. 08.  V TIC byla instalována výstava turistických známek ze soukromé sbírky rodiny 

Hejnovy. Na výstavě je možno si zakoupit pět druhů známek. V ČR bylo dosud vydáno 

2 317 turistických známek, 1 804 výročních a 229 prémiových.  

 

06. 08. Slavnostním ceremoniálem ve 20 hodin brazilského času 5. 8.(1.00 českého) byly 

v Rio de Janeiru zahájeny XXXI. Letní olympijské hry. Česká výprava čítá v Riu 105 

sportovců, nejméně v historii samostatné České republiky, ale věří v sedm až deset 

medailí! Uvidíme! 

 

09. 08. TIC organizuje cyklovýlety Pomoravím za vedení pana Miroslava Pinkavy (s možností 

zapůjčení kola) v termínech 9. 8. (Nové Mlýny, Sobáčov), 14. 8. (Skrbeň, Horka), 16. 8. 

(Lhota nad Moravou) a 28. 8. (Štarnov).   

 

13. 08.  12. ročník oblíbeného svátku piva Litovelský Otvírák, plný skvělých kapel, zábavy a 

oslavy zlatavého moku si zařídil příjemné počasí a hojnou návštěvu. Více v kapitole 

Slavnosti.  

 

20. 08.  2. ročník závodu SPARTAN RACE přilákal do města tisíce návštěvníků – nadšenců 

extrémního překážkového běhu i diváků a město obložil auty více než na jiných akcích. 

Bahno a voda – výstižná charakteristika pětikilometrové závodní trasy se 20 překážkami. 
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Startovní vlny se valily celý den, včetně dětských závodů – SPARTAN KIDS. Neobvyklá 

podívaná!    

 

20. 08.  Skončily olympijské hry v Riu de Janeiru a předpokládaných 10 medailí jsme sice 

získali, ale šlo o dobu bronzovou! Máme jedné zlato (judista Krpálek), 2 stříbra a 7 

bronzových medailí. Češi kvůli tomu spadli v pořadí národů nečekaně nízko, na 43. místo. 

Na absolutní počet cenných kovů by ale obsadili dělenou 27. příčku. Vzhledem k situaci, 

ve které se český sport nachází a v nejméně početné výpravě (106 sportovců), dobré.  

 

21. 08. Házenkářská Litovel prožívá velkou obměnu – střídá generace. Po minulé sezóně 

skončilo 6 hráčů, mezi nimi 2 gólmani, vynikající Matěj Konšel a také David Juříček. Ten 

však zůstává v klubu jako asistent. V minulé sezóně potvrdili Litovelští 9. místem svou 

příslušnost k extralize, letos to ale bez řady opor budou mít mnohem těžší!    

 

24. 08.  „Rytíři“ prohráli další bitvu o Bouzov, který dál zůstává v rukou státu. Rozhodl o tom 

olomoucký soud, když zamítl žalobu německého řádu na Národní památkový ústav, který 

mu odmítl hrad vydat. O navrácení hradu řád usiluje již od roku 1998. Další díl sporu 

proběhne u vyšší instance, ke které se „rytíři“ odvolávají.   

 

02. 09.  Hledání nového trenéra házené se změnilo v nervy drásající seriál. Jaroslav 

Hudeček na poslední chvíli řekl ne, a mančaft povede Alois Lasovský z Olomouce. Přes 

odchod významných hráčů čekají Tatran ve třetí extraligové sezóně velké výzvy a snahou 

bude skončit do desátého místa. 

 

02. 09.  Zahájení tanečního kurzu pro mládež i pro dospělé pod vedením tanečních mistrů 

manželů Coufalových ve Velkém sále Záložny. Cena za 8, resp. 11 lekcí je 1 000 Kč. 

 

03. 09. – 04. 11. Výstava o historických cukrárnách v TIC o vývoji cukrářského řemesla, 

sladkostí a historii cukráren v českých zemích ve stylizovaném interiéru historické cukrárny, 

obchodu i výrobny s nástroji. Zajímavé! 

 

06. – 11. 9. Na Mistrovství světa v rybolovné technice ve španělském městě Castellón se 

člen MO ČSR Litovel Jan Bombera stal mistrem světa ve třech vícebojích a získal zlato i 

jako člen českého družstva. Všechny čtyři zlaté medaile na jednom mistrovství nevyhrál 

před ním nikdo na světě!  

 

07. – 22. 09. Výstava obrazů a koláží Petry Jovanovské „Princip kruhu“ ve Výstavní síni MK.  

 

09. 09. Setkání s europoslancem Mgr. Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) na koupališti 

připravila manažerka MEIS Litovel paní Eva Vaňková za pomoci vedení města a jeho 

pracovníků. Bohatá diskuse a soutěže o drobné ceny. Asi 50 účastníků bylo spokojeno a 

mnozí využili této příležitosti ke koupání za velmi příjemného počasí.  
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10. 09.  Město Litovel uspořádalo u příležitosti EHD (Dnů evropského dědictví) Litovelské 

slavnosti s hlavním programem na náměstí, bohatým i na GJO a s otevřením většiny 

litovelských památek i vstupem do muzea zdarma. Více viz v kapitole Slavnosti.  

 

13. 09.  Pohádky do kapsy – hudební pohádka pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ ve Velkém sále 

Záložny. 

 

13. 09.  První z koncertů nové sezóny KPH – Ivan ženatý (housle) a Sandra Shapiro (klavír) 

ve vzpomínce na Josefa Suka předvedli díla Johannesa Brahmse, Antonína Dvořáka a 

Camilla Sain-Saënse a dočkali se ovací ve stoje.   

 

14. 09.  Zahájena další sezóna litovelské sauny s novou saunérkou paní Gabrielou 

Pavelkovou. 

 

15. 09.  V Malém sále Záložny proběhla beseda se starostou města Ing. Zdeňkem 

Potužákem nad aktuálními problémy města, dotazy odpovídala i ředitelka ZŠ 

Jungmannova Mgr. Eva Hrachovcová. Hovořilo se o aktuálních záležitostech v oblasti 

investic, dopravy, péče o seniory i o problémech s nepřizpůsobivými občany.  Většinu 

účastníků tvořili senioři. 

 

15. 09. V Koncertním sále MK byl zahájen pod vedením lektora kurz solo salsy pro ženy.  

 

16. – 18. 09. Návštěva osmičlenné delegace z JDS partnerského města Revúca. Hostitelem 

byl Seniorklub Litovel a hosté navštívili obřadní síň, výstavky v TIC a MK, expozice Muzea 

Litovel, hrad Bouzov a památník v Javoříčku. Reciproční návštěvu plánuji senioři v září 

2017. 

 

17. 08.  Regionální den železnice v Olomouckém kraji – Oslavy 130. výročí trati Červenka – 

Litovel proběhly především na nádraží Litovel-předměstí kam přijely parní vlaky Rosnička 

464.202 i Kocúr 314.303 a historický motorový vůz M 131.101. Všechny jízdy historickými 

vlaky byly doprovázeny vlakovým doprovodem v dobových uniformách a byla k vidění i 

výstava historických i současných kolejových vozidel. 

 

18. 09.  Tatranu se v extralize zatím nedaří – v derby mu hranický Cement nastřílel přes 40 

branek a vyhrál 45:32. Po třech kolech zůstávájí naši na nule a v tabulce jsme 

předposlední. 

 

19. 09.  Filmové pondělí: Teorie tygra –  nová česká komedie ve Velkém sále Záložny. Pro 

školní družiny včetně veřejnosti byla odpoledne promítnuta česká pohádka Řachanda.  

 

19. 09.  Ve věku 87 let zemřela paní Marie Šiková, manželka bývalého kronikáře města 

Lubomíra Šika. Čest její památce! 

 

20. 09.  V Husově sboru se uskutečnil koncert folkové skupiny kvarteta „Klíč“, jehož písně 

jsou inspirovány středověkou a renezanční hudbou.    
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21. 09.  Nositelem ocenění Výrobek Olomouckého kraje se letos stalo 13 výrobků. Odborná 

porota z agrární komory vybírala ze 138 produktů z oblasti zemědělství a potravinářství a 

jedním z oceněných se stalo pivo Litovel Václav – nefiltrovaný ležák s jemnou chutí, 

harmonickou hořkostí, slabým zákalem a řízem s obsahem alkoholu 5,5 % obj. Pivovaru 

Litovel v kategorii alkoholických a nealkoholických nápojů. 

 

22. 09. Seniorklub Litovel připravil přednášku o zdraví s MUDr. Malotovou v prostorách 

klubovny v Penzionu. Hovořilo se o nebezpečí virových onemocnění, vakcinaci a 

lékařských službách nové agentury. Účastníci (22) využili besedy i k zodpovězení otázek o 

problémech zdraví v seniorském věku. 

 

22. 09. Hanácká ambasáda pozvala na další večer „Přendite si splknót“ s tématem 

povídání „Od každyho trocho“ za doprovodu Hanácké mozeke v Koncertním sále MK. 

  

25. 09.  Filmová neděle pro děti MK uvedla film Alvin a Chipmunkové – Čiperná jízda ve 

Velkém sále Záložny. 

 

27. 09.  Pěší výšlap 11 členů Seniorklubu Litovel ze Zábřeha do Růžového údolí přes 

Krompach a Nemile v délce 14 kilometrů pod vedením paní Ludmily Kaštilové. Další z 

pokusů získat seniory pro tuto aktivitu – zdá se, že měla úspěch! 

 

28. 9. 2016 – 10. 1. 2017 Nová výstava v muzeu má název Optické klamy. Provede 

návštěvníky hlavními typy optických klamů a přiblíží, jak iluze vznikají a kde je možné se 

s nimi setkat.  

 

01. 10.  22. ročník Bobr Cupu – extrémního závodu tříčlenných štafet jich letos přivítal 215 a 

vítězství si odnesla štafeta OpavaNet ve složení Ondřej Fejfar, Michal Kaněra a Kamil 

Mrůzek. Podrobněji viz v kapitole Slavnosti.   

 

01. 10. Zajímavou akcí, která přitáhla hodně Litoveláků byl Den otevřeného dvora na 

farmě Doubravský dvůr v Novém Dvoru u Červenky. Kromě bohoslužby díkuvzdání za 

úrodu byl bohatý program doplněn ukázky agility – zemědělské techniky, jarmarkem či 

výrobou sýrů. 

 

03. 10.  MK a Ing. Ladislav Vitoul pozvali na koncert „ďábelského houslisty“ Jiřího Erlebacha 

do Mladečských jeskyní. Generálním sponzorem byla Vápenka Vitoul,s.r.o. 

 

05. 10.  Vernisáž výstavy fotografií Pavla Čunderleho „Pohled kolem sebe“ ve Výstavní síni 

MK byla zahájena úvodním slovem prof. Jindřicha Štreita. Potrvá do 27. 10. 2016. 

 

05. 10. Červnový požár, při kterém zemřel muž a dvě ženy se přiotrávily kouřem, má 

„viníka“. Způsobil ho zapomenutý hrnec na zapnuté plotně, takže, zda bude někdo 

obviněn není jasné a policie vyšetřování dosud neukončila.  

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 22 

05. 10.  Litovel se zúčastnila celorepublikové soutěže Plaveme s městem, které se 

zúčastnilo 340 plavců, z toho 250 dětí ze základních škol. Společně získali 4 416 bodů a 

zajistili tak městu 5. místo mezi 11 soutěžícími v kategorii A (města do 20 000 obyvatel). 

Dopadli jsme lépe než loni, kdy jsme byli desátí. 

 

05. 10.  Veřejná beseda k novému systému třídění odpadu na Velkém sále Záložny.  

Vedení města připravilo zásadní změnu ve způsobu likvidace a svozu komunálního 

odpadu a za přítomnosti představitelů města, příslušných obcí a svozové společnosti FCC 

Litovel tyto besedy pořádá ve všech místních částech a ve městě ještě 24. 10. Více 

v kapitole Odpady. 

 

06. 10.  Jen pět zápasů vydržel na lavičce házenkářů Alois Lasovský a pod jeho vedením 

získal tým pouhé dva body. Novým koučem se stal Slovák Michal Hradil, který působil 

v Itálii a v extralize v Brně. Celá rošáda je pokračováním hledáním kouče pro Tatran po 

odchodu Jaroslava Hudečka do Karviné. Pomůže to k udržení?   

 

06.10. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Velkých Losin a návštěvu zámku 

nebo papírny a termálů. Plně obsazeno. 

 

07. 10.  I. Prodloužená tanečního kurzu pro začátečníky ve Velkém sále Záložny 

 

07. 10.  Trio Amadeus „Humor v hudbě“ v rámci sezóny KPH v Koncertním sále MK. 

Vystoupili. Karel Dohnal (klarinet), František Hlucháň (klarinet) a Peter Hlucháň (fagot).  

 

07. – 08. 10. Krajské a senátní volby. Do krajských voleb kandiduje 9 zástupců z Litovle. Za 

ODS Bc. Zdeněk Jančí (na 17. místě kandidátky), Petr Grofek (43.), Ing. Radovan Urválek 

(52.); ČSSD Petr Šrůtek (34.), Hedvika Weberová (50.); KSČM Kamil Veselý (17.); Starostové 

ProOlomoucký kraj Ing. Zdeněk Potužák (8.); Občané pro Olomoucký kraj – volba OK 

Viktor Kohout (4.); Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty MUDr. Alena Šromová 

(47.). Více v kapitole Volby.   

 

11. 10.  Divadlo Kalich a MK uvedli v rámci divadelní sezóny hru Sébastiena Thiériho 

„Začínáme končit“ ve Velkém sále Záložny v hlavních rolích s Barborou Hrzánovou a 

Radkem Holubem.  

 

11. 10.  Krajská koalice je podepsána – tvoří ji hnutí ANO 2011, ČSSD a ODS, které dříve než 

Lidovci a zelení přistoupili na nabídku ANO, podle níž třetímu partnerovi připadne jedno 

místo náměstka a jedno křeslo radního. V tomto složení tak budou po čtyři roky vládnout 

Olomouckému kraji. Více viz v kapitole Volby.  

 

13. 10.  Seniorklub Litovel zopakoval úspěšnou exkurzi ve vápence pana Vitoula. Součástí 

byl clonový odstřel, prohlídka podniku a zábavné soutěže o ceny.  Účast 49 seniorů. 
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13. 10. „Kopa stréců z Hané a jeden Strejček z Prahy… aneb verše, povídky, pověsti, 

balady, morytáty a písně v podání hanáckých autorů i špičkového interpreta“ – hudebně 

poetický pořad v Malém sále Záložny. Hudební doprovod – kapela Střemkoš.  

 

16. 10. MSL a Letopisecká komise připravili prohlídku chudobínského hřbitova 

s komentářem pana Vlastimila Nedomy a Ing. Radovana Urválka. Vzpomenuto bylo 

významných osobností obce, především Josefa Žídka, iniciátora výstavby místních kostelů. 

 

17. 10.  Strany, které budou čtyři roky vládnout v kraji si rozdělily rezorty a v podepsané 

koaliční smlouvě si vítězné ANO 2011 přidělilo kulturu, dopravu, životní prostředí, ČSSD 

finance, školství a ODS zdravotnictví. Více v kapitole Volby.   

 

20. 10. „Minipárty“ – zábavná talk show jako volné pokračování úspěšného televizního 

pořadu baviče a moderátory Karla Šípa s hostem komikem Josefem Náhlovským ve 

Velkém sále Záložny.  

 

22. 10. Slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka zahrála k poslechu i tanci 

seniorům k jejich svátku. Vystoupení ve Velkém sále Záložny bylo dárkem města 

k Mezinárodnímu dni seniorů zdarma. Účast kolem 200 spokojených posluchačů i 

tanečníků. 

 

25. 10.   Pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani ve Velkém sále 

Záložny pod názvem „Nezkrocená Brazílie“ provedla zájemce napříč rozlehlou zemí.  

 

26. 10. Pod vedením paní Ludmily Kaštilové se uskutečnil další výšlap seniorů, tentokrát na 

trase Bílsko-Cakov – Svatá voda u Cakova – Nový Dvůr – Senice na Hané za příjemného 

podzimního počasí. Účast 7 turistů a pes – všichni skončili v restauraci U Andulek v Cholině. 

 

27. 10. Seniorklub Litovel připravil   pro své členy soutěžní setkání nad hrou Člověče, nezlob 

se! v klubovně Penzionu.  Na 20 účastníků se dobře bavilo, 3 vítězky dostaly věcné ceny. 

 

27. 10 Podzimní koncert v kapli sv. Jiří k výročí republiky provedla violoncellistka Čadová a 

byli na něm oceněni jako „Osobnost Litovle“ pan Lubomír Čamek, Jiří Zapletal, Viktor 

Korduliak, paní Stanislava Kulatá, Ing. Ldislav Vitoul a Lubomír Faltus.  Více v kapitole 

Galerie úspěšných. 

 

29. 10.  Přátelé Chudobína uspořádali v obci již tradičně „Chudobínského bobříka 

odvahy“.  

 

01. 11. Ve Velkém sále Záložny se představil slavný americký jazzový hudebník Laco Deczi 

s kapelou CELULA New York. Zajímavý koncert! 

 

02. 11.  Redaktorka LN připravila fotografování všech významných přispěvatelů v obřadní 

síni radnice do vánočního čísla novin a každého z nich nechala vybavit stylovým 

kloboukem. 
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02. 11. Malířka Olga Volfová, jejíž působení je spojeno s LŠU Litovel, pozvala na vernisáž a 

prodejní výstavu obrazů „Návraty“. Kurátorkou a moderátorkou byla dr. Světlana 

Patáková Boučková, umělecká ředitelka agentury ATR + Management. 

 

03. 11.  Seniorklub Litovel pozval na besedu redaktorku LN Mgr. Helenu Kaštilovou, která 

vyprávěla o své pětitýdenní cestě po Španělsku do Santiaga de Compostela.  Zajímavý 

příběh si vyslechlo 54 seniorů.  

06. 11. Divadlo pohádek uvedlo ve Velkém sále Záložny představení na motivy Večerníčku 

ČT „Krysáci a ztracený Ludvík“ jako pohádku pro celou rodinu. 

 

08. 11. MSL a Muzeum LITOVEL připravili přednášku PhDr. Martina Novotného Ph. D. 

z Národopisného ústavu lidové kultury ze Strážnice pod názvem „Hanácký hliněný dům“.  

 

08. 11. Městský klub ve Velkém sále Záložny uvedl muzikál Ondřeje Brzobohatého a 

Lubomíra Feldeka „Cyrano“. 

 

08. 11.  Americké prezidentské volby skončily šokem, když zvítězil republikánský kandidát 

Donald Trump nad demokratkou Hillary Clintonovou. Trump oprášil americký sen i národní 

hodnoty, a svět tak má novou Ameriku a někoho, kdo chce být prezidentem Američanů a 

ne celé zeměkoule.  

 

10. 11.  Seniorklub Litovel uspořádal přednášku paní Věry Mičkové, učitelky a textilní 

výtvarnice na téma „Karel IV. a jeho doba“ v klubovně Penzionu.  Účastníci se dověděli i 

zajímavé informace o vytvoření 65 metrů dlouhé kopie tapiserie z Bayeux, kterou po tři 

roky tkala a vytvoření 20 tapisérií podle Dalimilovy kroniky. Účast 35 seniorů. 

 

10. 11.  Kruh přátel hudby ve varně litovelského pivovaru připravil program pánského 

pěveckého kvarteta Symfon s programem „S písní napříč staletími“ s účastí Václava 

Maška (tenor), Vincence Ignáce Novotného (tenor), Jana Kukala (baryton) a Jana Kose 

(bas). Zazněly skladby od středověku až po skladby 21. století napříč všemi žánry.   

 

11. 11.  MSL zorganizovala ke Dni válečných veteránů položení kytiček vlčích máků v Litovli 

a ve všech místních částech k pomníkům padlých. Závěr pietní akce proběhl večer 

v Litovli. 

 

11. 11. Proběhla ve Velkém sále Záložny Závěrečná kolona tanečního kurzu. 

 

13. 11.  Město nově organizuje třídění odpadu a po celý týden vydávalo občanům nové 

popelnice na plasty a papír s čipem do 5letého pronájmu zdarma. Nová organizace 

svozu začne fungovat na začátku měsíce prosince.   

 

16. 11.  V prostorách TIC při MK Litovel mohli písničkáři nebo básníci všeho druhu mít krátké 

veřejné vystoupení v projektu OPEN MIC. 
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19. 11.  Tatran šokoval evropskými poháry protřelou Duklu Praha výhrou 29:27, kterou 

porazili vůbec poprvé za padesát let od prvního vzájemného střetnutí. I přesto zůstává 

Tatran v házenkářské extralize poslední. 

 

21. 11.  V Koncertním sále MK vystoupili žáci i soubory na Podzimním koncertu ZUŠ. 

 

22. 11.  Václav Arnoš uvedl besedu s fotoprojekcí v Malém sále Záložny na téma „Indií do 

Nepálu a zase zpět“. 

24. 11.  Seniorklub Litovel opět pozval na besedu v Penzionu cestovatele Jiřího Škůrka, 

který loni projel zeměmi Střední Asie a náhorními plošinami Pamíru spolu s přáteli 1 200 km 

na kole.  Zajímavé vyprávění zaujalo všech 58 účastníků.  

 

25. 11.  Ve vestibulu MK opět proběhl prodej vánoční hvězdy, jehož výtěžek je věnován 

onkologicky nemocným pacientům FN Olomouc.  

 

26. 11. Pod vedením zkušené floristky z Olomouce se uskutečnilo ve Velkém sále Záložny 

Adventní tvoření adventních vánočních dekorací. V ceně byl vstup a základní materiál, 

přízdoby bylo možno si dokoupit. 

 

28. 11.  Vánoční kamion Coca Cola 2016 na náměstí! Kromě toho i Santův obchod, jehož 

výtěžek z prodeje bude věnován Charitě Litovel.  

 

01. 12.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kdy vystoupily děti z místních mateřských a 

základních škol, SPS Senzakord. Na náměstí byly stánky s občerstvením, punčem i 

vánočními dárky, Ježíškova pošta.  Mezi 16 až 18 hodinou byla umožněna vánoční 

prohlídka radniční věže (vstup 20 Kč).  

 

01. 12.  Seniorklub Litovel připravil setkání seniorů s vedením města v Koncertním sále MK. 

Účast 84 seniorů a 23 hostů, vystoupil harmonikář Zbyněk Dušek, žák LŠU Litovel a seniorky 

z Choliny s tanečním programem. 

 

01. 12. Hostinští nebo kavárníci musí od dnešního dne hlásit Finanční správě každé 

prodané pivo, oběd či zákusek. Elektronická evidence tržeb – proklínané EET, 

nejobávanější opatření Sobotkovy vlády vešlo v platnost a zdá se, že bude úspěšné. 

Během zkušební doby fungovalo bez větších technických zádrhelů a pochválil jej i 

prezident Zeman. Celkem bude muset zavést EET na 600 000 subjektů v ČR.    

 

03. 12.  35. výročí folklorního souboru HANAČKA ve Velkém sále Záložny s Hanáckou 

mozekou, soubory Hanáčci a Hanačka, hudbou Fofrovanka. Jen pro zvané.     

 

05. 12.  X. slet čertů, Mikulášů a andělů s divadelní pohádkou dramatického kroužku ZŠ 

Jungmannova Popletené Vánoce, Nelly Řehořová s kapelou, tradiční soutěž o nejlepší 

masku pro děti i dospělé, Ohňová show, malování na obličej, hry a soutěže pro děti – 

zapisování hříchů u Lucifera, Ježíškova pošta i s Mikulášem. Od 16 do 18 hodin vánoční 

prohlídky radniční věže (vstup 20 Kč).  
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05. – 17. 12.  Prodejní vánoční výstava ve Výstavní síni MK – prodej vánočních ozdob a 

dekorací spojený s výstavou dětských prací. 

 

05. – 17. 12. Prodejní výstava studia ATELIÉR v prostorách TIC při MK – prodejní výstava 

litovelských výtvarníků.    

 

06. 12.  Kontroloři odhalili 44 fotovoltaických elektráren čerpajících vyšší podporu, než na 

jakou mají nárok. Se sedmou nejvyšší pokutou (0,91 milionu Kč) se mezi ně dostala i FVE 

Litovelské cukrovarny. Viní ji z toho, že byla do provozu uvedena později, než tvrdí její 

majitelé.  

 

07. 12.  Koncert Věry Špinarové ve Velkém sále Záložny přilákal velký počet jejích příznivců. 

 

08. 12.  ZUŠ Litovel uspořádala koncert mladších žáků v Malém sále Záložny. 

 

09. 12.  Poslanci odsouhlasili zákaz kouření v restauracích. Odpůrci cigaret jej nakonec po 

dvou desetiletích snah prosadili, a tak všechny restaurace, bary i kluby budou od 31. 5. 

2017 nekuřácké, kuřáci si budou moci dopřát nanejvýš elektronickou cigaretu nebo vodní 

dýmku – s klasickou cigaretou budou muset ven. Zákaz kouření má nově platit také na 

všech zastávkách veřejné dopravy a na nástupištích, a to i nezastřešených a v zoo.  Na 

venkovních předzahrádkách však bude kouření povoleno. Zákaz platí také ve všech 

vnitřních i vnějších prostorách škol včetně univerzit. Jde tedy o historickou změnu! 

 

10. 12.  Na Adventním koncertu v Husově sboru účinkovala Hanácká mozeka a vystoupila 

Hanácká ambasáda. 

 

11. 12.  Vánoční koncert SENZAKORDU ve Velkém sále Záložny představil Missu Brevis Jiřího 

Pavlici a jako hosté vystoupili PS CARMEN Zábřeh Komorní sbor a Smyčcový orchestr ZUŠ 

Uničov.  

 

13. 12.  Vánoční koncert české popové legendy Václava Neckáře „Mezi svými“ ve 

Velkém sále Záložny byl zcela vyprodán a potěšil jeho dlouholeté fanoušky a příznivce 

popu. 

 

14. 12. „Česko zpívá koledy“ – celorepubliková akce byla zahájena na náměstí Přemysla 

Otakara koncertem Pavla Calty a v 18 hodin proběhla s PS PALORA a Olomouckým 

deníkem.  

 

16. 12.  Farmářské trhy na náměstí s možností nákupu specialit od místních farmářů. Na 

akci vystoupil Michal Zapletal s vánočními a s folklorními písněmi beatová kapela 

DOCUKU. Od 16 do 18 hodin byly umožněny vánoční prohlídky radniční věže (vstup 20 

Kč).  

 

18. 12. Na Vánočním koncertu Kantiky v kostele sv. Marka vystoupil smíšený pěvecký sbor 

pod vedením sbormistryně Ireny Blektové.   
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20. 12.  Navýšení důchodů je kritizováno, když ve státní sféře vláda navyšuje platy o 5-10 % 

a důchodcům jen o 2,7 %. Po předvolebních slibech o důstojných důchodech přidali 

Babiš a Sobotka za tříletého vládnutí 200, 40 a 308 korun. Jde tedy spíše o almužnu, kterou 

vláda vysvětluje tím, že jde o špatně nastavený systém! 

 

20. 12.  Koncert DPS Mládí v Koncertním sále MK. Pořadatelem je ZŠ Vítězná. 

 

22. 12.  Již dvakrát jsme psali o kauze týraných koní na statku v Měníku, z nichž 5 nakonec 

uhynulo. Majitel stráví podle verdiktu rok ve věznici s dozorem, a to za trestný čin 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Obžalovaný neprojevil lítost ani nepřiznal žádnou 

chybu. 

 

24. 12.  Esemsek a hovorů na Štědrý den ubylo, zato přibyly MMS, častěji k přání využívali 

sociální sítě a e-mail. Přesto tři hlavní tuzemští mobilní operátoři spojili v tento den 41,3 

milionu hovorů. 

 

26. 12. 12. ročník oblíbené vánoční akce „Oživlá řemesla“ i letos přilákal řadu návštěvníků. 

Bylo možno sledovat práci řemeslníků, zájemci si mohli vyzkoušet svoji šikovnost. Jedinečná 

atmosféra byla dokreslena lidovými písněmi kapely Hanácká mozeka a k dispozici bylo i 

dobré občerstvení.  

 

28. 12.  Státní dluh ČR letos poklesl o 60 miliard na 1,613 bilionu korun a na každého 

obyvatele Česka tak hypoteticky připadá dluh zhruba 152 600 Kč. 

 

28. 12. „Vánoce s Jírovci – Aneb Advent a Vánoce 2016 s příležitostným sdružením 

absolventů a přátel GJO“ – koncert v kapli sv. Jiří.   

 

3. LITOVELSKÁ VÝROČÍ 

 

725 let 

Jestli nejstarší zachovaná listina v archivu Litovle z roku 1287 určuje práva a majetek 

rychtáře Epicha, pak druhá listina krále Václava II. ze 25. 2.  1291 je věnována výsadám 

města. Uděluje Litovli mílové právo, týdenní trhy aj. Olomoučtí kupci získali od krále 

výsadu, že nemusejí v Litovli platit tržní clo a mýto.  

  

670 let 

Roku 1346 Karel IV., už jako český král, potvrdil obranný trojspolek královských měst Litovle, 

Olomouce a Uničova. Na jeho podnět byly tehdy také založeny litovelské městské knihy, 

jsou vedeny od roku 1359. 

 

655 let 

Z roku 1361 se zachovala nejstarší litovelská městská pečeť s jednou rybou, pečeť se 

dvěma rybami je známa až roku 1450. Heraldické znaky vznikly z nutnosti odlišit rytířské 

bojovníky skryté pod helmami. V době, kdy se města chtěla vyrovnat šlechtě, začala také 
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používat obdobné znaky. Z doby před rokem 1450 má pečeť doloženu jen 12 měst, Litovel 

je mezi nimi. Odborníci se shodují, že původ litovelského znaku asi nemá spojitost s rybáři, 

kteří jako poddaní rychtáře nehráli při založení města velkou roli, jiný důvod ale známý 

není. 

 

V tomto roce se poprvé připomíná tzv. Špitálský mlýn v největším odkaze klášteru sv. 

Ducha. Listem z 25.  11.  1361 věnuje Jitka z Hunčovic půlku mlýna, „který po pravé straně 

cesty do Uničova před vrbkami leží" a celého užitku z něj klášteru sv. Ducha a jeho špitálu. 

Klášter stával v místech, kde je dnes sídliště Vítězná a mlýn tam, kde pak stála kotelna. 

 

Řeholníků v klášteře však 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. 

 

620 let 

Počátkem roku 1396 ještě město holdovalo markraběti Joštovi, ale listinou ze 6. 2. 1396 

uznává Jošt právo na Litovel bratru Prokopovi s podmínkou, že v případě jeho smrti se 

město vrátí Joštovi. Markrabí Prokop jmenoval hejtmanem v Litovli Přibíka z Odlochovic a 

roku 1401 dal město Přibíkovi do zástavy. 

 

590 let 

Roku 1426 se rychtářem stal po Janku z Huzové Mikuláš Fenix, bývalý olomoucký písař. 

V září 1429 potom Jankovi ze Sovince a Pňovic prodal za 52 hřiven část rychty „z kamene 

vystavěný rychtářský dům, ležící na břehu řeky, po levé straně, když se jde k horní lázni“, 

tedy dnešní radnici. Rychtářská práva si však ponechal a přenesl na druhý dům na 

protějším břehu, dnešní školu. Zmenšené rychtářství přešlo roku 1431 na Petra Jevíčského, 

v jehož rodině zůstalo po šedesát let (1455-1471 byl rychtářem syn Zikmund). 

 

555 let 

13. ledna 1461, při návštěvě Olomouce, potvrdil král Jiří z Poděbrad na přímluvu Karla 

z Vlašimi Litovli všechna privilegia a přidal právo pečetit zeleným voskem, což znamenalo 

vyšší postavení v hierarchii měst (nejvyšší statut měl vosk červený). 

 

450 let 

Po smrti Jana Jetřicha Černohorského roku 1561 zdědil Litovel jeho bratranec Albrecht 

Černohorský z Boskovic. Pod jeho vládou se měšťané přikláněli k učení Martina Luthera. 

Roku 1566 byl v kostele sv. Marka ustanoven protestantský kazatel Jiří a Litovel se stala 

střediskem protestantismu. Podle kupních smluv se protestanti z Olomouce stěhovali do 

Litovle a katolíci naopak. Na druhé straně odpadly od litovelské církevní správy Chořelice, 

Nasobůrky, Víska i Olomoucké předměstí a připojily se k cholinské faře, která zůstala 

katolická. 
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360 let 

Z roku 1656 se zachoval nejstarší srozumitelný pivní pořádek a použitý název „Bierporzadke" 

je pěkným dokladem česko-německého složení obyvatel města. Dohoda, uzavřená 

výslovně ve prospěch „ubohých a zarmoucených vdov a výčepníků v zastrčených 

koutech města", zavedla určitý řád. Podle něj mohli stanovenou dávku piva uvařit a 

prodávat najednou vždy jen čtyři pravovárečníci, po dvou z každé části města. Když 

výčepníkovi dávka docházela, musel včas upozornit souseda, aby začal vařit. Ten, kdo 

právě šenkoval, označil svůj dům věchtem slámy. Roku 1648 byl ustanoven i vinný 

pořádek. Každý výčepník se měl postarat o dobré víno a pokud nechtěl práva šenku 

využít, přenechával je sousedovi. Výjimkou byl jarmark, tehdy mohli šenkovat všichni. 

Prodávat mohl každý sám, k vaření piva však bylo zapotřebí zařízení a znalosti.  Pivovary 

byly proto jen v některých domech, kde zkušený sládek vařil pivo i pro ostatní 

pravovárečníky. Totéž se týkalo sladoven. 

 

Mimo šenkovních domů byly tehdy v Litovli 4 hostince, označené štíty: U Bílého koníčka, U 

Žlutého lva (vedle radnice), U Černého medvěda (Záložna) a U zlatého jelena (Městský 

klub). Hostince však sloužily jen k ubytování, šenkovat mohly pouze v době, kdy na ně v 

rámci pivního pořádku přišla řada (byly to domy pravovárečné). 

 

V letech 1656-1679 byly pořizovány „Lánové rejstříky“, nejstarší soupis pozemkového 

majetku na Moravě. Měly sloužit jako základ pro vybírání daně z poddanské půdy 

(rustikálu) po zpustošení země třicetiletou válkou. V Čechách byly známy pod názvem 

„berní rula". Zdokonalením byl až tereziánský katastr. 

 

30. 10. 1656 se zastavil v Litovli cestou z Nisy do Olomouce biskup arcivévoda Leopold 

Vilém s doprovodem. Knížecí rychtář Štěpán Minnich jej uvítal u Špitálského mostu 

latinskou řečí, biskup mu poděkoval sedě na koni. Zastavil se a poobědval na radnici, 

odpoledne pokračoval do Olomouce. V tomto roce byl také znovu uveden do provozu 

Špitálský mlýn v nájmu Jiřího Pohla, současně opraven most a obnoveny jezy v řece. 

 

355 let 

Roku 1661 začaly dlouhé spory mezi litovelským a cholinským farářem o návrat 

poddanských obcí k litovelské faře. Chořelice, Nasobůrky, Víska a Olomoucké předměstí 

se odloučily v době protestantské Litovle. Spory skončily teprve roku 1771, šlo především o 

odvádění desátků. Tento spor se vedl také o hřbitov u Nasobůrek, založený klášterem sv. 

Ducha. Spor ukončila 4. 2. 1667 biskupská konzistoř ve prospěch Litovle. 

30. 10. 1661 farář u sv. Marka poznamenal do matriky zemřelých, že město Litovel se 

otřáslo velkým zemětřesením, které pocítili i v Olomouci a celém okolí. K větším škodám 

však nedošlo. 
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345 let 

Roku 1671 Litovelský urbář udává poddané města Litovle po třicetileté válce: (počet 

sedláků – počet zahradníků): Červenka 28-14, Tři dvory 15-10, Brníčko 9-5, Chořelice 17-4, 

Mezice 6-2, Nasobůrky 12-4, Malé Nasobůrky 0-8, Víska (bez mlýna) 2-4, celkem 89-51. 

Podle Kuxe ves Brníčko (přesněji její část 9 sedláků a 5 zahradníků) patřila vlastně špitálu, 

pro který tito poddaní robotovali. 

 

Úbytek obyvatelstva za třicetileté války byl nahrazován usídlováním nových obyvatel, 

především Němců. I původně české okolí Litovle se tak poněmčilo. Fr. Slavík uvádí složení 

obyvatel v letech 1667-1679: 

         Celkem  Čechů Němců 

Litovel            240               43                197 

Červenka  40     35         5 

Haňovice  20      6       14 

Cholina  38      18       20 

Chořelice  21    16         5 

Myslechovice 20      3       17 

Nasobůrky  21      3       18 

Tři Dvory  22    15         7 

Víska     7      3         4 

 

300 let 

Letopočet 1716 najdeme na domovním znaku bývalého hostince U Bílého koníčka. Dům 

koupil roku 1566 Mathes Perauer z Olomouce od Friedricha Tatyka. V letech 1695-99 byl 

majitelem hostince konšel Václav Fabiánek, v letech 1699-1721 ševcovský mistr Bernard 

Trněl. Za velkého stavebního ruchu na přelomu 17. století Trněl dům U bílého koníčka 

přestavěl a nad vchodem umístil dodnes zachovaný krásně malovaný domovní znak se 

svým monogramem B.T.  

 

Letopočet 1716 značí také dobu vzniku sochy sv. Jana Nepomuckého, dnes v Palackého 

ulici č. 856. 

 

275 let 

Farní kostel sv. Marka byl po pohromách třicetileté války přestavěn a opraven již roku 1699. 

Teprve 22. 7. 1741 byl ale vysvěcen olomouckým biskupem, Jakubem Arnoštem 

z Lichtenštejna. Vysvětil tehdy hlavní a čtyři boční oltáře a uložil do nich ostatky sv. 

mučedníků Vitalise, Viktora, Bonifáce a sv. Reparty. 

  

260 let 

V roce 1756 byla znovu pokryta věž kostela sv. Marka, snesena a pozlacena makovice. 

Vložena do ní nová listina s latinskou básní konšela Karla Scholtze. Ve vtipných verších 

sepsal charakteristiku městských osobností. 
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255 let 

Koncem února 1761 je v Olomouci zaznamenána povodeň, která měla všechny znaky 

„stoleté vody". V Litovli sice písemnou zprávu nemáme, ale nepochybně byla také 

zaplavena. Na Svatojánském mostě je zazděn kámen s datem opravy 1780, který může s 

touto povodní souviset. 

 

V pozemkových knihách této doby jsou první zprávy o kupcích v Litovli. Roku 1761 Jakub 

Keller a Mathias Fischer, roku 1763 Maxmilian Trottina (=Třetina či Drtina) Eisenhändler 

(železář) a Ferdinand Jirzik, roku 1764 Karel Schwab (oba Handelsmann). Rozlišoval se 

tehdy kupec (Kaufmann) a obchodník (Handelsmann), který obchodoval, obcházel po 

domech (tedy podomní obchodník). 

 

245 let 

Letopočet 1771 najdeme na kříži, který stával na křižovatce ulice Boženy Němcové a 

Vítězné (naproti poliklinice). Nyní jej najdeme u západního vchodu kostela Filipa a Jakuba 

na Starém městě. 

 

Neúroda v letech 1770 a 1771 způsobila na Moravě hladomor a pokles obyvatel. Potom 

však státní zásahy (toleranční patent, rušení klášterů a parcelace statků, aj.) opět posílily 

natalitu a při sčítání lidu v roce 1791 byla již Morava jednou z nejlidnatějších zemí 

monarchie. 

 

235 let 

Císař Josef II. byl osvícenský vládce, jeho reformy byly ale příliš radikální a neměly podporu 

v žádné společenské vrstvě. Byly prosazovány násilím a za pomoci nově zřízené tajné 

státní policie. Poprvé zavedl vojenskou povinnost, týkala se ale jen nejchudších obyvatel, 

osvobozena byla šlechta, duchovní a inteligence. Vojenská služba byla doživotní. 

 

Nejznámější jsou ovšem dva patenty z roku 1781. 13. 10.  vydal Toleranční patent, rozšiřující 

náboženskou svobodu. Současně bylo zrušeno povinné udávání nekatolíků. Dokonce 

vyšlo nařízení, aby dostal 12 ran holí každý horlivý katolík, který by kacíře udal. Tento 

„karabáčový patent“ vyšel roku 1783, dvě léta po tolerančním patentu. 

 

Druhým patentem s platností od 1. 11. 1781 zrušil Josef II. osobní nevolnictví selského lidu. 

Sedlák se nyní mohl volně stěhovat, učit se řemeslu a studovat. Roboty se však tento 

patent netýkal. Císař Leopold patent zrušil a teprve 18. 12. 1846 císař povolil dobrovolný 

výkup z roboty. 

 

230 let 

Litovel měla podle sčítání lidu roku 1786 celkem 2045 obyvatel, 981 mužů a 1064 žen. 

Svobodných bylo 1394, v manželství žilo 454 občanů, ovdovělých 197. Žil zde 1 šlechtic, 9 

příslušníků středního stavu, 7 kněží, 310 řemeslníků a 1659 selského lidu. 
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205 let 

Po celé léto 1811 byla viditelná veliká kometa a panovala neobyčejná parna. V létě 

provedl světící biskup hrabě Kolowrat v Litovli generální vizitaci, při té příležitosti sehráli 

litovelští ochotníci divadlo.  

 

Válečné výdaje přivedly rakouské hospodářství k finančnímu bankrotu, papírové 

bankocetle ztratily 15. 3. 1811 čtyři pětiny své hodnoty. Kdo měl svůj kapitál v penězích, 

zůstalo mu z každé zlatky jen 12 krejcarů. Ceny potravin rychle stoupaly, také město, které 

na počátku století uvedlo své finance do pořádku, mělo roku 1816 opět 20 000 zlatých 

dluhů. Špatně na tom byli lidé odkázaní na mzdu, státní zaměstnanci, tovární 

zaměstnanci, ale i řemeslníci, snižování hodnoty peněz naopak pomohlo venkovu, 

konjunktura zemědělství trvala do roku 1917. 

 

Místo zlatek se začaly vydávat tzv. šajny (Einlősungscheine) (dodnes se zachovalo úsloví 

„nemá ani šajna"), ale i ty záhy ztrácely hodnotu. Mohli jsme si je prohlédnout v muzeu na 

výstavce dokumentů ze schránky v makovici kostela sv. Marka. 

 

Po porážce Napoleona se finanční situace Rakouska trochu zlepšila, rakouská národní 

banka začala stahovat přebytek papírových peněz a měnila šajny za státní obligace v 

poměru 1,5:1, výměna se vlekla až do roku 1858. (Smyčka ale píše: Po zavedení tzv. 

konvenční měny (1 zl.=24 kr.) se do roku 1825 hospodářství města vyrovnalo.) 

 

Vyvrcholením tereziánských a josefinských reforem práva bylo roku 1811 vydání 

Všeobecného občanského zákoníku, který stanovil v podstatě stejná práva pro všechny 

obyvatele dědičných zemí všech stavů (mimo ženy). Nejnižší soudy byly vrchnostenské, 

vyšší pak městské, zemské, apelační a nejvyšší soudní dvůr ve Vídni. Vrchnostenské soudy 

směly řešit jen přestupky a podléhaly kontrole krajských úřadů. Závažné trestné činy 

projednávaly soudy městské. Jednotný trestní zákoník platil již od roku 1787. Ten také zrušil 

v civilním právu trest smrti, byl však znovu zaveden roku 1803. Mimo civilní soudy existovaly 

ještě vojenské a horní. 

 

190 let  

Při lámání kamene na stavbu císařské silnice a mostu na Haťkách byly roku 1826 (či 1828) 

objeveny na Třesíně jeskyně, vytvořené ponornými potoky Hradečka a Rachavka. 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". 

 

180 let  

Pánem Litovle byl Alois Josef z Lichtenštejna (1796-1858). Byl to vlastně poslední feudální 

litovelský pán. Litovel měla v té době (1843) 416 domů a 2218 obyvatel. 

7. 9. 1836 se na Pražském hradě konala poslední korunovace českého krále, Ferdinanda V. 

Olomoucký zvonař Stanke nově přelil zvon svatého Marka a umíráček farního kostela. 
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175 let  

Roku 1841 se naklonila tyč a střecha radniční věže jihozápadním směrem. Příčinou byl 

nahnilý trám a proto 2. července 1841 byla makovice s železnou tyčí a sluncem sňata. 

Tesařský mistr Jakob Blaschke z Litovle vyměnil trám, pasíř Antonín Otáhal zhotovil 

praporeček, který byl vsunut mezi slunce, hvězdu a makovici. Je opatřen datem 1841. Byla 

otevřena a doplněna schránka v makovici věže. Je zde zapsána tehdejší správa města: 

purkmistr Josef Kniezaczek, syndikus a magistrátní rada Jan Alois Ulrich, dále tři občanští 

radové: Dominik Galasch, Matiáš Hitsche a Antonín Klein. Pak čtyři "representanti 

měšťanů", vrchní a purkrabí Karel Linhart, vrchní berní, kancelisté, úřední písař František 

Klopper, aktuáři. Podle této věžní listiny vydal olomoucký krajský úřad nařízení, že město 

Litovel má nechat zbourat Olomouckou a Uničovskou bránu, zavést veřejné osvětlení a 

zrušit zvyklost, že každému domu se poskytovalo zdarma dříví z městského lesa. Uničovská 

brána byla však zbořena až roku 1875. První veřejné osvětlení města petrolejovými 

lampami bylo zřízeno už roku 1841. 

 

Také tzv. Býčí louka (Kuhanger), pastvisko pro dobytek, měla být podle tohoto nařízení 

zrušena a využita k užitku městských důchodů, městští býci se mají prodati a pastevci 

propuštěni. Býčí louka byla na místě reálky, býky město drželo až do roku 1905. 

 

Rozvoj průmyslu zasáhl nejprve textilní výrobu. V roce 1841 se Morava a Slezsko podílely 

téměř polovinou na hodnotě výroby rakouského soukenictví. Bylo zde v provozu 142 

samostatných továrních přádelen vlny a dalších 113 spřádacích strojů v cechovním 

sektoru. Asi desetinu ještě představovala produkce řemeslná, která ale stále ztrácela 

pozice. 

 

160 let  

Roku 1856 byl zaklenut Nečíz na náměstí. Jak píše Donat Ulrich: „V té době byl široký, 

ošklivý a odpor vzbuzující tok Moravní na náměstí, který sloužil zároveň za plavisko pro 

koně a krávy, vkusně zazděn a zúžen, takže jen dva nynější příchody k Moravě 

ponechány... Dále byla uskutečněna kanalizace v centru města (svedena ovšem do 

řeky). Též velká část dláždění ve městě byla rekonstruována i nově řádně položena. 

Projektována jest stavba nové budovy školní, rovněž i veškeré, dosud dřevěné hlavní 

mosty z kamene se budou stavět.“  

 

155 let  

Císař svolal do Vídně říšský sněm, ale maďarští poslanci zahájili pasivní resistenci, 

považovali císařské reformy za nedostatečné, požadovali ústavu vytvořenou volenými 

sněmy a autonomii. Podobnou pasivní resistenci zvolili později i čeští poslanci. 

 

150 let  

Po porážce Rakouska 3. 7. 1866 Pruskem u Hradce Králové muselo Rakousko přenechat 

vedoucí postavení v Německém spolku Prusku. Současně ztratilo i italské Benátsko. Po 

bitvě u Hradce Králové Prusové naposled procházeli Litovlí. Po roce 1866 se státy sdružené 

v Německé celní unii dohodly na společném základu měnové jednotky ve stříbře. Stala se 

jí celní libra o hmotnosti 500 gramů. Z celní libry bylo raženo 45 zlatých po 100 krejcarech. 
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V oběhu však nadále zůstaly také bankovky a mince konvenční měny, jejich hodnota 

byla oproti novým zlatkám asi o 5 % vyšší. Současně se zaváděla dekadická soustava, k 

tomu přistoupila ražba nových mincí, jako krejcary, půlkrejcary, tolary a půltolary, čtyř a 

osmizlatníky. Zmatek měla odstranit až měnová reforma roku 1882. 

 

140 let  

Od 1. 1. 1876 v Rakousku zavedena metrická soustava.  

11. 7. vyhořela komanditní pila a továrna na nábytek české komanditní společnosti, 

později Ed. Suchomela, na jejím místě zřízena Haasova sladovna. 

 

130 let  

V roce 1886 byla zřízena druhá česká mateřská školka v Žerotínově ulici č. 59 (tehdy 

Maulerův hostinec). Roku 1892 potom otevřeli i Němci vedle české školky svoji školku 

německou. 

 

Podle školní kroniky měla veřejná česká škola v 1. třídě 62 žáků (správce Jan Pecháček), 

matiční škola ve 3-5 třídě 167 žáků (správce Jan Košvanec a učitel Boh. Jelínek). Učňovská 

škola měla 40 žáků, mateřská 90 dětí (vychovatelka Karla Zelenková). Ve školním roce 

1886/87 byla otevřena 2. třída veřejné školy a k Pecháčkovi přibyl druhý učitel Jan Sedlář. 

Veřejná škola pak měla 107 žáků a matiční 130.  

 

Jednání o výstavbě vlakového spojení Litovle s hlavní tratí v Července začalo už roku 1882, 

hlavním iniciátorem byl cukrovar. Po dlouhém dohadování o výkupu pozemků začala 

stavba v říjnu 1885, provoz byl zahájen 9. 7. 1886. Trať končila nádražní budovou u 

dnešního Papcelu, k prodloužení do Senice došlo až roku 1914. 

 

19. 10. 1886 odešel na odpočinek okresní hejtman Jindřich Zarda (Carda), vystřídal jej nový 

hejtman Tkány. 

 

125 let  

Podle sčítání obyvatel roku 1891 měla Litovel 4255 obyvatel, z toho 59 % Němců a 41 % 

Čechů, noviny však upozorňovaly, že národnostní složení je zkreslené. Uvádějí Němce 

jmenovitě a docházejí k počtu 18 %. 

 

27. 3. 1891 vyšlo první číslo Litovelských novin. Staly se významnou posilou české strany. 

Odpovědným redaktorem byl hostinský na Záložně Josef Dostal, v redakci byli 

protagonisté národního hnutí Socha, Nedoluha, Spurný. Noviny vycházely čtrnáctidenně, 

tiskla je Arcibiskupská tiskárna v Olomouci. Stály 5 krejcarů, celoroční předplatné 1 zl. 50 

krejcarů. První číslo má úvodní článek „Co chceme", který končí odstavcem: „Nuž, putujte 

tedy Litovelské noviny po širém okolí a buďte zastánci pravdy a práva, zvláště tam, kde 

sveřepými nepřáteli jsou tyto šlapány!“ 

 

15. května byla v Praze zahájena slavná Jubilejní zemská výstava. Z Červenky jel zvláštní 

vlak se slevou. 
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Litovel se připravovala k obecním volbám 15. 6., kde se poprvé střetly německá a česká 

strana. Jednoznačně zvítězili Němci, starostou se stal (do roku 1893) lékař František Kuchař 

(radní Mekiska, Vedra, Wozak, Porubka). Povzbuzením českého sebevědomí byl jen 

výrazný zisk hlasů mezi živnostníky ve III. sboru. Tím se začali cítit ohroženi i Němci a přešli do 

protiútoku. Zakazovali akce pořádané Měšťanskou besedou, bránili dětem ve vstupu do 

českých škol, propouštěli nepohodlné zaměstnance ze svých závodů. Tak byl propuštěn i 

český sládek Měšťanského pivovaru Elleder, který se pak uplatnil v novém českém 

pivovaru. 

 

1. 3.  Zemřel poslední dědičný poštmistr B. Paul a poštu vedle radnice (dnes matrika) 

prodali dědicové státu. 

 

27. 6. 1891 požár v Uničovské ulici (dnes Masarykova), při kterém shořely čtyři domy (č. 768 

až č. 765) Pospíšil, Dostál, Vybíral a Richter. 

 

1. 10. 1891 byl u nás zaveden pásmový (středoevropský) čas.  

 

120 let  

11.-12. 3. 1896 se konaly v Litovli obecní volby. V Litovelských novinách najdeme provolání: 

„Základními zákony státními jest zaručeno rovné právo všem národnostem před úřady i v 

životě veřejném. Domáháme se proto toho, aby se také naší národnosti spravedlivého 

zastoupení v obecním výboru dostalo.“ 

 

Zvítězila ale ještě německá strana pomocí 75 fingovaných živností. Vítězství ve III. sboru 

bylo velmi těsné 334:297 hlasů, ve II. sboru 67:45, v I. sboru 17:10. Purkmistrem zvolen opět 

Karl Mekiska, radními Štěpán Wedra, Jan Wozak, Leopold Porubka a Michal Skopal. 

 

Mekiska měl roční služné 550 zl., Porubka (policejní radní) 180, další radní po 60, tajemník 

Sanetrnik 800 (a byt), správce Bürgel 700, Dr. Kux lékař 520, lampař Kunze 318, dráb Jan 

Čamek 220, bubeník Jaroš 12 aj. 

 

Po volbách odešel z Litovelských novin redaktor Josef Dostal, novým vydavatelem od 6. 

čísla v dubnu 1896 se stal sklenář Karel Mareš, od 9. čísla Josef Dušek, příručí na Záložně. 

Ten pak vedl redakci až do roku 1902. 

 

Volební boj začal ihned po volbách nanovo. Češi se soustředili na ekonomický nátlak, 

obchody byly označovány nápisem "Český obchod" a zřízená národní stráž kontrolovala, 

jak kdo nakupuje a Čechy kupující u Němců pranýřovala v Litovelských novinách. 

Obdobně ovšem postupovala i druhá strana, Mekiska i jiní němečtí podnikatelé zakazovali 

svým zaměstnancům kupovat u Čechů, posílat děti do českých škol, vyháněli české 

trhovce, bránili Čechům usazovat se ve městě a kupovat zde majetky. 

 

17. 5. 1896 byl založen Spolek paní a dívek českých, soustředil se na dodržování hesla „Svůj 

k svému" při nakupování v českých obchodech. Měl 72 členek, první starostkou (do roku 

1899) se stala paní Jitka Doušová. Spolek organizoval divadelní představení (hrálo se na 
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jevišti v sále sokolovny) a společenské zábavy, v zimě vyvařoval na Záložně pro chudé 

děti. 

 

26. 5. 1896 se konala v Litovli pod patronátem Rolnické záložny před novostavbou 

pivovaru okresní Hospodářsko-průmyslová výstava. Vystaveny byly zemědělské stroje, 

dobytek aj. Návštěva byla velká. 

 

Z iniciativy Josefa Dostála byla založena cihelna v Chořelicích jako konkurenční závod 

oproti cihelně města Litovle v Nasobůrkách. 

 

12. 6. 1896 zemřel městský tajemník František Moudrý, vystřídal jej Ferdinand Sanetrnik, 

majitel domu č. 780 v Boskovicově ul. (vedle matriky). 

 

12. 6. 1896 informují noviny: „Jízda na velocipédu nabývá rok od roku větších rozměrů a 

svou všestrannou praktičností těší se všeobecné oblibě. I u nás v Litovli a okolí počíná se 

tento moderní sport vzmáhati tou měrou, že objevila se nutná potřeba, aby zřízen byl v 

našem okresním městě sklad velocipédů a sportovních potřeb, aby milovníci této 

příjemné, užitečné a tělo lidské osvěžující jízdy nemuseli v jiných vzdálených městech 

sportovní potřeby a velocipédy nakupovati. Pánové Ferdinand Tichý a Josef Petlan, oba v 

oboru tom prakticky i theoreticky vzdělaní, vyhověli této nutné časové potřebě, a zřídili v 

Litovli sklad velocipédů.“ Počet majitelů kol vzrostl v Litovli na 35, dalších 15 se učí jezdit. V 

červenci se konala propagační jízda 600 cyklistů z Prahy do Brna přes Mohelnici, Litovel a 

Olomouc. 

 

3. 11. 1896 byla vysvěcením otevřena Zimní hospodářská škola, měla 33 žáků a ředitelem 

byl Vincenc Ševčík.  Vyučovalo se zpočátku v Šustráku, nová budova (dnes praktická) 

poblíž pivovaru byla postavena v roku 1897. 

 

16. 11. 1896 byl dělníkem Mekiskovy továrny, Němcem Travnovským - Štokrtem zavražděn 

herec Trnkovy společnosti Ladislav Lipovský-Pintner. Byl to zřejmě omyl, obětí měl být 

redaktor Litovelských novin Dušek. Pamětní desku najdeme v Havlíčkově ulici na rohovém 

domě, kde je prodejna oděvů. 

 

24. 11. 1896 bylo založeno v Litovli Hospodářské družstvo. Předsedou se stal Josef Svozil, ve 

výboru poslanec Josef Staroštík, Antonín Tymich (mlynář ve Lhotě), Jan Jarolím (rolník 

z Řimic) a Josef Smékal (rolník z Hradečné). Bylo upsáno 199 podílů v částce 995 zlatých, 

pozemek pro skladiště věnovala Rolnická záložna na Olomouckém předměstí (nyní 

Palackého 824). První menší skladištní budovu postavil roku 1898 tesařský mistr Sova ze 

Sobáčova. Hospodářství družstva vedl Vincenc Ševčík, který tehdy přišel do Litovle jako 

ředitel nově zřízené hospodářské školy. Družstvo se věnovalo hromadnému nákupu 

jadrných krmiv, osiva a umělých hnojiv. 

 

21. 12. 1896 ohlašují litovelští akademici Elleder, Hloch (medikové), Janda, Šrott (právníci), 

že hodlají založit „Spolek pro vydržování veřejné čítárny v Litovli", čítárna by poskytovala 

časopisy všech směrů. 
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115 let  

Roku 1901 se změnilo číslování domů a parcel ve městě. Podle dávné tradice se dělila 

Litovel na vlastní město a dvě předměstí. Celkem měla Litovel 501 domů a 4 632 obyvatel, 

ve vnitřním městě 199 domů a 1 987 obyvatel, na Olomouckém předměstí 128 domů a 998 

obyvatel, na Uničovském předměstí 174 domů a 1 647 obyvatel. 

 

K Čechům se hlásilo 4 607 obyvatel, k Němcům 1 448. Zajímavým údajem je, že v Litovli žilo 

723 analfabetů a 114 občanů umělo jen číst. Péče městské správy o školství tedy nebyla 

zbytečná. 10. 9. povolil zemský výbor zřízení soukromé matiční reálky a již 19. 9.  začalo 

vyučování. 

 

Známkou předznamenávající technický pokrok 20. století bylo nové osvětlení radnice. 

Petrolejové lampy byly roku 1901 nahrazeny acetylénovými podle zvláštního patentu 

litovelského strojníka Libora Šmoldase. 

 

110 let  

V lednu 1906 byla v Litovli založena místní organizace sociální demokracie, měla na 70 

členů a sídlo v hostinci U Černého orla (v Poděbradově ulici 751). Noviny psaly, že strana 

byla založena "přičiněním jistého českého profesora" (ideologickým vůdcem byl profesor 

Hnátnický) a vytýkají straně nečeskost. Historik Josef Bezděčka v této souvislosti uvádí, že 

sociální demokracie v Litovli kandidovala už v obecních volbách roku 1897, čímž vlastně 

zavinila neúspěch české strany a vykopala si zde hrob. Jako protiváha „nečeské" sociální 

demokracie vznikla už 4. 2. 1906 odbočka národních socialistů v čele s J. Končinským, ve 

výboru byli zámečník E. Kauguš, stolař P. Kvapil, knihař A. Moravec, zámečníci A. 

Ondráček a C. Skácel, hostinský na Střelnici Bohumil Ruml, jeden z hlavních organizátorů. 

 

14. června 1906 se konaly obecní volby. 1510 voličů bylo stále ještě, ale již naposled, 

rozděleno do tří sborů podle výše daní. Česká strana opět zvítězila ve všech třech 

sborech. Starostou zůstal Vácslav Socha, radními zvoleni advokát dr. František Nevěřil, 

obchodníci Richard Schönhöffer a František Schenk a mlynář Tomáš Zdráhal. 

 

Roku 1906 byla otevřena „První litovelská dámská škola ručních prací“ na Staroměstské 

třídě proti chudobinci (dnes Vítězná ul.), později známá jako "rodinná škola". Učitelkou byla 

Marie Pospíšilová.  

 

Již roku 1892 byl v Litovli ustaven v čele s dr. Smyčkou Národopisný odbor, který začal 

soustřeďovat lidové památky pro připravované muzeum. Když se roku 1900 správa města 

dostala do českých rukou, zřídil 31.   března obecní výbor místopisnou komisi. Protože ale 

město nechtělo být jediným financiérem muzea, iniciovalo přeměnu místopisné komise na 

„Krajinskou muzejní společnost v Litovli“, ta se ustavila 23. 12. 1906. Iniciátorem a prvním 

předsedou byl dr. Jan Smyčka. Do výboru byli zvoleni: Vácslav Socha, dr. Jan Smyčka, dr. 

František Nerad, František Nedoluha, prof. František Hanus a ředitel školy Vlad. Novotný.  
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100 let 

1. 5. 1916 byl poprvé v našich zemích nařízen letní čas, platil do 29. září. Celý život města 

byl poznamenán světovou válkou, takřka každá rodina měla někoho na frontě. Kronikář 

Smyčka kritizuje mravní úpadek ve městě. Starosta vydal zákaz bezdůvodného docházení 

do kasáren pro civilní osoby zejména ženského pohlaví a zapověděl noční toulání. „Přesto 

frejířství stále zde kvete vzdor opatřením městské rady, ježto ty ženské jsou za vojákama 

celý zblázněný.  Večer se to na náměstí jen hemží vojáky a ženskejma a moc památek 

živých tu po vojácích zůstalo.“ Na druhé straně však vojáci, zejména Rusíni vzbuzovali ve 

městě obdiv svým krásným harmonickým zpěvem. 

 

Pramen Čerlinky, tzv. Svatá voda, byl nově upraven. Studánka byla známa odedávna. Už 

v 19. století nechala obchodnice střižním zbožím Šustrová vsadit do pramene dřevěnou 

káď a nad ni keramickou sošku, dílo hrnčíře Stiastka. Na starém obrázku na dubu byl 

znázorněn děj pověsti o pannách, které se koupaly v prameni a tajně je pozoroval Jan 

Šembera Černohorský oblečený v jelení kůži. Myslivcův pes ucítil jelena a pána v kůži 

potrhal. Nyní byly místo rozpadlé kádě zasazeny cementové skruže, nad nimi stříška a 

zasklená skříňka pro sošku P. Marie. Pořízeny byly dvě lavičky a upravena štěrkovaná 

cesta. 

 

11. 9. byly pro válečné rekvizice sejmuty zvony z věží litovelských kostelů. Začalo 

rekvírování nádobí z barevných kovů v domácnostech. Dvacetihaléře „nikláky" nahrazeny 

železnými mincemi. Nedostatek kovů byl tak tísnivý, že byly dány do oběhu papírové 

bankovky v hodnotě 10 krejcarů, dvoukorunové bankovky bylo povoleno půlit a čtvrtit. 

 

95 let  

Roku 1921 největší rozruch ve městě způsobily náboženské boje. Nově vzniklá církev 

československá hájila názor, že kostely nepatří katolické církvi, ale všem občanům města. 

Spory o užívání kostela vyvrcholily 6. 2. 1921 krvavým střetnutím, do Litovle přijelo vojsko. 

 

Nové formy dostával po válce společenský život. Měšťanská beseda se na valné hromadě 

13. března 1921 usnesla, že její původní národně obrozenecký cíl je již dosažen a v 

budoucnu se chce věnovat jen hudební činnosti. Přejmenovala se proto na „Hudební a 

pěvecký spolek Smetana“, do čela byl zvolen profesor dr. Josef Fürst. Nástup byl zahájen 

velkým koncertem z děl Smetany, Fibicha a Beethovena, orchestr a sbor řídil Alois 

Holoubek. 

 

Také Spolek českých žen (dříve Spolek paní a dívek) 9. února ukončil svoji činnost, neboť 

„emancipovaná žena nepotřebuje zvláštního spolku“. Ze zbývajícího spolkového majetku 

byla podarována řada organizací, sirotčinec, Spolek Komenský ve Vídni, zřízena nadace 

na podporu jedné chudé žákyně a „Fond J. Nedoluhové" pro podporu dívčí školy.   

      

24. 8. 1921 vyhořel na Staroměstském náměstí hostinec U Labutě, dříve dům lovčího Petra. 

Kamenná deska s jeho erbem byla umístěna v muzeu. Na místě spáleniště vznikly dva 

nové domy. 
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20. 3. 1921 byla založena tělovýchovná jednota Orel s divadelním odborem.  

 

90 let  

V roce 1926 postihla město dvakrát povodeň. Nejprve v lednu se po deštích Morava vylila 

z břehů a zaplavila město. Velkou vodu zastavily po týdnu mrazy. 16. června potom 

neobyčejně veliká povodeň znovu zaplavila město. Kronikář píše: „V důsledku 

nepřetržitých dešťů rozvodnila se řeka Morava a zaplavila celý kraj tou měrou, že není v 

městě pamětníka takové povodně.“  

 

8. 8. 1926 byly přivezeny a vysvěceny tři nové zvony pro kostel sv. Marka, Marek, František 

a Josef, a ještě týž den zavěšeny na věži. Vyrobila je firma O. Winter v Broumově. Na 

památku byly vydány fotografické snímky zvonů ve formě dopisnice. 

 

Spisovatel Jan Čep vydal první sbírku povídek Dvojí domov. 

 

85 let  

18. 1. 1931 byl předsedou Krajinské muzejní společnosti zvolen Karel Sedlák. Po dr. 

Smyčkovi se nejvíce zasloužil o litovelské muzeum. 

 

29. 3.  zemřel v Praze významný politický pracovník, bývalý ministr financí Kuneš Sonntag. 

 

1. 5. promítalo litovelské legionářské kino první zvukový film "C. k. polní maršálek". 

 

25. 10. se konala slavnost otevření a svěcení sálu Lidového domu v Litovli (bývalé kino). 

 

80 let  

19. 1. 1936 svolal profesor Josef Mazanec ustavující schůzi spolku filatelistů.  

 

28.  5. 1936 byl čestným občanem Litovle jmenován prezident Eduard Beneš. 20. 12. 1939 

mu bylo čestné občanství zrušeno a po válce 21. 6. 1946 opět obnoveno. 

 

Litovelská sladovna procházela ve třicátých letech krizí. Dnem 1. 7. 1936 přešlo vlastnictví 

sladovny na firmu Moragro, obchodní ústředí hospodářských družstev spol. s r.o. v Brně, 

která ji spolu se sladovnou v Prostějově zakoupila z konkurzní podstaty firmy A. Haase 

synové.  

 

Ve svatodušní svátky roku 1936 se v Litovli pod protektorátem ministra školství a vyslance 

království Jugoslávie uskutečnila všenárodní manifestace československo-jihoslovanské 

vzájemnosti. 1. 6. 1936 byla manifestace v Chudobíně a na pravoslavném kostele byla 

odhalena pamětní deska krále Alexandra I. Sjednotitele.  

 

Městská knihovna v Litovli byla od roku 1920 ve školní budově v ulici Komenského. 21. 6. 

1936 potřebovala městská rada uvolnit místnosti pro školu a přestěhovala knihovnu do 

mateřské školky na Starém městě. Celá knihovní rada i s knihovníkem Beckem na protest 

odstoupila a knihovna zůstala uzavřena. Spor mezi městskou a knihovní radou se pak 
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vyřešil až roku 1937, kdy město koupilo z pozůstalosti Sochovu vilu v Husově ulici a umístilo 

sem knihovnu i čítárnu. Novým knihovníkem byl jmenován učitel Josef Vinárek. 

 

Roku 1935 propůjčila městská rada skautům pro klubovnu přízemní místnosti v muzeu. Na 

oslavu nového skautského domova byly ve dnech 1.-3. května 1936 uspořádány skautské 

dny se srazem Wolkerovy župy.  

 

75 let  

Rok 1941 byl rokem válečným. Zhoršovalo se zásobování, chybělo uhlí, ve školách byly od 

prosince 1940 do února 1941 uhelné prázdniny. Žáci si chodili do školy jednou týdně pro 

úkoly. 

 

Pro lepší přehled o pohybu obyvatel byly povinně zavedeny „kennkarty" - průkazy pro 

občany starší 15 let. Dodržování pracovní morálky bylo kontrolováno pracovními knížkami. 

 

Činnost ukončily poslední české společenské organizace. Sokol byl rozpuštěn od 1. 5. 1941, 

zastavena činnost Krajinské muzejní společnosti. Činnost Orla a s ním spřízněných 

organizací byla zastavena policejním nařízením 30. 11. 1941 a jejich majetek zabaven. 

 

Číslem 20 (16. 5. 1941) skončilo i vydávání Litovelského kraje. Tím se do značné míry 

omezily informace o životě města v těchto letech. 

 

Pokračovalo zatýkání občanů, v dubnu byl zatčen známý litovelský sokolský a kulturní 

pracovník Jan Sláma, 25.  11. 1941 ve vězení zahynul. 12. 5. 1941 byl zatčen obchodník 

František Rohleder pro přechovávání zbraní, zahynul v Briegu 12. 5. 1943. Ve dnech 1. a 8. 

10. 1941 byla zatčena větší skupina občanů v rámci tzv. sokolské akce (Cepek, David, 

Helsner, Nemeškal, Strouhal, Šmakal, Tomandl), ze zatčených zahynuli v Osvětimi Jan 

Helsner (20. 11. 1942), Josef Šmakal (18. 3. 1942) a Jaroslav Tomandl (14. 3. 1942). 1. 10. 

1941 byl zatčen i prof. K. Sedlák, propuštěn 25. 11. 1941. Na podzim roku 1941 byli za 

protiněmeckou činnost popraveni v Brně studenti Fest a Šnéberk. 

 

70 let  

11. 1. 1946 udělilo plénum MNV čestné občanství starostovi a dlouholetému představiteli 

lidové strany Msgre. Vincenci Horákovi. 

 

8.-10. 2. postihla Litovel jedna z největších povodní. 

 

První poválečné volby do Ústavodárného národního shromáždění se konaly 26. května 

1946. Ráno v den voleb, píše kronikář, byla dlažba ulic pomalována volebními výzvami, 

čísly kandidátních listin stran a náměstí bylo plno rozhozených letáků. Ve volbách zvítězila 

v Litovli těsně KSČ (777 hlasů) před stranou lidovou (739), národními socialisty (693) a 

sociálními demokraty (579). V celém okrese se lidová strana (9929) dostala před KSČ 

(8329), sociální demokraty a národní socialisty. Předsedou MNV se stal Ing. Jan Cucla 

(národní soc.), místopředsedy Vincenc Urbášek (KSČ) a Vincenc Horák (ČSL). Radními byli 
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za KSČ Fendrych a Koudelková, za ČSL Munzar a Poštulka, za soc. demokraty Nedoma a 

Božek, za národní socialisty A. Němeček. 

 

Během roku 1946 byly obnoveny železniční mosty, zničené na konci války. Nově byla 

postavena stanice Litovel-město a obnoven provoz na trati do Červenky.  

 

60 let  

Hlavní událostí počátku roku 1956 byl XX. sjezd KSSS, kde Chruščov odhalil Stalinovy zločiny. 

I u nás se začalo mluvit o nezákonnosti politických procesů, odstoupil ministr Čepička, ale 

místní poměry to nijak neovlivnilo. Tím méně, že vzápětí došlo k ještě většímu utužení v 

souvislosti s listopadovým povstáním v Maďarsku. Také v Litovli jsme oficiálně odsoudili 

reakční pikle a „šeptanda svedla mnoho neuvědomělých občanů k horečným 

nákupům“.  

 

Kronikář Ondroušek si posteskl: „A přece jest ještě u nás někdy nespokojenost. Je to 

nespokojenost, která vyplývá z neuvědomělosti, egoismu a neznalosti.“ Na projevy 

nespokojenosti reagovala strana vydáním „typizovaného“ projevu pro řečníky na 

schůzích, kde byly fráze, jako: „Lži o bídných poměrech v Čs. republice rozšiřují nepřátelské 

síly a podněcují ke kladení nereálných požadavků. Vycházejí při tom demagogicky z 

našich usnesení a směrnic a všechno to, co jsme si vytýčili žádají uskutečnit. Toto štvaní je 

pro nás nebezpečné. Nepřátelským živlům jde právě o to, podněcovat nové a nové 

požadavky.“ 

 

11 let po válce vláda od 1. 2. 1956 zrušila zákaz stavby soukromých obytných staveb a 

stanovila podmínky pro povolování žádostí o stavbu rodinných domků. Přesto 

předpokládaná výstavba 50 rodinných domků v Litovli nebyla pro nedostatek stavebního 

materiálu povolena.  

 

V roce 1956 se poprvé dostaly do prodeje „speciality", jako anglická slanina, berlínský 

salám, lososová šunka, vaječné těstoviny, mražené ovoce a zelenina, několik druhů 

tavených plnotučných sýrů. V celém okrese bylo za rok prodáno 10 osobních aut a 284 

motocyklů. Ve většině podniků byla zkrácena sobotní pracovní doba do poledne, tj. na 46 

hodin týdně. 

 

16. 6. 1956 byl při Svazarmu ustaven Klub vodních branných sportů. 30. 11. 1961 pak 

vodáci přešli k Tatranu, založili kanoistický oddíl a zaměřili se na závodní činnost. 

 

Mateřské školy byly dosud ve městě dvě, nejstarší na Starém městě, druhá v objektu 

gymnázia. Počátkem října 1956 se mateřská školka z gymnázia přestěhovala do nově 

adaptované budovy v Kollárově ulici (bývalá vila advokáta Kousalíka). Měla 60 dětí a 

ředitelkou byla jmenována vzorná učitelka Anděla Šenkýřová, která přišla z Vidnavy. Třetí 

školka ve městě byla otevřena 10. 12. 1956 v budově Zvláštní školy (nyní praktické na ulici 

Palackého). Ředitelkou se stala Ludmila Hanková. 
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Podle vládního nařízení se konalo ke dni 1. března 1961 sčítání lidu, domů a bytů. Ze 5.087 

obyvatel bylo národnosti české 5.067, slovenské 15, jugoslávské 1, německé 3, řecké 1. V 

roce 1961 bylo uzavřeno 82 sňatků, 2 zlaté svatby a 1 diamantová. 

 

V letech 1961/1965 se výstavba činžovních domů soustředila do stavebních bytových 

družstev, SBD Tesla a SBD Papcel. Prvních 12 bytů (tři bloky), postavených bytovým 

družstvem svépomocí, ještě vycházelo ze stavebních principů padesátých let. Jsou 

dvoupodlažní, cihlové, v každém bloku 4 byty (Sochova ul.).  Zbývající 3 bloky se 66 byty 

už byly panelové (Novosadská ulice), postavené jako podniková výstavba n. p. Papcel. 

Byly to první montované domy v Litovli. 

 

Trvalé problémy zásobování se marně pokoušely řešit čtyři spotřebitelské rady, ustavené 

podle vládního nařízení z 21. 8. 1961. Podle kroniky nebylo možno uspokojit poptávku po 

čočce, olivovém oleji, sardinkách, občas po másle a po chlebu, málo bylo cibule a 

česneku. Před obchody s masem stále stály fronty, pomeranče a citróny byly jen v době 

předvánoční prodávány dětem na poukaz vydaný MěNV. Z průmyslového zboží chyběly 

ledničky, žehličky, televizory, vařiče, izolačky, baterky, porcelánové hrnky, filmy a 

fotopapíry, jízdní kola, pláště a vše na údržbu domů. 

 

50 let  

Roku 1966 byl zřízen automatický telefonní provoz ve směru Litovel-Olomouc (nikoli 

opačně). Pošta zavedla novou službu, tzv. sdružené inkaso pro platby nájemného a 

spojených služeb (elektřina, plyn, rádio, televize, telefon).  

 

18. 2. 1966 byla založena pod patronátem Tesly nová tělovýchovná jednota Supraphon, v 

níž se sloučily vodácké oddíly Svazarmu a Tatranu. Zejména kanoisté dosahovali v těchto 

letech mimořádné úspěchy. 

 

8. 2. 1966 vznikl při turistickém oddíle Tatranu Klub mladých turistů, který se pod vedením J. 

Slavíka a L. Šika vracel ke skautskému programu včetně letních táborů. 

Na Novosadech byl postaven učňovský internát Papcelu.  

 

Od 1. 7. 1966 jednotlivé závody postupně zkracovaly pracovní dobu a zaváděly dvě volné 

soboty v měsíci.  

 

45 let  

Urputný boj mezi stranickými kádry v roce 1971 pomalu končil, vítězové normalizace si 

upevnili pozice, poražení pozbyli stranickou legitimaci. Nyní došlo i na nestraníky, po 

prověrkách muselo změnit zaměstnání množství pracovníků podniků, od vedoucích útvarů 

až po mistry či zaměstnance obchodů a služeb. 5. 3. 1971 konference KSČ „zhodnotila 

krizové období v Litovli“. Novým předsedou městského výboru KSČ se stal Josef Kopečný. 
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Koncem roku 1971 už byla společnost natolik zastrašena, že si znormalizovaná strana 

mohla dovolit odložené „volby". Konaly se 26. a 27. 11. 1971 už opět za plné účasti 4 029 

voličů (nedostavili se pouze dva).  

1. 6. 1971 dokončena tělocvična učňovské školy a most k hlavní budově. 

 

V roce 1971 slavil městský požární sbor 60 let svého trvání a k tomuto jubileu dokončil za 

podpory MěNV rekonstrukci bývalého skladiště na náměstí Svobody na požární zbrojnici. 

Požární techniku sem přestěhovali 12.  srpna 1971 a zavedli stálou službu.  

 

40 let  

Od půlky sedmdesátých let probíhala integrace obcí. Od roku 1975 se k Litovli připojila 

obec Chořelice, k 1. 1. 1976 byly připojeny obce Červenka a Tři Dvory. 

 

V akci „Z“ začala za pomoci závodů a občanů stavba nové školní jídelny při gymnáziu. 

Dosavadní stravovna, jejíž kuchyně byla umístěna v suterénu školy, zcela nevyhovovala 

zvýšeným nárokům jak kapacitou, tak i vybavením. 

 

V roce 1976 město postavilo na Pavlínce „agitační středisko", sloužilo pak mnoho let pro 

schůze organizací Národní fronty, ale hlavně svazákům a pionýrům, později Domu dětí a 

mládeže. Roku 1997 bylo pro havarijní stav zbouráno. 

 

Od školního roku 1976/1977 byla na náměstí zrušena zemědělská škola a do budovy se 

postupně stěhovala internátní škola pro slabozraké. 

 

Po úmrtí J. Kopečného nastoupil od 1. 5.  1976 do funkce ředitele Závodního klubu bývalý 

ředitel ZDŠ Nasobůrky Stanislav Klein. Bylo zde zaměstnáno 12 placených pracovníků. Při 

SZK působily zájmové soubory fotokroužek, Kinemaklub, komorní sdružení, kroužek 

moderního tance, dechovka Haná a taneční orchestr Akcent. 

 

35 let  

Půlka března 1981 přinesla jednu z největších povodní v Litovli. Nejvíce bylo postiženo 

Olomoucké předměstí, Palackého ulice, Cholinská, podniky Tesla a Dřevařské závody, ale 

tradičně i další nízko položené části města, Komárov, Chořelice, Javoříčská ul., Zahradní aj. 

Rozrůstajícímu se sídlišti, kde už stálo osm bloků s 254 byty, musela ustoupit roku 1981 celá 

fronta domů v ulici Vítězná, včetně oblíbené restaurace U Holoubka. Po demolici dostala 

tato část města neobvyklou tvář.  

 

V ulici Vítězná byla také postavena v akci „Z" nová velká mateřská školka pro 90 dětí. 

Velkou část nákladů a řízení stavby nesl koncernový podnik Tesla. Z tohoto důvodu umístil 

do školky 50 % dětí. Ředitelkou se stala Jarmila Dohnálková. Otevřením školky v září 1981 se 

prakticky vyřešil dlouholetý problém s umístěním 3-6 letých dětí v předškolních zařízeních. 

Ve městě bylo nyní 6 školek a dalších 6 v integrovaných obcích. 
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30 let  

Rok 1986, první rok osmé pětiletky, byl opět rokem volebním. Ve dnech 23. a 24. května 8 

296 voličů schválilo poslance do 120 obvodů města. Vybíráni byli podle směrnice o 

zastoupení dělnických profesí a úředníků, žen, lidí do 35 let apod. V předvečer voleb 

agitační dvojice, složené z členů uličních organizací KSČ a občanských výborů, předaly 

do všech domácností agitační letáčky s výzvou, aby převážná část voličů odvolila již v 

první den. Někteří volili manifestačně, jako třeba 32 členek Svazu žen, nebo pedagogičtí 

pracovníci Základní školy. Předsedou MNV zůstal Zdeněk Janků, místopředsedou Lubomír 

Vymětal a tajemnicí JUDr. Helena Grézlová. Členy poslední totalitní rady se stali Blahoslav 

Ambrož, Jaroslav Březina, František Čikl, Jan Dvořák, Jiřina Kozáková, Oldřich Kučera, ing. 

Antonín Lilek, Eva Pajkrová, Rudolf Rosketl a Karel Soukeník. 

 

V červenci 1986 uplynulo sto let od zahájení provozu na státní lokální dráze z Červenky do 

Litovle. Při této příležitosti byla vydána publikace dr. Kollmanna o historii a současnosti 

železniční dopravy na Litovelsku a muzeum uspořádalo výstavu. Vyvrcholením oslav byly 

jízdy historického vlaku z Červenky do Litovle a dále do Mladče ve dnech 28. a 29. června 

1986.  

 

25 let  

Roku 1991 proběhlo sčítání lidu, bytů a domů, připravované už minulý rok a uskutečněné 

1. března 1991. Litovel měla včetně integrovaných obcí 10.013 obyvatel, z toho 4 969 

mužů a 5 044 žen. Dětí do 15 let bylo 2 279, mužů v produktivním věku 3 101, žen 2 763, v 

důchodovém věku mužů 661 a žen 1 209. Již předtím se od 1. 1. 1991 odloučily obce 

Červenka, Haňovice a Pňovice. 

 

V květnu 1991 vešel v platnost dlouho očekávaný zákon o majetku obcí. Litovli se podle 

něj vracela většina majetku, který město vlastnilo v roce 1948. Jednalo se zejména o 

pozemky, lesy a domy s byty. Rozsah tohoto majetku bylo ovšem nutno zjistit a doložit z 

množství dokladů, z katastru nemovitostí, pozemkových knih, zemských desek a dalších 

archivů. Stálo to nemalé úsilí několika let.  

 

15. června 1991 se na ustavující schůzi sešlo 56 bývalých členů Sokola, který obnovil 

činnost a zaregistroval se v olomoucké Smrčkově župě.  

 

1. 12.  Závodní klub převzalo od ROH město, ředitelkou jmenována Jana Konečná. 

 

20 let  

Krádežím se nevyhnula ani sama městská radnice, v pondělí 13. 5. 1996 neznámý zloděj 

ukradl z předsíně starosty na MÚ dva goblény se znaky státu a města. 

 

1. 7. 1996 se litovelský archiv odstěhoval do Olomouce a budovu na náměstí Svobody 

převzalo město. 

 

23. 11. 1996 ve Třech Dvorech otevřena nová firma Orrero na výrobu sýrů typu parmazán. 
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10 let 

16. 1. 2006 ve věku 84 let zemřel Ladislav Havlíček z Vísky (narozen 1. 12. 1921), účastník 

protinacistického boje a Slovenského národního povstání za druhé světové války. 

 

24. 1. 2006 - leden byl poznamenán bohatou sněhovou nadílkou, ve druhé dekádě se 

přidaly mrazy pod 12 stupňů. Po půlce ledna ještě sněhu připadlo a technické služby 

vyvážely hromady sněhu za město. Mráz klesl pod 20 stupňů a překonával dlouholeté 

rekordy. Nejchladnějším dnem bylo úterý 24. ledna, kdy meteorologové naměřili až minus 

26,7 stupně. Další vydatná dávka sněhu pokryla Litovel 7. 2., mrazy potom trochu povolily, 

ale zima se nevzdávala.  

 

11. 3. 2006 Po onemocnění faráře Valuška byla biskupkou Mgr. Janou Šilerovou slavnostně 

vysvěcena v Husově sboru nová farářka Mgr. Lucie Haltofová. Narodila se 23. 6. 1973 

v Třinci, na Karlově univerzitě v Praze vystudovala dva obory, theologii a psychologii. 

 

12. 3. 2006 zemřela učitelka klavíru Věra Kochwasserová v nedožitých 82 letech. Učila na 

hudební škole od roku 1955 s přerušením v letech 1964-1972, kdy provázela manžela na 

nové působiště v Klášterci nad Ohří. Na počátku školního roku 1972 se vrátila do Litovle, 

aby zde vychovala další desítky zdatných klavíristů. Koncem roku 1998 se rozloučila 

s hudební školou, kde působila takřka 42 let. Odešla za synem do Jablunky u Vsetína, kde 

v pensionu po dlouhé nemoci 12. 3. 2006 zemřela.  

 

20. 3. 2006 Ve věku nedožitých 82 let zemřela paní Zdenka Sušlíková, učitelka ve výslužbě, 

členka Českého svazu bojovníků za svobodu, pamětnice javoříčské tragédie. 

 

28. 3. 2006 Jaro ještě přivítala Litovel v bílém, jen velmi pomalu sníh mizel ze silnic a 

trávníků. Když pak 27. 3. začalo vytrvale pršet, Morava rychle stoupla a začala zaplavovat 

město.  V noci 29. 3. už byla zaplavena krajina až po potok Loučka a k ulici Nasobůrské. 

V pátek 31. 3. přidala další příděl vody Moravská Sázava, a pod vodou byly ulice 

Bezručova, cesty k Šargounu a do Rozvadovic. Od 22 hodin hejtman Olomouckého kraje 

vyhlásil pro území Olomouckého kraje „Stav nebezpečí“ na dobu do 7. dubna 2006. 

V sobotu 1. 4. se „na skok“ přiletěl vrtulníkem podívat na zatopenou Litovel premiér 

Paroubek, Litovel byla po čase opět v hlavních zprávách televize. Hladina v 

Moravičanech se držela na 406 cm, u Svatojánského mostu bylo naměřeno 340 cm. Voda 

zaplavila další ulice – Kysucká, Šmakalova, Svatoplukova, odtud voda tekla do pivovaru a 

na Chořelice. Na železniční trati Litovel předměstí – Senice byla přerušena vlaková 

doprava, musela být odpojena trafostanice a přerušena dodávka elektřiny v ulicích 

Svatoplukova, Palackého, Olomoucká. Litovel už byla takřka odříznutá od světa. 

 

20. 6. 2006 Kolaudace a slavnostní předání průmyslové zóny u Nasobůrek. Stavbu 

prováděla firma Zlínstav a.s. Byly postaveny komunikace včetně autobusové zastávky a 

kruhového objezdu při hlavní silnici, inženýrské sítě (plyn, voda, kanalizace, veřejné 

osvětlení). Stavba v ceně 82 mil. Kč byla zahájena na jaře 2005. Stavět zde začnou 

největší podniky Veseta a Tenzo, dále Napo Morava (armatury) a Hejný (výroba lahůdek). 
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1. 8. 2006 Skončilo promítání litovelského kina zejména pro malou návštěvu, ale také pro 

špatný stav budovy. 
Události z historie města vybral Lubomír Šik 

 

4.  POČASÍ    

 Tento rok se začal po teplých Vánocích skutečně zimně, ráno 1. ledna bylo půl 

stupně pod nulou a sněhový poprašek, který se během dne zvýšil asi na 2 centimetry. Zima 

vládne i v prvním týdnu s teplotami u nás do minus sedmi stupňů. Ale první předpověď 

meteorologů pro rok 2016 nevypadá příliš nadějně, zní totiž: zima bez sněhu, studně bez 

vody!  Loňský rok byl nejsušší za 55 let a nejteplejší za 165 let od roku 1850, kdy se začala 

měřit teplota na zeměkouli. A podle expertů je možné, že letošek bude ještě teplejší! 

 Předpokládá se, že teploty na Zemi dále porostou. Nebudou ale největším 

problémem, který střední Evropě hrozí. Je jím další zima bez sněhu a české vodohospodáře 

čekají problémy, protože půjde o čtvrtou zimu za sebou. Už vloni na některých místech 

Česka vysychaly studně, ale Česko jako celek se se suchem dokázalo poměrně dobře 

vypořádat. Problémy by se netýkaly velkých vodárenských systémů, ty by to asi nějak 

zvládly, ale bylo by daleko více lidí, které by nedostatek vody postihl.  Šlo by zejména o 

oblasti jižní Moravy, Pardubicka, Královéhradecka a celého středního Polabí.  Proto nejen 

vodohospodáři hledí do dalších měsíců s obavami.  

Je tu skutečně změna klimatu, a ani v dalších letech to nebude jiné. Naopak 

extrémních situací bude přibývat a budou ještě intenzivnější. Vypadá to tak, že ani letos 

úsilí kronikáře o minimalizaci kapitoly o počasí nebude úspěšné?   

První týden roku byl mrazivý, sněhu bylo nakonec před oblevou o víkendu kolem 

pěti centimetrů, jednou zahrozila ledovka, ale jinak byla zima v normálu, mimo desítek 

výjezdů záchranné služby a několika dopravních nehod. Na horách však panovaly 

výborné lyžařské podmínky, v nížinách vítr nestačil na znečištěné ovzduší i ve větších 

městech Olomouckého kraje. My v Litovli si dýcháme bez potíží, někdy se pouze objeví 

ranní mlhy. 

Týden od 18. do 24. ledna byl naplněn změnami -  od mrazů, které i u nás 

dosahovaly hodnot kolem -13 °C, k hustému sněžení, kdy ke konci týdne napadlo asi 7–8 

cm sněhu, k nedělní oblevě, kdy se teploty toulaly kolem nuly. Technické služby se ve 

městě nezastavily, shrabovaly, solily a zprůjezdňovaly komunikace, jak se dalo. Asi to 

nebylo to nejhorší?  V horských oblastech u nás a za oceánem v USA si zažívali sněhové 

horory.  

Jak to bude dál, přibližuje titulek novin: Zima na dlouhou dobu skončila. Prý 

v nadcházejících čtyřech týdnech se bude teplota pohybovat přes den kolem pěti stupňů 

nad nulou a v noci se jen mírně dostávat pod bod mrazu. Konec ledna a týden po 

polovině února pak mají být srážkově nadprůměrné? 

Na konci ledna sníh dostal pořádně zabrat, ale hory zatím oblevě odolávají.  Areály 

těží ze zásob technického sněhu, který se podařilo vyrobit v uplynulých mrazivých dnech.  

Letošní zima bude opravdu jen „týdenní“ – tj. jeden týden skutečně mrazivé zimy a dost. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 47 

Podle aktuální měsíční předpovědi meteorologů se nízké teploty v únoru nevrátí a teplé 

počasí z konce ledna bude pokračovat i v první půlce měsíce.  Přestože se ve druhé 

polovině ochladí a má vydatně pršet, teploty by neměly klesnout pod nulu, i když 

průměrná únorová teplota v Česku činí - 0,7 °C. 

Na konci druhého únorového týdne se alespoň do Jeseníků vrátila pořádná zima a 

ve vrcholových partiích napadlo do patnácti centimetrů sněhu. Tak děti z našeho kraje, 

kterým začaly jarní prázdniny, mohly vyrazit za zimními radovánkami (i když jen do nejvýše 

položených středisek, kde si mohou komfortně zalyžovat). Ale pozor!  Horská služba 

vyhlásila v Jeseníkách druhý stupeň lavinového nebezpečí, protože sněžení provázel silný 

vítr a na závětrných svazích se vyskytují nestabilní místa. V závěru následujícího týdne je 

však po idyle – místo sněhu déšť a úplně celé Jeseníky zasáhla obleva a pršelo i v horských 

partiích Šeráku, Červenohorského sedla, Přemyslova i Petříkova. Vlekaři se důvodně 

obávají, že takové počasí neustojí a budou muset ukončit sezónu předčasně. A my zase 

s obavami sledujeme, jak stoupá hladina Moravy a modlíme se za ochlazení.  

Ačkoliv v řekách na území Olomouckého kraje byl po mimořádně suchém loňském 

roce stav hladin hluboko pod normálem, vydatný liják 18. února způsobil, že vteřinové 

průtoky se během noci zvedly dvakrát až čtyřikrát. Srážky sice přispěly ke zlepšení stavu 

povrchových vod, u vod podzemních je stále situace podnormální.  Na některých místech 

spadlo až 30 milimetrů srážek za 24 hodin, což potěšilo především rybáře, kterým poslední 

deště pomohly rychle doplnit stav vody v mnoha rybnících.  Vydatný déšť přivítali také 

zemědělci.  I když by spíše brali více sněhu a pomalé jarní tání, přece jen i tyto deště 

udělaly dobrou práci, protože půda je už rozmrzlá, voda se dobře vsakuje a snižuje tak 

loňský deficit. Morava u nás zahrozila, ale po 3 dnech bylo odvoláno nebezpečí možných 

povodní a situace se uklidnila. Přesto o víkendu 20. a 21. 2.  byl v Moravičanech vyhlášen 

první stupeň povodňové aktivity. U Svatojánu ale bude nutno odstranit nahromaděné 

větve a kmeny a dát vodě volný průtok. 

Mimořádně teplé pondělí přineslo teplotní rekordy na téměř polovinu 

meteorologických stanic (67 ze 141), a tabulky s historickými záznamy se zase přepisovaly. 

Jaro na konci února! V Lednici (to je ale paradox!) naměřili 18,3 °C, nejvyšší teplotu, která 

tu byla kdy v tento den naměřena, ale i u nás v Litovli to bylo 15,8 °C! A hned v dalších 

dnech abychom se báli mrazů!  

Prý poslední záchvěv zimy, ale to už tu bylo! Ta se rozhodla ukázat v plné síle právě 

na počátku jarního měsíce března. Sněží, chumelí v celé republice, padají stromy a větve, 

nedostává se elektřiny, vlaky, podobně jako kamiony v kopcích stojí, a i u nás v Litovli 

napadl 1. března sníh (i když jen symbolické 3–4 cm). Sníh je těžký i mokrý a všude působí 

polomy, a padlé stromy v lesních úsecích mohou zatarasit silnice, naštěstí ne u nás! Věřme, 

že zhruba od 15. března má panovat jarní počasí a v klidu vysévejme papriky a rajčata, 

zatím ale jen do truhlíků za okny!      

Kdo uvěřil, litoval! Den před uvedeným datem se do Čech, ale zejména na sever 

Moravy, na krátký čas vrátila zima. Takže milovníky zimních sportů čekala nová várka 

čerstvého sněhu, řidiče na mnoha místech naopak nepříjemné chvíle na zasněžených 

silnicích. Naštěstí sníh dlouho nevydržel. Na konci třetího březnového týdne se teploty přes 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 48 

den přehouply přes deset stupňů a byly krásné slunečné dny. Následuje proměnlivá 

oblačnost, v noci mírně mrzne a někdy se objevuje zatažená obloha i mírný déšť. Na 

Velikonoce je předpovídáno oteplení, prý bude až patnáct stupňů?   

 A ona je to pravda!  Velikonoční počasí znamená pravé jaro – začal k nám proudit 

teplejší, ale rovněž vlhčí vzduch od jihozápadu a konec března jako by chtěl definitivně 

potvrdit, že jaro už začalo. Na horách zima ještě zdaleka nekončí, sněhu je dost. Že se 

zima ještě nevzdala nás přesvědčilo aprílové počasí na „apríla“, a další ráno mrazík kolem 

dvou pod nulou. Ale to byl asi poslední výkřik zimy, ve druhém dubnovém týdnu jsou vidět 

rozkvétající stromy a keře u kterých to jen bzučí, teploty nad dvacet stupňů a lidé v košilích 

s krátkými rukávy a v kraťasech.  Na začátku druhého dubnového týdne padají i historické 

rekordy, když 4. 4. na 46 stanicích měřících déle než 30 let (a i u nás) bylo skoro 24 °C 

(nejvíce v Karviné 25,8 °C). Bohužel vše mělo jen třídenní trvání a je tu chladno a déšť, 

naštěstí jen přechodně!  

První i druhý dubnový týden byl teplotně nad průměrem, teploty se dostávaly nad 

dvacítku, ale ve srovnání s jinými roky byl začátek měsíce deštivější. Počasí bylo hodně 

proměnlivé, a třetí dubnový víkend vyloženě sychravý. Deště vydatně pomáhají 

zemědělcům i řekám v kraji, které si díky nim vylepšily stavy. Experti ale varují, že ani tyto 

srážky nejsou zárukou toho, že se extrémní sucho, jaké udeřilo loni, nebude v létě 

opakovat.  Někde je dokonce až trojnásobek vody než obvykle, klíčové zásoby 

podzemních vod se ale nijak výrazně nevylepšily. Deficit nadále trvá a situaci nezlepší ani 

jarní tání na horách, zima byla totiž prakticky beze sněhu. Hrozbou může být režim 

opakovaného výskytu tlakových výší nad střední Evropou, projevující se prakticky od 

konce zimy 2015. V našem kraji jsou problematické zejména lokality, kde dochází 

k rychlejší ztrátě povrchových a podzemních vod, tj. na níže položených místech nebo 

podhorských oblastech orientovaných k jihu a jihozápadu.  U nás tento efekt ještě 

umocňuje lokální výskyt štěrků v geologickém podloží, kde jde o rychlou ztrátu vody 

výparem či průsakem. Pro zásobování pitnou vodou má naše vodárenská společnost 

zdrojů dostatek, ale v případě sucha mohou potíže nastat, spíše však v malých místních 

vodovodech.  

Ministerstvo životního prostředí přijalo rozhodnutí posílat peníze těm, kteří vodou 

neplýtvají, a patrně již letos přerozdělí stamiliony na projekt „Modrá úsporám“ na nádrže 

na dešťovou vodu a zahradní jezírka, aby tak zmírnilo dopady sucha a zamezilo plýtvání 

pitnou vodou. Peníze by dostaly obce a později i běžní majitelé domů nebo zahrad. 

Kromě toho už stát nyní posílá miliardy zemědělcům či lesníkům na stovky drobných 

projektů, které mají zadržovat vodu v krajině, zmírňovat následky přívalových dešťů či 

erozi. Do roku 2020 přerozdělí asi 10 miliard korun na tento boj se suchem.  

Blížíme se ke konci dubna, a dobré to není.  Jaro se sice hlásí, ale o sobě dává 

vědět i zima a čtvrtý dubnový týden je opravdu spíše podobný březnu či konci února.  

České hory zasypal sníh, a i v našich Jeseníkách je ho více než 10 cm a řidiči jsou zoufalí. 

Stejně jsou na tom i zahrádkáři – denně stěhujeme papriky i rajčata ze skleníků do budov a 

zakrýváme rané brambory (ale stejně už místy připomínají tabák!).  I u nás je pod nulou – 

26. 4. byly minus dva, a o dva dny později minus jeden. Návrat teplot pod bod mrazu 

přinesl starosti i pěstitelům, a pokud bude mrazivých dní více, je ohrožena letošní úroda 
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ovoce, především peckovin. Jednu takovou noc sice dokážou rozkvetlé stromy ustát bez 

větších škod, ale pokračování mrazů likviduje na jižní Moravě meruňky, broskve a kvetoucí 

třešně. Pokud by klesly teploty pod minus čtyři stupně, vážné škody může způsobit i jedna 

jediná mrazivá noc.  

A je to tady! Propad ve sklizni o šedesát až sedmdesát procent a milionové škody! 

Pěstitelé ovoce na střední Moravě letos očekávají doslova meruňkovou bídu, mrazy 

z prvního květnového týdne je totálně zničily, ale také švestky, hrušně či některé z jabloní. 

Ztráty budou rovněž na řepce a cukrové řepě, broskve či chmelnice v regionu naopak 

mrazivé počasí přečkaly bez úhony. Mrazy klesající až k minus pěti stupňům likvidovaly i 

jihomoravské vinice. Meruňkovice tak zřejmě stoupne na ceně, protože oblíbená 

peckovina dopadla z ovocných stromů nejhůř. Ovocnáři tvrdí, že za posledních šest let je 

to už potřetí, kdy úrodu významně snižují jarní mrazy. Splakali jsme i u nás v Litovli, a i 

kronikář nenašel na meruňce jediný nespálený květ! Odnesly to i ořechy. Země pod nimi 

se pokryla černými spálenými květy a ořechy se pak daly spočítat na prstech jedné ruky 

(ze 2 velkých stromů).  

Druhý květnový víkend byl slunečný, a tak se pouť na Starém městě vydařila, i když 

v dalších dnech jsme se tepla nedočkali, a do konce května se asi jen tak nedočkáme.  

„Zmrzlíci“ překvapili sice chladnějším, ale ne vyloženě studeným počasím. Případní 

výletníci silně pocítili nárazy studeného větru a víkendové teploty se jen ztuha škrábaly 

nad deset stupňů.  A nezahřáli jsme se ani ve třetím květnovém týdnu, kdy panovaly 

podprůměrné teploty, což není vůbec obvyklé. Běžně bývá touto dobou jasné slunečné 

počasí s bezmála letními teplotami, které většinou vyústí v medardovské deště kolem 8. 

června, což je důsledkem prohřívání evropské pevniny. Srážky předpovídají 

meteorologové průměrné, sušší počasí by mohlo být koncem května. 

Třetí květnový týden začal studenou frontou a padaly i kroupy o velikosti hrášku, 

obratem se obloha proslunila, a dny okolo víkendu 21. 5. bylo možno označit dokonce za 

tropické.   

Ale po tropech přišly bouře a západ Česka s Vysočinou plně zasáhly včetně blesků, 

přívalového deště, krup a silného větru. Zvlněná studená fronta ukázala, co umí, a 

výstraha meteorologů hovořila i o možnostech zatopení níže položených míst včetně 

sklepů. Důrazně doporučili i zajištění oken, dveří, odstranění nebo upevnění volně 

položených předmětů.  Zatímco ale nám na Moravě v prvních dnech posledního 

květnového víkendu nad hlavami zářilo slunce, v Čechách lidé nevěřícně sledovali závěje 

ledových krup. Na svědomí to měly dvě takzvané supercelární bouře v jižních Čechách, 

které se navíc postupně spojily.  Krupobití bylo neobvyklé, kroupy o průměru kolem čtyř 

centimetrů rozbily všechno a auto jimi zasažené vypadalo jako rozstřílené samopalem! 

Závěje krup byly až půlmetrové!!  

Poslední květnový víkend to dovršil. Na mnoha místech bouřilo, na Českokrumlovsku 

bylo lokální krupobití, kdy padaly kroupy velikosti holubích vajec. V obci Malonty rozbily 

okna a tašky na střechách, ale také 3 čápy – samici se dvěma mláďaty. Za 15 minut tu 

napadlo až 20 cm krup, které místní museli odstranit pluhem.  Ani u nás nebyl klid. Ze 

soboty na neděli (27. – 28. 5.) se přihnaly během dvou hodin 4 bouře, napadlo 35 mm 
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srážek. Naštěstí se to v Litovli obešlo bez krup, a tak budoucí úroda zeleniny je 

zachráněna!  Neděle už byla klidná, a aby bylo paradoxů více, následovala „tropická 

noc“ s teplotou okolo 20 °C.  V regionu museli hasiči kvůli bouřce o víkendu desetkrát do 

terénu k popadaným stromům či zaneseným okapovým rourám na střechách, v Jeseníku 

zabezpečit rodinné domy před zaplavením. 

„Bouřka století“ – Město Albrechtice u Krnova se 31. 5. zapsalo do historie české 

meteorologie. Za pár desítek minut tu napršelo tolik vody, že to žádný Čech nemůže 

pamatovat, protože takhle intenzivní déšť se neopakuje ani jednou za sto let. Za hodinu 

tady napršelo 120 mm vody, z toho 80 za pouhých dvacet minut. Do toho ještě padaly i 

kroupy! Ve dnech kolem konce měsíce prožívá nejen Česko, ale i značná část starého 

kontinentu unikátní přírodní úkaz, ve kterém se sešlo několik přírodních jevů. Venku je 

vedro, vlhko jako někde v tropech, bezvětří, a nad širším územím střední Evropy se drží 

oblast nižšího tlaku vzduchu = ideální podmínky pro vznik nárazových superbouřek. Ve 

vzduchu je dosti energie, aby bouře byly mohutné a intenzivní, vlhkost pak způsobuje, že 

jsou i nebývale prudké.  A jsou tu extrémy s přívaly vody, které trápí nás, Německo, Polsko i 

Slovensko. V Bavorsku utonulo již 11 lidí, do měst na severu Bádenska-Würtenberska 

z rozvodněných řek vtrhla doslova tsunami, ničící vše na svojí cestě a hravě odnášející i 

velká auta! Tak, to jsou přívalové neboli bleskové povodně!   

Bouřlivé počasí, které trápilo velkou část Česka, se v prvních červnových dnech 

uklidnilo. Někde sice zabouřilo, ovšem ne s takovou intenzitou jako na konci května. 

V očekávání jsou teplé a deštivé dny. Po první dva týdny má být nadprůměrné teplo, pak 

se má mírně ochladit a teploty klesnout k průměru, což je zhruba 16 °. Dlouhodobá 

průměrná teplota v Česku v období od 30. května do 26. června je 15,9 °C. Prázdniny sice 

mají začít deštěm, ale jinak tedy příjemnými teplotami.  Hladiny řek a potoků, které se 

v minulých dnech zvedly, postupně klesají, ale v případě dalších bouřek či silnějších dešťů 

může lokálně docházet ke zvýšení hladiny zejména u menších toků.  

Obce se spíše sucha bojí, protože se z toho extrémního loňského, ani po těchto 

vydatných deštích Česko nevzpamatovalo. Podle expertů se navíc bude „suchý scénář“ 

opakovat, a tak se obce a města chystají na nejhorší. Hodně z nich pomocí vrtů hledá 

vodu hluboko pod zemí, rozšiřuje či opravuje vodovodní potrubí, vymýšlí, jak využít vodu 

dešťovou, plánují, odkud přivézt cisterny, a také se chystají zakázat lidem zalévat zahrady 

či napouštět bazény. Někde to už de facto platí nepřetržitě od loňského léta, a obce se 

potýkají s tím, že lidé zákazy ignorují i při tom největším suchu! Je známo, že hladina 

podzemních vod dlouhodobě klesá a například v dubnu dosahovalo normálního stavu jen 

44 % vrtů. Nespoléhejme se tedy, že neutěšenou situaci podzemních vod a řek napraví 

přívalové srážky – situace je vážná až kritická. Něco zásadního se s tím už musí začít dělat 

(v Litovli se o to už pokoušíme vrty). 

Protože Litovelané mají své „Ostende“ především na nákelské pískovně, uvádím 

zajímavá fakta uveřejněná v tisku. Neobvyklým výsledkem skončil přírodovědecký 

průzkum ve štěrkopískovně Náklo a v blízkém okolí. Odborníci z České společnosti 

ornitologické (ČSO) zjistili, že těžba paradoxně vytváří dobré podmínky pro řadu 

ohrožených druhů. Na poměrně malé ploše se podařilo najít unikátní stanoviště, jež těžbou 

vznikají. Jsou to na živiny chudé a obnažené substráty, které vznikají po vytěžení písku 
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ukládáním velice jemného materiálu, jenž po jeho vyprání zbude. Těžba písku tak 

částečně supluje činnost řek, kdy se řeka volně rozlévá do krajiny a tvoří meandry se 

štěrkopísčitými sedimenty.  Na nedalekém poli a v lesíku našli jen běžné druhy, ale území 

štěrkovny hostilo ohrožená a druhově mnohem bohatší složení motýlů, brouků, plazů, 

obojživelníků i rostlin. A to jich tady našli na 329! Nákelská pískovna je tedy plná života, a je 

schválen projekt chránící a podporující druhy tady nalezené.   

Čtvrtý červnový týden ukázal několik skutečností – první letní i nejdelší den a to, že 

letošní jaro bylo štědře protkané bouřemi a supercelami. To jsou zvláštní bouřkové systémy, 

které připomínají vzdušný vír a mohou z něj vznikat tromby nebo tornáda. A na konci 

týdne červnové vedro trhá rekordy. Jen 23. 6. jich padlo patnáct, a dokonce i u nás se 

teplota dostala na 30,7 °C. Více bylo v Olomouci (31,9 °C) a v Pasece u Uničova dokonce 

padl třináct let starý rekord, když se vzduch ohřál na 31,7 °. Další den byl podobný, ale 

víkend naštěstí chladnější a „vysoký stupeň nebezpečí“ před vysokými teplotami, 

bouřkami a krupobitím jako výstraha vyhlášená meteorology v Litovli neplatil.  

Od tropických veder kolem pětatřiceti stupňů, k prudkým bouřkám a krupobití, 

které po sobě zanechávaly zejména v Čechách polámané stromy a zatopené sklepy, 

zase zpátky k normálu. Předpovědi tentokrát meteorologům vyšly dokonale, a pokud se 

jejich odhad opět vyplní, počasí se na první půlku letošních prázdnin uklidní, teploty se 

vrátí k hodnotám běžným pro toto období – denní kolem pětadvaceti, noční dvanácti – 

což představuje celodenní průměr 18 °C. Bouřky a silné přeháňky by se měly objevovat 

jen lokálně, i když průtrže vyloučit nelze. Mělo by za tuto dobu spadnout asi 81 milimetrů 

srážek – to by šlo!     

O prvním červencovém víkendu se opět čerti ženili – bouřky se točily kolem Litovle, 

liják byl silný, a i během noci pršelo (celkem 30 mm). V tábořišti na Nových Mlýnech spadl 

strom na stany a poranil nohu muži, kterého museli mohelničtí záchranáři převézt do 

olomoucké fakultní nemocnice. Vytrvalý déšť ovlivnil i konání 28. velkého třídvorského 

karnevalu, který musel být tento den odvolán, a za menší účasti se konal až v pondělí 4. 7., 

před státními svátky. Celý „sváteční týden“ byl slunečný, ovšem s občasnými bouřkami 

nebo přeháňkami, které se nevyhnuly ani nám. Takže prázdniny začaly třicítkami k velké 

radosti žáků a studentů, a také vedení TS Litovel, protože koupaliště praská ve švech! 

Rostou! Výprava do lesa se aktuálně vyplatí – houby rostou, a to hodně. Bohatou 

úrodu způsobily častější srážky i teplé počasí, a tak úlovky lze najít v listnatých lesích, ve 

vyhřátých polohách na kraji lesů nebo na hrázích rybníků. Kromě vlhka a tepla houbám 

prospělo i pozvolné jarní oteplování, díky kterému měla podhoubí dostatek času, aby 

pořádně narostla. Nejčastějším hřibem je nyní hřib kovář, křemenáč, ale dá se narazit i na 

kozáky či praváky. Tak honem košíky a hurá do Slavětína! 

Ve čtvrtek 7. 7. bylo možno v noci na nebi zaznamenat neobvyklý jev. Při 

projasněné obloze se kolem 23. hodiny objevily svítící oblaky, v odborné literatuře známé 

jako noctilucent clouds. Objevují se jen v období letního slunovratu, kdy je slunce nízko 

nad obzorem, a jsou tvořeny krystalky zmrzlé vody ve výškách kolem devadesáti kilometrů, 

a tudíž nejsou moc prozkoumané.   
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Třetí červencový týden – to bylo něco! V pondělí jsme si užívali „tropy“ se vším 

všudy! Vedro bylo i u nás rekordní (34 °C), vystřídala ho pořádná bouřka doprovázená 

silným větrem, a napršelo 44 mm srážek. V dalších dnech se ale propadly pod dvacet 

stupňů, takže v pátek 15. 7. u nás byla těch stupňů přesně polovina (17 °C)!  A aby se to 

nepletlo, na ten čtvrtý týden jsou hlášena tropická horka s teplotou přes třicítku, a teprve 

poté normální letní počasí až do konce měsíce. V tom, aby se koza vyznala! 

Ač by se mohlo zdát, že silné dešťové přeháňky a bouřky v posledních dnech 

pomohly zvednout hladiny řek i podzemních vod, podle odborníků to tak není.  Sucho 

hrozí stále, protože většina toků je hluboko pod normálem.  Trošku jsme si sice polepšili i u 

nás, na hlavním toku pod Svatojánem to vypadalo, jako by tu dokonce tekla řeka. Šlo 

ovšem o velmi krátké lokální deště nebo bouřky, a ty neměly nijak zásadní význam pro 

podzemní vody. Proto i Povodí Moravy vnímalo změnu stavu jen jako krátkodobé zlepšení. 

Podle vodohospodářů v našem kraji citelně chybí přehrady, jež by umožňovaly vylepšovat 

průtoky odpouštěním vody z nádrží. Dlouhodobé sucho mělo velmi nepříznivý dopad na 

stromy v lesích a zhoršilo jejich zdravotní stav. Nejhorší situace je na Šternbersku, kde už 

kvůli napadení kůrovcem musely k zemi tisíce stromů. Naopak někteří zemědělci jsou se 

současným vydatným deštěm spokojeni – prý má blahodárný vliv na chmel, výrazně 

pomůže i kukuřici, cukrovce a dalším plodinám. Naopak na blížící se žně zemědělci budou 

potřebovat sucho! Zatím není v regionu hlášen problém se zásobováním města a obcí 

pitnou vodou a žádné omezování v používání pitné vody se nepředpokládá. 

Poslední červencový týden skutečně začal bouřlivě, alespoň pokud jde o počasí. 

Pršelo vydatně, někde šlo dokonce o přívalové deště se spadem kolem 30 litrů na metr 

čtvereční s následkem zatopení sklepů a zvednutí hladin potoků či menších řek a 

zatopením jindy vyschlých koryt. Bouřky také doprovázel silný vítr o rychlosti kolem 25 

metrů za vteřinu, který komplikoval dopravu zejména v lesnatých a horských úsecích. Je 

teplo, deštivo, vlhko, a to je dárek pro houbaře jako ideální podmínky pro růst hub.  Úlovky 

od Střemeníčka, Slavětína a Kovářova to dokazují! Letos snad nahradíme loňský výpadek 

bohatou nadílkou?  

Závěr měsíce července, konec jeho posledního týdne byl jako z hororu. V sobotu 

30. 7. se k nám 5x vrátila bouřka, napršelo 85 mm srážek a při té nejintenzivnější 18 mm za 

pouhých 20 minut. Červenec se celý pochlapil se svými 146 mm oproti loňsku, kdy jich bylo 

jen 27! Bouřky tak utnuly české tropy a druhá půlka prázdnin má být přípravou na podzim. 

Bude kolem 25 °C, tzn., že by nás v srpnu již tropické teploty měly minout.     

Kdo si dovolenou v Česku nechal na druhý srpnový týden, víc než plavek si užil 

pláštěnku, mikinu či tričko s dlouhým rukávem. Z třicítek se na celém území ochladilo o 

více než deset stupňů a jsou tu opět deště a bouřky. Ani v dalších týdnech zbývajících do 

konce prázdnin prý žádná silná vedra nedorazí, ale teploty se vrátí k přijatelnějšímu 

průměru kolem 24 °C, a vydržet by měly až do září.  

Tak to je bomba! Takhle nízkou teplotu nejstarší česká meteorologická stanice 

v pražském Klementinu ve čtvrtek 11. srpna ještě nezaznamenala, a to funguje již 264 let! 

Padl historický rekord, když bylo pouhých 10 stupňů Celsia. A to nemluvím o Litovli, kde 

jsme měli 8,7 °C!! Na horách bylo dokonce pod nulou, ale ani v srpnu to tady zase takový 
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extrém není. Počasí několika dní ovlivnila studená fronta od severozápadu, a když se 

k tomu přidala jasná obloha, teploty šly navzdory srpnovému létu dolů. Druhý srpnový 

týden měl vůbec zajímavý vývoj – v pondělí stoupaly teploty až k 30 stupňům díky 

proudění teplého vzduchu od jihozápadu a ve středu už teploměry ukazovaly úplně jiná 

čísla – rozdíl byl nebývalý – až 18 stupňů!  Počasí letošního léta se mění vlastně každé čtyři 

dny, ale my jsme si za poslední roky od toho nějak odvykli, zhýčkaní teplými léty. To loňské 

bylo dokonce extrémní.  Ale je to pochopitelné, naposledy bylo léto takhle proměnlivé 

před čtrnácti lety, v roce 2002. Uklidněme se, ač může někomu připadat počasí letošního 

srpna neobvyklé. Z průměru se nijak nevymyká – jak teplotně, tak množstvím napršené 

vody.     

Na konci třetího srpnového týdne, kdy končí olympiáda, je tam počasí velmi 

podobné tomu, které panuje v Česku, ačkoliv v Brazílii je vlastně momentálně podle 

kalendáře zima. Sportovci bojovali o medaile při teplotách do 26 °C, jen občas je potrápil 

vítr a déšť, jako u nás.  Předposlední týden je na sluneční svit nejbohatší z celých prázdnin, 

téměř 75 hodin. Den se sice krátí, ale slunce přibývá, a teď svítí nejdéle.  A poslední 

prázdninový víkend byl jedním z nejhezčích za celé léto. I koupání ještě bylo skvělé, 

teploty nutily meteorology opět přepisovat tabulky rekordů na pětině stanic (51 

z celkových 237), většinou na západě republiky. Příčinou vysokých teplot byl příliv horkého 

vzduchu za západní Evropy, kde se potýkají s rekordními vedry. K ránu se ale citelně 

ochlazuje, protože na rozdíl od června a července se už stmívá dříve a vzduch se stihne 

hodně ochladit. 

Koupání ještě v září? Letos by to mohlo vyjít! S příchodem září lidé jaksi ze zvyku už 

vyklízejí koupaliště, ale tentokrát se plavky ještě budou hodit. Pokud se naplní předpověď 

meteorologů, má být první měsíc po prázdninách ještě příjemně teplý. Musíme si ale 

odmyslet studenější noci a chladná rána, pak jsme se již o druhém víkendu dočkali 

třicetistupňových teplot, a i naše koupaliště trhalo rekordy.  Teplo sice lákalo do bazénů, 

ale mělo i jednu nevýhodu – přestaly růst houby. Potom sice teploty šly dolů, zhruba 

k osmnácti, a pak ke konci měsíce i ke čtrnácti. Ale přihlásilo se babí léto, které přinesla 

rozsáhlá anticyklona nad střední Evropou. Začalo období suchého, málo větrného, 

slunného a velmi teplého počasí, i když někdy do něj promluvily tlakové níže z hurikánů 

v tropickém pásu nad Atlantikem. To předpovědi o krásném září někdy dost nabouralo.   

 

Zprávy o pokořených teplotních rekordech přestaly mít v září sebemenší nádech 

senzace. Vždyť i když se ve druhé polovině měsíce ochladilo, i tak se držely nadprůměrné 

teploty, ovšem pršelo méně, než bývá v tomto ročním období obvyklé. Deficit vláhy 

pokračoval a tím i riziko vzniku požárů.  

Pravidelně se opakující několikadenní slunečné a teplé období kolem 7. září 

nazývají meteorologové mariánské léto, které pak střídá takzvané ludmilsko-matoušské 

pozdní léto, charakteristické výraznými teplotními výkyvy. Po jeho uplynutí teprve 

nastupuje nejznámější období časného podzimu – babí léto. Je to záležitost první části 

podzimu, tedy následuje až po podzimní rovnodennosti i když jej lidé často zaměňují 

s létem mariánským. Tolik pro poučení ze staletého vývoje zářijového počasí.  
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Jako na kolotoči – vlnu veder vystřídalo o třetím zářijovém víkendu typické podzimní 

počasí. Vedra spíše typická pro prázdninové měsíce přepsala sice na řadě stanic teplotní 

rekordy, ale nyní nastal pořádný zlom s výrazným ochlazením.  Teploty nejsou vyšší než 15 

až 19 °C, vracejí se do průměru. Množství srážek by se prý v následujících čtyřech týdnech 

nemělo vymykat z hodnot typických pro toto období, takže z hub bude „houby“! 

  

Skutečný kolotoč, ale příjemný! Letošní podzim má nakročeno k tomu, že bude 

úplně ukázkový. Jen o něco teplejší než obvykle. Září bylo sedmnácti průměrnými stupni 

Celsia dokonce o tři stupně teplejší než to loňské, a ještě 15. září rtuť teploměru překročila 

třicítku. „Modelová tvář“ podzimu má prý pokračovat i následující měsíc a také říjen by 

měl být teplotně nad normálem.   

 Podzim nám vyzrál do podoby zcela typické. Vrchovatě se naplnila závěrečná 

etapa letního počasí „mariánského léta“ kolem jejího svátku 12. září, i když se o nocích 

hodně ochladilo. Ukončila ho ale studená fronta s bouřkami, která přecházela území 

počínaje víkendem 17. září. Stejně předpisově probíhá i léto babí. Přízvisko „babí“ mají na 

svědomí pavouci, kteří tou dobou dospívají, a tak se vzduchem vznášejí jejich vlákna, 

připomínající vlasy babiček. Podzim sice bývá značně rozmanitý, babí léto však patří 

k opakujícím se jevům, kterým se říká povětrnostní singularita. Jen pro zajímavost – na 

severoamerickém kontinentu se pro tento typ počasí vžil název indiánské léto. 

Všeho do času! Bobr Cup 1. října se štěstím chytil poslední krásný den babího léta, 

ale navečer se již zatáhlo, ochladilo se, a z neděle na pondělí začalo pršet.  

Meteorologové   po tomto ochlazení počítají i s dalším poklesem teplot, a tak začátek 

října přinesl do Česka sychravý podzim provázený velkým množstvím přeháněk a 

občasnými bouřkami.  Výkyvy teplot budou prý pokračovat, a dostanou se hluboko pod 

průměr. Hlavně se však máme „těšit“ na spoustu vody padající z nebe, protože celkově 

zůstane měsíc nadprůměrně deštivým (průměrná hodnota srážek pro říjen je pro Česko 37 

mm). 

To je veleskok z babího léta!  Ve středu 5. 10. mají za sebou první sněžení Jeseníky (o 

10 dnů dříve než loni). Vrcholky hor a hřebenové partie nad 1 000 m jsou pokryty 10 cm 

mokrého sněhu, a silničáři vyjeli do terénu. U nás dole je deštivo, vlezlá zima, ráno bylo jen 

málo přes čtyři stupně. Fouká silný vítr, láme větve a meteorologové doporučují, aby lidé 

omezili vstup do lesů a na hřebeny hor.    

O dalším víkendu vodáci symbolicky zamykali řeky, zima začala být na dohled. Blížit 

se však bude zvolna. Průměrné denní teploty se pohybují kolem jedenácti stupňů Celsia, 

počasí je umírněné, nejnižší noční teploty jsou mezi šesti a jedním stupněm. Takže možno i 

zpátky do lesa – po pauze, kterou způsobilo zářijové sucho, má zase smysl vyrazit na houby 

až do prvních mrazů.  

Závěr měsíce je proměnlivý, a na Šeráku leží kolem 5 cm sněhu. V první půlce 

listopadu asi nějaké sněhové vločky spadnou i u nás, ale na lyžování to rozhodně nebude. 

Letošní listopad se nemá výrazně lišit od většiny těch, které si pamatujeme po roce 2000, 

výrazněji se vymyká jen rok 2010. Prý to bude spíše fádní měsíc s konstantními teplotami. 
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Vzpomínám, že ještě v devadesátých letech bylo na konci října listí ze stromů již spadané, 

zatímco teď je ho půlka ještě na stromech – teplé počasí se posouvá do čím dál 

pozdějších dnů. Navíc má být na obzoru opět teplá zima a teplotně nadprůměrné celé 

období od prosince až do dubna!? 

Na začátku listopadu provozovatelé sjezdovek usoudili, že je možné zasněžovat, a 

tak se v třeba v Krkonoších, ale i v Branné začaly sypat vločky ze sněžných děl a tyčí. 

Podzimní idyla jasných a slunečných dní je pryč, obloha se zatahuje a občasný déšť se 

mění ve sněžení, a to nejen v nejvyšších horských partiích, ale i v nižších polohách. 

Studená fronta znamená mrazivá rána a Martin si přijel „na bílém koni“ o dva dny dříve, 

ovšem ne v Litovli. I ve dne je teplota jenom kolem tří stupňů a uvádí se i možnost vzniku 

náledí. Skutečné mrazy ale mají přijít až po Mikuláši! 

V noci ze 13. na 14. 11. jsme měli vzácnou příležitost uvidět na obloze největší a 

nejjasnější úplněk od roku 1948, tedy téměř po 70 letech. Měsíc se k Zemi přiblížil na 

vzdálenost pouhých 356 509 kilometrů a šlo tedy o superúplněk. Další podobný má být až 

v roce 2034.  

Polovina měsíce je ve znamení, že velmi chladné počasí s teplotami kolem nuly i 

pod bodem mrazu končí, a přichází výrazné oteplení. Ledovka už nehrozí a teploty se 

vyšplhaly až ke 12 °C. V nejvyšších jesenických partiích, kde už díky mrazům z posledních 

dní začali zasněžovat, vlekaři čekají oblevu, a na lyžování to tak ještě nějakou dobu 

nevypadá. Ti, kteří se nechali zlákat k výrobě prvního technického sněhu a doufali, že jim 

na sjezdovkách vydrží, přišli o statisíce.  Nadšení nad prvními mrazy po Mikuláši jim tak 

nadlouho nevydrželo!  Extrémně teplé počasí doprovázené deštěm je zaskočilo.  

Začátek prosince je chladný a se sněhem i v Litovli, kde napadl přesně prvního, ale 

další dny už po něm nebylo ani památky. Na horách se sice tvořily i sněhové jazyky, 

v nížinách spíše padal déšť se sněhem (ne naopak). Maximální denní teploty vzduchu se 

pohybovaly od nuly do pěti stupňů, noční klesaly až k šesti či osmi pod nulou. Zda bude 

sněžit i na Vánoce a sníh vydrží, zůstává tajemstvím. Podle amerických modelů, 

odhadujících počasí dokonce až na půl roku, bude zbytek měsíce teplotně průměrný, a ty 

další dokonce slabě nad průměrem. Nedá se vyloučit třídenní epizoda, která způsobí, že 

Vánoce nakonec bílé budou! 

  Ale první pořádný sníh nadělal problémy v dopravě a jen 1. 12. měli hasiči v kraji 

přes tři desítky výjezdů po celém regionu, protože opravdu silný vítr lámal stromy a 

poškozoval vedení. Výstraha meteorologů se tak vyplnila, a i u nás se musela spousta 

méně upevněných předmětů hledat po okolí. Všude větve, dokonce reklamní poutače 

létaly vzduchem. Naštěstí to trvalo jediný den, a pak nastaly sice chladné, ale slunečné 

dny adventu. 

Změna nastala na konci první dekády měsíce, kdy mohutný vítr přivál vánoční 

ochlazení. Meteorologové očekávají sněžení, teploty přes den klesají k nule, noční se 

pohybují nejčastěji do pěti pod nulou. Ochlazení bylo doprovázeno mohutným větrem, 

který měl na horách rychlost až 110 kilometrů v hodině a v Žatci dokonce zlomil vánoční 

strom. V regionu strhával stromy na Prostějovsku i Olomoucku, hasiči zase měli napilno. 

Povětrnostní podmínky komplikovaly i provoz na silnicích a dálnici D46. Díky mrazivému 
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počasí spouštějí vlekaři jeden vlek za druhým, dokonce i v Hlubočkách u Olomouce, kde 

mají 30-40 cm sněhu. Naplno se lyžuje v Jeseníkách s 50-70 cm.   

S bílými Vánocemi to jde z kopce, nebudou ani letos! Letošní svátky vánoční se 

zařadily do několikaleté série Vánoc bez sněhu a meteorologové mluví o pokračujícím 

trendu teplých zim. Ale – člověk míní, Pán Bůh mění! Přišel Štědrý den, zdobili jsme 

stromečky, balily se dárky a nejednou se ozvalo „padá sníh“. Stáli jsme u oken a nevěřícně 

sledovali velké sněhové vločky, snášející se pozvolna z nebe. Nádherná sváteční 

atmosféra byla umocněna dokonale. Pak že se zázraky nedějí!? 

  V předvánočním týdnu inverze, Štědrý den a první svátek se sněžením, další dny 

však postupná obleva a teploty mezi 5 a 10 stupni nad nulou. Slabě mrholí, také zaprší, ale 

situace z roku 2010, kdy sníh pokrýval o Vánocích celé Česko, se bohužel neopakuje. 

Čemu se divit, vždyť bez sněhu už zůstaly svátky v letech 2004, 2008, 2011, 2013 i 2015. 

Z tohoto malého přehledu je vidět, jak oteplování narůstá. Vlastně posledních šest zim už 

nebylo hodných svého jména.  Skutečnost, že o svátcích vánočních si lidé sněhu užijí jen 

na horách, už meteorologové označují za trend a vánoční oblevy se stávají téměř 

pravidlem.   

Poslední týden roku se počasí rozhodlo nás odměnit za snášení různých 

nepříjemností a máme tu krásné slunečné, i když poněkud mrazivé, dny a na horách 

skutečně „ladovskou zimu“.  Na svazích je plno a v závěru roku si lyžaři skutečně užijí. Tak 

kapitolu končíme opět konstatováním, že počasí v roce nebylo pro naše město ničím 

kalamitním ani katastrofickým, a až na ty zmrzlé meruňky jsme vše prožili v relativním klidu.       

       

5. DEMOGRAFIE  

 Opět žádná sláva. V kraji se sice narodilo celkem 6 274 novorozenců, o 147 dětí 

více než loni, ale region bude i nadále vymírat. Chmurná vize: do roku 2050 ztratí kraj 

76 000 lidí. Kromě toho jich také hodně zestárne. Celkový přírůstek obyvatel, zahrnující 

kromě toho přirozeného i přírůstek stěhováním, byl v Olomouckém kraji naposledy kladný 

v roce 2008. Od tohoto roku dochází ke každoročnímu úbytku počtu obyvatel. Z necelých 

638 000 v současnosti poklesne do roku 2050 na 562 000, úbytek tedy činí 12 %. Nejvíce 

dětí se narodilo v roce 2009, kdy jich přišlo na svět 7 134, ale i tady dochází každý rok 

k poklesu. I přes předpoklad mírně zvýšeného počtu dětí narozených jedné matce, trend 

poklesu bude pokračovat. Postupně se totiž sníží počet potenciálních rodiček. Růst má i 

průměrný věk matek při porodu. Za posledních dvacet let se zvýšil o více než 5,7 roku na 

současných zhruba 30 let a očekávat se dá další zvyšování, byť zřejmě pomalejším 

tempem. Jednu dobrou zprávu pro nás statistici přece jen mají – budeme se dožívat stále 

vyššího věku. Jen za posledních dvacet let se v regionu zvýšila naděje dožití pro muže o 

6,1 roku na 74 let a pro ženy o 4,6 roku na 81 let. Dá se očekávat další růst těchto 

ukazatelů! V roce 2050 bude mít žena šanci dožít se téměř 88 let a muž 83 let. Postupně 

poroste v populaci počet i podíl obyvatel starších 65 let, nyní je jich kolem 110 000, v roce 

2050 to bude již 185 000 seniorů. Jejich podíl v populaci v polovině století vzroste ze 

současných 17 na 33 %. Trend stárnutí obyvatelstva se projeví i v růstu průměrného věku, 

který se zvýší ze 41,5 na rovných padesát let.  
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 Negativním důsledkem stárnutí populace je tedy vymírání regionu. V nejbližších 

letech budou podle statistiků počty zemřelých spíše stagnovat na hodnotách kolem 6 700. 

Přirozený přírůstek počtu obyvatel zaznamenaný v kraji v letech 2006 až 2010 se již 

opakovat nebude. Naopak rozdíl mezi natalitou a mortalitou bude záporný a bude se 

postupně zvyšovat. Migrace obyvatel v rámci republiky ani ze zahraničí Olomouckému 

kraji příliš nepomůže. Až do roku 2021 se předpokládá, že se více lidí z regionu vystěhuje, 

než se jich do něj nastěhuje. Postupně se propad počtu obyvatel způsobený migrací 

obrátí v nízké přírůstky. Jakékoli „pobídky“ ze strany politiků, které by motivovaly rodiny mít 

víc dětí, jsou podle odborníků nejen naivní, ale i finančně nebezpečné. Jsou to spíše 

zbožná přání těch, kteří se cítí zodpovědní za budoucnost národa.  

 Ještě nějaké zajímavosti: v květnu vláda schválila týden placeného volna pro otce 

po narození dítěte, tedy jakousi „otcovskou dovolenou“. Během tohoto týdne by měli 

z pojištění dostávat 70 % svého příjmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje i 

tím, že 23 z 28 zemí EU v nějaké podobě „otcovskou“ vyplácí. Má to stát 900 milionů. 

V současné době si bere dovolenou po narození potomka přes padesát procent mužů, a 

pokud bude vše schváleno, jistě jich o výplatu této sociální dávky požádá více. Uvidíme, 

jak to dopadne!?    

 A nyní k nám: k 31. 12. 2016 žilo v Litovli a místních částech 9 829 obyvatel, z toho 

4 270 žen, jejichž průměrný věk byl 49,85 roku; 4 109 mužů (47,07); 712 dívek (7,01) a 738 

chlapců (6,65). Celkový průměrný věk všech obyvatel byl 42,34 roku. V Litovli a místní části 

Chořelice žilo 7 241 obyvatel, v Březovém 191, Chudobíně 226, Myslechovicích 375, 

Nasobůrkách 458, Nové Vsi 229, Rozvadovicích 220, Savíně 141, Třech Dvorech 247, 

Unčovicích 408 a Vísce 93. Podrobnější údaje jsou uvedeny v kapitole Místní části. Rok 

2016 zaznamenal 106 narození, 108 úmrtí, 70 sňatků, 31 rozvodů, 596 změn bydliště, 55 

změn příjmení. K 1. 1. 2017 bylo na území Litovle hlášeno 108 cizinců s trvalým pobytem. 

 Litovelská matrika uvádí za rok 2016 76 svateb (z toho 6 církevních), 14 vítání dětí 

(přivítáno 98 dětí), 2 prezentace maturantů (54 absolventů). Rozesláno bylo 555 

blahopřání, předáno 372 balíčků jubilantům a 19 z nich navštíveno u příležitosti dožitých 90 

či 95 let starostou nebo místostarostou města. Jako nejčastější jména novorozenců u 

chlapců byla Matyáš, Dominik, Ondřej, Jan a Jakub; u dívek Tereza, Eliška, Mia a Nikol. 

Jako zvláštní byla dána jména Renesmee, Ellen, Melánie, Agnes, Johana, Anastázie či 

Amélie. 

 

JUBILANTI 

101 let Zemenová Marie  

98 let Bahounková Sophie, Halounová Věra 

97 let Šneberková Šárka, Otáhalová Hedvika 

96 let Cihelková Vlastimila 
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95 let Kocian Antonín, Pekařová Jarmila, Váňová Věra, Horváthová Libuše (Nasobůrky), 

Haitmanová Marie, Dušková Marie, Součková Elvíra 

94 let Stejskalová Anna, Machová Jarmila, Zerbsová Květa, Hňoupek Ladislav, Rašnerová 

Milada, Konečná Ella, Kožušníčková Jarmila 

93 let Nakládalová Ludmila, Nevrlá Marie, Zmund Karel, Lakomá Aloisie, Voglová Jenovéfa 

(Myslechovice) 

92 let Bradová Vlasta, Ležatková Vlasta, Bučková Kateřina, Hábová Vlastimila, Vavrdová 

Aloisie, Nantlová Ludmila (Tři Dvory), Chyťa Bořivoj, Lounová Božena, Smýkalová Ludmila 

91 let Svobodová Marie, Faksová Anna, Macková Emilie, Appl Jan, Novosad Josef, 

Faltýnková Jaroslava (Chudobín), Vachutková Ludmila, Slouková Marie, Novák Oldřich 

(Víska), Králová Vratislava, Zedníková Věra (Víska), Fabianová Božena, Hrudová Zdeňka, 

Vydrová Anna, Skopalová Amálie (Nasobůrky), Myslín Jan, Vymlátil Miloslav (Tři Dvory), 

Rohleder Bohumil, Kolmanová Eva, Ambrožová Libuše 

90 let  Konejl Josef, Huňková Marie, Valouchová Jarmila, Hlavinková Jiřina, Coufalová 

Ludmila, Kuhnová Eva (Chořelice), Štorková Eleonora, Pospíšilová Drahomíra, Kocianová 

Marie, Trnka Jaroslav, Vachutka František (Nová Ves), Borůvka Ferdinand (Nová Ves), 

Čepová Vlasta 

85 let Suranová Dobromila, Kučerová Josefína, Zatloukalová Věra, Fialová Ludmila, 

Zapletal Jiří, Zmundová Květoslava, Přidalová Vlasta (Nová Ves), Vedra Zdeněk, Kozáková 

Jarmila, Vydra Ladislav, Bendová Libuše (Tři Dvory), Novosadová Emílie, Látal Vladimír 

(Nasobůrky), Hošková Libuše, Fremlová Miloslava, Indrová Libuše, Kouřilová  Věra 

(Chořelice), Lužná Bohuslava (Unčovice), Konečná Alena, Hattoňová Věra, Grňálková 

Františka, Beňová Marie, Spáčilová Leopolda, Čapková Marie (Nasobůrky), Eigelová Olga, 

Bednářová Ludmila (Tři Dvory), Vašečka Jan, Hrdličková Božena (Tři Dvory), Kučerová Věra 

80 let Habermannová Jiřina, Krylová Jarmila, Remiášová Marie, Crháková Božena (Nová 

Ves), Dittrich František, Šinclová Marie, Figarová Alice, Dohnal Svatoslav, Vogelová Růžena 

(Savín), Rozsypal Karel, Kundrovská Anežka, Vurbal Zdeněk, Prucková Hermína, 

Navrátilová Jiřina, Doubravová Zdenka, Čaganová Libuše, Nepustil Karel (Březové), 

Schimke Viktor, Šromová Ludmila, Řmotová Marie, Hattoňová Jaroslava, Ryšavý Jaroslav 

(Unčovice), Steiger Josef (Myslechovice), Pavelková Marie, Zapletal Bedřich (Nová Ves), 

Voglová Eva, Birknerová Jaroslava, Sontágová Libuše, Svobodová Božena, Němeček 

Ladislav (Unčovice), Novák Miloslav, Kulísková Marta, Kmecová Milada, Nepustilová Marie 

(Březové), Čamková Amálie, Šuba Jiří, Zapletalová Marta, Obrátilová Marie 

(Myslechovice), Hustá Alena, Šimek Viktor, Vyorálková Jarmila, Halvová Božena, Derňár 

Ján, Buchtová Janinka, Stratilová Ludmila, Šišmová Ludmila (Myslechovice), Obšelová 

Marta, Ošťádalová Mária, Vohralík Josef (Unčovice), Sovová Eliška, Gruntová Anna, 

Šinclová Milada (Tři Dvory), Šimková Květoslava, Malík Karel, Maléřová Antonie, Kleinová 

Jiřina (Myslechovice), Mach Václav, Látalová Stanislava (Nasobůrky), Hospudková 

Zdeňka, Vilímec Ctibor (Chudobín), Zimová Věra,  Grézlová Helena, Curtiová Štěpánka, 

Uvízl Karel    
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75 let Smékalová Marie, Špačková Zdenka, Kučerová Růžena, Kabešová Jarmila, 

Špičková Ludmila, Cink Josef, Jurečková Helena, Kounovský Karel (Myslechovice), Pěruška 

Jaroslav, Fendrych Miroslav, Němec Jan, Navrátilová Marie (Březové), Obrátil Ladislav 

(Nasobůrky), Jurásková Libuše (Tři Dvory), Slováček Jan, Čačková Eva (Myslechovice), 

Bartošová Marie, Spurná Marie (Myslechovice), Kolářová Milena, Zbořil Karel, Kučerová 

Danuše, Gáborová Helena, Říha Karel (Myslechovice), Knoblochová Milada, Hlavinka Jiří, 

Hejlová Stanislava, Příborský Jiří, Jefimov Stanislav (Tři Dvory), Čamková Hedvika, Kerpl 

Zdeněk, Mužíková Julie, Balatková  Jarmila (Tři Dvory), Klapková Marie, Skácelová 

Květoslava (Unčovice), Řmotová Marie, Filip František, Vymětal František, Richterová Marie 

(Tři Dvory), Svoboda František (Nová Ves), Ščučková Marie, Hancková Věra, Faltusová 

Milada, Horák Josef, Zbořilová Jaroslava (Unčovice), Vlčková Marie (Nasobůrky), 

Neckařová Jaroslava, Rozsypalová Květoslava (Myslechovice), Žlebek Květoslav, Hanel  

Lubomír, Crháková Jaroslava, Zámečníková Marie, Dudíková Anna (Chudobín), Hrab 

Milan, Jurečka Jan, Chytil Vlastimil, Krsková  Hana, Pospíšilová Milena, Abrahámová 

Ludmila (Myslechovice), Prucková Anna, Špičková Věra, Mlčoch Milan, Köhlerová 

Jaroslava, Procházková Jarmila (Unčovice), Blaha Josef, Huňková Jana (Unčovice), 

Kouřilová Ludmila (Březové), Engelová Bohumila (Nová Ves), Benda Jiří, Skopal Vlastimil, 

Růžička Václav, David František, Dvořáčková Helena, Špaček Pavel, Vyhnánek Jaroslav, 

Zbořilová Dobroslava (Chořelice), Brada Vladimír, Stoppaniová Eva, Vybíral František, 

Kopp Alois, Hutařová Gertruda, Hanuska Milan, Válek Karel, Přikryl Josef, Lavička Zdeněk, 

Měřilová Libuše, Přikryl František (Chořelice), Drešr Josef, Baloun Václav (Víska), Faltýnek Jiří 

(Rozvadovice), Remešová Květoslava (Unčovice), Nepustilová Marie (Nasobůrky), 

Procházka Pavel, Hrabalová Jiřina, Lučivňák Štefan, Berka Bohumil, Kočí Miroslav, 

Farníková Vlasta. 

Seznamy jsou řazeny podle měsíců, a pokud není v závorce uvedeno místo, jedná se o obyvatele Litovle.                     

 

6. JUBILEA OSOBNOSTÍ 

350 let 

Jan Martin HEYDE 

19. 5. 1666 se v Litovli narodil řezbář, tvůrce chórových lavic na Velehradě, Jan Martin 

Heyde. Stolařskému řemeslu se naučil u svého otce Martina. Martinovi Heydemu se 

nevedlo nejlépe, je zaznamenána jeho žádost o městskou půjčku. Po smrti otce se Jan 

Heyde roku 1699 odstěhoval ve 33 letech do Uherského Hradiště, kde vytvořil své 

mistrovské dílo. Na řezbě lavic pracoval 26 let až do své smrti (1695-1721), jak uvádí 

kronikář Donat Ulrich.  

165 let  

Vácslav SOCHA 

20. 10. 1851 se narodil první český starosta Litovle Vácslav Socha. Po skončených studiích 

pracoval jako úředník cukrovaru v Plaňanech, po vojně krátce v Praze a v roce 1881 přišel 

do Litovle, kde se stal účetním cukrovaru, později jeho ředitelem. Od počátku se věnoval 
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veřejné činnosti jako pokladník a jednatel Měšťanské besedy, kde založil pěvecký odbor. 

Roku 1882 se přičinil o zřízení české matiční školy v Litovli, stal se starostou místního odboru 

Matice školské a tuto funkci zastával ještě roku 1931 v 80 letech.  

Největších zásluh si získal jako člen národní „šestky" v boji o českou Litovel v roce 1899.  Pro 

tyto zásluhy byl zvolen prvním českým starostou města (11. 1. 1900 - 27. 6. 1919), jímž zůstal 

až do prvních republikových voleb v roce 1919, byť v době světové války funkci 

nevykonával. Jeho péčí byl postaven Útulek pro české děti, založil řadu nadací. 8. 

prosince 1937 zemřel ve věku 86 let. Na jeho počest byla postavena v parku pamětní 

deska, město mu věnovalo na novém hřbitově čestnou hrobku. 

155 let 

MUDr.  Johann KUX  

20. 1. 1861 se narodil litovelský městský lékař a historik MUDr. Johann Kux, autor prvních 

odborně zpracovaných dějin města Litovle. Studoval na německém gymnáziu v Uničově, 

od kvarty v Olomouci. O prázdninách poznával archiv na úsovském zámku. Roku 1881 

začal studovat medicínu na univerzitě ve Vídni a založil zde Spolek severomoravských 

studentů. Roku 1887 promoval, krátce pracoval ve vídeňských nemocnicích a 1. 5. 1888 

přijal místo městského lékaře v Litovli, kde působil 14 let až do roku 1902. V Litovli se projevil 

jako německý nacionalista a po volebním vítězství české strany se odstěhoval do 

Olomouce. Od září 1902 zde byl městským lékařem a zároveň archivářem, zemřel 12. 8. 

1940 po dlouhé nemoci ve věku 80 let. 

 Ing. Čeněk CHRUDIMSKÝ 

17. 6. 1866 se narodil stavitel Ing. Čeněk Chrudimský, v mladých letech odešel z Pardubic 

do Olomouce a v devadesátých letech do Litovle. Již od roku 1906 byl členem městského 

zastupitelstva. Podílel se na mnoha stavebních aktivitách města jako projektant i stavitel 

(Sochův útulek, renovace Langova domu na náměstí, Vaňkovy mlékárny v ulici 1. máje 

aj.). Zemřel 6. dubna 1944 ve věku 77 let. 

Rudolf MAZÁČ 

11. 4. 1866 se v Přerově narodil Rudolf Mazáč, roku 1892 otevřel v Litovli knihařství. Pár 

prvních měsíců měl dílnu v záloženském domě (ale vchod z ulice Masarykovy), pak v 

Předním mlýně, až roku 1904 zakotvil v Šustráku (ul. 1. máje 791), kde současně jeho paní 

Marie Mazáčová otevřela papírnictví a prodej školních potřeb. Jako vlastenec se ihned 

přihlásil do řad národních pracovníků, zejména v Sokole. Účastnil se bojů o českou Litovel 

v roce 1899, byl pak zvolen členem obecního výboru a v samosprávě pracoval nepřetržitě 

24 let až do roku 1923. Byl i ve výborech Matice školské, Národní jednoty a řady spolků. 

Zmínky zasluhuje i jeho práce politická ve straně živnostenské a jeho zásluhy o vznik a 

rozvoj církve československé v Litovli. Roku 1925 prodal závod knihařský a papírnický 

Fabianu Lakomému. Zemřel náhle 28. 9.  1926 v Žabovřeskách u Brna. 
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140 let 

Msgre Vincenc HORÁK  

25. 1.  1876 se narodil v Brušperku Msgre Vincenc Horák. Po studiích na gymnáziu v 

Kroměříži a na bohoslovecké fakultě v Olomouci působil na severní Moravě, pak na 

teologické fakultě v Olomouci. Roku 1907 přišel na gymnázium do Litovle jako profesor 

náboženství. Po celou dobu zasahoval do veřejného života jako zástupce lidové strany a 

činitel prakticky všech spolků a organizací spjatých s katolickou církví. Po celou dobu první 

republiky byl náměstkem starosty, 9. 7. 1938 byl zvolen starostou a úřad zastával do 

zatčení v roce 1940. Po osvobození vlasti znovu převzal funkci starosty a 1. 3. 1946 - 29. 6. 

1946 předsedy MNV. Za své zásluhy o město byl jmenován čestným občanem města 

Litovle. Konec svého života trávil v ústraní, pronásledován komunistickým režimem. Zemřel 

23. prosince 1960. 

František HLUCHÝ  

16. 7. 1876 se v Litovli narodil František Hluchý. V Brně se vyučil typografem a současně 

soukromě studoval hudbu. Své muzikantské nadání pak uplatnil u vojenských kapel v 

Olomouci, Josefově a ve Vídni. Tady pak po vojenské službě natrvalo zakotvil. Pracoval 

jako typograf českých Dělnických listů, kde zveřejňoval i své fejetony. Vydal romány 

„Šťastní a nešťastní“, „Luise 19.“, sbírku pohádek, divadelní hru „Shroucení“. Přesto jeho 

život patřil převážně hudbě. Dále se vzdělával, studoval harmonii i u J. B. Foerstera, po 

dvacet let byl sbormistrem českých pěveckých spolků ve Vídni, skládal pro ně mužské 

sbory, byl aktivním členem vídeňské české společnosti i v jiných odvětvích kulturní a 

osvětové činnosti. Zemřel za 2. světové války, patrně roku 1940, ve Vídni. 

Emilie LAKOMÁ  

24. 7. 1876 se v Seničce narodila učitelka Emilie Lakomá, působila v Laškově, Konici a 

Litovli. Téměř 25 let pak až do důchodu v roce 1936 zakotvila v Jaroměřicích nad Rokytnou 

jako učitelka a později ředitelka dívčí měšťanské školy. Zde se sblížila s básníkem Otakarem 

Březinou (Václav Jebavý).  Důchodová léta prožila pak v Litovli, v ulici Třebízského 658, 

kde zemřela 23. 10. 1952. Až po půl století byla vydána její literární pozůstalost ve dvou 

knihách s obsáhlou korespondencí (Úlomky hovorů Otakara Březiny a Jediný život, jediná 

láska), které dokládají její citový vztah s básníkem.  

130 let 

František VÁCLAVÍK  

11. 1. 1886 se narodil František Václavík. Od roku 1895 sloužil na Konicku jako četnický 

strážmistr, roku 1900 nastoupil v Litovli jako tajemník okresní politické správy. V této funkci 

pak zůstal až do důchodu. Jeho hlavním zájmem a koníčkem byla myslivost. Celý svůj 

volný čas věnoval Okresnímu mysliveckému spolku a Loveckému klubu v Litovli, jehož byl 

jedním ze zakladatelů a dlouholetým předsedou. Zasloužil se o zvelebení bažantnice v 

městském lese, jako chovatel psů, zejména ohaře krátkosrstého, si odnesl mnoho uznání. 

Zemřel v Litovli 28. 11. 1947. Jeho syn MVDr. Otakar Václavík byl po mnoho let litovelským 

veterinářem a stejně jako otec i myslivcem. 
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František VANĚK 

9. 6. 1886 zemřel na TBC ve věku pouhých 36 let významný národní pracovník, chořelický 

starosta František Vaněk. 

125 let  

Robert ULRICH 

8. 1. 1891 se v Litovli narodil Robert Ulrich (zemřel 22. 1. 1937), absolvent litovelské reálky a 

učitelského ústavu, působil na školách okresu, od roku 1932 na dívčí měšťance v Litovli, 

autor Vlastivědy a řady vlastivědných článků. 

Vojtěch CHYTIL 

4. 2. 1896 se narodil v Kandii, osadě Laškova, Vojtěch Chytil. Když se rodina odstěhovala 

do Polomí, zůstal Vojtěch v Litovli, kde ho prakticky za vlastního přijal František Svozil, ředitel 

litovelského pivovaru. Po vystudování nižší reálky přešel na AVU v Praze. Ze studií ho vytrhla 

světová válka, byl zajat na ruském bojišti a roku 1917 se dostal do Číny. Zde se stal dvorním 

malířem, byl tam v té době snad téměř jediným Čechem. Po roce 1918 připravil v Praze 

velkou výstavu čínského umění. Zemřel ve věku 40 let 9. 5. 1936.  

110 let 

Josef DUŠEK  

24. 1. 1906 zemřel ve 30 letech Josef Dušek, účetní Rolnické záložny. Patřil na konci 19. 

století mezi přední účastníky bojů za českou Litovel. Byl redaktorem Litovelských novin a 

zůstal jím až do roku 1902, kdy byly nahrazeny Selskou stráží. Právě on byl terčem útoku 

Němce Stockerta, který pak omylem zavraždil herce Pintnera Lípovského. Patřil k 

zakládajícím členům českého Loveckého sdružení, jeho manželka Růžena Vaňková stála v 

čele Svazu českých paní a dívek. 

Augustin KADLČÍK 

14. 6. 1906 se narodil v Bílovicích u Uherského Hradiště Augustin Kadlčík, vysvěcen byl roku 

1929 v Olomouci a 10. 8. 1929 nastoupil v Litovli jako novokněz a kooperátor po odchodu 

kaplana Josefa Šebely. Za Protektorátu byl 2. 10. 1944 zatčen Gestapem pro poslech 

zahraničního rozhlasu a odsouzen na 11 let. V káznici v Bernau byl americkou armádou 

osvobozen 5. 5. 1945. Po návratu do Litovle byl v prosinci 1945 jmenován farářem a od 

roku 1952 děkanem. V době normalizace byl uveden v komunistických materiálech jako 

jeden z „představitelů kontrarevoluce" ve městě. 

Josef ŠMAKAL  

20. 7. 1906 se v Sobáčově narodil Josef Šmakal, abiturient litovelského gymnázia, pak 

učitel na chlapecké škole měšťanské. Jako člen městské rady a sokolský i veřejný 

pracovník byl třikrát zatčen, vězněn v Olomouci, Brně a 16. ledna 1942 odvlečen do 

Osvětimi, zemřel v Birkenau 18. března 1942. In memoriam byl jmenován ředitelem školy a 

byl mu udělen válečný kříž. Bývalá Lesní ulice byla po válce nazvána jeho jménem.  
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František STRAKA 

 30. 11. 1906 se narodil v Července, kde měli rodiče hospodářství. Po maturitě na reálném 

gymnáziu získal učitelské vzdělání na Státním učitelském ústavě v Brně. Po dvou letech 

školské služby vykonal povinnou zkoušku učitelské způsobilosti a za rok se přihlásil ke 

zkoušce učitelské způsobilosti pro školy měšťanské. Vykonal s úspěchem zkoušky z dějepisu, 

zeměpisu a českého jazyka. Později doplnil si učitelské vzdělání zkouškou z jazyka 

německého a způsobilostí vyučovati na zemědělských školách. Působil jako učitel, později 

jako správce školy na Podkarpatské Rusi, jako odborný učitel v Konici. Po válce odešel 

jako ředitel měšťanské školy na Zábřežsko, kde působil až do roku 1963. Tehdy si vystavěl 

na Července rodinný domek a přihlásil se jako učitel do Litovle, kde učil až do roku 1967, 

kdy odešel do důchodu. 8. 12. 1967 byl pověřen funkcí kronikáře města Litovle, zapsal roky 

1965 až 1971, pak se pro stáří vzdal své funkce. 

František DAVID  

9. května 1906 se narodil František David, po studiu na přírodovědecké fakultě univerzity v 

Brně nastoupil ve školním roce 1930/31 jako profesor na reálném gymnáziu v Litovli, učil 

tělocvik, fyziku, zeměpis a němčinu. Mimo školu se věnoval především tělovýchově. Již 

roku 1939 byl zvolen náčelníkem sokolské jednoty, po osvobození se jako župní náčelník 

snažil o sjednocení celé tělovýchovy pod hlavičkou Sokola. Od vzniku TJ Tatran byl stále v 

jeho vedení, stejně jako ve vedení OV ČSTV. Mimo to se angažoval i v lidové správě, v 

ROH a v různých složkách NF, v roce 1977 psal městskou kroniku. Stal se zejména 

nepostradatelným a zkušeným organizátorem Spartakiád, ale i prvomájových průvodů a 

slavností. Zemřel v Litovli 19. října 1980. 

Josef CHLÍBEK  

12. 9. 1906 se narodil v Zábědově, okres Nový Bydžov knihkupec Josef Chlíbek. 23. 1. 1933 

žádal v Litovli o nakladatelskou a knihkupeckou koncesi, včetně antikvariátu a prodeje 

věcí uměleckých a hudebnin v Tyršově (pak Husově) ulici 133. Vedl pak až do roku 1950 

knihkupectví a půjčovnu knih, vydal několik regionálních publikací a knih (M. Strouhal aj.). 

Po zrušení knihkupectví zavedl v Litovli Cestovní informační službu, organizoval kulturní a 

turistické zájezdy. Zemřel 14. 8. 1992. 

100 let 

Richard SCHÖNHÖFFER. 

12. 6. 1916 zemřel Richard Schönhöffer, obchodník a bývalý člen městské rady v Litovli. 

Narodil se roku 1857 v Lošticích, kde byl jeho bratr Rudolf prvním českým starostou. V roce 

1880 nastoupil jako úředník v Suchomelově parketárně, ale krátce nato přešel do služeb 

cukrovaru. Roku 1888 založil textilní obchod v ulici 1. máje 705. Od počátku patřil k 

předním osobnostem české strany v Litovli, organizátorem národních spolků. Roku 1881 byl 

iniciátorem založení zábavního a divadelního odboru Sokola, působil v Měšťanské besedě, 

roku 1883 stál u zrodu Matice školské a do roku 1890 byl jejím jednatelem. Pracoval 

v dozorčích radách pivovaru a lihovaru, byl zakladatelem a dlouholetým předsedou 

pohřebního Cyrilo-Metodějského spolku. Od vítězství české strany ve volbách v roce 1899 
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byl členem obecního výboru, radním a náměstkem starosty. Po založení Obchodního 

grémia roku 1908 se stal jeho prvním předsedou. 

František SCHENK 

31. 10. 1916 zemřel v 65 letech František Schenk, rodák šumvaldský (1851). Roku 1878 založil 

na Olomouckém předměstí nejstarší český obchod v Litovli, koloniál a železářství. Tento 

obchod znamenal průlom do německé Litovle a Schenk patřil k předním osobnostem 

města, řadu let byl členem městské rady. Roku 1909 závod v Palackého ulici převzal syn 

Antonín, po válce až do znárodnění zeť Rudolf Piuowar. Od 13. 12. 1949 zde byl pod 

vedením pana Krejčího největší litovelský Kovomat, který se postupně rozšiřoval až do 

dnešní podoby.  

90 let 

Miloš AXMAN  

 20. 11. 1926 se narodil v Litovli, studoval na zdejším gymnáziu a pak na Baťově škole umění 

u profesora Makovského. Po válce učil na vysoké škole stavební a od šedesátých let na 

brněnské technice. Roku 1973 přešel na AVU v Praze, kde byl roku 1976 rektorem. Jako 

aktivní funkcionář KSČ a Svazu výtvarných umělců, od 1971 poslanec, získal řadu titulů: 

Laureát státní ceny KG, národní umělec. Je autorem oficiálních pomníků (Památník V. I. 

Lenina, Památník ostravské operace v Hrabyni aj.), pro Znojmo vytvořil plastiku „Ruce", v 

Litovli bystu Jana Opletala před gymnáziem. Zemřel v Praze 30. 1. 1990. 

Vlastimil MAZÁNEK  

3. 1926 se v Nasobůrkách narodil muzikant Vlastimil Mazánek. Už od školních let se 

v Holoubkově hudební škole učil hrát na housle, varhany, trubku, pozoun. Po válce 

absolvoval konzervatoř v Brně, učitelské zkoušky a státnici na klavír. Z politických důvodů 

však nedostal povolení učit hudbu. Maturoval proto ještě na ekonomické škole a pracoval 

pak v družstvu Jednota. Od roku 1942 hrál na varhany v Chudobíně a od roku 1945 byl 

varhaníkem v Litovli, v této funkci vydržel téměř 70 let. Staral se přitom o varhany i 

v okolních kostelech, podílel se i na záchraně varhan z poutního kostela ve Staré Vodě a 

jejich stěhování na Staré město do Litovle. Zemřel 6. 7. 2014. 

MUDr. Lubomír MALÁT 

25. 6. 1926 se v Chudobíně narodil MUDr. Lubomír Malát, v roce 1945 maturoval na RG v 

Litovli. Vystudoval medicínu na UP v Olomouci, kde v roce 1950 promoval.  Působil nejprve 

v nemocnici v Přerově, pak jako vojenský lékař, od roku 1959 na zdravotním odboru KNV v 

Olomouci. Roku 1967 se stal ředitelem fakultní nemocnice v Olomouci. Současně 

vykonával další stranické funkce, jako poslanec KNV, v mírovém hnutí, SČSP aj. V roce 

1976 byl pověřen vedením katedry sociálního lékařství a dějin lékařství UP. 10. 5. 1986 

náhle zemřel. 
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85 let  

Josef   SVOZIL 

7. 1931 zemřel v Litovli Josef Svozil. Patřil k zakladatelům a vůdčím osobnostem agrární 

strany na Moravě, byl poslancem zemského sněmu i říšské rady ve Vídni. Šířil zemědělskou 

osvětu, prosadil pěstování chmele na Litovelsku. Roku 1893 založil v Litovli Rolnický akciový 

pivovar a roku 1896 Hospodářské družstvo. V letech 1902-1924 vydával v Litovli vlastní 

nezávislý týdeník Selská stráž. 

80 let  

Antonín KALABIS 

5. 5. 1936 zemřel ve věku 59 let kavárník a restauratér Antonín Kalabis, všeobecně známý 

pod jménem Báťuška. V mladých letech pracoval u pozlacovače Gottwalda na 

Olomouckém předměstí, pak odejel do Ruska, kde se mu dobře vedlo a měl velký 

restaurant v Moskvě. Po bolševické revoluci se vrátil do Litovle a převzal kavárnu, vinárnu 

a restauraci v památném domě číslo 769 (Langův dům). Svou přívětivou a veselou 

staromládeneckou povahou získal si četné hosty a přátele. Kavárnu po něm převzala jeho 

sestra Božena. 

Vladimír NOVOTNÝ 

17. 2. 1936 zemřel inspektor Vladimír Novotný. Narodil se 3. 5. 1863 v Prostějově, po studiu v 

Brně působil v řadě míst, 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. 

Byl veřejně činný v mnoha oborech, redigoval Litovelský kraj, byl městským radním, působil 

v Muzejní radě, Okresní péči o mládež, šachovém klubu, pěveckém spolku Smetana aj. Po 

založení Krajinské muzejní společnosti se stal jejím prvním jednatelem a zůstal jím několik 

let. Roku 1927 odešel na odpočinek, podzim života trávil v domku na Rybníčku a věnoval 

se studiu litovelských archivních památek. Výtěžky svého archivního studia ukládal v 

článcích v Litovelském kraji.  

70 let 

František HOPLÍČEK  

František Hoplíček se narodil ve Zvoli u Zábřeha, absolvoval 5 tříd na gymnáziu v Litovli a již 

zde, pod vedením profesora Otakara Lachmana, se rozvinul jeho výtvarný talent. V roce 

1907 odešel na pražskou AVU, kde se pod vedením prof. Vlaha Bukovace připravil na 

profesionální dráhu. Studia si doplnil pobytem ve Vídni a Antverpách. Věnoval se 

především malbě a grafice, stal se malířem Hané, ctitelem jejího svérázu a folklóru. 

Hoplíčkovo dílo je zastoupeno v řadě galerií i soukromých sbírkách. Roku 1914 se stal 

členem SVUM Hodonín a účastnil se jeho výstav. V Olomouci se podílel na založení Klubu 

přátel umění a redigoval Umělecký list, orgán SVU Mánes. V Olomouci založil vlastní 

malířskou školu. Soubornou výstavu měl již roku 1910 v Litovli, 1919 v Trnavě na Slovensku a 

1945 ve Vsetíně. Maloval portréty, krajiny a žánrové výjevy se smyslem pro hanácký folklór. 

Inspiroval se také sportem, od roku 1909 sportoval v SK Slavia jako všestranný vrhač. Stal se 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 66 

v letech 1917, 1919 a 1920 mistrem zemí Koruny české a ČSR v hodu diskem. Na OH 1920 

jel jako diskař, na OH 1932 se účastnil umělecké soutěže obrazem: „Finish" (běžec v cílové 

pásce). Závodil do 49 let, zemřel v Olomouci 13. 4. 1946. 

František KUČERA 

4. 11. 1899 se narodil fotograf František Kučera. Studoval na litovelské reálce, ale v 17 

letech musel studia přerušit a narukovat na italskou frontu. Tam onemocněl malárií a do 

Litovle se vrátil až dlouho po ukončení války. V té době byl považován za nezvěstného, a 

proto bylo jeho jméno zapsáno na pamětní desku obětí 1. světové války. V Litovli se vyučil 

fotografem a v prosinci 1920 převzal fotoateliér pana Relicha v domě pana Rumla 

(Palackého 883), otevřel zde „ateliér umělecké fotografie“. V krizových 30. letech, aby 

uživil rodinu, provozoval i osobní autodopravu. Oženil se s Marií, rozenou Rakovou, která 

studovala v Brně operní zpěv. Sám již jako svobodný působil jako aktivní hudebník v 

hudebním spolku Smetana. František Kučera se podílel na založení spolku KPDU, kde 

režíroval i hrál v desítkách divadelních představení, činohrách i operetách. V jeho ateliéru 

se scházely známé osobnosti kulturního života Litovle i dalekého okolí. Kučera se věnoval i 

litovelskému sportu, několik let byl předsedou sportovního klubu a funkcionářem 

Hemeleho Hanácké fotbalové župy. Na konci II. světové války se stal členem revolučního 

Národního výboru a po osvobození členem rady za lidovou stranu. Podílel se i na 

obnovení junácké organizace v Litovli, jejímž se stal patronem. Zemřel náhle na srdeční 

infarkt uprostřed litovelského náměstí 26. 3. 1946. 

60 let  

Miroslav KOUTEK 

Šedesátiny slaví Miroslav Koutek, narodil se 22. 9. 1956 v Olomouci, ale celá svá pracovní 

léta a většinu volného času věnoval především pivovaru v Litovli. Tady prošel všemi 

pivovarnickými profesemi. Před pětatřiceti lety začínal jako sladovnický učeň, během 

těchto let vystudoval i pražskou průmyslovou školu zaměřenou na pivovarnictví, o deset let 

později byl ve svých 25 letech nejmladším sládkem v republice a v letech 1992-2011 

ředitelem pivovaru. Pozvedl litovelský pivovar nejen kvalitou, ale i propagačně na přední 

pozici mezi našimi pivovary. Od 1. 12. 2010 přešel do funkce předsedy představenstva 

společnosti pivovaru v Litovli.  

20 let  

ThMgr. Josef BEZDĚČKA 

18. 4. 1996 zemřel Josef Bezděčka, farář CČS. husitské, litovelský historik. Narodil se 4. 1. 

1921 v Litovli, po maturitě na litovelském reálném gymnáziu studoval bohosloví v Praze. Po 

válce působil na severní Moravě. Byl povolán na vojnu do PTP, po návratu pracoval jako 

dělník v Moravských železárnách. Tady utrpěl infarkt, po vyléčení se stal ředitelem 

závodního klubu a vystudoval filosofickou fakultu. V důchodu se věnoval studiu historie a 

psal pro různá periodika. Jeho dějiny Litovle zůstaly v rukopise. Roku 1992 převzal místo 

faráře církve husitské v Litovli.  
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10 let 

Ladislav HAVLÍČEK 

16. 1. 2006 ve věku 84 let zemřel Ladislav Havlíček z Vísky (narozen 1. 12. 1921), účastník 

protinacistického boje a Slovenského národního povstání za druhé světové války. 

Věra KOCHWASSEROVÁ  

12. 3. 2006 zemřela učitelka klavíru Věra Kochwasserová v nedožitých 82 letech. Učila na 

hudební škole od roku 1955 s přerušením v letech 1964-1972, kdy provázela manžela na 

nové působiště v Klášterci nad Ohří. Na počátku školního roku 1972 se vrátila do Litovle, 

aby zde vychovala další desítky zdatných klavíristů. Koncem roku 1998 se rozloučila 

s hudební školou, kde působila takřka 42 let. Odešla za synem do Jablunky u Vsetína, kde 

v pensionu po dlouhé nemoci 12. 3. 2006 zemřela.  

Zdenka SUŠLÍKOVÁ 

20. 3. 2006 ve věku nedožitých 82 let zemřela paní Zdenka Sušlíková, učitelka ve výslužbě, 

členka Českého svazu bojovníků za svobodu, pamětnice javoříčské tragédie. 

Události z historie města vybral Lubomír Šik 

7. SENIOŘI, SENIORKLUB  

 Letošní navýšení penzí o čtyřicet korun naštvalo důchodce. Mnozí takovou částku 

považují za směšnou a zlobí se na vládu, že důchody nezvýšila víc než o 0,3 %.  Napříště to 

prý má být víc. Podle připravovaného návrhu ministerstva práce bude moci příště 

navrhnout navýšení až o 1,7 %, což by bylo v průměru asi 190 korun navíc. S takovým 

návrhem přichází rok a půl před řádnými parlamentními volbami, takže s jejich 

přibližováním se bude snažit o jejich navyšování k horní hranici. Bude to lepší než 

jednorázový předvánoční příspěvek důchodcům ve výši 1 200 korun.  

 Pravomoc zvyšovat důchody i při nízké inflaci se vládě vrátila od srpna, a tak je tu 

návrh na zvýšení, maximálně o 308 korun. To by spíše odpovídalo praxi, kdy se důchody 

mají valorizovat o inflaci plus třetinu růstu reálné mzdy. Proto vláda prosadila možnost růst 

penzí vylepšit až o 2,7 %, což představuje právě těch 308 korun a zvednutí průměrného 

důchodu na 11 745 Kč. Dopřát lepší život lidem, kteří celý život platili daně a pojistné, je 

v pořádku, jde o to, co budou současní poplatníci schopni unést. Na to se ale vlády ve 

čtyřletých volebních cyklech zpravidla neohlížejí. Aktuální vládní návrhy přišly na 7 miliard 

a zvýšení se navíc promítne do výdajů na důchody v nadcházejících desítkách let.  

 Nůžky mezi průměrnou mzdou a důchodem se rozevírají. Kdo si na stáří nenaspoří 

sám, jen s penzí vyjde těžko. Ani politici se nedokážou dohodnout na tom, jak Čechy 

osvobodit od závislosti na stále nejistější státní penzi. Navíc, většina lidí mezi třicítkou a 

čtyřicítkou si myslí, že důchod je ještě daleko, neuvědomují si, že státní důchod jim na 

jejich životní styl stačit nebude, a že se musí připravovat už teď. Maximálně tak si zřídí 

penzijní připojištění s průměrnou pětistovkou měsíčně. Investiční poradci radí dávat si 

stranou alespoň desetinu měsíčního příjmu, což je při průměrné mzdě přes dva tisíce korun. 

Češi si zkrátka nespoří na důchod dost a hrozí, že z nich budou chudí důchodci. Stále 
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mylně žijí v domnění, že se o ně vláda v tomto životním období postará. Politici řeší 

nedostatek peněz na důchody tím, že posouvají věk odchodu do penze, nenápadně 

zhoršují podmínky odpracováním více let a podmínky pro předčasné penze. 

Konstatujeme, že generace současných starobních důchodců je na tom ještě relativně 

dobře, protože průměrná výše starobního důchodu je přibližně na polovině průměrné čisté 

mzdy. Dosud bylo v Česku zvykem, že rodiče posílali ze svých úspor dětem peníze na 

vylepšení jejich životní úrovně. Tato éra však pomalu končí a mladá generace si peníze 

bude muset na svůj vlastní důchod vydělat a navíc vydělat na státní důchody početnější 

populace penzistů.  

 V srpnu vláda schválila zastropování důchodového věku na 65 letech. Ale ne na 

dlouho, k první revizi může dojít už v roce 2019. Zákon totiž slibuje každých pět let 

přehodnotit, jestli se Češi náhodou nedožívají čím dál vyššího věku. Za ideální stav je 

považována čtvrtina věku ve starobním důchodu, takže dnešní důchodci mají šanci 

strávit v penzi 23 let, ti budoucí podle toho, jak se posune naděje dožití. Aktuálně se ženy 

dožívají podle predikce ČSÚ necelých 82 let, muži 76 let a podle předpovědi muži budou 

žít v roce 2030 o 3,5 roku déle, ženy o 3,3 roku. To, v jakém stavu takto staří důchodci 

budou, návrh zákona neřeší. Jisté ovšem je, že čím dál starší populace bude potřebovat 

více zdravotní péče než dnes, což se státu prodraží. V druhé půlce tohoto století by tak 

lidé zůstávali v penzi o čtyři roky déle. Čechům se zvýšení nad 65 let zkrátka nevyhne, to 

nás asi v této chvíli ale příliš nezajímá.   

 Pohled do našeho kraje: Lidé tady pobírají nejnižší důchody v Česku. V celostátním 

srovnání jsou v regionu nejnižší nejen starobní, ale také invalidní a vdovské důchody, jak 

vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z července letošního roku. Olomoucký 

kraj dlouhodobě vykazuje třetí nejnižší mzdy v zemi a vysokou nezaměstnanost, což se 

promítá ve výši důchodů. Zatímco v celém Česku v prosinci 2015 průměrná měsíční výše 

důchodů podle ČSÚ činila 10 741 Kč, v regionu to bylo 10 503 Kč. Průměrný měsíční 

důchod se loni zvýšil meziročně o 0,8 %. Podle statistiků důchodci v kraji, ve kterém má 

tradičně výrazné zastoupení zemědělství a potravinářský průmysl, doplácejí na to, že 

region vykazuje už dlouhá léta jedny z nejnižších mezd v zemi. Na začátku roku bylo v kraji 

evidováno 175 100 příjemců důchodů, což je bezmála 28 % z celkové populace regionu 

(ženy tvoří 60,5 % příjemců). Starobní důchod pobírá 107 700 lidí, což je více, než činí 

počet obyvatel Olomouce.           

SENIORKLUB 2016 

Rok byl mimořádně úspěšný. Bylo více akcí, jejich paleta se rozšířila o další aktivity, a 

také přibylo členů na 322. Celkem bylo uspořádáno 51 akcí ve vlastní režii a 7 akcí ve 

spolupráci s dalšími subjekty. Celkem je navštívilo kolem 1 500 účastníků. Nejvíce bylo 

přednášek nebo besed, a to 7 (o Amazonii, včelaření, zdraví, cestě do Santiaga de 

Compostela, Karlu IV., putování po Pamíru a setkání se starostou nad problémy města). 

Sedm bylo také schůzek seniorů v klubovně, většina z nich měla svůj program, ze kterých 

nejvíce zaujala soutěž ve hře Člověče, nezlob se! a ruční práce. Celková účast na těchto 

akcích byla 241 seniorů.  Velmi oblíbené byly zájezdy, kterých bylo 5 a vystřídalo se v nich 

250 členů. Šlo o zájezdy do Moravského divadla Olomouc na operu Rusalka, zájezd do 

Loštic a Velkých Losin, Lešné a Zlína, znovu do losinských termálů a na derniéru 
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představení Limonádový Joe v Městském divadle Brno. Stejně populární se staly 4 

návštěvy a exkurze – do Muzea harmonik, Základní školy Vítězná, na hrad Bouzov a do 

Javoříčka s osmičlennou delegací partnerské organizace důchodců ze slovenské Revúce, 

která Litovel navštívila ve dnech 16. – 18. 9., a do vápenky pana Vitoula. 

Že senioři mají i pohybové aktivity dokazuje 5 cyklovýletů, většinou Litovelským 

Pomoravím, vedených panem Mirkem Fendrychem a 3 pěší výšlapy do Zábřeha a 

Růžového údolí, Bílska a Senice a Choliny s návštěvou Hanáckého muzea, které iniciativně 

připravila a vedla paní Ludmila Kaštilová. Na Sportovních hrách seniorů kraje v Olomouci 

5členné soutěžní družstvo zabojovalo, dovezlo stříbrné medaile a krásný pohár. Sláva jim! 

Zajímavé a poučné byly 2 projekty pro místní základní školy, které se jmenovaly „dílničky“ 

a senioři ukazovali mladým, že ještě něco umějí i znají a vůbec nepatří do starého šrotu. Tři 

skupiny zájemců se proškolily v počítačové gramotnosti u Mgr. Lenky Fišrové v Městské 

knihovně, za což jí patří dík. Z jednotlivých akcí je třeba zmínit již tradiční taneční 

odpoledne Vítání jara a loučení se zimou na konci března s účastí 78 seniorů a koncert 

slovácké krojované dechové hudby Vlčnovjanka, který byl dárkem města 

k Mezinárodnímu dni seniorů, s návštěvou kolem 200 posluchačů i tanečníků. Také tradiční 

je dnešní setkání s vedením města, kde se děkovalo za podporu činnosti a pochopení pro 

aktivity seniorů ze strany starosty i místostarosty města vyjádřené zvýšením dotace i dalším 

vybavováním klubovny v Penzionu. Bohatá je spolupráce s dalšími subjekty ve městě-

nejrozšířenější jsou kontakty s Městským klubem a TIC, kteří připravují akce jako koncerty 

Dua Adamis, skupiny Progress, ale i návštěvu chudobínských kostelů či již zmiňovaný večer 

s Vlčnovjankou.  Členové Seniorklubu se zúčastnili setkání s europoslancem, které připravil 

Mikroregion Litovelsko a MEIS Litovel a v knihovně navštívili besedu o Střední Americe a 

absolvovali již uvedený kurz IT.  

To všechno by asi neproběhlo nebýt obětavé a iniciativní práce Samosprávy, kde každý 

už má svou parketu působnosti. Poděkovat je třeba místopředsedovi panu Lubomíru 

Faltusovi a jednatelce paní Jaroslavě Köhlerové za přípravu a technické zajištění většiny 

akcí, především oblíbených zájezdů; kronikářce paní Miladě Faltusové za vedení kroniky a 

zajišťování kulturních vystoupení; panu Miroslavu Fendrychovi za vedení cyklovýletů a 

soutěžního družstva na seniorské olympiádě i členkám paní Libuši Grohmanové a Marii 

Kýrové. Samospráva se sešla během roku celkem 13x za 100% účasti a vedení bylo členům 

k dispozici v „úředních hodinách“ vlastně každý pátek. Dík patří všem, kteří pomáhali 

s přípravou akcí, zajištěním obsluhy, především paní Jiřině Jedličkové, Ludmile Škůrkové, 

Věře Hojgrové a Marii Koupilové i všem závodníkům a organizačním pomocníkům na 

sportovní akci kraje. 

 Zprávu podává předseda Seniorklubu Litovel PhDr. Josef Hubáček. 
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8. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH 

 21. června udělilo vedení města při slavnostním aktu v obřadní síni radnice dvanáct 

ocenění „Litovelské naděje“ pro 9 mladých lidí a tři týmy, kteří dosáhli v uplynulém školním 

roce ve svých oborech mimořádných výsledků.  

Adam Krejčí ocenění získal za sportovní výsledky v atletice, především za republikové 

finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde skončil na 9. místě. Jeho hlavní 

sportovní činností je však házená. Tým mladších žáků Tatranu Litovel, za který hraje, získal 

také toto ocenění.  

Michal Zavadil – ve hře na keyboard se v mezinárodní soutěži v Povážské Bystrici umístil ve 

zlatém pásmu a v celostátní soutěži keyboardů ve Františkových Lázních získal absolutní 

vítězství ve své kategorii. 

Viktorie Zapletalová – odnesla si Zlaté pásmo v klavírní soutěži Mozart opět v Olomouci, na 

Beethovenových Teplicích skončila třetí a v soutěži Pro Bohemia Ostrava v konkurenci 28 

dětí získala krásné 2. místo. 

Štěpán Kratochvíl – věnuje se grafickým disciplínám na počítači a na Mistrovství světa 

2015 ve zpracování textů v Budapešti získal 2. místo vicemistra světa v korektuře textu, 6. 

v korespondenci a protokolování, 7.  v kombinaci disciplín a 9. v audio transcriprition. Na 

Mistrovství České republiky OPEN Litovel 2015 2. místo v korespondenci a protokolování, 3. 

ve wordprocessingu a 3. v korektuře textu. Mezi 350 účastníky soutěže Intersteno 

International competition 2016 byl na 13. místě kategorie Multulingual.              

Michal Šmoldas -  věnuje se sjezdu na divoké vodě v kategorii C 1, tedy na singlkánoi. 

Dostal se do seniorské reprezentace a na Mistrovství světa v Banja Luce v Srbsku ve finále 

sprintu skončil na krásném 8. místě a v klasickém sjezdu skončil čtrnáctý.  

Barbora Dimovová – soutěží v rychlostní kanoistice a sjezdu na divoké vodě a na 

Mistrovství světa v USA v závodě družstev skončila dvakrát na 1. místě a v klasickém 

závodě byla čtvrtá. Za své úspěchy děkuje především otci a současně trenérovi Kenu 

Dimovovi.  

Tomáš Fryčák –  věnuje se elektrotechnice v kroužku DDM Litovel a ocenění získal za 2. 

místo na Mistrovství České republiky v radiotechnice v Rožnově pod Radhoštěm.  

Tomáš Němeček – byl úspěšný v matematice, fyzice, informatice a v šachu. V okresním i 

krajském kole Matematického klokana obsadil 1. místo a v okresním kole Matematické 

olympiády 3. místo. V republikové soutěži Bobřík informatiky zvítězil a v regionální soutěži 

Mladý programátor 2016 byl druhý. V mezinárodní soutěži Genius Logicus obhájil 11. místo 

v republikovém a 37. místo v mezinárodním umístění v konkurenci 7 zapojených zemí. 

V mezinárodní soutěži ve fyzice Rojko 2016 byl na 3. místě a v okresním kole fyzikální 

olympiády čtvrtý. V šachu v turnaji starších žáků O stříbrnou věž města Litovle skončil na 

bronzové příčce. 
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Karel Šotola – si z Mistrovství ČR ve sjezdu na divoké vodě si dovezl dvě stříbrné a dvě 

bronzové medaile a na mistrovství světa ve sjezdu získal v závodu družstev ve sprintu 2. 

místo a ve sjezdu byl sedmý.     

Natálie Elgnerová a Iveta Rosmanová – jako soubor mažoretek se zúčastnily Mistrovství ČR 

pod asociací MAC a získaly 3 medaile, ve finále MČR obsadily 5. místo a zajistily si postup 

na Mistrovství Evropy do Púchova, kde skončily na 8. místě v konkurenci 7 států. Jako 

trenérky a choreografky pracují se začínajícími mažoretkami.   

Klub InFyMa – působí již třetím rokem na ZŠ Vítězná pod vedením RNDr. Miroslavy Černé a 

bádá nad problémy z oblasti informatiky, fyziky a matematiky.  Členy skupiny ze 7. B jsou 

Jakub Kolář, Adam Krejčí, Jan Kučka, Tomáš Němeček, Lukáš Plíšek a Jakub Zatloukal, 

kteří se zapojili do soutěže Pohár vědy a z více jak 300 přihlášených družstev 3. kategorie 

se umístili na krásném 3. místě.  Šlo o soutěž s mezinárodní účastí zaměřenou na kreativitu, 

teorii, výzkum, praxi a projekt. Ve finále Poháru vědy prezentovali model horkovzdušného 

balonu o objemu kolem 250 l. 

Družstvo mladších žáků oddílu házené TJ Tatran Litovel bylo oceněno za skvělé výkony 

předvedené v sezóně 2015/2016. Z turnajů ve Velké Bystřici a v Brně přivezli 1. místa a 

v podzimní části ligy Olomouckého kraje se umístili na 3. místě, což jim umožnilo zúčastnit 

se kvalifikace házenkářského desetiboje. Na mezinárodním turnaji Prague handbal cup 

obsadili ze 64 účastníků jejich kategorie velmi dobré 5. místo. V jarní části ligy byli druzí, na 

mezinárodním turnaji Polanka cup třetí a za tyto skvělé výkony byli odměněni účastí na 

turnaji v plážové házené v Brně, kde suverénně zvítězili.  Družstvo je složeno z 18 chlapců a 

2 dívek ve věku 12 a 13 let a vytvořilo dva týmy podle věku (A a B). 

 

OSOBNOSTI LITOVLE  2016 (text je převzat z oficiálního dokumentu města Litovel o oceněných)  

 U příležitosti státního svátku 28. října se v kapli sv. Jiří konal Podzimní koncert, na 

kterém vystoupila violoncellistka MgA. Petra Machková Čadová a byla udělena ocenění 

„Osobnost Litovle 2016“ následujícím občanům města:  

Jaroslav Čamek   

se narodil v Litovli 9. 8. 1935 a minulý rok oslavil ve zdraví, krásných 80 let. Po základní škole 

studoval na Zemědělské škole v Jeseníku, kde pak začal pracovat na ONV Jeseník jako 

plemenářský zootechnik. Po devíti letech v Jeseníku se vrátil opět do Litovle, kde opravil 

rodný dům a pracoval u okresní plemenářské služby v Olomouci až do důchodu.  

Sportovní činnosti se věnoval celý život, navštěvoval cvičení v Sokole, později v TJ Tatran 

Litovel, hrál závodně fotbal za I. a II. mužstvo, poté začal hrát kuželky. Byl 12 let předsedou 

oddílu kuželek. Mnoho let pracoval jako člen výboru TJ, věnoval se také trenérské činnosti, 

kterou ukončil až letos.  Vychoval mnoho žáčků a dorostenců, kteří svými výkony v letech 

2008-2012 patřili na Moravě mezi nejlepší. Díky jeho zásluze a velké snaze se přebudovala 

kuželna na Modré Hvězdě. Finanční prostředky se vždy snažil nějak zajistit, ať už na 

přebudování kuželny i na automatické stavěče. To se mu podařilo s podporou TJ Tatran.  

Obdržel spolu s panem Kargrem tělovýchovné uznání III. stupně od ústředního 
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kuželkářského svazu v Praze.  V jednom volebním období byl také členem bytové a 

zemědělské komise. K jeho zájmům patří také zahrádka. Zajímá se o společenské dění a 

věnuje se rodině a vnoučatům.   Je oceněn za celoživotní společenské aktivity a zásluhy.    

Jiří Zapletal   

se narodil 3. 4. 1931. Letos oslavil krásných 85 let. Pan Zapletal je litovelský malíř. Jeho 

práce se dostaly i díky kalendářům ve spolupráci s firmou Vitoul do mnoha kontinentů. 

Mnohaletý vedoucí studia Ateliér a člen výtvarné skupiny Olomoučtí. Věnoval obrazy 

litovelským institucím. V roce 2006 a 2016 byl uveden v kalendáři Osobnosti Střední 

Moravy. Držitel mnoha ocenění.  

Viktor Kurduljak   

se narodil 20. 5. 1981 v Čadci, dnes Slovenská republika. Poprvé začal hrát na bicí v šesti 

letech a působí jako bubeník v mnoha tělesech dodnes. V současné době působí na 

olomoucké hudební scéně, kde hraje jako kmenový člen Moravského divadla Olomouc.  

Jeho styl se vyznačuje naprosto strojovým rytmem a živým feelingem. Skvěle hraje jazz i 

blues. Kromě toho hostuje s celou řadou kapel napříč žánry. V ZUŠ Litovel založil a úspěšně 

vede originální perkusní soubor Solo Sticks, kde v současné době jsou děti známé i mimo 

náš kraj. Má podíl a zásluhu na vysoké úrovni ZUŠ.  

Stanislava Kulatá   

se narodila 8. 3. 1963. Pracuje v Litovli od roku 1981 a snaží se, aby krása hanáckých krojů, 

písní a tanců neupadla v zapomnění. Hanácký folklorní soubor písní a tanců Hanačka kde 

tančí, zpívá a hraje zhruba 30 členů - dospělých i dětí,  právě díky p. Kulaté tento soubor 

existuje. Je jeho hnacím motorem. Paní Kulatá vede soubor od roku 1996. Každé 

vystoupení pečlivě připravuje a vždy se snaží, aby oslovilo diváky, pro které je určeno. V 

dnešní době je velice těžké zaujmout folklorem hlavně mladou generaci.  Díky jejímu 

entuziasmu a vytrvalosti soubor v Litovli stále funguje. 

Lubomír Faltus   

se narodil 13. 6. 1942 v Nákle a svůj profesní život spojil s podnikem Papcel Litovel.  Velký díl 

svých aktivit věnuje Seniorklubu Litovel již od jeho založení v roce 2008. Stal se členem 

Samosprávy a místopředsedou klubu. Od roku 2014 je členem Krajské rady seniorů 

v Olomouci. Jeho práce je odpovědná a iniciativní. Pan Faltus získal již jedno významné 

ocenění, a to Zlatou Jánského plaketu, za dobrovolné dárcovství krve. Samospráva 

Seniorklubu Litovel jej proto za dlouholetou práci pro seniory a další veřejné aktivity navrhla 

na udělení ocenění Osobnost města Litovel za rok 2016.    

Ing. Ladislav Vitoul  

se narodil 18. 12. 1945 v Olomouci. Nastartoval úspěšnou kariéru u ČSLA, kde prošel všemi 

velitelskými stupni, ukončil v roce 1992 jako pracovník zahraniční správy Ministerstva 

národní obrany, kterou byl vyslán jako pozorovatel OSN do arabských zemí. Téhož roku se 

vrátil do Mladče, aby spolu se svým otcem a sestrou převzal zpět do rodinného vlastnictví 

firmu, kterou v roce 1913 založil jeho dědeček. V průběhu let vybudoval mezinárodně 

http://www.hanacka-litovel.cz/hanacka-muzika.html
http://www.hanacka-litovel.cz/tanecnici.html
http://www.hanacka-litovel.cz/detsky-soubor-hanacci.html
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uznávaný podnik, který v současné době zaměstnává 35 lidí z Litovle a blízkého okolí. Je 

vnímán jako výrazná osobnost, jeho šlechetné jednání je oceňováno nejen v kultuře, ale i 

v sociální sféře celé Moravy. 

Pan Vitoul již několik let podporuje ve městě sportovní a kulturní aktivity, pomáhá školám a 

je významnou ikonou našeho regionu. Potřetí za sebou byla firma Vitoul oceněna „Zlatým 

Permonem“.  V roce 2015 byla firma zařazena na Pražském hradě mezi 100 Nejlepšími 

firmami v České republice. 

Sponzoring: Litovelské slavnosti a Hanácké Benátky, ZŠ Vítězná, ZŠ Bílá Lhota, Gymnázium 

Jana Opletala v Litovli, Hanácký pétanque klub v Litovli, Nové Zámky – poskytovatel 

sociálních služeb, p.o., Mladečské jeskyně (pravidelné koncerty společně s MK), 

každoročně Adventní koncerty v arcibiskupském paláci v Olomouci a akce „Paschalia 

Olomoucensis“, individuální sportovci z Litovle a okolí a Silácká Litovel.  

 

9. O KOM SE PÍŠE …   

Mgr.  Jana Chmelařová je od ledna 2016 novou ředitelkou Domu dětí a mládeže Litovel. 

Pochází z Chudobína a po absolvování litovelského gymnázia vystudovala Zdravotně 

sociální fakultu Ostravské univerzity, obor sociální práce se zdravotnickým profilem. Na 

stejné fakultě následně absolvovala doplňující pedagogické studium. Nejprve pracovala 

dva roky v občanském sdružení Mens Sana, které poskytuje sociální služby duševně 

nemocným. Následující tři roky působila jako vedoucí ošetřovatelské a pečovatelské 

služby ve Valašském Meziříčí a až do konce roku 2015 na odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Olomouckého kraje. Jejími předchůdci ve funkci byli Mgr. Jaroslav Krestýn (1979-

1998) a Mgr. Jana Čekelová (1998-2015). Je matkou dvou malých dětí. 

 Jde o náročnou práci, ve které ovšem může využít zkušenosti z předchozích 

zaměstnání. Brzy se seznámila s dalšími 6 pedagogy, kteří zde působí.  Jde o řídící, 

personální i administrativní práci a její přímá pedagogická činnost spočívá v práci v Klubu 

mladých a vedení PC kroužku pro školní družiny. Snaží se o další modernizaci především 

v Komenského ulici, kde již došlo k výměně oken, vymalování a úpravě prostoru dvora pro 

environmentální výchovu. Podařilo se získat částku 10 000 Kč od kraje na zakoupení 

nových terárií a vybudování záhonů pro bylinky i zeleninu pro zvířata. Její snahou je i 

rozšiřování počtu kroužků, např. kroužku Badatel v oblasti regionální historie, dalších 

kroužků angličtiny, tanečních kroužků či kroužku keramiky. Změny chystá v Klubu mladých 

v rozšiřování prostoru spontánních aktivit. Chtěla by jeho působnost zúžit na tři dny v týdnu, 

dát větší akcent na dodržování pravidel a více organizovat náplň, která by se měla 

rozdělit pro mladší a starší. Chce vyžadovat více iniciativy od samotných dětí, které  nyní 

spíše čekají, s čím přijde vedení DDM. Popřejme jí hodně energie v této někdy málo 

známé, ale nanejvýš užitečné práci s mládeží!  

Využito článku Mgr. Heleny Kaštilové: „Představujeme novou ředitelku DDM Litovel“ v LN 8/2016 

Jan Bombera – mistr světa v rybolovné technice! Ve dnech 6. – 11. září se ve španělském 

městě Castellón uskutečnilo mistrovství světa v rybolovné technice. V české reprezentaci 

byl i člen litovelské místní organizace ČRS Jan Bombera. Povedlo se mu to, co se v celé 
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41leté historii mistrovství nepodařilo žádnému Čechovi před ním – zvítězit ve všech třech 

vícebojích (pětiboj, sedmiboj a devítiboj). Kromě toho získal zlato i jako člen českého 

družstva. Všechny čtyři zlaté medaile na jednom mistrovství nevyhrál před ním nikdo na 

světě.  

 Všechno se odehrává na hřišti na trávě. Většinou se účastní kolem 70 soutěžících 

z celého světa. Disciplín je devět. Základem je pětiboj, kde se všechny disciplíny hází 

jednou rukou. Další dvě jsou obouruční, s těžším nářadím (sedmiboj). Při osmé a deváté 

disciplíně se hází s multiplikátorem, speciálním navijákem. Při muškařských disciplínách se 

hází s muškařským prutem, sňůrou a muškou. Při zátěžových disciplínách je místo mušky na 

vlasci plastová kapička. U dálkových disciplín je důležitá vzdálenost, u terčových přesnost, 

protože závodník musí muškou zasáhnout terč naplněný vodou, nebo kapkou přímo střed 

terče na plachtě na zemi. Vše se odehrává vlastně na suchu. Českou republiku na tomto 

mistrovství reprezentovalo 6 mužů a 3 ženy, účastnilo se 17 států.  

 O své cestě k závodění říká: „Táta chytal ryby, takže jsem odmalička chodil na ryby 

taky. V rybolovné technice jsme s kamarády závodili nejdřív v rámci rybářského kroužku 

v soutěži Zlatá udice a od 16 let samostatně. Házeli jsme asi do roku 2000. … Když jsem 

v roce 2009 skončil s fotbalem, vrátil jsem se k rybolovné technice. V letech 2010-2011 už 

jsem trénoval hodně a v roce 2012 jsem se poprvé dostal do reprezentace, což byl můj 

splněný sen,“ říká mistr světa.  

Z článku LN 11/17 „Litovelský rybář Jan Bombera je mistrem světa“, autorky Mgr. Heleny Kaštilové 

Mgr. Miroslav Bambuch – nový litovelský farář Církve římskokatolické zde působí od 

poloviny července 2016. Pochází z obce Tolpolná u Bílovic v okrese Uherské Hradiště. Po 

pětiletém studiu na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci strávil rok 

jako jáhen v Kojetíně. Poté působil v Šumperku a dva roky v Kroměříži jako kaplan. Jeho 

prvním samostatným působištěm byla farnost Kněždub v okrese Hodonín, kde působil 

nejprve jako administrátor a poté jako farář sedm let. Zároveň tři roky vykonával funkci 

kaplana pro mládež v rámci děkanátu ve Veselí nad Moravou.   

 Potenciál svého současného působiště vidí ve farní rodině, která je zde relativně 

velmi mladá a jsou v ní všechny věkové skupiny. Větší část lidí, kteří navštěvují bohoslužby, 

netvoří jen důchodci, ale silně je zastoupena i střední i mladší generace a je tu i hodně 

mládeže. S každou z generací chce pracovat. Jako kněz má na starosti katechezi, tedy 

náboženské vzdělávání všech skupin. V Litovli jde o náboženství již ve školce Svatojánek, 

na základní škole, zvyklí jsou chodit i studenti gymnázia. Patří sem i následné vzdělávání 

manželů a manželských společenství na biblická témata. Na starosti má i komunitu 

nemocných a starých lidí, které navštěvuje v domovech důchodců i doma. K jeho práci 

patří také starosti spojené s ekonomickým a materiálním zabezpečením chodu farnosti a 

údržba svěřeného majetku. Kromě Litovle má na starosti ještě Rozvadovice a Červenku. 

Rád jezdí na kole a věnuje se manuální práci, nejčastěji elektrotechnice. Z hudby 

nejčastěji poslouchá pop a lehký rock, ale nemá problémy ani s dechovkou či s duchovní 

hudbou. Přejeme mu úspěšné působení a sympatie občanů, nejméně v míře, jakou získal 

jeho předchůdce Mgr. Josef Rosenberg.   

Zpracováno na základě článků v LN 12/16, s redaktorkou Mgr. Helenou Kaštilovou 
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Marcela Opletalová – nová ředitelka Základní školy, Dětského domova a Školní jídelny 

Litovel (tak totiž oficiálně zní název zařízení, kterému většina občanů říká zvláštní škola). 

Byla zde zřízena již roku 1954 a navázala tak na pomocné školy či třídy, které ve městě 

fungovaly od 30. let. Tak jako se měnily názvy, měnili se i ředitelé školy a od 1. 12. 2015 

převzala funkci po Mgr. Miluši Žáčkové, která odešla do důchodu, Mgr. Marcela 

Opletalová.  Vystudovala speciální pedagogiku na UP Olomouc – Učitelství pro školy 

vyžadující zvláštní péči. Absolvovala v roce 1987 a od tohoto roku na uvedené škole 

působí. Dva roky pracovala ve školní družině, pak jako učitelka. Od roku 2001 zastávala 

funkci zástupkyně ředitele. Učí především informatiku a rýsování, a proto, že žáci se zde 

připravují především na dělnická povolání, jistě se jim získané znalosti hodí. Na škole je 

hodně prostoru dáno pracovnímu vyučování na zahradě, školní dílně i cvičné kuchyni. 

Žáci mají možnost pokračovat tzv. éčkovými obory třeba na praktické škole v Mohelnici 

nebo SOŠ v Litovli v oborech jako pekař, cukrář, prodavač či pečovatel nebo pracovník 

ve stravování. Jde totiž o děti s lehkým mentálním postižením navštěvujících ZŠ praktickou i 

o ty, kteří mají středně těžké mentální postižení v kombinaci s autismem (ti jsou žáky ZŠ 

speciální). Ve škole pracuje 7 pedagogů a škola má kolem 30 žáků. V Dětském domově je 

19 dětí od 2 do 20 let. Přejeme jí v náročné práci mnoho úspěchů a hodně 

pedagogického optimismu. 

Podle článku LN 9/2016, str. 16, Školy a mládež  

10. O ČEM SE PÍŠE … 

PITNÁ VODA PRO LITOVELSKO 

  Vodohospodářská společnost Čerlinka provozuje na Litovelsku 98 kilometrů 

vodovodního potrubí, jímž vedle Litovle a jejích místních částí (kromě Savína) dodává 

vodu i do Mladče, Sobáčova, Červenky, Pňovic, Haňovic, na Nové Zámky, do Žerotína, 

Strukova, Dětřichova a Hnojic. Samotný zdroj za litovelským cukrovarem, po němž nese 

společnost jméno, však vlastní VHS Olomouc. Ta získala prameniště, z nějž je také část 

Olomouce zásobována, při porevoluční privatizaci. VHS Čerlinka proto vodu, která je již 

vyčerpaná a nachlorovaná, odkupuje, a stará se o její následný rozvod spotřebitelům.   

 Město podporuje nové vrty, které se snaží najít prameniště jinde. Ale dostat se na 

vápenec, kde je podobně kvalitní voda, se zatím nepodařilo, vždy se narazilo na břidlici. 

Z prameniště je voda přečerpávána do vodojemu v Chudobíně na vyvýšeném místě za 

obcí, aby voda mohla díky gravitaci stékat jedním potrubím pro Olomouc a druhým pro 

Litovel. Páteřní potrubí je vyrobeno z ocele nebo tvárné litiny, méně vytížené řady 

z polyetylenu. Často vznikají poruchy ve spojích, ale i ve stěnách trubek vystavených 

vibracím a dochází k jejímu unikání. Celorepublikový průměr ztrát vody v potrubí je 21 %, 

litovelské ztráty jen 12,8 %. Také díky tomu je cena vodného nižší než v okolních městech. 

Napomáhá i fakt, že VHS Čerlinka není soukromou společností se zahraničním kapitálem, 

který potřebuje na vodě vydělat, ale vlastní ji 11 obcí, v nichž je vodovod provozován. 

 Něco o prameništi – tato podzemní voda je považována za velmi kvalitní, protože 

pochází ze spodního kolektoru devonských vápenců. Proudí v hloubce více než 100 m 

pod povrchem. Dešťová voda spadlá na terén tedy prochází poměrně dlouhou cestou a 

je neustále filtrována přes svrchní zeminy a posléze v horninovém prostředí. V současné 
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době je využíváno 6 vrtů (studní), ty starší pocházejí z roku 1955 a jejich hloubka se velmi liší 

– od 5,5 do 150 metrů. V okolí Čerlinky se z důvodů doplnění monitorovací sítě opravdu 

realizují nové vrty, nejvíce je jich v okolí Nasobůrek, kde se objevil problém nezajištěné 

skládky nebezpečných látek. Z hlediska navýšení odebíraného množství vody se další vrty 

nepřipravují i pro dlouhodobý tlak ze S CHKO Litovelské Pomoraví, které požaduje výrazně 

snížit povolené množství odběru vody. Je ale dokumentováno, že vliv odebírané vody na 

lužní ekosystém je zanedbatelný a není tedy důvod zásadně omezovat prameniště sloužící 

pro veřejné zásobování.    

 Zásoby podzemní vody jsou poměrně značné, ale ne neomezené, a v řádu 

jednotek roků lze „přežít“ i suchá období. Celé ochranné pásmo vodního zdroje se 

pravidelně monitoruje, protože i v této lokalitě vznikají černé skládky nebo dochází 

k neoprávněnému používání postřiků. Na dobrou kvalitu vody má největší vliv příznivá 

hydrogeologická skladba podloží. Surová podzemní voda nepotřebuje žádnou 

technologickou úpravu kromě hygienického zabezpečení. Jímaná voda z jednotlivých 

studní a vrtů se v prameništi Čerlinka míchá v akumulační nádrži, než se čerpá do 

vodojemů. V současné době bohužel neexistuje lepší ověřený způsob, jak dosáhnout déle 

trvajícího hygienického zabezpečení, než dávkovat chlor do potrubí pro zabránění 

bakteriálního znečištění a druhotné kontaminace v rozvodném systému. V minulém 

období byla v areálu kompletně zrekonstruována chlorovna, nově instalována kontinuální 

vyhodnocovací zařízení, která sledují množství nastavené dezinfekční látky. Ovšem na 

kvalitu vody u jednotlivých odběratelů má vliv nejen dobrý provozní stav celé rozvodné 

sítě a všech vodárenských objektů, ale i stav domovních rozvodů kdy vzhledem k malým 

odběrům může dojít ke stagnaci vody, a tím možnému zhoršení kvality. Někde je ještě 

potrubí z olova, oceli nebo litiny, která bývají silně zanesena korozními produkty nebo 

přívodní potrubí je vedeno souběžně s teplou vodou nebo trubkami od topení a voda se 

nechtěně ohřívá.  Informace pro článek „Zdrojem pitné vody pro Litovelsko je prameniště 

Čerlinka, svatá voda“ poskytl technický náměstek VHS Olomouc Ing. Jiří Kožušníček a „Než 

se dostane do kohoutku“ Mgr. Helena Kaštilová v LN 10/2016, str. 10 a 11.   

LEGIO XIII GEMINA AUGUSTA NA HANÉ 

 Centurion 13. legie Gemina Augusta Lucius Lepidus Proculus byl reálnou historickou 

postavou, Říman žijící ve 2. století v době vlády Marca Aurelia, kdy Římané při 

markomanských válkách přišli až na Moravu, takto Ivo Berka. Jak se objevili římští vojáci ve 

21. století v Litovli? Musíme zpět, do roku 2005, kdy se tehdejší ředitel Městského klubu Mgr. 

Jaroslav Krestýn rozhodl, že než aby na akcích platil cizí šermíře z jiných měst, založí raději 

vlastní skupinu historického šermu. „Obrátil se na mého bratra a ten zase na mě. V té 

době mě hodně oslovil film Gladiátor, a tak jsme začali sestavovat římskou jednotku. 

Skupin historického šermu, které dělají gotiku nebo středověk, je u nás hodně. Římským 

legiím se věnuje málokdo – jedna skupina je v Mikulově, další v Plzni a Praze. Nechtěli jsme 

dělat to, co ostatní, a taky jsme chtěli lidem připomenout, že Římané na Moravě skutečně 

byli. Všechno, co na svých představeních děláme, máme podloženo archeologickými 

výzkumy. S archeology se radíme i o replikách výstroje, ukazují nám vykopávky.“  
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 Úrazy jsou prý ojedinělé, všechno je nacvičené tak, aby tělo dělalo všechny 

pohyby automaticky. Nováček musí hodně cvičit, aby se naučil správně hýbat, šermovat. 

Kdo nechce, nemusí šermovat vůbec. V římských legiích ženy sice nebyly, ale mezi 

barbary normálně bojovaly (jednu členku má i tato legie). Legie působí jakoby ve 2. století 

našeho věku, ale kostýmy je o sto let pozadu, protože kdyby nosili to, co vojáci za válek 

s Markomany, laik by v nich Římany těžko poznal. Centurion, velitel nejmenší armádní 

jednotky zvané centurie, velel obvykle 80 mužům, náš Lucius Lepidus Proculus jich má na 

povel jen 15. Během roku se uskuteční 10-15 vystoupení na městských slavnostech, Dnu 

dětí, military festech či historických akcích na hradech. Do svého názvu přijala pokřik, který 

měl bojovníkům přinést vítězství – Roma Victor! (Vítězný Řím!). Mají svoji zbrojnici, kde se 

vedle mečů najdou třeba i vidle nebo kůže z medvěda. Skupina je otevřena všem 

zájemcům o působení v řadách římských vojáků a pro všechny zájemce od 17 let, včetně 

žen, se tu najde uplatnění. Skupina cvičí každou neděli od 15 hodin v sokolovně 

v Července a vítá nové zájemce. 

Použito článku v LN 1/2016 „Římští vojáci v 21. století aneb Legio XIII Gemina Augusta na Hané“,  

zpracovaného redaktorkou LN Mgr. Helenou Kaštilovou (s jejím laskavým svolením).            

 

11. O LITOVLI…  

NOVÉ LOGO A LOGOTYP 

 Od začátku tohoto roku používá město Litovel nové logo i logotyp. Logo je grafický 

symbol modrých čtverečků, logotyp je logo doplněné o nápis Město, které objímá voda. 

Občané se s nimi budou postupně setkávat na veškerých dokumentech pocházejících 

z Městského úřadu Litovel i dokumentech samosprávy. Záměrem města bylo sjednotit 

vzhled veškerých svých úředních písemností i předmětů reprezentujících město. Modré 

čtverečky nabízejí širokou škálu variací a budou využity i na propiskách či igelitkách a 

doplní i vzhled webových stránek města. Nové logo při reprezentaci města nahradí znak i 

vlajku, které budou využívány jen při zvláštních příležitostech. Autorkou vítězného návrhu je 

BcA. Eliška Karešová. Barevnost je odvozena od modré barvy na znaku města a logo rozvíjí 

vizuální styl a tím umožňuje městu tisknout jeho zapamatovatelnou moderní podobu. 

ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO TOKU MORAVY POKRAČUJE 

 Koncem roku 2015 začalo Povodí Moravy čistit dvě části hlavního toku řeky – od 

mostu na Dukelské ulici ke splavu a od Doubravky k mostu na Pavlínce. Účelem je údržba 

upraveného úseku koryta řeky Moravy v intravilánu města a řeší prioritně odstranění 

sedimentů, usazených zejména na břehových bermách (úzkých terasovitých plošinách 

podél břehu zaplavovaných při vyšším průtoku), které snižují kapacitu upraveného koryta 

toku. Povodí Moravy, s. p. tuto akci realizuje za účelem zlepšení odtokových poměrů 

z pohledu protipovodňové ochrany a maximálního obnovení kapacity koryta.  

 V jarních měsících bylo ještě dokončeno pročištění dvou již uvedených úseků, 

provedeny terénní úpravy a povrch svahů i hrázek byl oset travním semenem. 

S pročištěním úseku od mostu na Pavlínce po silniční most na Dukelské se pokračovalo až 

v září z důvodů špatné přístupnosti pro mechanizaci. K odstranění nánosů totiž bylo nutno 

zřídit pracovní sjezdy až do kynetry (prohloubená a trvale zaplavená část koryta) koryta 
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toku a současně respektovat podmínky Správy Chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví. Akce pak byla dokončena do 15. 12. 2016. 

UBYTOVÁNÍ V LITOVLI 

 Rozvíjející se cestovní ruch zaznamenal v roce 2016 významné rozšíření možností 

kam s hosty, návštěvníky a turisty. K dispozici jsou následující možnosti: Penzion RELAX,  

Palackého 824 – 24 lůžek v třílůžkových pokojích za 499 Kč/noc, 1 osoba na pokoji 690 

Kč/noc; Apartmány a ubytování Mlýnice, B. Němcové 1325 – 22 lůžek ve 2 – 7lůžkových 

apartmánech pro 2 osoby 700 Kč/noc, 1 osoba v apartmánu 600 Kč/noc; Apartmány 

PEKIN, Palackého 905,  18 lůžek ve 3 apartmánech – 350 Kč /noc, 1 osoba v apartmánu 

500 Kč/noc; Motel BÁBEK, Uničovská 20 – 20 lůžek ve dvoulůžkových pokojích – pokoj 690 

Kč/noc, 1 osoba na pokoji 390 Kč/noc; Ubytování Jana Konšelová, Palackého 844 – 5 

lůžek v 2lůžkovém a 3lůžkovém pokoji – 300 Kč/noc, od druhého dne 250 Kč/noc;  

Apartmány Alena Dehnerová, Svatoplukova 876 – 15 lůžek v 3lůžkovém a 3 čtyřlůžkových 

pokojích, 250 Kč/noc; Apartmány U Šmoldasů, Olomoucká 912 – 14 lůžek ve 3 

apartmánech – 300 Kč/noc; Domov mládeže SOŠ Litovel, Gemerská 505 – 8 lůžek ve 3 

pokojích Relax celoročně, 50 lůžek v pokojích internátu o prázdninách, 250 Kč/noc, resp. 

200 Kč/noc; Vodácký kemp IN LIFE, Koupaliště 651 – 80 Kč/noc, rodinné kempovné 320 

Kč/noc; Penzion Nová Ves, Nová Ves 63 – 17 lůžek ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích – 300 

Kč/noc, 1 osoba na pokoji 400 Kč/noc; Ubytování Na Pindě, Savín 23 – 30 lůžek ve  2, 3, 4 

a 5lůžkových pokojích, 2lůžkový pokoj 500 Kč/noc, 5 lůžkový 900 Kč/noc, 1 osoba na 

pokoji 350 Kč/noc; Turistická ubytovna SAVÍN, Savín 8 – 32 lůžek ve 2, 3, 4, 6 a 8lůžkových 

pokojích, 150 Kč/noc (v létě), 160 Kč/noc (v zimě); Chalupa U Fousa, Nová Ves 59 – 

pronájem celé chalupy na týden 8 000 Kč. V blízkosti města lze ještě získat ubytování 

v hotelu COLCHI, Střelice 37 s 27 lůžky; Penzionu ROMEO, Mladeč 61 s 38 lůžky; STODOLE, 

Nové Mlýny 126 buď v tábořišti na louce nebo ve 2 pětilůžkových apartmánech 

s celoročním provozem; Dvůr Nové Zámky, Nové Zámky 3 – 7lůžkový a 2lůžkový apartmán 

celoročně; 25 lůžek ve 2 – 6lůžkových pokojích v dřevěných unimobuňkách nebo v 10 

4lůžkových chatkách u sobáčovského rybníka určených pro rybáře nebo k přespání pro 

cykloturisty. 

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ 

   V 8. čísle Litovelských novin velitel MP Mgr. Lubomír Broza zhodnotil anketu „Cítíte se 

v Litovli bezpečně?“, která proběhla ve městě od prosince 2015 do ledna 2016. Z podnětu 

vedení města ji zrealizovala Komise prevence kriminality, která sestavila dotazník a 

provedla vyhodnocení. První forma ankety byla zaměřena na děti ze ZŠ a žáci 6. – 9. tříd 

mohli vyslovit svůj názor na bezpečnostní situaci ve městě a přidat i své návrhy. Jako 

největší bezpečnostní riziko uvedli romskou komunitu. Vadí jim romské party, které je 

obtěžují, nadávají jim, plivou na kolemjdoucí, ničí majetek. Velká skupina dětí se Romů bojí 

bez udání důvodu. Stejně početné byly připomínky ke skupině bezdomovců – opilců 

postávajících u marketu Albert, kteří pokřikují na kolemjdoucí a znečišťují veřejná 

prostranství. Bezpečnostní rizika vidí i v opilé mládeži v arboretu na sídlišti Vítězná, u barů 

na ulici 1. máje, v rychle jezdících autech i málo osvětlených ulicích. Odpověď na otázku, 

zda se ve městě cítí bezpečně vyzněla, jen lehce ve prospěch ano, v poměru 60:40. Mnozí 

si váží práce policistů MP i P ČR, hodnotí jejich hlídkování na přechodech i besedy ve 
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školách. Podněty ke zlepšení vidí v častějších kontrolách policistů u škol, v lepším 

zabezpečení škol, rozšíření kamerového systému, budování bezpečných cyklostezek či 

zvýšení počtu policistů. Chtěli by zřízení klubu pro děti, umístění Klubu mladých na 

nevhodném místě v budově MK kritizují. 

 Anketa pro veřejnost proběhla dotazníkovou formou prostřednictvím LN a 

internetových stránek města. I tady z výsledků vyplynulo největší bezpečnostní riziko 

z existence romské komunity, které se občané i děti bojí a rizikem je také parta 

„bezdomovců“. Jako vyznění ankety MP Litovel nově zajišťuje každodenní pěší hlídky 

v odpoledních hodinách kolem ZŠ a v parcích, několikrát denně jsou prováděny kontroly 

zaměřené na veřejný pořádek u prodejen Albert a Adam. Město novelizovalo opatření o 

zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.            

 Své šetření provedla i organizace Člověk v tísni a také označila soužití mezi 

majoritou a nově přistěhovanými Romy jako velmi napjaté. Podle zkušeností z okolních 

měst zavedlo pracovní pozici asistenta prevence kriminality. Jde o pracovníka, který těží 

za znalosti místních poměrů a zná sociálně vyloučenou komunitu. Byla vytipována vhodná 

uchazečka Marcela Lovašová a v průběhu prázdnin nastoupila do pracovního poměru. 

Je kontaktní osobou s romskou komunitou a jejím hlavním úkolem je dohled nad dětmi a 

mládeží na náměstí Přemysla Otakara a v přilehlých ulicích, na dětských hřištích a u škol a 

bude upozorňovat na nevhodné chování. Je zaměstnankyní obce, spolupracuje s P ČR a 

MP Litovel, placena je z dotace úřadu práce a přijata na dobu 12 měsíců. Cílem je 

zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, eliminace sociálně rizikových jevů, 

prevence útoků páchaných s extremistickým motivem a podpora nerepresivních metod 

práce policie.     

GLORIA MUSAEALIS  

 Muzeum Litovel se začátkem roku 2016 přihlásilo do XIV. ročníku Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis. Přihlášeno bylo celkem 80 projektů, z toho 30 v kategorii Muzejní 

výstava roku, 32 v kategorii Muzejní publikace roku a 18 v kategorii Muzejní počin roku. 

Právě do této kategorie přihlásili naši muzejníci projekt „Zpřístupnění půdní vestavby a 

zřízení nového depozitáře Muzea Litovel.  

 Tato, početně nejmenší kategorie, měla ovšem mimořádně silnou konkurenci. 

Sedmičlenná porota v čele s ředitelem technického muzea v Brně Vlastimilem Vykydalem 

navštívila naše muzeum v březnu a prohlédla si prostory depozitáře i nové výstavní prostory 

v podkroví muzea. Byl velký problém vybrat jen desítku nejlepších projektů do druhého 

kola a o konečném pořadí rozhodovaly minimální rozdíly. Vysoká kvalita soutěžních 

projektů a jejich mimořádná vyrovnanost vedly porotu k udělení dvou zvláštních ocenění 

v této kategorii. Ministerstvo kultury České republiky, Asociace muzeí a galerií ČR, z.s. a 

Český výbor ICOM (Mezinárodní rada muzeí) jej udělily také Muzeu Litovel. Předání se 

uskutečnilo 18. května ve Smetanově síni Obecního domu v Praze u příležitosti 

Mezinárodního dne muzeí a převzali jej starosta města Ing. Zdeněk Potužák, vedoucí 

muzea Mgr. Zdeňka Frištenská a pracovník muzea Mgr. Robert Najman. Jde o jediné 

muzeum v Olomouckém kraji a také nejmenší z přihlášených muzeí. I proto jde o úspěch 

mimořádný. 
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ZÁŽITKOVÁ KARTA 

 V roce 2016 přišlo město se zajímavou novinkou, která je určena především 

návštěvníkům – turistům. Je jí karta nazvaná „Zážitková Litovel“, která opravňuje svého 

držitele získat zvýhodněné vstupné na významné atraktivity. Ten, kdo si na jednom ze čtyř 

míst, která jsou do programu zapojena, koupí plné vstupné pro dospělou osobu, získá 

zároveň se vstupenkou slevovou kartu, která mu umožní zlevněný vstup na další 3 místa. 

S kartou tak lze navštívit radniční věž (20 Kč), Muzeum Litovel (20 Kč), Muzeum harmonik 

(20 Kč) a městské koupaliště (25 Kč). Karta má platnost tři dny od vystavení.   

Informace z LN 6/2016  

12. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 Něco málo z historie: Povodí Moravy s. p. zpracovalo projektovou dokumentaci na 

nultou a první etapu stavby protipovodňových opatření v Litovli. Zastupitelstvo města 

v květnu 2009 schválilo předloženou projektovou dokumentaci, oficiálně nazvanou 

„Morava, Litovel – protipovodňová opatření I. etapa“, a zavázalo se intenzivně pomoci při 

realizaci výkupu pozemků. V červnu 2010 Rada města Litovle projednala a schválila návrh 

řešení této stavební akce pro územní řízení. V roce 2011 bylo na realizaci I. etapy PPO 

vydáno územní rozhodnutí, pro nultou etapu (která se stala její součástí) pak v roce 2012. 

Práce na následné projektové dokumentaci byly ovšem pozastaveny do doby, než 

budou vykoupeny potřebné pozemky. To se ovšem zatím nepodařilo.  

 Ministerstvo zemědělství na léta 2014–2019 vyhlásilo dotační program 129 260 

nazvaný Podpora prevence před povodněmi III., kdy subjekt, v jehož prospěch bude 

protipovodňová ochrana realizována, musí k získané dotaci přispět 15 % finanční 

spoluúčasti. Povodí Moravy požaduje, aby město Litovel zahájilo a provedlo výkupy 

pozemků potřebných pro realizaci I. etapy PPO s tím, že náklady na odkup budou 

následně započítány jako ona požadovaná 15% spoluúčast. 

 PPO jsou nutností. Jejich neexistence začíná být pro rozvoj města limitující, především pro 

výstavbu rodinných domů na Pavlínce ve zvýšení nákladů na navýšení terénu. Koncem 

roku 2015 vstoupily v platnost plány pro zvládání povodňových rizik a mapy povodňového 

ohrožení, nebezpečí a rizika. Je v nich zahrnuto i mnoho pozemků Litovle, a k výstavbě na 

nich Povodí Moravy vydává záporná stanoviska. Na průmyslové zóně musí být další 

výstavba podniků také doprovázena kompenzačními protipovodňovými opatřeními 

v inundaci (zátopovém území) v okolí obce Víska. Dá se předpokládat, že podobná 

kompenzační opatření budou vyžadována i u ostatních staveb v území se zvýšenými 

povodňovými riziky. Realizace PPO je nezbytným předpokladem pro další výstavbu a 

rozvoj města!  

 Celkem se výkup týká asi 200 pozemků. Předpokládané stavební náklady na nultou 

etapu jsou kolem 78 milionů Kč, na I. etapu asi 235 milionů Kč. Pro realizaci stavby je třeba 

vykoupit okolo 100 000 m2 pozemků v katastrálních územích Víska, Nasobůrky, Litovel a 

Červenka.  
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Zastupitelstvo města Litovle na svém zasedání 24. 11. schválilo k zajištění 

financování přípravy a realizace PPO Litovle zřízení fondu, do kterého se každoročně 

v rámci rozpočtu města (počínaje rokem 2017) převede částka 2 miliony Kč. Bude určena 

na inženýrskou činnost, posudky, výkupy a směny pozemků a zároveň bude představovat 

finanční podíl města k dotaci na stavbu I. i dalších etap PPO, bude sloužit k pokrytí 

nákladů na stavby vedoucí k ochraně města při stoleté povodni a úhradu škod 

z případných povodní. Převádění finančních prostředků bude nutné v následujících letech 

spolu s postupujícími pracemi až do doby dokončení PPO stanovovat v adekvátní výši.   

 Rada města vybere externího dodavatele, který bude jménem města jednat 

s vlastníky dotčených pozemků za účelem jejich výkupu, směny a dočasného záboru, 

včetně finančních náhrad. Bude jednat i se Státním pozemkovým úřadem ČR a Krajským 

pozemkovým úřadem Olomouc za účelem provedení nutných pozemkových úprav na 

pozemcích potřebných k realizaci I. etapy PPO. Výsledky celého šetření budou 

analyzovány a projednány v radě i zastupitelstvu a v případě pozitivních výsledků bude 

možné vstoupit do jednání s Povodím Moravy a ministerstvem zemědělství. Poté bude 

možno jednat o možném uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci 

protipovodňové ochrany města Litovel, případně o memorandu o spolupráci. Vypadá to 

tedy na hodně dlouhé lokte, protože bez získání potřebných pozemků realizovat tato 

opatření není možno. Takže jsme opět na startovní čáře a můžeme jen doufat, že tragická 

situace se stoletou vodou se městu nejméně dvacet let vyhne!? 

Využito údajů z článku starosty města Ing. Zdeňka Potužáka „Nové kroky k protipovodňovým opatřením“ v LN 1/2017  

 

13. SPRÁVA MĚSTA LITOVEL, VÝBORY A KOMISE 

SPRÁVA MĚSTA 

V roce 2016 bylo složení vedení města toto: Ing. Zdeněk Potužák (SNK) – starosta; Viktor 

Kohout (SNK) – uvolněný místostarosta. Sekretariát starosty vedou Mgr. Kateřina Fišrová a 

Ing. Kateřina Bublová.  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, JUDr. Marie Mazánková – právník města.  

Zastupitelstvo města Litovel zasedalo během roku 2016 6x a projednalo 89 bodů, což je v 

průměru 14,8 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 a vyhlášky. Účast zastupitelů byla na rozdíl od občanů 

velmi dobrá.  

 Sedmičlenná Rada města Litovle měla během roku 2016 celkem 20 zasedání na 

kterých bylo projednáno 659 bodů, což je v průměru 32,9 bodu na jedno zasedání. 

Nejčastěji projednávanými záležitostmi bylo hospodaření s majetkem města, investice, 
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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. 

Členy Zastupitelstva města Litovel podle výsledků komunálních volen z října 2014  za 

jednotlivé strany a hnutí: SNK – Občané a sportovci Litovelska:  David Baroň,  Mgr. Milena 

Jindrová a Ing. Radomír Havlíček;  KDU-ČSL:  MUDr. Alena Šromová a Ing. Ludmila 

Zavadilová;  ODS: Mgr. Blahoslav Papajk a  Bc. Zdeněk Jančí;  ČSSD: Petr Šrůtek, Mgr. 

Marcela Čtvrtníčková, Alena Albrechtová a Miloslav Číhal;  ANO 2011: Martin Geprt,  

Jana Wagnerová, Ing. Ivo Vyšinka a Ing. Martin Pavlík;  SNK Evropští demokraté: Jaroslav 

Skála a  Mgr. Robert Najman;  KSČM: Kamil Veselý, Ing. Gabriel Ošťádal a Josef Hetcl;  

SNK: Mgr. Eva Hrachovcová, Viktor Kohout, Ing. Zdeněk Potužák, Ing. Karel Zmund a Mgr. 

Lubomír Broza. Posledně jmenovaný nastoupil dnem 15. 8. 2015 za zesnulého MVDr. 

Vojtěcha Grézla, zánik jeho mandátu konstatovalo 18. zasedání RM 18. 8. 2015. 

 V sedmičlenné Radě města Litovle zasedali: Ing. Zdeněk Potužák-starosta města, 

Viktor Kohout-místostarosta, David Baroň, MUDr. Alena Šromová, Bc. Zdeněk Jančí, Ing. 

Martin Pavlík a Martin Geprt. Předsedou Finančního výboru ZM byl Martin Geprt a 

předsedou Kontrolního výboru ZM Ing. Gabriel Ošťádal. Oba výbory jsou sedmičlenné.  

 

VÝBORY A KOMISE 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 Výbor pracoval ve složení: Ing. Gabriel Ošťádal – předseda, Mgr. Kateřina Fišrová, 

JUDr. Marie Mazánková, Ing. Radovan Urválek, Mgr. Pavel Skácel, Mgr. Hana Kaštanová, 

Ph.D., Václav Stratil a Josef Hetcl – členové. Výbor se sešel na 8 zasedáních a postupně 

řešil kontrolu hospodaření s prostředky města v Muzeu Litovel, plnění usnesení z jednání 

Rady města Litovel, problémy s chováním romských dětí na ZŠ Jungmannova, kontroloval 

zápisy a usnesení ZML, hospodaření TJ Tatran – oddíl házené a projektu Silácká Litovel – 

hospodaření s prostředky. Byl vypracován plán činnosti na obě pololetí a účast na 

schůzkách byla příkladná. Zápisy pořizovala Mgr. Kateřina Fišrová.  

FINANČNÍ VÝBOR 

  Předsedou výboru byl pan Martin Geprt, členy Ing. Romana Ambrožová, Tomáš 

Bartoň, Radek Ošťádal, Ing. Milan Procházka, Jaroslav Skála a Ing. Ludmila Zavadilová. 

Výbor se sešel 8x a postupně projednával výsledky hospodaření města za rok 2015 a 

Závěrečný účet města za rok 2015, rozpočtový výhled na období 2017-2022, zůstatky na 

účtech, zásady poskytování veřejné finanční podpory, kontrolou hospodaření IT oddělení 

MěÚ, rozpočtové změny, plněním rozpočtu města, hospodaření města na investičních 

akcích, stěhování MěÚ, problematiku sociálních bytů aj. Práce se řídila plánem na 

jednotlivá pololetí. Hosty jednání byl starosta města, vedoucí odborů – Ing. Jaromír Kolář a 

Ing. Vlastimil Habermann i předseda Kontrolního výboru Ing. Gabriel Ošťádal. Zápisy 

pořizovala Ing. Kateřina Bublová. 
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BYTOVÁ KOMISE 

 Pracovala ve složení: Viktor Kohout – předseda, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Polívková, 

Alena Pekařová, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Mgr. Pavel Procházka a Jiří Zendulka – 

členové. Během roku se sešla 9x a projednávala žádosti o byt města Litovel, místností v 

objektu ubytovny č.p. 1087 v ulici U Stadionu, výpovědi nájemných smluv, žádosti o 

dohodě o směně bytu, žádosti o byt v objektu č.p. 674 na náměstí Svobody (DPS) a 

žádosti o byt v objektu č.p. 1238 v místní části Chořelice vše dle „Zásad města Litovel o 

hospodaření s obecními byty“. Sestavila seznam žadatelů o byt města Litovel na rok 2016 

a 2017, které byly schváleny Radou města Litovel. Jednatelkou a zapisovatelkou komise 

byla paní Alena Pekařová.  

KOMISE PRO DOPRAVU 

 Komise se během roku ke svému jednání sešla 7x za předsednictví Mgr. Blahoslava 

Papajka. Členy komise byli: Ing. Radovan Vašíček, Miloslav Číhal, Ing. Alexandr Kučera, 

Jaroslav Skála, Mgr. Lubomír Broza, Pavel Štěpánek, Jiří Vaněk, Ing. Pavel Filípek a Martin 

Kopečný. Komise postupně projednávala otázky provozu stacionárních radarů pro měření 

rychlosti vozidel, umístění dopravních značek v místní části Chořelice, parkování v ulicích 

Šmakalova, Vítězná a Kollárova, značení cyklostezky Chořelice – Rozvadovice a cyklotrasy 

ulice Cholinská – Haňovice, tonážní značky mostu na Pavlínce, návrhy na zjednosměrnění  

některých ulic, doplnění dopravního značení na sídlištích Vítězná, Gemerská a na ulici 

Novosady, osazení nových značek či otázky dodržování podélného parkování a žádosti o 

vyhrazení parkovacího místa. Zápisy prováděl Martin Kopečný.  

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BESIP 

 Komise pracovala ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová – předsedkyně; Hedvika 

Weberová DiS, Mgr. Kamila Dohnalová, Vladislav Lakomý, Ing. Martin Benešl, Mgr. Lubomír 

Broza, Mgr. Lubomír Grézl a Ondřej Vespalec – členové. Ke svému jednání se komise sešla 

7x a projednávala: anketu „Cítíte se v Litovli bezpečně ?“, dotační program 

Olomouckého kraje pro oblast prevence kriminality, problematiku Klubu mladých, krádeže 

jízdních kol, projekt prázdninových  pobytů, výsledky šetření organizace Člověk v tísni, 

opatření města a Městské policie Litovel vyplývající z ankety o bezpečnosti ve městě, 

opravy na dopravním hřišti, útoky na děti na dětských hřištích, evidenci jízdních kol aj. MP 

v součinnosti s DDM Litovel provedla 16 besed za ŽŠ zaměřených na výchovu mladých 

cyklistů. Komise zajistila setkání s preventisty litovelských škol, zástupci policie a sdružení 

Podané ruce se zaměřením na kriminalitu dětí a mladistvých. Zápisy zajišťoval Mgr. 

Lubomír Broza.   

KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

 Byla ustavena ve složení MUDr. Alena Šromová, Mgr. Milena Jindrová, Mgr. Martina 

Holadová, Ing. Helena Najmanová Ph. D., Michaela Škulavíková a Bc. Radim Sléha. Schází 

se dle potřeby a v roce 2016 nedodala žádný zápis z jednání komise.     
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KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 

 Předsedkyní komise byla Ing. Ludmila Zavadilová a členy Mgr. Ivana Gregušová, 

Mgr. Mirko Spurník, Mgr. Pavel Procházka, Ing. František Smékal, Mgr. Jan Šenk, Mgr. Josef 

Piska, Jakub Livanský, DiS, Kamil Veselý a MUDr. Ondřej Bolek. Tajemnicí komise Zuzana 

Rozehnalová. Komise se sešla 2x a projednala prezentaci výsledků analýzy potřeb 

zadavatelů sociálních služeb, shrnula výsledky Fokusové skupiny a Analýzy potřeb 

zadavatelů sociálních služeb a vytvořili hrubou kostru systémového opatření pro výstavbu 

malometrážních bytů. 

LETOPISECKÁ KOMISE 

 Pracovala ve složení: PhDr. Josef Hubáček – předseda, Lubomír Šik, Marie Hrubá, 

Mgr. Robert Najman, Miroslav Pinkava, Karel Kabelík, Karel Polášek a Blanka Opíchalová – 

členové. Komise uskutečnila 9 schůzek, z toho jednu ve spolupráci ze Seniorklubem Litovel, 

jednu výjezdní a dvě ve spolupráci s Muzejní společností Litovelska z.s.  Zaměřila se 

především na pomoc při vytváření kroniky města připomínkováním kapitol textu a 

kolportací žádostí o podání zpráv pro kroniku. Jako vzpomínku k výročí 20. let od smrti 

ThMgr. Josefa Bezděčky připravila akci k uctění jeho památky a delegace navštívila paní 

Věru Bezděčkovou v Uničově. Podílela se na komentovaných prohlídkách na hřbitově v 

Chořelicích a Chudobíně a prohlídce pivovarského muzea se vzpomínkou na zakladatele 

Josefa Svozila a Jana Staroštíka a besedou s jubilantem Miroslavem Koutkem, emeritním 

ředitelem pivovaru a předsedou jeho představenstva. Připravila přehled významných 

jubilantů GJO pro rok 2017. Jednatelkou komise byla paní Hana Dohnalová. 

INVESTIČNÍ KOMISE 

 Působila ve složení Ing. arch. Osina, Petr Grofek, Ing. Knajbl, Ing. Karel Zmund, Ing. 

Ivo Višinka, Ing. Rudolf Kmeco a Ing. Radek Nepustil. Ke svému jednání se sešla 7x a 

projednávala investiční akce roku 2016, např.  přechod Dukelská – Javoříčská, studiu 

mostu na Pavlínce, studii podoby autobusového nádraží, stavební úpravy objektů, opravy 

a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch zeleně ve městě, rekonstrukcí budovy pro 

potřeby MěÚ, opravou mostu v ulici Komenského aj. Zápisy schůzek pořizoval Ing. Nepustil. 

KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 

 Předsedou komise byl místostarosta Viktor Kohout, členy Ing. Jaromír Kolář, JUDr. 

Marie Mazánková, Miroslav Skácel a Ing. Radovan Vašíček. Jednatelkou komise Bc. Dita 

Štefánková. Komise jednala 6x a projednala půjčky dle Zásad FRB pro manžele 

Habermannovy ve výši 100 000 Kč; Společenství vlastníků jednotek Poděbradova 747 na 

opravu střechy ve výši 180 000 Kč; manželům Erlecovým, Chořelice 1058, 80 000 Kč; 

manželům Vařekovým, K. Sedláka 1195, 100 000 Kč a Jiřině Habermannové, Jiráskova 279, 

100 000 Kč. Byl zaznamenán zvýšený zájem o půjčky a ve všech 5 případech bylo 

žadatelům vyhověno a půjčka poskytnuta. Komise musela řešit i dodatečné požadavky 

vypůjčitelů ve spolupráci s bankou a FO MěÚ a problémy u 2 dlužníků z minulosti, jeden 

svůj dluh splatil, u druhého jej řešilo právní oddělení.     
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KOMISE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 Pracovala ve složení: Bc. Zdeněk Jančí – předseda, Jana Hornová, Ludmila 

Klaclová, Karla Křesalová, Marie Kýrová, Magda Dostálová a Marie Slanovodská. Komise 

se k jednání sešla 6x a projednávala termíny a realizaci přání jubilantům ve formě dopisů, 

blahopřání a předání dárkových balíčků k určeným výročím jubilantů. Balíčky pro občany 

ve věku nad 90 let byly předávány jubilantům vedením města, seniorům obvykle na 

akcích Seniorklubu Litovel. Proběhlo také 5 slavnostních vítání dětí. Tajemnicí komise byla 

paní Petra Robenková.   

SAMOSPRÁVA SENIORKLUBU LITOVEL 

 Je poradním orgánem Rady města Litovel, a v roce 2016 jí byl přiznán statut 

podobný komisi (v otázce odměn). Pracovala ve složení: PhDr. Josef Hubáček – předseda; 

Lubomír Faltus – místopředseda, Jaroslava Köhlerová – jednatelka, Milada Faltusová – 

kronikářka, Libuše Grohmanová, Marie Kýrová a Miroslav Fendrych – členové. Na svém 

jednání se sešla celkem 13x a projednávala plány činnosti na jednotlivá pololetí a realizaci 

jednotlivých akcí. V září navštívila klub delegace z partnerského města Revúca. Bližší 

informace a hodnocení akcí viz v kapitole Senioři, Seniorklub.   

PŘESTUPKOVÁ KOMISE – zpracováno v kapitole Odbory MěÚ v části Odbor vnitřních věcí.          

 

14. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

  Pracuje pro 21 škol a školských zařízení spadajících do obvodu Pověřeného úřadu 

Litovel ve  složení: Ing. Vlastimil Habermann – vedoucí OŠKS; Ing. Simona Dvořáková – 

referentka OŠKS; Eva Hubáčková – mzdové služby pro školství (12 škol a školských zařízení); 

Eva Macková a Marie Hlaváčová (mzdové služby pro školství a obce - 4 školy a školská 

zařízení a 7 obcí mikroregionu);  Mgr. Helena Kaštilová – redaktorka Litovelských novin; 

Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí Městské knihovny; Mgr. Zdeňka Frištenská, vedoucí Muzea 

Litovel (jde o organizační složky podléhající OŠKS). Na úseku školství - státní správy - je 

zpracováno čerpání státního rozpočtu mzdových prostředků pro 21 škol a školských 

zařízení a úpravy tohoto rozpočtu. Dále jsou soustřeďovány, kontrolovány a předkládány 

čtvrtletně Krajskému úřadu Olomouckého kraje rozbory hospodaření všech 21 organizací. 

V termínech stanovených MŠMT jsou prováděny sběry statistických dat, v rámci kterých 

jsou zpracovávány předepsané výkazy o jednotlivých školách a školských zařízeních. Na 

úseku samosprávy na základě schváleného rozpočtu, upraveného dle schválených 

rozpočtových změn a schválených příspěvků pro školy, školská zařízení a Městský klub 

v celkové částce téměř 20 705 000 Kč byl zabezpečován jejich provoz a údržba. 

 

 Do zařízení budov a technického zhodnocení a modernizace budov, které jsou 

v majetku města Litovel, a ve kterých sídlí příspěvkové organizace (školy, školská zařízení a 

Městský klub), bylo investováno na základě schváleného rozpočtu něco málo přes 

1 986 000 Kč. Dalších 78 650 Kč bylo použito na zajištění sedmi Průkazů energetické 

náročnosti budov (ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova, ZŠ a MŠ Nasobůrky, MŠ Gemerská – 
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pracoviště Gemerská a Kollárova a MŠ G. Frištenského – pracoviště G. Frištenského 

a Čihadlo). Povinnost pořídit PENB vyplývá ze zákona. Téměř 248 500 Kč stálo pořízení 

projektových dokumentací a souvisejících dokumentů, které budou použity jako podklady 

pro žádost o příslušné povolení na stavebním úřadě nebo pro žádost o dotaci. Významné 

realizované akce: ZŠ Vítězná - čištění výměníků a výměna vadných armatur výměníkových 

stanic; MŠ G. Frištenského (pracoviště Čihadlo) – rekonstrukce sociálního zařízení pro děti, 

oprava vodovodního a odpadního potrubí a oprava komína; MŠ G. Frištenského 

(pracoviště Unčovice) – oprava terasy, likvidace jímky a připojení na kanalizaci; MŠ 

Gemerská – rekonstrukce sociálního zařízení pro děti vč. dodávky a montáže nových 

vnitřních oken; Školní jídelna Litovel (Studentů) – energetický posudek a zpracování žádosti 

na zateplení objektu a výměnu oken (dotace nebyla městu přidělena); Základní a 

mateřská škola Nasobůrky – oprava části plotu; Městský klub Litovel – výměna oken z ul. 

Husovy, oprava zdi a vedení ústředního topení ve Výstavní síni MK.  

 

 Dalších více jak 1 254 000 Kč bylo použito na zařízení a údržbu budov a majetku 

města Litovel, v nichž sídlí školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj: 

Střední odborná škola Litovel (ul. Komenského) – oprava fasády, štítu, oplechování sklep. 

oken a soklu objektu tělocvičny a oprava soklu a portálů objektu školy; GJO Litovel – nový 

přístupový bezpečnostní systém do budovy gymnázia; ZŠ, ŠD a ŠJ Palackého – výměna 

oken a montáž 9 ks žaluzií v oknech do ul. Palackého; Dům dětí a mládeže Litovel – 

výměna oken v ul. Komenského a oprava části plotu u in-line hřiště. Investice (v 

předpokládané výši 761 000 Kč) do úpravy vstupu do šaten GJO Litovel nebyla 

realizována, protože vybraná stavební firma dílo neprovedla a po uplynutí termínu pro 

dokončení stavby od smlouvy odstoupila. Pořízení tří Průkazů energetické náročnosti 

budov (DDM Litovel v ul. Komenského a SOŠ Komenského – škola a tělocvična) stálo 

22 900 Kč. Akce 2016: Školení pro ředitele ZŠ a MŠ –  11. února 2016 proběhla porada, 

které se zúčastnili ředitelé škol a školských zařízení ORP Litovel. Program porady: 

problematika financování platů ve školství v roce 2016, přednáška a beseda s Mgr. Sylvií 

Polzerovou z Krajské hygienické stanice Olomouc, přednáška a beseda se zástupcem 

společnosti Fixum, která zajišťuje pojištění osob a majetku, poskytnutí dotací z MAS 

Moravská cesta a pokračování školní ligy miniházené v roce 2016. Den s učiteli – 30. 

března 2016 se konalo pravidelné setkání vedení města, odboru školství, kultury a sportu 

MěÚ Litovel s řediteli základních a mateřských škol, jejichž je město Litovel zřizovatelem. 

Pozvání přijali také ředitelé dalších místních škol a školských organizací: gymnázium Jana 

Opletala, Střední odborná škola, speciální ZŠ a dětský domov nebo Dům dětí a 

mládeže. Setkání proběhlo v přátelském duchu, zúčastnění společně diskutovali a 

závěrem si popřáli hezké chvíle. Místo vyhlášení pedagoga roku měli tentokrát všichni 

pozvaní ředitelé možnost ohodnotit celoroční práci jednoho ze svých kolegů pozváním na 

tuto akci. Litovelské naděje – 21. června byla pošesté udělena ocenění Litovelské naděje. 

Byli oceněni žáci a studenti litovelských škol, kteří dosáhli významných úspěchů na poli 

sportovním i kulturním: Tadeáš Fryčák, 11 let; DDM Litovel, útvar Radioelektrotechniky; 

mimoškolní aktivity (radioelektrotechnika); Viktorie Zapletalová, 11 let; ZUŠ Litovel; 

mimoškolní aktivity (hra na klavír); Michal Zavadil, 17 let; ZUŠ Litovel; mimoškolní aktivity (hra 

na keyboard); Štěpán Kratochvíl, 16 let; ZŠ Vítězná; školní aktivity (zpracování textů na PC); 

Adam Krejčí, 13 let; ZŠ Vítězná; školní aktivity (sport); Tomáš Němeček, 14 let; ZŠ Vítězná; 
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školní aktivity (informatika, matematika a fyzika); Klub InFyMa – Jakub Kolář (12 let), Adam 

Krejčí (13 let), Jan Kučka (13 let), Tomáš Němeček (14 let), Lukáš Plíšek (13 let) a Jakub 

Zatloukal (13 let); ZŠ Vítězná; školní aktivity (informatika, matematika a fyzika); Barbora 

Dimovová, 15 let; TJ Vodní sporty Litovel; sport (sjezd na divoké vodě a rychlostní 

kanoistika); Michal Šmoldas, 1998; TJ Vodní sporty Litovel; sport (sjezd na divoké vodě); 

Karel Šotola, 1997; TJ Vodní sporty Litovel; sport (sjezd na divoké vodě); Duo Natálie 

Elgnerová, 17 let a Iveta Rosmannová, 18 let; TJ Sokol Litovel, mažoretky Linetbells; sport 

(tanec); Družstvo mladších žáků oddílu házené; TJ Tatran Litovel; sport (házená). 

Podrobnosti i v kapitole Galerie úspěšných. 

 

 Litovelské slavnosti – 10. září 2016 město Litovel pořádalo, jako hlavní organizátor, 

Litovelské slavnosti při příležitosti Dnů evropského dědictví. Město na tuto akci vyčlenilo 

250.000 Kč. V tento den byly památky zpřístupněny zdarma, muzeum pak za snížené 

vstupné. Hlavní kulturní program proběhl na náměstí Př. Otakara (např. bubenická show 

Jumping drums, zpěvák Jakub Smolík a Josef Náhlovský s kapelou Kozí bobky). Velmi 

úspěšnou atrakcí se stala okružní jízda po Litovli turistickým kolovým vláčkem. V kostele 

sv. Marka se konal koncert smíšeného pěveckého sboru Kantika. Vedlejší scéna 

se odehrála na půdě Gymnázia Jana Opletala, které se ve svém programu zaměřilo na 

700. výročí narození Karla IV.   Na úseku kultury a sportu OŠKS na základě schváleného 

rozpočtu zajišťuje poskytnutí a vyúčtování dotací a darů různým sportovním, kulturním, 

společenským, církevním, charitativním a zájmovým organizacím i jednotlivcům podle 

jejich požadavků, se kterými se obracejí na Radu města Litovel. V roce 2016 bylo 

poskytnuto 66 dotací a darů v celkové výši 5 072 650 Kč. Z rozpočtu města Litovel bylo na 

pořízení drobného dlouhodobého majetku pro údržbu Sokolovny a na samotnou údržbu 

použito cca 111 500 Kč. Z této částky bylo hrazeno např.: kontrola plynového zařízení, 

osekání 33 m2 vlhkých omítek, 4 ks žíněnek, čerpadlo PEDROLLO a sekačka VIKING MB 545 

V. Průkaz energetické náročnosti této budovy přišel na 7 018 Kč. 

 

 V roce 2016 přispělo město částkou 5 750 000 Kč na zabezpečení provozu 

Městského klubu Litovel a turistického informačního centra. Kromě toho město hradilo také 

výměnu oken do ulice Husovy na objektu č. p. 753 za téměř 730 000 Kč. 
 

Sepsala: Ing. Simona Dvořáková  

 

 

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 Oddělení bytového hospodářství pracuje ve složení: Jana Polívková vedoucí 

oddělení; Irena Hrubá nájemné, pokladna, hřbitov Litovel – Chořelice; Alena Pekařová 

nebytové prostory, poliklinika; Eva Petrová účetní, fakturace, hřbitov Chudobín, 

Rozvadovice, Tři Dvory. OBH mělo k 31. 1. 2016 ve správě 51 domů, 289 bytů a 105 

nebytových prostor (poliklinika-ordinace, garážová stání, prodejny, pohostinství).  

 

 V březnu byly dokončeny stavební práce na bytovém domě Masarykova 666. 

Oprava fasády, zateplení a injektáže na odstranění vlhkosti, započaté v říjnu 2015, byly 

pozastaveny koncem roku 2015 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. V červenci 

bylo realizováno firmou VESTAV group s.r.o. Vyškov, která zvítězila ve výběrovém řízení, 
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zateplení fasády bytových domů č. p. 359 a 360 v ul. Kysucká, včetně odstranění 

nefunkčních komínů. V domě č. p. 671 v ul. Revoluční byly zrekonstruovány 2 bytové 

jednotky. V domě č. p. 561 Komárov byla provedena výměna starých oken za nová 

plastová. Tento dům, určený pro správce koupaliště, byl převeden s novým nájemcem 

v 07/2016 do správy Technických služeb a bude využíván pro výkon práce pro 

pronajímatele. 

 V prostorách užívaných jako kadeřnictví v přízemí domu č. p. 104 ul. Vítězná došlo 

k výměně stávajících poškozených oken za nová plastová. Prostory sloužící podnikání v 

domě č. p. 776 v ul. Kostelní, které užívá Česká spořitelna a.s., byla napojena nová 

plynovodní přípojka z náměstí Přemysla Otakara. V rámci rekonstrukce tohoto domu 

souběžně s domem č. p. 777, byla zrušena stávající plynovodní přípojka z ul. Kostelní.  

V domě č. p. 754 náměstí Přemysla Otakara byly vyměněny výkladce do ulice Husovy a 

vstupní vrata do dvora domu. V červenci a srpnu, po napojení místních částí na veřejnou 

kanalizaci, došlo k napojení přípojek k domu č. p. 57 v Rozvadovicích, č. p. 56 

v Unčovicích (bývalá škola) a č. p. 31 v Chudobíně (bývalá škola). V roce 2016 OBH 

evidovalo cca 580 požadavků na drobné opravy v bytech nájemců a domech města 

Litovel. 

 

  Ke dni 31. 12. 2016 bylo na OBH evidováno 70 žádostí o byt města Litovel a 35 

žádostí o umístění v DPS, nám. Svobody 674 v Litovli. V roce 2016 bylo uvolněno a předáno 

novým nájemcům 13 bytů, 3 obytné místnosti na ubytovně U Stadionu č. p. 1087, 

uskutečnil se 1 přechod nájmu bytu a 3 směny bytů.  

 Vystaveno bylo 350 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 176 800 Kč.  
 

Zpracovala Jana Polívková, vedoucí OBH 

 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ve vedení odboru OŽP je stále Ing. Pavel Kurfürst. V personálních záležitostech došlo 

ke změně k 30. 11. odešla z pracoviště kolegyně z vodoprávního úřadu – Ing. Zuzana 

Navarová. 

 

  V dubnu začal provoz litovelské kompostárny. Do konce roku 2016 zpracovala 

kolem 1000 tun biologického odpadu (především z veřejné zeleně – posečená tráva, listí 

apod.). V prosinci započal svoz tříděného odpadu (papír, plast) přímo od občanů. 

Veřejná zeleň -  město Litovel požádalo o dotace   Programu obnovy přirozených funkcí 

krajiny na založení nového biocentra mezi Haňovicemi a Nasobůrkami (tzv. Lokální 

biocentrum Haňovice – I. část). Město dotaci obdrželo a biocentrum bylo v částce cca 

260 000 Kč založeno (podzim 2016). V září začala revitalizace zeleně na Staroměstském 

náměstí -  I. etapa, zahrnovala terénní úpravy a obnovu trávníku.  Prováděla se obnova 

veřejné zeleně v obci Březové, byla založena alej (tvořena švestkou domácí) mezi obcí Tři 

Dvory a místním hřbitovem a javorová alej v ul. Smyčkově v Litovli podél Muzejní vody. 

Drobná výsadba byla provedena v Litovli a místních částech. 
 

Zprávu podal Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru 
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ODBOR DOPRAVY 

Na odboru dopravy pracovalo 9 úředníků včetně vedoucího. Odbor řeší ve své 

přenesené působnosti dopravně správní agendy -  Evidenci vozidel, kterou vykonává 

Jana Filipová a Alena Polanská. Technické změny a registrace vozidel z dovozu stavby a 

přestavby vozidel vykonává vedoucí odboru Ing. Pavel Filípek.  Evidenci řidičů-řidičské 

průkazy, vydávání digitálních karet do tachografů, profesní způsobilost řidičů a státní 

odborný dozor ve věcech stanic měření emisí řeší Ludmila Konečná. Přestupky v dopravě 

řeší dva pracovníci - Mgr. Jaromír Skácel a Ing. Miluše Střídová, která kromě přestupků 

spravuje agendu zápisu bodů do bodového systému evidence řidičů a řeší také zdravotní 

způsobilost k řízení motorových vozidel. Evidenci autoškol a zkoušky odborné způsobilosti 

řidičů jako zkušební komisař má na starosti Mgr. Jaroslav Navrátil.  Speciální stavební úřad 

má na starosti Dita Foretová. Silniční hospodářství jako silniční správní úřad zastává Miloslav 

Sekanina. 

 

 V r. 2016 od 1. 1. vešla v platnost novela zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  

Ze zákona přešla působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 

na obce, v čemž se speciálnímu stavebnímu úřadu ulehčilo. To se ale zákonodárcům moc 

nepovedlo a pro velkou nevoli starostů na malých obcích proto od 14. 12. vešla v platnost 

novela, kde se tato agenda vrací opět na obce s rozšířenou působností, to znamená i 

k nám. Od 1. 1. nastaly také změny v prováděcí vyhlášce k zákonu 361/2000 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to v dopravním značení, kde 

je značka B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů.  Značka zakazuje vjezd nákladním 

automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí 

pro obytné automobily. Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem 

nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v 

tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. 

To znamená, že nelze vjet s vozidlem kategorie N1 (třeba pickup nebo malá dodávka do 

takto označeného místa, pokud není přímo na značce označena tonáž 3.5 t nebo na 

dodatkové tabulce.) Značka B32-Průjezd zakázán neboli, Jiný zákaz, stanoví jiný zákaz než 

ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se 

vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu. 

Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto 

označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace 

nebo zkracování trasy. Nemusí v tomto úseku ani zastavit, jak bylo doposud. Je-li na 

značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je 

vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku. Je-li na 

značce uveden nápis „SMOG“, je zakázaná jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v 

území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu. 

  
Zprávu podal Ing. Pavel Filípek, vedoucí odboru dopravy 
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ODBOR VÝSTAVBY 

 Během roku 2016 nedošlo k personálním změnám, počet zaměstnanců odboru je 

nadále 7. Úřad územního plánování vydal změnu č. 5 územního plánu Haňovice a změnu 

č. 1 územního plánu Senice na Hané. Probíhalo projednávání územních plánů (případně 

jejich změn) Bílá Lhota, Bouzov, Bílsko, Červenka, Dubčany, Cholina, Loučka, Mladeč, 

Náklo a Pňovice. K 31. 12.  byla pořízena v souladu s § 28 stavebního zákona 4 úplná 

aktualizace analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Litovel.  
 

Zprávu podala Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru 

 

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

 V roce 2016 odbor MH a SI pracoval nadále pod vedením pana Miroslava Skácela. 

Na odboru pracují Petr Navrátil a Martin Kopečný, kteří mají na starosti stavební investice a 

ochranu památek.  Dotační akce řeší Mgr. Iveta Kopková, která v roce 2016 nastoupila po 

Ing. Ditě Müllerové a Ing. Marta Macharová, která sleduje i financování na odboru. Paní 

Hana Dohnalová má na starosti poplatky za užívání veřejného prostranství, pronájmy 

pozemků města, zábory pro stánky, správu městských hřišť a další agendu.  

 

 Nejvýznamnější akce, které zajišťoval odbor MHSI v roce 2016: V r.  2016 začala 

stavba s názvem „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli“, která byla 

rozdělena na 7 etap. V r. 2016 se realizovala první etapa v ulici Gemerská. V rámci stavby 

byla vybudována nová obslužná komunikace s asfaltovou vozovkou, betonovými 

obrubníky a uličními vpustěmi. Rovněž byla vybudována nová parkovací stání ze zámkové 

dlažby. Součástí stavebních úprav byly přeložky veřejného osvětlení, městského rozhlasu, 

sdělovacích i silových kabelů a plynovodu. V ulici Gemerské byla nově umístěna 4 

kontejnerová stání, z toho jedno je určeno pro částečně podzemní kontejnery – první v 

Litovli. Náklady na stavbu činily cca 8 900 000 Kč. Provedla se rekonstrukce mostu 

v Komenského ulici. Cílem rekonstrukce bylo zajištění stability mostu, předláždění chodníku 

a komunikace na mostě a v uličce Šerhovní a dodání nového zábradlí na most.  Celkové 

náklady dosáhly 2 700 000 Kč.  

 

  Byla realizována kompletní rekonstrukce komunikace na ulici Javoříčské, která 

zahrnuje položení nového asfaltového povrchu, výstavbu nového chodníku, parkovacích 

stání, vjezdů a zpomalovacího retardéru. Stavební úpravy dosáhly zhruba 2 500 000 Kč. 

Byla zahájena úprava nového povrchu na komunikaci u finančního úřadu a zajištěno 

odvodnění komunikace. Náklady činily v tomto roce cca 800 000 Kč (akce bude 

dokončena v r.  2017).  Koncem roku 2016 proběhla rekonstrukce mostku, části chodníku i 

zábradlí u MVE a bylo postaveno nové stavidlo a rekonstruován nápustní objekt na 

Uničovský rybník. Náklady dosáhly 6 500 000 Kč. 

  

 V obci Unčovice proběhla rekonstrukce areálu sokolovny, která zahrnovala 

zejména vybudování pojezdového chodníku a opěrné zídky u hřiště a opravy oplocení 

areálu, v celkové výši cca 480 000 Kč.  Autobusová čekárna v Nové Vsi dostala nový 

nátěr, lavice a pult a došlo i na opravu betonové podlahy   náklady 99 000 Kč.  

V restaurátorské dílně byl kompletně zrestaurován kříž na návsi v Myslechovicích, pod něj 
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zhotoven nový základ. Celkové náklady na restaurátorské práce včetně nového základu 

byly ve výši 75 000 Kč. V Myslechovicích byla rovněž zajištěna výmalba interiéru kapličky, 

zhotoven okapový chodníček kolem kaple a došlo i na vyrovnání pískovcových desek na 

podlaze kaple, náklady cca 60 000 Kč.  Bylo zajištěno nové nasvětlení kapličky ve Vísce za 

cca 45 000 Kč. Na hřbitově v Chořelicích byla rozšířena urnová zeď za zhruba 252 000 Kč-

vystavěno 18 urnových míst. Za přispění dotace z Ministerstva kultury restaurovány 

kamenné stupně Morového sloupu na náměstí Přemysla Otakara, náklady činily cca 180 

000 Kč a rovněž za přispění Ministerstva kultury byla opravena další část městských hradeb 

v uličce Švédské dosáhly 500 000 Kč. 

 

 Náklady na prodloužení kanalizace v ulici Šargounské činily cca 400 000 Kč. Bylo 

vybudováno nové hřiště pro starší děti na Novosadech, kde mají děti k dispozici dva herní 

prvky, které spolu lavičkami vyšly na cca 720 000 Kč. V místní části Nasobůrky byly pořízeny 

na hřiště nové herní prvky, které mohou využívat jak mladší, tak starší děti. Náklady se 

pohybovaly ve výši cca 420 000 Kč. U ZŠ Vítězná byla v r. 2016 za pomoci dotace 

z Ministerstva vnitra v rámci programu Prevence kriminality vybudována venkovní 

posilovna, která umožňuje zájemcům vyzkoušet 5 posilovacích strojů. Celkové náklady 

činily cca 330 000 Kč. Za přispění Ministerstva životního prostředí bylo pořízeno cca 3 000 

kusů popelnic na tříděný odpad, které byly na základě Smluv o výpůjčce zapůjčeny 

obyvatelům jak Litovle, tak jednotlivých místních částí, kteří mají zájem o třídění plastů a 

papíru. Náklady činily cca 2 500 000 Kč.   
Zpracovala Ing. Marta Macharová 

 

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ 

 Personální obsazení (OVV) v průběhu roku 2016 nedoznalo žádných změn. Mimo 

běžné svěřené agendy zajišťovalo OVV průběh voleb do Zastupitelstva Olomouckého 

kraje konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. 

   

 Matrika: V r. 2016 se uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik 76 uzavření manželství. 

Bylo vydáno 6 osvědčení k církevním sňatkům.  V rámci Sboru pro občanské záležitosti 

bylo jubilantům předáno celkem 372 dárkových balíčků a rozesláno 555 blahopřání 

k životním jubileím občanů.  Konalo se 14 obřadů vítání dětí, na kterých bylo přivítáno 98 

nových občánků města (110 pozvaných). V matričním obvodu (Litovel, Bílá Lhota, 

Červenka, Haňovice, Měrotín, Mladeč, Pňovice) v loňském roce zemřelo 67 občanů, 

z toho 35 z Litovle.   

 

Komise pro projednávání přestupků za rok 2016: Komise rozhodovala celkem o 216 

přestupcích, převážně šlo o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití 

a proti majetku. Bylo uděleno celkem 61 pokut v celkové hodnotě 122.500 Kč, 14x 

napomenutí, 32x zastavení řízení, 109x vyřízeno jinak, 3x bylo rozhodnuto o nákladech 

řízení. Členové komise jsou: Mgr. Lubomír Broza, Jiří Navara, Milada Helekalová, Jaroslav 

Winiarski, Vlastimil Zapletal, Slavoj Vespalec, Hana Konečná; předsedy komise jsou Mgr. 

Miroslav Havran a Mgr. Libor Chrudina; zapisovatelkou Jana Konečná.  Komise zasedala 

celkem 28x. 

 
Zpracoval Mgr. Miroslav Havran, vedoucí oddělení vnitřních věcí 
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ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ 

 V oblasti personální nedošlo k žádným změnám. Sociálně právní ochrana dětí za 

rok 2016 zaevidovala 126 nových případů, celkem ke konci roku bylo v evidenci 191 spisů. 

Dětí v pěstounské péči bylo v r. 2016–17, nově přijati 3 pěstouni.  Bylo projednáváno 7 

přestupků mladistvých. Počet žádostí o občanský průkaz bylo 3 411 a na správních 

poplatcích bylo vybráno 46 750 Kč. Počet žádostí o cestovní pas bylo 1 214 a   ve 

správních poplatcích bylo vybráno 561 200 Kč. 
Zprávu podal Mgr. Pavel Procházka, vedoucí odboru 

 

 

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD   

Na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2016 pracovali tito 

úředníci: Bc. Ing. Jaromír Hlavinka vedoucí odboru; Vladimír Neset zástupce vedoucího 

odboru, kontrolní činnost, evidence zemědělského podnikatele; Mgr. Zuzana Kráčmarová 

pracovnice registrace, část. kontrolní činnost, část. evidence zemědělského podnikatele; 

Lenka Šmídová pracovnice registrace, část. kontrolní činnost, část. evidence 

zemědělského podnikatele. 

 

 Živnostenský odbor (ŽO) vykonává státní správu na úseku živnostenského podnikání 

v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkajících se koncesovaných živností, živností 

ohlašovacích vázaných, řemeslných a živnosti volné. Živnostenskou kontrolu provádí 

v rámci své působnosti dle zmocnění zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, 

ve znění pozdějších předpisů a sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené 

živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na 

živnostenské podnikání. Dále vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tj. komplexní správní činnosti na 

úseku zemědělského podnikání. 

   

 Většina podnikatelů využívá odbor jako tzv. Centrální registrační místo.  Využívají 

učiněná podání pro splnění další registrační povinnosti vůči orgánům veřejné správy, tzn. 

společným podáním jsou elektronicky odesílané příslušné údaje o podnikatelích dalším 

orgánům veřejné správy (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovna). Pracovníci úřadu poskytují bezplatnou poradenskou činnost a přijímají 

podněty v souvislosti s živnostenským podnikáním a podnikáním v zemědělské výrobě. 

Nutno podotknout, že různých podnětů proti minulému období přibylo a vzhledem 

k dobré správě věcí veřejných na svěřeném území se samozřejmě všemi podněty 

zabýváme, a to i anonymními. Jako každým rokem, tak i v r. 2016 se všichni pracovníci 

odboru postupně zúčastnili celostátního třídenního školení pro zaměstnance 

živnostenských úřadů v Seči, které pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

 Rok 2016 ve správním obvodu: Podnikatelé s platným oprávněním k 31. 12. 2016 

4 238, z toho podnikatelé dle živnostenského zákona 4 074, z toho fyzické osoby: 3 573, 

fyzické osoby zahraniční 62, právnické osoby 439. Zemědělští podnikatelé zapsaní 

v evidenci zemědělského podnikatele k 31. 12. 2016 164, z toho fyzické osoby 142, 

právnické osoby 22. 
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 Co nového v živnostenském podnikání v r. 2016? Kromě běžných drobných přímých 

i nepřímých novel živnostenského zákona se zásadně i do povědomí veřejnosti dostala 

v roce 2016 tzv. EET neboli elektronická evidence tržeb. Od 1. prosince 2016 vešla do 

praxe zásadní změna v evidenci tržeb. Elektronická evidence tržeb (EET) je nový systém 

evidence plateb z prodeje zboží a služeb, který v r. 2016 zavedlo Ministerstvo financí ČR. 

Jeho první fáze započala od 1. prosince 2016 a týkala se provozovatelů hotelů, kaváren, 

restaurací a jiných pohostinských zařízení. Před zavedením první fáze EET někteří 

provozovatelé pohostinství v malých obcích ukončili podnikatelskou činnost a rušili 

provozovny. 

Dnem 1. 12. 2016 také nabyl účinnost zákon č. 257/2016, o spotřebitelském úvěru, který 

značně změnil podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování.  

 

 ŽO v r. 2016 provedl 113 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na 

dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů a dalších zákonů souvisejících s živnostenským podnikáním. V druhém 

pololetí roku 2016 bylo provedeno pracovníky ŽO 20 nařízených kontrol, které byly 

zaměřeny na supermarkety a prodejny prodávající potravinářské výrobky, především 

výrobky masné a mléčné. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s 

vazbou na zahraniční osobu a provozoven nabízejících použité zboží. Zdejší živnostenský 

úřad provedl 10 společných kontrol s inspektory České obchodní inspekce, inspektorátu 

pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.  

 

Co nového v zemědělském podnikání v roce 2016? V r. 2016 nedošlo v oblasti 

zemědělského podnikání k žádným legislativním změnám. 

 

 Co se týká provozoven, v roce 2016 nedošlo v Litovli k zásadnímu nárůstu, ale spíše 

mírnému poklesu počtu provozoven. Za zmínku stojí ukončení provozovny restaurace U 

Starého mlýna na ulici Mlýnské k 26. 4., kterou provozoval podnikatel právnická osoba 

BERASCOPULUS s.r.o. a ukončení provozovny mototechny na ulici Havlíčkově 789 se 

vchodem z ulice 1. máje podnikatele pana Jana Čápa a to ke dni 25. 1., kterou zde 

provozoval od roku 1992. V této provozovně zahájila dne 1. 2.  prodej textilního zboží paní 

Pavlína Holická Chytilová. 31. 12. ukončila provoz  kavárny a cukrárny Modrá kočka  na 

adrese Mlýnská 1252 podnikatelka paní Jana Axmanová; 22. 8.  ukončil provozovnu 

tabáku na ulici Masarykově 769 pan Miloš Drabina; 8. 2. otevřela na ulici Příčná 1321 

provozovnu  paní Monika Kuchařová, kde začala provozovat kosmetické služby; 31. 12.  

ukončila provoz Baru KARAOKE na nám. Př. Otakara 753 paní Pavlína Vykydalová;  30. 8.  

ukončil provozovnu na ulici Svatoplukova 911 pan Rostislav Hajíček, ve které od roku 1992 

provozoval malířství a natěračství;  2. 5.  na ulici Palackého 848 ukončila činnost právnická 

osoba SacerGape s.r.o., která zde od roku 2010 provozovala pražírnu kávy. Dne 1. 3.  

uzavřela obchůdek se smíšeným zbožím paní Zdeňka Rozmanová na ulici Pavlínka 595, 

který zde provozovala od roku 1992. Nízká kupní síla obyvatel je zřejmě hlavní příčinou 

volných prostor k podnikání nabízených soukromými majiteli nemovitostí i městem Litovel.  

 
Zpracovali: Vladimír Neset, Bc. Ing. Jaromír Hlavinka   
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15. ROZPOČET MĚSTA 

 

Rozpočet města Litovel na rok 2016 byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel, které se konalo dne 17. 12. 2015 jako schodkový. Saldo příjmů a výdajů bylo 

pokryto přebytkem hospodaření minulých let a přijatými půjčenými prostředky. 

 

Rozpočet příjmů i výdajů byl během hodnoceného období, tj. roku 2016, zvyšován či 

snižován na základě poskytnutých dotací a ostatních finančních prostředků 

prostřednictvím rozpočtových opatření schválených Radou města Litovel nebo 

Zastupitelstvem města Litovel. Dále byl rozpočet upřesněn u některých položek v souladu s 

rozpočtovou skladbou, bez navýšení příjmů a výdajů. Plnění rozpočtu města Litovel za rok 

2016 zobrazuje tabulka č. 1. 

 

Tab. č. 1: Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2016 (v Kč) 

 

  
Schválený                    

rozpočet 

Upravený                               

rozpočet 
Skutečnost Skutečnost RU v % 

Daňové příjmy 148 068 700,00 154 790 401,64 161 939 696,80 104,62 

Nedaňové příjmy 40 610 200,00 51 538 679,14 50 402 967,21 97,80 

Kapitálové příjmy 0,00 2 100 690,00 2 495 977,00 118,82 

Transfery 18 727 100,00 27 994 630,39 27 994 630,39 100,00 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 206 500 000,00 236 424 401,17 242 833 271,40 102,71 

Běžné výdaje 181 590 348,00 199 614 887,05 170 565 366,94 85,44 

Kapitálové výdaje 82 254 500,00 99 618 827,76 58 428 794,61 58,65 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 263 844 848,00 299 233 714,81 228 994 161,55 76,53 

SALDO ROZPOČTU -57 344 848,00 -62 809 313,64 13 839 109,85 -22,03 

FINANCOVÁNÍ  57 344 848,00 62 809 313,64 -13 839 109,85 -22,03 

z toho: 

    Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 15 000 000,00 0,00 0,00 xx 

Změna stavu fin. prostředků na bank. účtech 62 565 845,55 83 030 311,19 6 949 171,67 8,37 

Operace z peněžních účtů organizace 

nemající charakter příjmů a výdajů vládního 

sektoru 0,00 0,00 -567 310,97 xx 

Uhrazené splátky kr. přijatých půjč. prostř. 0,00 0,00 0,00 xx 

Uhrazené splátky dl. přijatých půjč. prostř. -20 220 997,55 -20 220 997,55 -20 220 970,55 99,99 

 

Hospodaření za rok 2016 skončilo saldem příjmů a výdajů ve výši 13 839 109,85 Kč. Celkové 

příjmy města Litovel byly původně rozpočtovány ve výši 206 500 000,00 Kč, pozdějšími 

úpravami byly zvýšeny na 236 424 401,17 Kč. K 31. 12. 2016 dosáhly skutečné příjmy výše 

242 833 721,40 Kč, byly tak plněny k upravenému rozpočtu na 102,71 %. 

Celkové výdaje byly z původního objemu 263 844 848,00 Kč během roku upraveny na 299 

233 714,81 Kč, upravený rozpočet výdajů byl k 31. 12. 2016 čerpán ve výši 228 994 161,55 

Kč na 76,53 %. 

 
Podrobnější informace lze čerpat ze Závěrečného účtu města Litovel za rok 2016, který je zveřejněn na webu města. 
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16. MÍSTNÍ ČÁSTI 

BŘEZOVÉ 

 V obci žije k 31. 12. 191 obyvatel – 89 žen, jejichž průměrný věk je 49,06 roku, 75 

mužů (48,48), 16 dívek (6,06) a 11 chlapců (6,91). Celkový průměrný věk obyvatel obce je 

42,80 roku. 

 Z kulturních a společenských akcí: 20. 1.- degustační odpoledne z vlastních výpalů 

slivovice (12 účastníků); velikonoční klapání; 21. 6. – 20. ročník „povodňového guláše; 23. 

7. – turnaj v malé kopané; 2. 12. – rozsvícení vánočního stromu s občerstvením a punčem. 

Z investičních akcí – na kulturním domě došlo k opravě a vyvložkování komína, 

vymalování, pořízení závěsů a záclon, výměně obkladaček a položení lina – vše 

v hodnotě 170 000 Kč. Pokračovala obnova zeleně podle plánu TS, nově bylo zasazeno 15 

stromů.     

 Zprávu podal František Navrátil 

UNČOVICE 

  V obci k 31. 12. 2016 žilo 408 obyvatel: 174 žen (jejich průměrný věk byl 49,39 roku), 

170 mužů (47,85), 30 dívek (7,40) a 34 chlapců (6,68). Průměrný věk všech obyvatel byl 

42,10 roku.  Narodili se 3 chlapci: Ondřej Vydra, Matyáš Winiarski a Vladimír Venský; 

zemřelo 5 občanů: Ladislav Spáčil ve věku nedožitých 75 let, Aloisie Lakomá (93 let), Karel 

Šmakal (67), Miroslav Štýbnar (56) a Libuše Vaňáková (89).  

Investiční akce: rekonstrukce chodníků u bytovek, pokračování rekonstrukce WC na 

hřišti, nová fasáda, vybudování nového plotu a brány mezi kioskem a venkovním WC 

ohrazující venkovní sportovní areál, vybudování pojezdového chodníku od brány k MŠ 

podél sokolovny. Byl zpracován projekt na parkoviště u sokolovny a ve vinárně 

vybudování rozvodu vody, zhotovení nového pultu s policemi. Menší akce: nové dveře 

WC na hřišti, nové dveře v šatně vedle jeviště a zábradlí u hostince. Pokračovalo se v  

 prořezu stromů-lípy před hostincem, v kácení poškozených stromů-hřiště 2 lípy a 2 břízy, na 

návsi 4 třešně, výsadba okrasných třešní a výsadba růží (podzim). Na podzim byl prováděn 

monitoring a čištění dešťové kanalizace (dokončení 2017) a zavedeny popelnice na 

tříděný odpad. 

Kulturní, sportovní a spolková činnost: Dne 26. března muzeum historických kočárů 

Čechy pod Kosířem zahájilo sezónu jízdou cestovním kočárem s doprovodem. Beseda 

s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.  9. 3. v sále sokolovny. Unčovické májové oslavy uspořádali 

fotbalisté Sokola a Buldogu Unčovice. V rámci akce byla sehrána utkání tatínků s dětmi a 

vystoupení R/C Modelářského klubu Uničov, proběhly vepřové hody a večer byla živá 

hudba s tombolou. 

 Dokončeno bylo také napojení na kanalizaci. Celý projekt kanalizace začal v roce 

2014. Dne 30. 9. 2015 bylo dílo zkolaudováno a občané se od tohoto data mohli začít 

individuálně napojovat.  
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Zloději v Unčovicích řádili na hřišti 10. 7. Jistým neznámým zlodějům se podařilo za 

bílého dne kolem 12.00 hodin vykrást kiosek na místním hřišti. Celková škoda byla vyčíslena 

na 28 000 Kč. Událost se opakovala o 2 týdny později znova. Škoda zatím nevyčíslena.  

 19. října 2016 se od 18.00 hodin konala na sále sokolovny veřejná schůze. Důvodem 

shromáždění bylo informování o novém systému třídění odpadu v domácnostech. 

Občané obdrželi bližší informace o systému třídění, termínech svozů, finanční motivaci, 

atd. Přítomni byli představitelé města Litovle a svozové společnosti FFC Litovel. 

 11. 11. navštívili členové Muzejní společnosti Litovelska v rámci Dne válečných 

veteránů pomníky, pamětní desky v Litovli a místních částech. V Unčovicích se nachází 

pamětní deska v místní sokolovně. Proběhlo krátké uctění památky obětí obou světových 

válek. 

 4. 12.   v sále sokolovny vystoupil 30členný soubor – smíšený pěvecký sbor PŘÍKAZY 

na Adventním koncertu, pod vedením Mgr. Ivety Navrátilové, který zazpíval známé koledy 

a navodil vánoční atmosféru. Pořadatelem byl Spolek přátel kultury Unčovice.  

 Zkušební svoz nových modrých popelnic na papír proběhl 9. 12., svoz žlutých 

popelnic na plast 12. 12.  Obě nádoby bylo třeba klasicky vyvézt před bydliště den před 

svozem nebo ráno v daný den.  

Informace podal Tomáš Ryzí, předseda OV 

TŘI DVORY 

 V obci k 31. 12. 2016 žilo 247 obyvatel, z toho 106 žen (jejichž průměrný věk byl 49,46 

roku), 118 mužů (47,20), 9 dívek (5,33) a 14 chlapců (7,21). Průměrný věk všech obyvatel 

obce byl 44,38 roku.  

 Údaje o roce 2016 jsou více než stručné: nekonaly se žádné investiční akce a 

z kulturních akcí proběhlo 30. 4. pálení čarodějnic a 4. 7. letní karneval. Tolik zpráva pana 

Zdeňka Vošahlíka, předsedy OV Tři Dvory 

  Zajímavost o kulturním dění v obci jsme spíše našli až v LN 6/2016 v článečku „Druhé 

setkání Třídvoraček“, kde se píše o tom, že v roce 2015 Čarodějnická společnost Tři Dvory 

navázala přátelství s občany 160 km vzdálených Tří Dvorů u Kolína. Ti jim na konci dubna 

oplatili týdenní návštěvu, a kromě účasti na Pálení čarodějnic také projeli okolí Litovle a 

poznávali krásu naší krajiny. Pro 13člennou delegaci byla zorganizována prohlídka 

pivovaru s ochutnávkou piva, procházka městem, výstup na radniční věž, prohlídka GJO 

a muzea. Následovala návštěva Olomouce a hradu Bouzova. Kolínské Třídvoračky byly 

také s patřičnými náležitostmi pasovány na právoplatné členky spolku čarodějnic.      
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CHUDOBÍN 

 V obci žije 226 obyvatel, 95 žen (průměrný věk je 50,26 roku), 98 mužů (46,15), 16 

dívek (8,50) a 17 chlapců (6,24). Celkový průměrný věk obyvatel obce je 42,41 roku. 

V roce 2016 se v Chudobíně narodili: Sabina Bartošová, Jonáš Fuglíček, Adam Spáčil (16. 

července) a žádný z občanů nezemřel.  

 Provedené investiční a projekční akce: v „Kozí ulici“ proběhla oprava vodovodních 

přípojek; byla vypracována projektová dokumentace na zhotovení nové komunikace 

v ulici „U sklepa“; vybudován chodník v blízkosti dětského hřiště; vytvořena studie na 

osvětlení podél spojovacího chodníku Chudobín-Sobáčov. Na hřišti byly provedeny 

přípojky nového objektu, přeložka telekomunikačních sítí, úprava terénu, osvětlení a 

dovybavení objektu.   

 Kulturní, sportovní nebo spolková činnost: působí zde sportovní tým MK Chudobín, 

který se účastní čtvrté třídy malého fotbalu na Olomoucku. Na podzim roku 2016 zahájil 

svoji historicky čtvrtou sezónu. Konaly se tyto akce: 30. dubna „Veřejný jarní úklid obce“ 

zakončený posezením zúčastněných občanů; 8. října „Slavnostní otevření hřiště“ se 

soutěžemi pro děti a dospělé a s občerstvením za účastni pana starosty Ing. Zdeňka 

Potužáka a pana místostarosty Viktora Kohouta; 29. října – osmý ročník velmi úspěšné akce 

„Chudobínský bobřík odvahy“ s bohatým doprovodným programem a občerstvením; 3. 

prosince – třetí ročník  „Rozsvěcování vánočního stromku s mikulášskou nadílkou“ se 

soutěžemi pro děti a občerstvením.  

Zpracovala: Markéta Hájková  

VÍSKA 

 V obci žije k 31. 12. 2016 93 obyvatel – 44 žen, jejichž průměrný věk je 54,95 roku, 42 

mužů (51,62), 4 dívky (9,50) a 3 chlapci (9,00). Celkový průměrný věk obyvatel obce je 

50,01 roku. 

    V průběhu roku se napojili zbývající obyvatelé na kanalizaci   a bylo nainstalováno 

osvětlení kaple, které se rozsvěcí spolu s veřejným osvětlením. Osvětlení kaple zároveň 

částečně osvětluje náves, kde žádné jiné osvětlení není. Od restaurování božích muk a 

kříže na příjezdu do Vísky uběhlo již několik let, proto byl proveden konzervační zásah na 

obou objektech. Byla odstraněna řasenka, která se začala tvořit a byla obnovena 

hydrofobizace. Obnovena je také lávka z Kuchyně přes Malou vodu, čímž byl vyřešen 

problematický průchod přes mlýn. U studny bylo vykáceno několik starých ovocných 

stromů, aby vynikla lípa tisíciletí, která zatím vyrůstala ve stínu ostatních stromů. 

Kulturní, společenské a sportovní akce: 4. 2. Tradiční „Sósedské hasičské bál s hudbou 

Happy End“ – pořadatel SDH Víska; 10. 6. Rockfest Víska – každoroční setkání 2 místních a 

dvou pražských skupin  (ZiZi Top- Czech Revival Band a Vinný střik),  za místní Faust a Exfiles  

– pořadatel SDH  Víska;  18. 6.  Sraz Vísek - Vieska nad Žitavou, Slovensko (setkání Vísek 

pořádané Sdružením Vísek na Slovensku), srazu se za naši Vísku zúčastnilo 29 občanů; 5. 7.  

12. ročník závodů hasičů veteránů „O pravyho kohóta z  Viske“; 27. 12. - košt slivovice 8. 

ročník. Výsledky: 1. místo Radomír Krumnikl, 2. místo Vladimír Zlámal, 3. místo Ladislav 
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Havlíček. Vzorky se posuzují anonymně ve dvou kolech a boduje se od 1 do 5 bodů. 1 bod 

nejhorší, 5 bodů nejlepší. K degustaci bylo letos opět 13 vzorků. 

Zprávu podal Michal Zlámal, předseda OV Víska 

NASOBŮRKY 

 V obci žije 458 obyvatel -208 žen s průměrným věkem 49,52 roku, 200 mužů (45,34), 

23 dívek (7,30) a 27 chlapců (4,07). Celkový průměrný věk obyvatel obce je 42,90 roku.  

 V investičních akcích bylo vybudováno dětské hřiště, rekonstruován altán a 

postaveny 2 rodinné domky v části Kradlov, směrem k Vísce. Ze společenských a 

kulturních akcí šlo o hasičský ples, Běhatlon, lampionový průvod, karneval a Noční soutěž. 

Oddíl malé kopané FC Nava postoupil do 3. ligy Olomoucké kopané a veteráni SDH 

dovezli z 5 soutěží 3 poháry. V obci jsou problémy s vodou a hlukem ze silnice 1. třídy. 

 

NOVÁ VES 

 V obci žilo k 31. 12. 229 obyvatel, 95 žen s průměrným věkem 51,54 roku, 97 mužů 

(44,67), 18 dívek (8,06) a 19 chlapců (8,47). Celkový průměrný věk obyvatel obce byl 41,64 

roku. 

 Proběhl úklid obce v rámci akce Ukliďme svět za účasti 30 občanů (včetně dětí). 

Novoveské šťabajzny zorganizovaly jak oslavy MDŽ, tak i „pálení čarodějnic“. Konal se 

Dětský den na téma Pravěk, promítalo se Letní kino. Pro děti byla uspořádána 

„šipkovaná“ a uskutečnil se „bazárek“ se zbožím všeho druhu. Aktivní byla dvě družstva 

malé kopané, která se zúčastnila přeboru a uspořádala i turnaj v tomto druhu sportu. 

V závěru roku bylo v organizaci Osadního výboru a Novoveských šťabajzen uspořádáno 

rozsvícení vánočního stromku a proběhlo předvánoční čtení pro děti v knihovně. 

 Z investičních akcí: oprava chodníků, rekonstrukce autobusové čekárny, výměna a 

doplnění laviček na dětském a sportovním hřišti, výměna fotbalových branek.  

Zprávu podala Jitka Čepová      

SAVÍN 

 K 31. 12. žije v obci 141 obyvatel - 60 žen, jejichž průměrný věk je 47 let, 62 mužů 

(47,48), 8 dívek (6,13) a 11 chlapců (6,82). Celkový průměrný věk obyvatel obce je 41,76 

roku. 

 Zvelebování obce financované z rozpočtu Města Litovel: provedení rekonstrukce 

mostku u točny autobusu v dolní části obce a dokončení točny, respektive jejího povrchu, 

který byl pokryt asfaltovou směsí. Byla zrealizována akce třídění odpadu (plasty, papír), 

kdy ve spolupráci s OV byla nejdříve provedena mezi občany kampaň za účelem 

seznámení s danou problematikou, po ní veřejná schůze a pak samotná distribuce 

popelnic konkrétním zájemcům. Do Savína bylo dovezeno cca 50 popelnic. Tyto byly 

uloženy v kulturním domě, následně pracovníky dodavatelské firmy zkompletovány a 

posléze, na základě smlouvy o výpůjčce, většina na plastový odpad a menší část 
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popelnic na papírový, bezplatně předána občanům. Akci logisticky zajišťoval 

místostarosta Viktor Kohout ve spolupráci s Ing. Kurfürstem vedoucím odboru životního 

prostředí, a v obci předseda OV Savín Vladimír Lakomý. Vše proběhlo vcelku hladce, 

ačkoliv zprvu se zdálo, že tomu tak nebude. Dále bylo rozhodnuto, na základě ankety 

mezi občany, že v obci bude vybudován vodovod a kanalizace. 

  Sbor dobrovolných hasičů pokračoval s úpravou areálu vedle hasičské zbrojnice a 

uspořádal tradiční akce: hasičský ples, Ukliďme svět, stavění máje, kácení máje, hasičské 

zábavy v areálu "Výletiště Pinda", turnaj ve volejbale „svobodní proti ženatým", 

rozsvěcování vánočního stromu, a nakonec roku oslavu Silvestra. 

Zprávu podal Vladimír Lakomý, předseda OV Savín. 

MYSLECHOVICE 

 K 31. 12. žilo v obci 375 obyvatel – 159 žen, jejichž průměrný věk byl 46,57 roku, 143 

mužů (47,31), 38 dívek (6,42) a 35 chlapců (6,11). Celkový průměrný věk obyvatel obce byl 

39,01 roku, druhý nejnižší z místních částí (Rozvadovice 37,28). V Myslechovicích po 

několika letech klesl počet obyvatel, je to o 7 lidí méně než v roce předcházejícím.   Stejně 

jako v loňském roce se narodily pouze 3 děti, a to Petr Kvapil, Josef Svozil a Eliška 

Lexmaulová. Významného jubilea se v roce 2016 dožili hned 3 občané -  80. narozeniny 

oslavili pan Josef Steiger, paní Marie Obrátilová a paní Jiřina Kleinová. Nejstarší občankou 

je 93letá paní Jenovefa Vogelová.  Zemřel pan Oldřich Arnoš ve věku nedožitých 92 let a 

paní Ludmila Šišmová ve věku 80 let. 

 Nejvíce akcí během roku uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Myslechovice, který 

má v současné době 56 členů (43 bratrů a 13 sester). SDH Myslechovice a Osadní výbor 

Myslechovice svolali veřejnou schůzi, kdy se současně  konala každoroční výroční schůze 

SDH Myslechovice (8. 1.);  hasičský ples (hrála hudební skupina Motors  16. 1.);  maškarní  

šibřinky pro dospělé (13. 2.);  dětský maškarní rej  (o zábavu dětí se postarala agentura 

Gong z Olomouce  20. 2.); námětové cvičení  spojené s pietním aktem položení věnce 

k pomníku padlých 1. a 2. světové války (7. 5.); hasičský výlet do Olomouce 

k profesionálním hasičům, do Veteran areny a na Státní  hrad Šternberk (28. 5.); XXXIII. 

ročník Memoriálu Františka Vogla  - soutěž družstev mužů a žen v požárním útoku o putovní 

pohár, kde se jako třetí umístili domácí chlapci (11. 6.); 6. rozsvícení vánočního stromečku 

na návsi  (3. 12.); rozdávání  vánočních  stromečků, kdy si každý občan mohl odnést 

stromeček zdarma  (18. 12.). 

 Z investičních akcí: hasičská  zbrojnice  dostala nové plastové okno a nové plastové 

dveře; kaple sv. Michaela byla nově vymalovaná a odizolovaná,  došlo k opravě podlahy 

a kolem kaple byly nově umístěny obrubníky; kamenný kříž se sousoším Kalvárie byl 

odvezen za účelem jeho zrestaurování a opravení;  na zahradě  kulturního domu  došlo 

k vydláždění prostor před kioskem s občerstvením, před udírnou, kolem nových záchodů a  

byl vydlážděn vchod do samotné zahrady ze zatravňovacích dlaždic; vybudovalo se 

osvětlení u garáží a na dětském hřišti v Hliníku. Díky Městu Litovli byly občanům zdarma 

poskytnuty plastové popelnice na tříděný odpad, konkrétně na plast a papír, v rámci 

nového systému třídění odpadu. Zapojení do projektu bylo dobrovolné.  
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 V průběhu první poloviny roku 2016 byla vydaná velmi zajímavá kniha, která 

v našem regionu nemá obdoby. Kniha s názvem „Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje“ 

mapuje historii i současnost jednotlivých 435 hasičských sborů Olomouckého kraje a vyšla 

u příležitosti výročí 15 let od založení Olomouckého kraje. V knize věnována stránka i 

místnímu sboru dobrovolných hasičů.  

 Další zajímavosti: 23. července opět projelo přes Myslechovice více než 130 

historických automobilů a motocyklů, když Středomoravský Klub Automobilistů a 

Motocyklistů (SKAM Olomouc) uspořádal již XIX. ročník Hanáckého okruhu (soutěž 

historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1939). 17. září se 

Myslechovicemi proháněly historické vlaky tažené parními lokomotivami „Rosnička“ a 

„Hurvínek“ v rámci regionální oslavy Dne železnice, kdy své 130. výročí oslavila trať 

Červenka – Litovel a v rámci oslav probíhaly jízdy historickými vlaky. Volby do 

zastupitelstva Olomouckého kraje se konaly ve dnech 7. a 8. října. Ke dni konání voleb 

bylo zapsáno do výpisu ze stálého seznamu voličů 298 občanů Myslechovic, kteří mají 

právo volit. Přišlo jich z tohoto počtu pouze 114, což je 38 %. V obci vyhráli Občané pro 

Olomoucký kraj – volba Ok s počtem 25 hlasů, druhé místo získala Koalice pro Olomoucký 

kraj společně se starosty s počtem 22 hlasů, třetí místo patřilo hnutí ANO 2011 s počtem 19 

hlasů. Česká strana sociálně demokratická získala 14 hlasů. 

Zprávu podala Hana Tomanová – kronikářka Myslechovic. 

CHOŘELICE 

 Obec Chořelice měla k 31. 12. celkem 325 obyvatel - 145 mužů, 180 žen. Z toho 66 

dětí do 15 let -  29 chlapců, 37 dívek. V uplynulém roce zemřelo 5 občanů, narodilo se 9 

dětí (6 děvčat, 3 chlapci). 

 V roce 2016 z investičních akcí byla instalována nová rozhlasová ústředna 

v knihovně (březen); provedena rekonstrukce vodovodu – úsek od křižovatky u Hejlů po 

náves (duben); instalovány 3 kusy odpadkových košů na hřišti a přeloženo stanoviště 

kontejnerů na tříděný odpad u váhy z důvodu špatného výhledu v křižovatce (prosinec, 

firma Global). Dále uskutečněna rekonstrukce vodovodu v úseku hlavní křižovatka – 

křižovatka u Hejlů s následnou provizorní opravou povrchu vozovky; nátěr fasády budovy 

osadního výboru (listopad); vystavěno oplocení zahrady za hasičskou zbrojnicí (listopad a 

prosinec-firma Pavel Pěruška a firma Hönig). Byly zakoupeny lavičky na hřiště (16 kusů); 

doplněno vánoční osvětlení obce – vánoční motivy na sloupy veřejného osvětlení (8 kusů). 

Bylo jednáno o změně dopravního značení křižovatky u Hejlů.   OV požaduje umístění 

značky Stůj, dej přednost v jízdě, dopravní komise nesouhlasí. Konala se veřejná schůze 

občanů k novému systému třídění odpadu, v listopadu došlo k předávání plastových 

popelnic občanům – modré papír, žluté plast. Po celý rok řešena žádost D. Baláka na 

odkup remízku s rybníčkem v k. ú. Chořelice, který vybudovali myslivci za pomoci občanů. 

Přes podporu několika zaměstnanců MěÚ, radních a zastupitelů prodej neprošel. 

 V obci proveden TS ořez stromů (třešní) v těsné blízkosti veřejného osvětlení 

v Otočnici a údržba i oprava dětského hřiště u bytovky. Byl instalován nový poklop za 

odcizený původní na šachtě u chodníku kolem pivovaru (VHS Čerlinka); skácení suché 

třešně u váhy a jabloně v Otočnici a zásyp výmolů v cestě k ČS (TS). 
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 Osadní výbor Chořelice řešil odstranění stromu přes stezku v lese „Závrbek“ (TS – 

březen); stížnost ing. R. N. na zápach ze sousedního pozemku (provozovna L. R.); opravu 

konstrukce skládacích stanů – přístřešků; posyp chodníku v parku a chodníku kolem 

pivovaru štěrkem – TS (březen). Vyjadřoval se k doporučení žádosti o přidělení hasičského 

automobilu (dodávky) pro SDH Chořelice a zakoupení skruže na vsakovací šachtu pro 

odvodnění dráhy pro hasiče, poklopu na obecní studnu u hřiště a sítí na sportovní branky. 

Řešil se zápach z kanalizace v ulici Otočnice a na křižovatce u váhy, kde byly následně   

instalovány 2 filtry VHS Čerlinka; nesouhlasil s požadavkem ing. P. V. na zjednosměrnění 

ulice od SEVu v celém úseku; zakoupení pohárů na hasičskou soutěž; stížností M. a K. D. na 

hluk a nepořádek v okolí laviček u váhy a zakoupení vlajek na stožáry (ČS, EU, hasičský, 

smuteční). 

 Kulturní akce v obci zajišťovali především místní hasiči. Kromě pravidelných 

„pátečních sousedských posezení pod pergolou“ od května do září pořádali Country 

večer se skupinou Hubertus (17. 6.); Rockotéku se skupinou Alcatraz (22. 7.); 

Svatováclavský lampionový průvod (27. 9.); slavnostní rozsvěcování vánočního stromu 

(spolupořadatel OV Chořelice) (2. 12.); Chořelêcké košt (23. 1.); obecní zabijačku (13. 2.); 

hasičskou soutěž mladších a starších žáků a soutěž veteránů „O pohár starosty obce 

Chořelice“ (10. 9.) a Jarní pochod. 

 Hasičský sport SDH Chořelice-činnost družstva veteránů v soutěžích: Červenka 2. 

místo (11. 6.); Ješov 1. místo a vítězství v závodě o „Ješovskyho hasiče“ (25. 6.); Víska – O 

pravyho kohóta 7. místo (ale zisk „Pravyho kohóta z Viske“ – 5. 7.); Měrotín 6. místo (20. 8.); 

Luká 2. místo (3.  9.); Chořelice 2. místo (10. 9.). Činnost družstva mládeže –  starší a mladší 

děti: Těšetice starší 1. místo, mladší 3. místo (4. 6.); Mladeč starší 2. místo, mladší 3. místo (18. 

6.); Ješov starší 2. místo, mladší 3. místo (25. 6.); Měrotín starší 4. místo, mladší 4. místo (20. 

8.); Luká starší 2. místo, mladší 6. místo (3. 9.); Chořelice starší 2. místo, mladší 6. místo (10. 

9.). 6. – 7. 8.  se uskutečnil Hasičský tábor (víkend). 

 Místní fotbalisté, mužstvo–Hruška Chořelice, je účastníkem 1. ligy Okresní ligy malého 

fotbalu.  Uspořádali 6. 8.  tradiční 14. ročník turnaje v malé kopané za početné účasti 

domácích i hostujících diváků s bohatým občerstvením. V soutěžním ročníku 2015–2016 

skončilo mužstvo Hruška Chořelice na 9. místě se ziskem 24 bodů z 26 zápasů se skóre 

100:99.  

 Místní myslivci opět organizovali v rámci akce „Ukliďme svět“ úklid honitby a obce 

ve dnech 8. a 9. 4.  Ve spolupráci s hasiči a občany uklízeli přírodu od odpadků od Litovle 

po pískovnu Náklo, a to zejména v okolí Moravy – Mlýnského potoka, cest a příkopů a 9. 7.  

uspořádali v areálu hasičské zbrojnice Myslivecký den s letním karnevalem. Podstatnou 

část roku pak myslivci usilovali o záchranu remízku s rybníčkem, který vybudovali za 

pomoci občanů, před odprodejem soukromému zájemci. 

 V roce 2016 se nepodařilo realizovat zpevněný přechod – přejezd na cyklostezku ke 

hřbitovu (z hlavní křižovatky), ale provedení bylo přislíbeno odborem MH a SI provést 

během roku 2017. Nepodařilo se vůbec postoupit v protipovodňové ochraně obce a 

nepodařilo se prosadit změnu dopravního značení na křižovatce „U Hejlů“ (značka „Stůj, 

dej přednost v jízdě“). Obec dlouhodobě trápí absence společenského sálu – nemožnost 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 102 

konání společenských a kulturních akcí (počet venkovních akcí omezen, podmínkou je 

souhlas sousedů). 

Zprávu podal Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV. 

ROZVADOVICE 

 V obci žilo k 31. 12. 220 obyvatel, z toho 94 žen, jejichž průměrný věk byl 45, 70 roku, 

78 mužů (45, 97), 30 dívek (6,90) a 18 chlapců (6,22). Celkový průměrný věk obyvatel obce 

byl 37,28 roku.  

 Z plánovaných investičních akcí se uskutečnilo vyčištění melioračního toku za 

hřištěm a zároveň se upravila zeleň na březích toku. Dále byly osazeny odvodňovací žlaby 

u domů čp. 26 a 1.  Na návsi vedle čekárny se upravil a vydláždil prostor, který se osadil 

dvěma kusy betonových stojanů na kola. Na břehu rybníka byla vysazena alej olší a 

javorů. 

 Kulturní činnosti v obci zajišťují pouze dobrovolní hasiči ve spolupráci s osadním 

výborem, tradičním pečením ryb 1. května a v září dětským branným dnem. Poslední 

prázdninový víkend pořádá místní myslivecký spolek sportovní a zábavné odpoledne pro 

děti s lampionovým průvodem ukončeným ohňostrojem, po kterém následuje večerní 

posezení a soutěže pro dospělé. 

Zprávu podal Jiří Skřepský, předseda OV.   

 

17. MIKROREGION  

  Mikroregion Litovelsko zabírá plochu 280 kilometrů čtverečních a žije v něm 

přibližně 26 000 obyvatel. Rozdělit se dá geograficky na Bouzovskou vrchovinu, Hanou a 

Litovelské Pomoraví.  Jde o dobrovolný svazek 22 obcí: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 

Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, 

Vilémov.  Vznikl v roce 2013. 

 Rada mikroregionu: předseda: Ing. Zdeněk Potužák (starosta města Litovel); 

místopředsedkyně: Mgr. Marta Husičková (starostka městyse Náměšť na Hané); členové 

rady: Alena Sedlářová (starostka obce Bílá Lhota), Ing. Zdeněk Foltýn (starosta obce 

Bouzov), Arnošt Vogel (starosta obce Haňovice), Ing. Radovan Vašíček (tajemník MěÚ 

Litovel) a Ing. Václav Arnoš (starosta obce Mladeč).  E-mail: mikroregion@mestolitovel.cz; 

vankova@mestolitovel.cz, turistické webové stránky: http://www.mikroregionlitovelsko.cz/; 

http://www.litovelsko.eu/. Manažerkou je paní Eva Vaňková, pracovnice MěÚ Litovel.  

Kalendář událostí 2016: účast na Regiontour v Brně (14. 1.); výstava o obci Náklo v 

Muzeu Litovel (28. 1. – 17. 4.); rada mikroregionu (25. 2.); valná hromada mikroregionu (21. 

3.);  Evropské zkušenosti pro zastupitele – Polsko (11. – 13. 5.); svěcení studánky Svatá voda 

v Cholině (22. 5.); valná hromada a krizové cvičení v Haňovicích (10. 6.); Putování po 

Mohelnicku – na kolech po mikroregionu (29. 6.); Hry bez hranic v Cholině (9. 7.); Povídání 

o Litovelsku v Českém rozhlase Olomouc (22. 8.); rada mikroregionu (24. 8.); zájezd 
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zastupitelů mikroregionu Jesenicko (20. 10.);  rada a valná hromada Mikroregionu 

Litovelsko (25. 10.). 

V Litovelských novinách byly uveřejněny články, a také poté vydána leporela o 

naučných stezkách Třesín, Terezské údolí, Lesánkova cyklotrasa, Bouzov, Javoříčko, Elišky z 

Kunštátu, Litovelské luhy a Romantický areál Nové Zámky. Další články se týkaly válečných 

hrobů, sochy Svobody v Cholině a pomníku v Mezicích.   Mikroregion Litovelsko přispěl 

vždy částkou 22 000 Kč na opravy památek, a to křížů v Náměšti na Hané, Odrlicích a 

Střeni; kaple v Loučce; památníků v Bílsku a Slavětíně a vstupních vrat do kaple v 

Dubčanech. 

Informace poskytla Eva Vaňková, manažerka Mikroregionu Litovelsko. 

 

18. MĚSTSKÉ PODNIKY 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL 

 Za rok 2016 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku (HV) ve výši 

369.452,90Kč. Je tvořen ztrátou 101 905,72 Kč v hlavní činnosti a ziskem 471 358,62 Kč 

v doplňkové činnosti.  Celkový kladný HV za období 1–12/2016 je o 180 240 Kč nižší proti 

roku 2015 vlivem meziročního snížení zisku ve vedlejší činnosti o 277 363 Kč, což výrazně 

ovlivnil hospodářský výsledek v lesích (115 424 Kč) proti roku 2015 – lesy (517 837 Kč).  

Naopak v hlavní činnosti byla vykázaná ztráta proti roku 2015 menší o 97 122 Kč. Na 

celkovém kladném HV ve vedlejší činnosti se nejvíc podílí středisko dopravy ziskem 196 414 

Kč a středisko veřejné zeleně ziskem 138 551 Kč organizací práce s využitím kapacit pro 

zakázky třetích osob. Výnosy organizace v hlavní činnosti celkem jsou tvořeny příspěvkem 

na činnost od zřizovatele, který byl dle rozpočtu města na rok 2016 stanoven ve výši 18 800 

000 Kč, ale po vrácení částky 69 405 Kč na účet zřizovatele z úspory energií v roce 2016 byl 

příspěvek na činnost upraven na konečnou výši 18 730 595Kč. Další část výnosů v hlavní 

činnosti jsou tržby za vlastní výkony a ostatní tržby (celkem 550 490 Kč) a dotace na provoz 

ostatních subjektů (239 965 Kč). V celkovém součtu za hlavní činnost organizace činily 

výnosy za rok 2016 19 521 050 Kč proti nákladům 19 622 596 Kč, což znamená HV v hlavní 

činnosti -101 906 Kč. Výsledkem hospodaření organizace za rok 2016 celkem za hlavní a 

vedlejší činnost je zisk 369 452 Kč. 

 Údržba komunikací: TS Litovel zajišťovaly v roce 2016 potřebnou údržbu místních 

komunikací města a jeho místních částí. V zimním období (leden-březen + listopad-

prosinec) byla prováděna údržba MK dle interní směrnice k zajištění sjízdnosti a schůdnosti 

vozovek a chodníků pracovníky organizace a vlastní technikou a jen sporadicky 

dodavatelskou výpomocí ZD Unčovice a panem Havlíčkem z Vísky. V rámci zkvalitnění 

práce a reprodukce strojového parku byl pro zimní údržbu v 11/2016 pořízen nový 

výkonnější malotraktor Vega 47HP a modernější otočná kratší radlice za traktor k údržbě 

užších ulic. Na zimní údržbu MK bylo v roce 2016 použito 96 t soli (cena vč. DPH 242 774 Kč) 

a v rámci potřeby byly vybrané úseky chodníků a mosty včetně náměstí ošetřovány 

drobným kamenivem i s ohledem na ekologii a vhodnost posypového materiálu. 
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  V oblasti péče o stav MK mimo zimní období, která zahrnuje údržbu, opravy a menší 

rekonstrukce povrchů silnic a chodníků a udržování jejich čistoty, TS Litovel zajišťují 

dodavatelsky opravy asfaltových povrchů vozovek nástřikem směsi (trysková metoda) a 

opravy trhlin a spár v živičném krytu vozovek a vlastními silami drobné opravy výtluků 

studenou balenou směsí. Za opravy MK dodavatelsky bylo v roce 2016 zaplaceno 362 492 

Kč za tryskovou metodu. Velký podíl oprav tryskovou metodou se týkal obce Unčovice, 

v Litovli byly opraveny povrchy MK v ulicích Čihadlo, Karlovská, Pavlínka, ke koupališti, 

Šmakalova, Lesní zátiší a Palackého (Head). 

Údržba komunikací vlastními prostředky zahrnovala operativní opravy výtluků 

pomocí studených asfaltových směsí a na místních nezpevněných cestách dle potřeby 

dosypáváním drceného kameniva (chodníček v Chořelicích, parkoviště na hřišti u 

internátu, Uničovská u FÚ, Myslechovice, kolem koupaliště ke splavu, Rybníček). 

Spotřebovalo se celkem 45 tun drtě. V rámci ochrany životního prostředí a čistoty města se 

pravidelně provádělo strojní čištění MK vozidlem Bucher City Cat, bylo vyprodukováno a 

předáno na skládku do Medlova 60,4 tuny smetků. Byla provedena úprava chodníků na 

ploše 505 m2, z toho nové části chodníků včetně konstrukční vrstvy na ploše 173 m2 

v ulicích Lužní, MŠ Unčovice, sídliště Novosady, ul. Palackého, Lesní zátiší, dále předláždění 

vjezdů na sídlišti K. Sedláka 170 m2 a drobné opravy dlažby na ploše 162 m2 v ulicích 

Gemerská, Revoluční, Komenského, B. Němcové, Uničovská u Papcelu. TS Litovel 

zaměstnávají 4 pracovníky, kteří zajišťují ručně čištění MK, úklid a pořádek na 

komunikacích včetně veřejného prostranství jak v zimním, tak v letním období. V rámci 

úklidu provádějí výsyp odpadkových košů ve městě a také obsluhu a úklid veřejných WC 

v ul. Husova, úklid autobusového nádraží a čekáren. Mimo svou náplň práce zajišťují 

počišťovači TS Litovel úklid veřejného prostranství pro pořadatele tradičních kulturních akcí 

(Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, Litovelský otvírák a vánoční akce na náměstí). 

 Údržba veřejného osvětlení: Byly plněny úkoly spojené se zajištěním 

provozuschopnosti veřejného osvětlení v Litovli a místních částech našeho města. Úkoly 

v rámci údržby VO zabezpečují 2 pracovníci – elektrikáři TS.  Jejich činnost spočívá kromě 

běžné údržby v operativním odstraňování závad při poruchách v síti VO, ať už jsou spojené 

s opotřebením materiálu nebo vnějšími vlivy (např. poruchy na kabelech od poškození při 

zemních pracích) a také odstraňování závad vyplývajících z revizních zpráv. Pro doplnění 

vánoční výzdoby náměstí byly pořízeny 2 LED převěsy instalované na rohu ulic 

Poděbradovy a Šafaříkovy a nové LED trubice v řetězech s kapajícím světlem na vánoční 

strom. Při realizaci zakázek pro třetí osoby s využitím montážní plošiny byl vytvořen ve 

vedlejší činnosti zisk 41 380 Kč. 

 Údržba veřejné zeleně: Hlavní náplní v rámci údržby veřejné zeleně je péče o 

zelené plochy v katastru města Litovel a jeho místních částech. Údržba travnatých ploch 

proběhla sečením v 5 cyklech (pátý byl společný se sběrem listí) a poslední šestý byl 

samostatný sběr listí, u několika obcí bylo o 1 sečení – sběr méně. Údržbu zelených ploch 

města a obcí zajišťuje 5 malých traktorových sekaček + jedna rezervní starší na hřbitově a 

4 pracovníci s křovinořezy. Bylo pokáceno 81 stromů, z toho 63 ks na povolení odboru ŽP. 

Větve z pokácených stromů a ořezů včetně keřů byly poštěpkovány výhradně pro vlastní 

potřeby kompostárny a na městské záhony. V rámci vedlejší činnosti bylo na základě 
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objednávek pro cizí subjekty prováděno sečení trávy, štěpkování, kácení a frézování 

pařezů, v této činnosti bylo dosaženo zisku 138.551 Kč. Na údržbu a péči o květinovou 

výzdobu města je s použitím vozidla Avia s cisternou prováděna potřebná zálivka, 

v teplých letních měsících každý druhý den. Na ploše rekonstruovaného náměstí Př. 

Otakara byla provedena květinová výzdoba v podobě dvou pyramid s muškáty před 

radnicí a osázení květinových mís v celkové hodnotě 31 983 Kč (dodavatelé Florcentrum 

Olomouc a květinářství Pinie Ing. Dolinský). 

 V roce 2016 byl od dubna poprvé zpracováván zelený odpad na nové městské 

kompostárně Litovel. Celkem bylo do kompostárny navezeno ke zpracování 957,5 t 

odpadu z veřejné zeleně, z toho 686,5 t trávy, 118,5 t listí a 152,5 t štěpky. Kompostárna 

byla v provozu od 04–11/2016, obsluhu tvořili 3 pracovníci – řidič překopávače s 

nakladačem, technický pracovník a pomocný dělník vykonávající VPP. Provoz 

kompostárny stál 783 827 Kč, náklady zahrnují mzdu pracovníků včetně odvodů, pohonné 

hmoty, ostatní materiál, rozbory vzorků v Litolabu, vyřízení registrace hnojiva. První rok 

provozu ukázal a potvrdil, že na zpracování vyprodukovaného zeleného odpadu v Litovli 

a 11 obcích je kapacita kompostárny značně nedostačující, což bylo projednáváno 

s vedením města a tato situace je v řešení plánovaným rozšířením kompostárny včetně 

zpevněné plochy skládky. 

 Oblast hospodaření v lesích: Hospodaření v lesích města Litovle a lesích 

společenství obcí probíhá celkem na 525,99 ha, z čehož je 161,92 ha společenství obcí 

s podíly: 65 % Město Litovel, 20 % Bílá Lhota a 15 % Měrotín a zbývajících 364,07 ha jsou lesy 

Města Litovle. Podle tohoto hektarového výměru je sledovaná bilance příjmů a výdajů. 

V roce 2016 bylo celkem vytěženo 2 728,67 m3 dřeva proti plánu 1850 m3. 

Na výsledku hospodaření ve výši 115 424 Kč se podílí skutečnost a situace v našich lesích, 

avizovaná již ve Zprávě o hospodaření za rok 2015 a ve finančním plánu na rok 2016, tj. 

převaha nutných nahodilých těžeb napadených jehličnatých stromů kůrovcem a 

rozsáhlou likvidací jasanů v LHC Litovel napadených houbou. Uvedený HV je po zaplacení 

celkového nájemného ve výši 339 000 Kč, dále po převodu 200 000 Kč do rezervy na 

pěstební činnost v roce 2017 a je také ovlivněn zvýšením nákladů o 188 069 Kč při 

neplánované výsadbě mladých dubů v rámci obnovy lesa ve školkách za Pavlínkou po 

ukončení činnosti nájemce s pěstováním rychle rostoucích dřevin. 

Z celkového hospodářského výsledku 654 424 Kč bylo uhrazeno nájemné Městu 

Litovel a Společenství obcí celkem v hodnotě 339 000 Kč. Po vyčlenění rezervy 200 000 Kč 

na rok 2017 a vyplacení nájemného činí čistý zisk za rok 2016 115 424 Kč. 

 Doprava: V roce 2016 došlo k částečné reprodukci vozového a strojního parku 

pořízením nového valníkového vozidla Fiat Ducato, malotraktoru Vega a staršího VZV 

Desta v celkové ceně 1 283 890 Kč vč. DPH. Vozidly organizace bylo ujeto 78.864 km, 

strojními zařízeními bylo vykázáno 3 904,5 Mth. Na středisku doprava byl ve vedlejší činnosti 

dosažen zisk 196 414 Kč, tj. o 88 314 Kč vyšší proti roku 2015. 

 Nakládání s odpady: Největší množství odpadu likvidovaného TS Litovel tvoří 

odpady ze zeleně města po sečení trávy a sběru listí, jakož i poštěpkované větve z kácení 

stromů v majetku města a také větve z jarního a podzimního sběru od občanů, které jsou 
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dál štěpkovány pro naši potřebu. Veškerý tento materiál byl dodán na novou 

kompostárnu Litovel, k.ú. Haňovice ke zpracování. Malá část naštěpkované hmoty je 

využita pro městské záhony. Celkem bylo vyprodukováno 957,5 t biologicky rozložitelného 

odpadu v členění dle uvedené tabulky a zpracováno na kompostárně. 

 Údržba hřbitovů: TS Litovel zajišťují údržbu na hřbitovech v majetku města, a to na 

městském hřbitově v Litovli-Chořelicích a na hřbitovech v místních částech Rozvadovice, 

Tři Dvory a Chudobín. Na litovelském centrálním hřbitově je jeden stálý správce, 

zaměstnanec TS, který zajišťuje úklid a údržbu prostranství včetně zeleně, úklid a pořádek 

v kolumbáriu a na toaletách a výsyp odpadkových košů. Na ostatních hřbitovech 

v místních částech je v pravidelných plánovaných cyklech zajišťována pracovníky TS 

Litovel údržba a úklid a na základě požadavků OV také při mimořádných potřebách. 

Největší objem prací tvoří sečení trávy a péče o keře. Ve spolupráci s OBH města zajišťují 

TS drobné stavební práce, úpravy chodníků, opravy mobiliáře na hřbitovech a likvidaci 

nevyužívaných hrobových míst. 

Reklamní činnost: V roce 2016 bylo vylepeno 2 514 ks plakátů, a to je o 66 ks víc než 

v roce 2015. V případě výlepu horizontů byl počet o 11 ks nižší než v minulém období. 

Tržba za tyto služby činila 115,1 tis. Kč, což je pokles oproti roku 2015 o 4 614 Kč. Výsledkem 

hospodaření střediska plakátování je ztráta ve výši 41 227,57 Kč. 

 Provoz koupaliště a sauny: V roce 2016 byl provoz městského koupaliště -  

přírodního biotopu zahájen 3.6. Návštěvnost do konce koupací sezóny (15.9.) byla 15 040 

osob. I přes delší období provozu přírodního biotopu je to o 12 328 návštěvníků méně než 

v roce 2015. Nižší návštěvnost byla ovlivněna proměnlivým charakterem počasí ve 

sledovaném období, kdy bylo celkem jen 10 dnů s teplotou vyšší než 30 °C. Maximální 

denní návštěvnost byla 28. 8., a to 801 návštěvníků. Náklady na provoz koupaliště 

představovaly pro TS Litovel za rok 2016 v účetnictví pouze výdaje na mzdy, zdravotní a 

sociální pojištění a ostatní sociální náklady 1 pracovníka, které činily 235 365 Kč. 

 V roce 2016 navštívilo městskou saunu celkem 2 304 návštěvníků. V porovnání 

s rokem 2015 je to o 76 návštěvníků méně. Hygiena a kvalita provozu je průběžně 

kontrolována KHS Olomouc a laboratoří Litolab. Náklady na rozbory vody v roce 2016 byly 

13 590 Kč. Výsledkem hospodaření na sauně je ztráta ve výši přibližně 253 tis. Kč. 

 Personální oblast: Počet pracovníků k 31. 12. byl 34, z toho 4 THP; sezónních 

pracovníků bylo 12.   Nárůst sezónních pracovníků souvisí se zahájením provozu 

Kompostárny Litovel v dubnu 2016, kde pracovali 3 sezónní pracovníci, z toho jeden 

v rámci VPP. 

 Investice: Podle plánu čerpání peněžních fondů na rok 2016 byla z investičního 

fondu pořízena vstupní pojezdová brána do areálu TS, komunální technika – malotraktor, 

nákladní automobil Fiat Ducato – valník, přístroj pro vyhledávání poruch veřejného 

osvětlení, sněhová radlice a teplovzdušná jednotka do automechanické dílny. Majetek 

k 31. 12. činí celkově 21 157 073 Kč a skladové zásoby 451 097 Kč. 

Zprávu podal Ing. Karel Zmund, ředitel TS 
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MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST 

 Pro rok 2016 nebyla naplánována žádná rozsáhlejší investiční činnost. Úsilí bylo 

věnováno především zkvalitnění provozu stávajících zařízení a soustav CZT. Po několika 

letech investování potřebovala firma snížit dlouhodobé závazky a věnovat se přípravě 

budoucích projektů. 

Jedinou větší investicí, zajišťovanou ve spolupráci s městem Litovel, byla realizace 

vozovky u finančního úřadu, která tvoří hlavní přístupovou cestu do areálu firmy. Tato 

stavba bude dokončena v květnu 2017. 

 V personálním obsazení společnosti nedošlo k žádným změnám – zaměstnáno je 14 

pracovníků, z toho 4 při výrobě tepla, další v servisu, na provozních opravách a údržbě pro 

firmu i na zakázku pro jiné subjekty, další pak v administrativě. Trh se zemním plynem se po 

prudkém poklesu cen v roce 2015 stabilizoval, ceny plynu zůstávají na nízké úrovni. Proto 

se ceny tepla v roce 2016 dostaly na nejnižší úroveň za posledních 10 let. Na rok 2017 se 

připravuje modernizace kotelen.  

Zprávu podala Lenka Fialová. 

VHS ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1120 

  Rok 2016 byl spíše rokem běžným, ve kterém se provozy mohly soustředit na hlavní 

náplň své práce, a tou je udržování svěřené vodohospodářské infrastruktury. Do oprav 

vlastního i najatého majetku bylo v roce 2016 vloženo 9,6 mil. Kč. Dobrý stav ekonomiky 

umožnil nejen provést všechny opravy, ale i investovat částku 3,6 mil. Kč do posílení či 

prodloužení vodovodních řadů. Neočekávaným problémem, který se musel v roce 2016 

vyřešit, byla razantní ztráta výkonu aeračního systému na ČOV Litovel.  Masívní vkládání 

finančních prostředků do oprav vodovodů v kombinaci s preventivním vyhledáváním 

poruch na vodovodní síti má za cíl udržet ztráty vody na nízké úrovni, což se VHS, se 

ztrátou v roce 2016 ve výši 14,8 %, již čtvrtý rok v řadě daří. V roce 2016 také došlo vlivem 

napojování domácností na nově vybudované kanalizace k téměř 5 % nárůstu 

odvedených odpadních vod. Celkový počet zaměstnanců společnosti se nezměnil, 

společnost zaměstnává 28 pracovníků, z toho je 7 THP a 4 pracují na dohodu o pracovní 

činnosti. 

 Základní identifikační údaje: firma je založena městy Litovel a Uničov a obcemi 

Červenka, Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov a Hnojice. Později vstoupily obce Medlov, 

Haňovice a Vilémov. Jednatelem společnosti   je Ing. Zdeněk Potužák, prokuristkou Ing. 

Helena Stoupová. Právní forma -  Společnost s ručením omezeným, základní kapitál   780 

000 Kč. Předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb a 

jejich změn a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Pitná voda: Údržbu a provoz vodovodní sítě zajišťuje 8 zaměstnanců společnosti. V 

průběhu roku byly provedeny, kromě běžné údržby sítě a pravidelných výměn a odečtů 

vodoměrů, velké opravy hlavních řadů a veřejných částí přípojek v Litovli, na Července a 

v Chořelicích. Finančně nejnáročnější opravou byla výměna vodovodu na Července na 

ulici Komenského.  Pracovníci na úseku pitné vody také zajišťovali odstraňování 
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nahlášených poruch, ale i jejich vyhledávání, čištění poklopů, čištění vodojemu a 

odkalování, odvzdušňování a vytyčování vodovodů. 

 Provozní část: Byla poskytována stanoviska a vyjádření k územním a stavebním 

řízením a bylo zpracováno poplatkové hlášení, poplatkové přiznání, provozně-majetková 

evidence, roční statistické výkazy a hlášení o odpadech. Velký důraz je dlouhodobě 

kladen na preventivní vyhledávání a odstraňování skrytých úniků vody, jejichž výsledkem 

je snižování ztrát. Díky tomuto propracovanému systému se podařilo za posledních 10 let 

snížit ztráty téměř na polovinu.  

 Hlavní práce na zakázku: Opravy vodovodu v areálu ZD Haňovice, vyhledávání 

poruch pro obec Luká, provádění domovních vodovodních přípojek na klíč, práce 

nakladačem, řezání asfaltu, autodoprava, napouštění bazénů, přeložka vodovodu pro 

obec Medlov a pro stavební firmu Vymětal s.r.o., oprava potrubí pro Litovelskou stavební 

s.r.o. aj. 

 Kanalizace a ČOV: Údržbu a provoz kanalizací a šesti čistíren odpadních vod 

zajišťovalo 13 zaměstnanců, z toho jsou 4 na poloviční úvazek. Největšími opravami v roce 

2016 byla sanace 311 m betonové stoky na sídlišti Gemerská a 178 m na sídlišti K. Sedláka 

v Litovli, které v součtu vyšly na 3.351 tis. Kč.  Dalšími akcemi byly sanace kanalizace na 

sídlišti Gemerská, montáž tyčových aeračních elementů s EPDM membránami a montáž 

diskových aeračních elementů se silikonovou membránou. 

 Investice: Hlavní uskutečněnou investicí na provozu pitné vody byla akce nazvaná 

„Červenka - zdvojení přívodního řadu“.  Celková délka řadu je 1.093 m a většina trasy byla 

provedena protlakem. Nový řad byl na stávající napojen před ZD Červenka. 

Další stavbou, složitou na koordinaci s ostatními firmami pokládajícími kanalizaci a 

plyn, bylo prodloužení hlavního vodovodního řadu v Pňovicích. Obě tyto stavby včetně 28 

m nového vodovodu v Nasobůrkách společnost přišly na 3 494 000 Kč. Pro provoz pitné 

vody bylo na výměnu vodoměrů pořízeno nové vozidlo Peugeot Partner Furgon, které je 

vybaveno dílenskou vestavbou. 

 Finanční a majetková situace: Zařazením nového majetku do užívání celková 

aktiva společnosti v pořizovacích cenách vzrostla oproti předcházejícímu roku o více jak 2 

mil. Kč. Zvýšení vlastního kapitálu o téměř milion korun je způsobeno převodem výsledku 

hospodaření předcházejícího období do nerozděleného zisku minulých let. Hospodaření 

společnosti je limitováno množstvím spotřeby dodávaných a odváděných vod, jelikož 

vodné a stočné představuje 87,5 % z celkových tržeb. Dalších 10,8 % tvoří příplatky za 

zvýšené znečištění a zbývající část je stavební činnost, srážkové vody a přímý prodej 

materiálu. V nákladech tvoří nejvýznamnější část nájemné hrazené vlastníkům 

vodohospodářského majetku ve výši 18 milionů Kč a náklady na opravy vlastního a 

pronajatého majetku. Na dodavatelské opravy bylo vynaloženo 9,6 mil. Kč a dalších 3,1 

mil. Kč na opravy provedené vlastními pracovníky. Nejvýznamnější nákladovou položkou 

je nakoupená voda od společnosti Moravská vodárenská a.s.  
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 Ceny vodného a stočného: Společnost uplatňuje jednotnou cenu vodného v rámci 

celé oblasti působnosti a u stočného, vzhledem k dodržení podmínek finančních analýz v 

dotačních řízeních SFŽP, musela být stanovena samostatná cena pro obce Červenka, 

Žerotín a Hnojice. Ceny byly pro rok 2016 stanoveny v souladu s cenovým výměrem 

Ministerstva financí ČR 01/2016 ze dne 27. 11. 2015. V ceně vodného je největší 

nákladovou složkou nákup vody od Moravské vodárenské a.s. Olomouc a v ceně 

stočného nájemné placené vlastníkům infrastruktury. Mezi další významné složky patří 

opravy, energie, ostatní provozní náklady, mzdy a odvody za zaměstnance. Na celkovém 

objemu prodané vody se podílí obyvatelstvo 42 % a ostatní odběratelé 58 %. V porovnání 

s předchozím rokem 2015 došlo u obyvatelstva k nárůstu o 1 % a u ostatních odběratelů 

(průmysl a zemědělství) o 2 %. Celkově se objem fakturované pitné vody v m3 zvýšil o 1,5 

%. U stočného je podíl obyvatelstva a ostatních odběratelů v součtu všech cen a včetně 

srážkových vod 33 % ku 67 %. Celkově se objem fakturované odpadní vody v m3 zvýšil o 

5,5 %. U příplatků za vyšší znečištění, které nejsou regulovanou činností, se zvýšil objem 

fakturace v korunách o 3,5 %.  Cena vodného a stočného i nadále patří k těm nižším 

v celorepublikovém průměru. Vodné pro Litovel bylo 24, 05 Kč (s DPH 27,66 Kč), stočné 

25,66 Kč (s DPH 29,51 Kč). 

Zprávu podala Ing. Helena Stoupová, prokuristka; zpracovala Hana Holínková. 

 

19. ODPADY  

 Ty má na starosti od 1. 2. 2016 společnost FFC Litovel, s.r.o., Cholinská 1008, která 

byla přejmenována s cílem sjednocení názvu a loga společnosti na celoevropském trhu. 

Její zaměstnanci jsou 2 z technického personálu (vedoucí provozu Radovan Šmíd a 

administrativní pracovnice), 7 v dělnických profesích (4 řidiči, 2 závozníci-popeláři a 

obsluha sběrného dvora). Statutárním orgánem jsou 2 jednatelé. Podíly společníků: 51 % 

město Litovel a 49 % .A.S.A. International Environmental Sevices GmbH, Rakouská 

republika. Obrat za rok 2016 20 080 000 Kč.   

 Češi letos naházeli do popelnic rekordních 37,3 milionu tun odpadků. Statistici pro 

to mají zajímavé vysvětlení: po předchozích letech poznamenaných ekonomickou krizí 

hospodářství opět ožilo. A obecně platí, že když se lidé mají lépe, víc nakupují a také toho 

víc vyhodí. Na každého obyvatele Česka připadlo 317 kilogramů odpadků. Větší 

produkce odpadu však paradoxně neznamená, že by se skládky plnily víc než dřív, 

protože čím dál více lidí využívá barevné kontejnery na vytříděné suroviny, které se dají 

recyklovat a na skládkách nekončí. Každý Čech letos vytřídil 44 kilogramů odpadu – 18 

kilo papíru, 14 skla a plastů, 3 kovů a 9 kilogramů ostatních odděleně sbíraných složek 

(textil, baterie, akumulátory, elektronika, dřevo, chemikálie, barvy, oleje). Čím více lidé 

třídí, tím více mohou města a obce snižovat poplatky za svoz odpadu. Samy totiž platí 

méně za jeho uložení na skládky, a naopak za vytříděný odpad dostanou od 

zpracovatelů peníze.  

 Jaké jsou výsledky svozu našeho FCC Litovel? Během roku 2016 bylo svezeno 

v tunách: 50, 1 objemného odpadu, 1 753,74 směsného komunálního odpadu, 61,5 

biologicky rozložitelného odpadu, 143,1 plastů, 1,5 barev a lepidel, 0,3 jedlých olejů a tuků, 
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41,34 oděvů, 100,63 skla, 146,65 papíru a lepenky, 1,4 směsného stavebního a demoličního 

odpadu, 2,2 stavebních materiálů, 2,76 železa a oceli, 4,36 pneumatik, 0,26 absorpčních 

činidel, 0,25 obalů se zbytky nebezpečných látek, 5,20 kompozitních obalů a 0,21 

minerálních motorových olejů. Celkem šlo o 2 315,5 tun odpadů.     

 Nově se lidé učí třídit i bioodpad. Letos už ho do speciálních kontejnerů a dalších 

míst k tomu určených vyhodili 417 000 tun. Přispěla k tomu i vyhláška ministerstva životního 

prostředí, která ukládá obcím a městům, aby lidem zajistily možnost zbavit se zbytků 

zeleniny a ovoce z kuchyní a větví, listí a trávy ze zahrad. Obce si podle vyhlášky mohou 

samy zvolit, jak bude sběrná síť vypadat, zajistit ji však občanům musí. Někde lidé dávají 

tento odpad do hnědých nádob, jinde do pytlů, někde je vozí do bioplynových stanic a 

kompostáren. V nich letos skončilo 141 000 tun bioodpadu, což je o polovinu více než loni.  

 Ministerstvo životního prostředí stále zdůrazňuje, že obce mohou na vylepšení 

systému třídění získat dotace a do roku 2016 již vyčerpali žadatelé 14 miliard korun a vznikly 

tisíce zařízení jako sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo kompostárny a 

v současném programu je připraveno dalších více než šest miliard. Není to jen o snaze 

šetřit životní prostředí a zabránit tomu, aby se na skládkách zbytečně neválelo to, z čeho 

lze v kompostárnách vyrobit hnojivo a znovu využít třeba při pěstování zeleniny. Třídění 

bioodpadu totiž nařizuje přímo evropská legislativa a každý stát musí do roku 2020 snížit 

ukládání bioodpadu na skládky o 65 % oproti roku 1995. Pokud to nesplní, hrozí sankce. 

 Poplatky za odpad se mají v budoucnu odvíjet podle toho, zda ho třídíte. Ti, kteří si 

na rozdělování odpadu čas najdou, budou platit méně – a naopak. Vyplývá to z novely 

zákona o odpadech, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a jejímž cílem je 

výrazně zvýšit objem recyklovaných odpadů a současně do roku 2024 téměř skončit se 

skládkováním. Pro lidi bude největší změnou přechod na systém „Platíš, kolik vyhodíš“. Ten 

úspěšně funguje v řadě měst, ministerstvo ho chce rozšířit po celé zemi. Platit paušál na 

hlavu není motivující k recyklaci! Připravovaný zákon navíc umožňuje obcím zvýšit 

poplatek za svoz odpadu až na 1 100 korun na hlavu. Současně ale stát mluví o tom, že 

důslednější třídění se má odrazit na výši částky, a že kdo třídit bude, měl by platit méně než 

dosud. Do byznysu s odpady vstoupí mnohem více váhy, čárové kódy a čipy. A také 

zámky, protože zjistit, kdo a kolik třídí, není zcela jednoduché. Ve výhodě jsou obyvatelé 

domků, kteří mají jednu popelnici. Podle hmotnosti odvezeného vytříděného odpadu 

budou platit, horší to bude u bytových domů. Zejména na sídlištích jsou popelnice běžně 

přístupné všem a může se stát, že „domkaři“ budou odvážet odpad na sídliště, aby ušetřili. 

Před navrženým systémem nicméně varuje Svaz měst a obcí, který se obává, že tím 

stoupne objem odpadů, který lidé vyvezou na černou skládku či spálí, aby tentokrát i oni 

ušetřili. 

 Systém poplatků podle vyhozeného množství počítá s minimálním základem 10 

kilogramů nebo 60 litrů odpadu měsíčně. Sazba by činila nejvýše 6 Kč za kilogram nebo 1 

korunu za litr objemu. Maximálně by „třídiči“ měli platit 720 Kč ročně. Lidé by zaplatili roční 

fixní částku, z níž by následně dostávali slevy podle toho, jak třídili či nakolik plnou 

popelnici s běžným odpadem měli. Zákon zatím nenařizuje městům zbavit se 

jednoduššího, ale nemotivujícího systému placení paušálu na hlavu. Stát alespoň přichází 
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s ekonomickými nástroji, které mají radnice donutit více třídit. Především jde o postupné a 

výrazné zdražování skládkování, kam dosud nejvíce odpadu míří. 

 Ani my nejsme na chvostu! Dobrou zprávou pro obyvatele Litovle je, že na začátku 

měsíce června Operační program životního prostředí schválil žádost města o přidělení 

dotace na intenzifikaci třídění odpadů. Evropské peníze tak podpoří projekt třídění 

odpadů přímo v domácnostech. Město za ně nakoupí popelnice na plasty a papír, které 

zapůjčí obyvatelům zdarma. „Celková částka na realizaci projektu činí zhruba 3,2 milionu 

korun. Dotace kryje náklady ve výši 2,7 milionu, nutná spolupráce města se pohybuje ve 

výši necelých 500 000 Kč. Ty už v rozpočtu schválili zastupitelé města na svém zasedání,“ 

uvádí vedoucí odboru životního prostředí Ing. Pavel Kurfürst. 

 Město tak začíná realizovat své plány na podporu intenzivnějšího třídění odpadu, 

než tomu bylo dosud. „Vedení města nechce jít cestou zdražování poplatků za odpad, 

které by nutně následovalo při stávající situaci, ale naopak hledá možnosti, jak zdražování 

předejít. Proto chceme třídění odpadu v našem městě ještě víc posílit. Recyklovaný 

odpad totiž znamená nejen nižší náklady na likvidaci, ale značnou měrou přispěje i 

k šetření životního prostředí,“ píše v LN 6/2016 na straně 2 místostarosta Viktor Kohout, který 

se na této iniciativě významným způsobem podílí.  

 Město nakoupilo nádob na plast a papír pro všechny nemovitosti a nabídlo je 

formou dlouhodobé zápůjčky. Dosavadní sběrná místa zůstala zachována. Řeší se i 

ekonomický motivační prvek, jak zvýhodnit ty, kteří budou třídit nejvíce. To by měl ukázat 

testovací provoz, který byl zahájen na konci roku. Pracovní skupina také uskutečnila dvě 

osobní setkání s občany ve městě a také ve všech místních částech, kde i za účasti 

svozové společnosti FCC poskytla podrobné informace. Zájem obyvatel o nový projekt 

třídění odpadu byl opravdu velký, vždyť jen v anketě na webu města se do něj hodlalo 

přihlásit na 80 % občanů. 

 Žluté a modré popelnice o objemu 140 litrů se vydávaly od října, v listopadu byl 

skutečně spuštěn zkušební provoz a od 1. 1. 2017 začne platit nový harmonogram svozu 

tříděného odpadu vždy 1x měsíčně. Zapojení do projektu bylo dobrovolné a týkalo se jen 

rodinných domů. Popelnice byly přidělovány na číslo popisné, nikoliv na počet 

domácností v jednom domě. Bytové domy prozatím do projektu zapojeny nebyly, město 

ale hledá řešení, jak program rozšířit i na ně. Veřejné nádoby na tříděný odpad zůstaly i 

nadále na všech stanovištích zachovány. Domácnosti zapojené do projektu podepsaly 

s městem smlouvu o výpůjčce na 5 let a po uplynutí této doby přejdou do vlastnictví 

občanů. Každá popelnice byla označena číslem popisným domu a elektronickým čipem 

a každý výsyp bude evidován. Účastníci mají jako bonus přístup na své vlastní účty na 

internetu, kam budou zaznamenávány údaje o jejich třídění. Vedle vlastního třídění bude 

moci každý sledovat i průměrné množství vytříděného odpadu v celém městě a tomu, kdo 

nemá přístup na internet poskytne tyto informace OŽP MěÚ.  

 Svědčí to o tom, že litovelští tomu fandí, a obvykle se objevují na předních příčkách 

v kategorii měst nad 500 obyvatel, i když „Keramickou popelnici 2015“ nezískali. Bylo to 

překvapení, které nikdo nečekal a Litovelany zarmoutilo. Po předchozích úspěšných 

letech v této soutěži třídění odpadu tentokrát Litovel na vítěznou příčku nedosáhla. Ne 
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proto, že bychom méně třídili, ale kvůli změně pravidel, kterou organizátoři nečekaně 

provedli. Město bylo nově zařazeno do kategorie obcí od 2 do 5 000 obyvatel, tedy 

nejpočetnější možné kategorie s více než 200 obcemi a městy. Nastartování výše 

uvedeného projektu by nám mělo pomoci k podobným úspěšným umístěním jako 

v letech minulých.  

 Jak je to s novou litovelskou kompostárnou? Po letech, kdy byla veřejná zeleň 

odvážena do vzdálenější obce, otevřelo město v dubnu vlastní kompostárnu. Byla zřízena 

za valem bývalé skládky v Nasobůrkách, vzniklým rekultivací. Na hromadách je tu tráva, 

listí i štěpka z větví prořezaných stromů. Každý den sem traktor Technických služeb přiveze 

kolem 5 tun zeleně z veřejných prostranství Litovle a jejích místních částí.  Ušetří se tak za 

poplatky cizím provozovatelům a bude možné nabídnout kompost občanům. Podle 

zákona o hnojivech však musí vzniklý materiál projít rozbory, než město dostane od 

Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského povolení k jeho využití. 

Několikavrstevný pás zeleně je třeba v případě sucha zavlažovat, proto je v plánu i 

vybudování studny. Pokud přesáhne teplota materiálu 60 °C, je třeba vznikající kompost 

překopat. Dozrání kompostu trvá asi 3 měsíce.  

        

 20. KRIMINALITA 

 Česko roku 2016 je bezpečnější. Ještě koncem roku 2015 hodnotila polovina 

dotázaných Čechů v průzkumu pro MF DNES jako dobu zhoršené bezpečnostní situace. 

Potvrdil se pokles kriminality – za posledních osm let se zločinnost u nás snížila o třetinu. 

Lehce ubývá i násilí, avšak výraznější rozdíl je u majetkové kriminality. Odborníci to 

vysvětlují jednak lepším zabezpečením domů či aut, jednak tím, že už se tolik nevyplácí 

krást, protože na prodeji kradených věcí už zločinci tolik nevydělají. Pokles kriminality 

nepochybně ovlivnil i ekonomický růst a s tím související lepší životní úroveň. Pozor – 

dorůstá nová generace pachatelů, kteří se přesouvají na internet, kde nejsou tolik vidět. 

Proto právě na odhalování kyberkriminality se chce policie více zaměřit.  

 Oproti dřívějším letům si policisté celkově polepšili a byli o čtvrtinu úspěšnější při 

vyšetřování zločinů, než tomu bylo před osmi lety, když úspěšně dotáhli padesát procent 

případů. Větší objasněnost je v malých krajích, kde lidé žijí v uzavřenějších komunitách, 

kde není taková migrace ani taková anonymita. V pořadí krajů podle objasněnosti je 

v celkové kriminalitě Olomoucký kraj na 9. místě s 54, 02 %, násilné trestné činy na 11. místě 

(70,10 %) u krádeží vloupáním desátý (25,77 %) – vždy ze 13 krajů a Prahy.  

 Klesá i kriminalita mládeže, ale roste brutalita. Z policejních statistik lze vyčíst, že 

celková kriminalita dětí a mladistvých za posledních deset let výrazně poklesla. Zatímco 

v roce 2007 bylo v prvních devíti měsících roku spácháno 7 748 trestných činů, letos to 

bylo jen 2 707. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že děti a adolescenti jsou poslušnější. 

Odborníci však varují před optimismem – ti neposlušní totiž „přitvrdili“ – projevuje se 

narůstající agresivita a brutalita pachatelů a změnil se i způsob, kterým si útočníci vybírají 

oběti. Útočí na osoby nějakým způsobem oslabené – na staré lidi nebo invalidy na vozíku. 

To se dříve nedělo! Bezbranné lidi čím dál častěji napadají dětské party. Kde hledat příčiny 

těchto jevů? Asi především v rodině – spousta dětí žije v rozpadlých rodinách v tak zvané 
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nesouhlasné výchově, kde si každý žije jinak, a to u potomků vzbuzuje ohromnou nejistotu. 

A nejhorším pocitem, který může člověk prožívat, je právě nejistota a bezmoc, na kterou 

vždy reagujeme agresí a hyperaktivitou. Úskalím je také přílišná volnost a zdá se, že 

s liberální výchovou, kterou odborníci prosazovali v devadesátých letech, jsme to zřejmě 

přehnali. 

  Mnohé děti nikdy od rodičů neslyšely, co smějí a co nesmějí a jsou utvrzovány 

v přesvědčení, že mají na všechno právo a povinnosti nemají žádné. Mladým hochům asi 

také chybí zkušenost z vojny!? Dnes zůstávají po škole doma, maminka za ně všechno 

udělá a oni už od čtrnácti sedí v hospodě a vymýšlejí, jak by zbohatli. Nejsou zkrátka 

vystaveni podnětům, díky kterým by se z nich stali muži. Nevyzrálý muž se často pod 

tlakem projevuje jako zbabělec, který svou agresivitu nezvládá. Po pádu totality jsme příliš 

vyzdvihovali dravost, sebevědomí a bezohlednost jako pozitivní vlastnosti a tvrdili, že 

slabost se nenosí. Ostré lokty se stávaly přímo povinností. Děti z toho vyvozují, že slabší 

jedinec nemá na nic právo, agresorovi chybí soucit s obětí. Mladí pachatelé odcizují 

především předměty, které momentálně potřebují nebo které se jim vzhledem k věku líbí – 

elektroniku, oblečení, zbraně, nože, alkohol, cigarety, motocykly a automobily. Tyto věci 

jim dodávají pocit, že už jsou dospělí. 

 Na projevy dětské kriminality mají výrazný vliv i média. Filmy nebo počítačové hry 

jsou plné brutálních obrazů. Děti často nejsou dost vyspělé na to, aby rozlišily, jestli je něco 

reálné anebo ne. Vidí ve hře útok a mají přirozenou tendenci ho napodobovat.  Všechno 

se nedá oživit restartem-jako v počítačové hře! Čtenář ať promine toto delší zamyšlení, 

profese psychologa u kronikáře se nedala bez vyjádření k problému nijak utišit! 

 Snad to vyrovnáme nějakou pozitivní zprávou – na silnicích v roce 2016 zemřelo 

nejméně lidí! Skutečně – na konec roku relativně dobrá zpráva, i když jde pořád o 

tragédie. V uplynulých dvanácti měsících r.  2016 zemřelo na silnicích nejméně lidí v historii 

České republiky. Rekord byl zatím 583 mrtvých z r.  2003, loni to bylo „jen“ 556 obětí.  A 

ještě jedno srovnání: když se zaváděl bodový systém, bylo obětí dopravních nehod přes 

tisíc ročně, v současnosti klesají počty k pěti stům. Kromě jiných opatření pokles zapříčinila i 

čerstvá novina – povinnost chodců nosit za tmy mimo obec reflexní pásku. Kromě 

zavedení reflexních pásek se Česko zcivilizovalo i tím, že ze silnic mizejí opilci – možná 

v souvislosti s návrhem zákona, který měl alkohol povolit cyklistům. Oponenti začali křičet, 

že opilý cyklista je nebezpečnější než opilý řidič – třeba si to cyklisté vzali k srdci a přestali 

pít. Byl by to tak sice nezamýšlený, ale pozitivní důsledek. Je také možné, že lidi zachraňují 

čím dál bezpečnější auta plná kamer, airbagů a asistenčních systémů – to by mohly počty 

tragických nehod ještě dále klesat. Je třeba se v kampaních také věnovat starším řidičům 

a chodcům, vést řidiče k jejich většímu respektování. Zabrala i nedávná oprava zákona, 

která už prakticky znemožňuje výmluvu na „osobu blízkou“. Prostor je i ve zlepšení značení 

na silnicích a jejich kvalitě, zpřísnění bodového systému a „odstrašujícími“ výšemi pokut ale 

i jeho zpřehledněním. Přestupky mají být odstupňovány ve škále 2, 4 a 6 bodů. Snad 

budou v dalších letech počty tragických nehod dále klesat, jak to vidíme v sousedním 

Rakousku s 419 obětmi na životech.    
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, OBVODNÍ ODDĚLENÍ LITOVEL      

  V r. 2016 v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Litovel (OO PČR) bylo spácháno 

celkem 301 trestných činů. V porovnání s r. 2015, kdy bylo zaevidováno celkem 345, bylo 

tedy zaevidováno celkem o 44 trestných činů méně, což je pokles o 12,75 % spáchaných 

a evidovaných trestných činů. Z uvedeného počtu bylo v r.  2016 objasněno 154 trestných 

činů (2015 objasněno celkem 186). Z celkového počtu objasněných věcí v roce 2016 bylo 

v 55 případech konáno zkrácené přípravné řízení. Celková objasněnost v roce 2016 

dosáhla 51,16 % (v r. 2015 - 53,91%). Pokles objasněnosti byl výrazně ovlivněn absencí 

realizace trestného činu Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským 

a práv k databázi dle ustanovení § 270 trestního zákoníku. Z pohledu celého Územního 

odboru Policie ČR Olomouc, kde bylo zaevidováno celkem 4 890 trestných činů, tvořila 

kriminalita v teritoriu OO PČR Litovel 6,1 % (v r. 2015 činil podíl 6,5 %). 

 Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností a příčin, které jsou obecně 

označované jako kriminogenní faktory. Mezi tyto faktory lze řadit rozlohu, zalidněnost, 

sociálně patologické prostředí, recidivu pachatelů trestných činů, nezaměstnanost aj. OO 

PČR 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 také stává místem častějšího místa páchání 

trestné činnosti. Obvodem prochází cca 17 km silnic pro motorová vozidla (silnice R35 - 

Olomouc – Mohelnice). V tomto úseku rychlostní komunikace R35 dochází, převážně v 

zimních měsících, vlivem povětrnostních a klimatických podmínek, k řadě dopravních 

nehod. Příčinami bývá zpravidla 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 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 motivované také obavou z následné agresivity pachatelů. 

  Ve městě Litovel stále, tak jako v předchozím období, lze evidovat více než 

polovinu všech spáchaných trestných činů v místní působnosti oddělení. Podle 

uvedeného rozložení se pak odvíjí nápad trestné činnosti, kdy jde zejména o 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. Tehdy 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.  
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 Majetková kriminalita představuje 50,01 % veškeré spáchané trestné činnosti, 

přičemž 65 z 151 majetkových trestných činů bylo spácháno v městě Litovel a zbývající 

majetková kriminalita připadá na 64 obcí v působnosti OOP ČR Litovel. Lze konstatovat, že 

kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a v porovnání s rokem 2015 

dochází pouze k nepatrným odchylkám. 

 Oproti r.  2015 došlo k nárůstu celkově zjištěných osob pachatelů trestné činnosti, 

kdy se zvýšil i podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminality. V r. 2016 se nezletilí, tedy 

mladší 15 ti let, dopustili ve dvou případech provinění, kdy šlo o krádež vloupáním a 

zatajení cizí věci. Počet mladistvých pachatelů se ve srovnání s r. 2015 zvýšil o jeden 

případ, tedy se jedná o zanedbatelný nárůst. Dle statistických výstupů bylo zdejším 

útvarem za rok 2016 evidováno celkem 337 fyzických a právnických subjektů jako 

poškozených protiprávním jednáním v rámci trestního řízení. Protiprávním jednáním bylo 

postiženo 8 nezletilých osob, 7 mladistvých, 197 dospělých a 125 právnických osob.  Ve 

vztahu k domácímu násilí policisté oddělení v r. 2016 prověřovali 13 událostí s incidenty 

mající znaky domácího násilí, což je pokles o 12 případů. Ve všech případech byly 

ohroženými osobami ženy a ve většině případů se prověřovalo násilí fyzické, mnohdy 

doplněné o jednání mající znaky násilí psychického. Policisté oddělení v r. 2016 ve 3 

případech násilnou osobu z bytu nebo domu vykázali na dobu 10 dnů.  

  Ochrana veřejného pořádku spadá mezi hlavní úkoly Policie ČR a OOP ČR Litovel 

tento úkol považuje za jednu z hlavních priorit činnosti. Úkolem Policie ČR je chránit 

bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek. Město Litovel a jeho okolí žije kulturním 

životem. Každoročně je na území města či v jeho okolí konáno několik kulturních akcí, 

kterých se účastní mnoho návštěvníků. K zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku a 

veřejného pořádku, jakož i k předcházení trestné činnosti, vyhlašuje obvodní oddělení ve 

spolupráci s Městskou policií Litovel bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky 

škodlivého jednání. Jsou vyhlašovány při konání společenských, kulturních a sportovních 

akcí, mezi něž řadíme např. celoměstské slavnosti Hanácké Benátky, Litovelský otvírák, 

Litovelské slavnosti, Bobr Cup, Moravské hrady Bouzov, SPARTAN RACE a další.  V souvislosti 

s aktuální bezpečnostní a dopravní situací, vyhlašovalo vedení OO PČR Litovel minimálně 

jedenkrát měsíčně preventivně bezpečnostní akce s názvem dopravně bezpečnostní 

akce “X“ či “Y“. Zaměřené byly zejména na užívání alkoholických nápojů, popřípadě i 

jiných omamných a psychotropních látek, řidiči motorových i nemotorových vozidel. 

Kontroly byly taktéž vždy zaměřené i na technický stav vozidel. V r.  2016 uskutečnilo OO P 

ČR Litovel celkem 9 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na ochranu veřejného 

pořádku a bezpečnosti a 7 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku 

bezpečnosti silničního provozu. Akce většího rozsahu a s účastí většího počtu návštěvníků 

zabezpečovalo zdejší obvodní oddělení ve spolupráci s dalšími subjekty Územního odboru 

Olomouc. Spolupracovalo zejména s dopravním inspektorátem Olomouc, službou 

kriminální policie a vyšetřování a dále s pořádkovou jednotkou Krajského ředitelství Policie 

Olomouckého kraje. Významným partnerem byla opakovaně, tak jako v předchozích 

letech, i Městská policie Litovel. Při plnění úkolů Policie České republiky byli policisté OOP 

ČR Litovel nuceni celkem v 11 případech využít oprávnění k použití donucovacích 

prostředků.  Při plnění svých úkolů byly policisty dále předvedeny 3 osoby, zajištěno bylo 25 

osob, 6 osob bylo zatčeno a zadrženo bylo celkem 16 osob. Do výkonu trestu odnětí 
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svobody byla dodána celkem 1 osoba. Na záchytnou stanici bylo předáno 14 

podnapilých osob. V rámci své činnosti policisté vypátrali 17 hledaných osob a 27 osob 

omezených na osobní svobodě bylo eskortováno. Zdejší součást v průběhu r.  2016 přijala 

celkem 107 žádostí o doručení zásilek ze strany soudů a jiných orgánů státní správy. V r. 

2016 bylo zaevidováno celkem 1287 přestupků.  V blokovém řízení bylo řešeno 844 

přestupků a uložena celková částka 309 700 Kč. Byly vyšetřovány 4 osoby mladistvé, 

nezletilé osoby se protiprávního jednání či provinění v r. 2016 dopustily ve dvou případech.   

  Služební obvod se rozkládá na 276 km2, ve kterém má cca 24 720 obyvatel trvalé 

bydliště.  V územním obvodu OOP ČR Litovel se nachází ubytovny sloužící k dočasnému 

ubytování pracovníků různých firem, kde nebyly rovněž ani v r. 2016 zaregistrovány 

problémy se zahraničními obyvateli zdržujícími se ve služebním obvodě. V teritoriu 

územního odvodu Litovel není zaznamenaná výrazná migrace obyvatel. Statisticky 

nevýznamná migrace obyvatel je zapříčiněna zejména výstavbou rodinných domů či 

cestováním za prací.   

 V oblasti drogové problematiky v r.  2016 bylo v této oblasti trestné činnosti zjištěno 

7 případů protiprávního jednání, kdy dané události byly ve 4 případech kvalifikovány jako 

podezření ze spáchání trestného činu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a s jedy a ve třech případech kvalifikovány jako trestný čin 

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedů.  

  V kriminalitě s rasovým podtextem nebyly zahájeny úkony trestního řízení v dané 

oblasti. U majetkové trestné činnosti bylo zaevidováno celkem 151 spáchaných skutků. 

Objasněno bylo 34 případů, což činí 22,52 %. Celkem bylo stíháno či vyšetřováno 41 osob, 

z toho 23 recidivistů, 3 ženy a 2 nezletilí a 2 mladiství. Případů krádeže vloupáním bylo 

celkem 57, objasněno 12 (21,05 %). Majetková kriminalita je nejrozšířenějším druhem 

kriminality zaznamenaným na území OOP ČR Litovel. Z celkového počtu všech 

spáchaných trestných činů tento druh kriminality čítá 50,16 %. U hospodářské kriminality 

celkem bylo zjištěno 22 hospodářských trestných činů, z nichž bylo 10 objasněno (45,45 %).  

Největší podíl na hospodářské trestné činnosti činil trestný čin úvěrový podvod a trestný čin 

podvod. U násilné kriminality v porovnání s rokem 2015 došlo v r. 2016 k mírnému nárůstu, 

kdy oproti 12 trestným činům v r. 2015 bylo v r. 2016 zaevidováno celkem 19 násilných 

trestných činů. Rok 2016 byl ukončen s celkovou objasněností násilné kriminality 78,95 %, 

kdy 15 skutků bylo objasněno.  

 Policisty obvodního oddělení bylo prošetřováno v r.  2016 celkem 13 incidentů se 

znaky domácího násilí oproti 27 případům v r.  2015, kdy pouze ve 3 případech byl využit 

institut vykázání. Vykázán ze společně obývaného prostoru s ohroženou osobou byl vždy 

muž, občan České republiky.  V oblasti mravnostní kriminality byly v r.  2016 zaznamenány 

4 události oproti roku 2015, kdy byly evidovány celkem 3 skutky. Jednalo se v jednom 

případě o podezření ze spáchání trestného činu znásilnění   a u tří pohlavního zneužívání. 

Dva skutky se podařilo objasnit a dva případy doposud zůstávají neobjasněny. Celková 

objasněnost v této oblasti trestné činnosti tedy činí 50,00 %.  
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V r.  2016 bylo prověřováno celkem 45 trestných činů statisticky zařazených do 

kriminality ostatní. Z celkového počtu 45 skutků byl ve 40 případech zjištěn pachatel, tedy 

trestný čin byl objasněn. Objasněnost činila 88,89 %. Do této kriminality lze zařadit např. 

výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, sprejerství aj. Nejvíce 

zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality byl trestný čin Maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán v počtu 18 případů se 100 % objasněností. V 

5 případech bylo prověřováno Výtržnictví a v 12 případech přečin Poškození cizí věci, kdy 

v 9 případech byl zjištěn pachatel, a to i přesto, že objasňování tohoto druhu trestné 

činnosti, je velice nesnadné. V druhu obecné kriminality kategorie zbývající došlo v roce 

2016 ve srovnání s rokem 2015 k jejímu poklesu o 15 skutků. Bylo evidováno celkem 60 

trestných činů s objasněností 88,33 % což znamená, že v 53 případech byl zjištěn pachatel. 

Početně nejvíce zastoupené jsou trestné činy Zanedbání povinné výživy 19 případů, 

Ohrožení pod vlivem návykové látky 17 případů a nedbalostní dopravní nehody v počtu 

21 skutků.  

 Policisté obvodního oddělení Litovel zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým 

výkonem služby. Dohled a preventivní činnost jsou součástí běžného výkonu služby. K 

tomuto běžnému výkonu služby se každoročně policisté zdejšího oddělení zúčastňují 

mnoha dopravně bezpečnostních akcí vyhlášených v rámci Územního odboru Olomouc, 

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje či v rámci celé republiky vyhlášené 

Policejním prezídiem.  Zdejší OO P ČR Litovel provedlo dalších 9 preventivních. Policisté 

zjistili celkem 907 přestupků, z nichž bylo 839 vyřešeno v rámci blokového řízení a 68 

přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Za 839 přestupků vyřešených v blokovém 

řízení byly jejím přestupcům uloženy blokové pokuty v celkové výši 306 800 Kč. Dalším 

společensky nebezpečným jednáním je řízení vozidla pod vlivem alkoholických nápojů.  

Policisté OOP ČR Litovel v r.  2016 zpracovávali celkem 36 případů týkajících se řízení pod 

vlivem alkoholických nápojů, popřípadě jiných návykových látek.  Bylo zjištěno 17 případů 

jízdy řidičů pod vlivem alkoholických nápojů, kdy tito řidiči byli alkoholickými nápoji, 

popřípadě jinou návykovou látkou ovlivněni natolik, že jejich jednání naplnilo znaky 

skutkové podstaty přečinu.     

  Obvodní oddělení Policie České republiky v Litovli je přímo podřízeno vedení 

Územního odboru Olomouc (ÚO). Spolupráce s vedením ÚO Olomouc a dále se Službou 

kriminální policie a vyšetřování ÚO Olomouc se vyznačuje dlouhodobě velmi dobrou 

úrovní. Na obvodním oddělení v Litovli je služebně zařazeno celkem 21 policistů. Z 

celkového počtu policistů jsou 2 služební funkcionáři, vedoucí oddělení npor. Ing. Martin 

Benešl a dále zástupce vedoucího oddělení npor. Bc. Jaromír Novák, dále 10 policistů je 

určeno k plnění úkolů v rámci trestního řízení, kdy z tohoto počtu je 1 policista členem 

pracovního týmu Služby kriminální policie a vyšetřování ÚO Olomouc, dále 8 policistů plní 

úkoly obchůzkové služby jim přidělených v okrscích. Ekonomickou činnost chodu OOP ČR 

Litovel zajišťuje Ekonomické oddělení ÚO Olomouc a Ekonomický odbor Krajského 

ředitelství policie Olomouckého kraje tak, aby OOP ČR Litovel mělo potřebné prostředky a 

vybavení pro svou policejní činnost. Většina policistů zdejšího obvodního oddělení 

pravidelně přispívá do Nadačního fondu policistů a hasičů ČR a šest policistů zdejšího 

oddělení je dobrovolnými dárci krve a krevní plazmy. Vysokoškolské vzdělání z celkového 

počtu 21 policistů sloužících na OOP ČR Litovel, dosahuje 5 policistů.  
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Významnou prioritou OO P ČR Litovel bezesporu zůstává preventivní činnost 

spočívající v předcházení trestné činnosti. Bezpečnostní situace zdejšího teritoria je 

každodenně vyhodnocována a jsou ihned přijímána opatření vedoucí k předcházení 

škodlivých protiprávních jednání. Policisté jsou veleni do míst s největším nápadem trestné 

činnosti a do míst, kde v minulosti docházelo k narušování veřejného pořádku. K 

předcházení protiprávních jednání vyhlašuje zdejší součást policie preventivní 

bezpečnostní akce, které mají dlouhodobý charakter a jejich cílem je zmírnění problémů v 

uvedených oblastech. 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 

integrovaného záchranného systému (IZS), Dne dětí a nově i Dnů Evropského dědictví a 

dalších akcí, na kterých prezentují činnost Policie České republiky. Místně příslušní policisté 

se dle možností účastní veřejných zasedání zastupitelstev obcí. Jak k prevenci, tak k 

odhalování trestné činnosti a jiné protiprávní činnosti, je zdejší součástí využíván 

monitorovací kamerový systém Městské policie Litovel.  Zdejší policií je často využíván a 

podporujeme jeho další možné rozšiřování, a to zejména na hlavní příjezdové komunikace 

do města, což by v budoucnu mohlo výrazně napomoci s objasňováním trestné činnosti 

na úseku krádeží a neoprávněného užívání motorových vozidel. 

 Rok 2016 lze charakterizovat jako rok, který se opětovně vyznačoval zejména 

pokračujícím poklesem nápadu trestné činnosti, kdy došlo ke spáchání o 44 trestných činů 

méně, a to zejména trestných činů z oblasti hospodářské kriminality a dále na úseku 

majetku. Dalším velice pozitivním ukazatelem r.  2016 je celková objasněnost trestné 

činnosti, kdy tato opětovně jako v r.  2015 překročila hranici 50 %, a v celkovém 

percentuelním vyjádření 51,16 %. Zdejší obvodní oddělení je stále personálně 

stabilizováno.  Policisté umístěni na těchto tabulkových místech, jsou již zařazeni v přímém 

výkonu služby a mohou tak plnit úkoly dle potřeby aktuální bezpečnostní situace v rámci 

služebního teritoria Obvodního oddělení Litovel.  Po mnohaleté snaze se podařilo vyřešit již 

dlouhodobě nevyhovující stav budovy zdejšího obvodního oddělení. Došlo k vyčlenění 

finančních prostředků na nákup budovy na ulici Havlíčkově v majetku Města Litovel a 

nejpozději do konce r.  2017 by po provedení nezbytných stavebních úprav mohlo dojít k 

přesunu policistů do nového objektu, který již bude Policii České republiky podstatně lépe 

reprezentovat.  

Informace poskytl npor. Ing. Martin Benešl, vedoucí oddělení OO PČR Litovel 

 

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL  

 Činnost obecní policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž 

prostřednictvím zajišťuje obec klid a pořádek na svém území. Vychází ze skutečnosti, že 

místní záležitosti veřejného pořádku náleží do samostatné působnosti obce. Na plnění 

úkolů městské policie se podílelo 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, Bc. David Vašíček, Ing. Leoš Rozsypal a asistent prevence 

kriminality Marcela Lovašová.  
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 Městská policie (MP) Litovel působí na území města Litovel. Mimo samotnou Litovel 

do územní působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, 

Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska. 

Každý strážník má přidělenu jednu až dvě místní části. Pravidelně navštěvuje předsedu 

osadního výboru, je s ním v úzkém kontaktu. Na schůzkách projednávají problémy 

místních částí a domlouvají opatření k řešení vzniklých problémů. Mimo místní části má 

každý strážník na starosti část města Litovel. Město je rozděleno do čtyř bloků a vždy 

dvojice strážníků má na starosti jeden rajon. Zde potom dohlížejí na stav dopravního 

značení, stav komunikací, zábory veřejného prostranství. Kontrola přiděleného rajonu je 

jedním z úkolů na denních směnách. Rozdělení rajonů a místních částí je zveřejněno na 

internetových stránkách města www.litovel.eu/městská policie  

  V oblasti veřejného pořádku, kam se řadí přestupky proti majetku, proti 

občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, porušení OZV a přestupky v oblasti alkoholu 

a toxikománie, bylo řešeno celkem 563 přestupků. Z toho bylo řešeno 461 domluvou, 50 

blokovou pokutou, 52 postoupeno k projednání správnímu orgánu. Do veřejného pořádku 

patří i odchyt volně pobíhajících psů. V r. 2016 bylo odchyceno celkem 56 psů, z toho bylo 

10 umístěno do útulku pro opuštěná zvířata v Čechách pod Kosířem a 46 bylo vráceno 

majitelům. 

  Při řešení protiprávních jednání bylo zadrženo 12 pachatelů podezřelých ze 

spáchání trestného činu, kteří byli předáni k vyšetření na OOP ČR v Litovli.  Ke každodenní 

práci strážníků MP patří řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích umožňuje městským policiím provádět 

kontrolní měření rychlosti. V r. 2016 bylo provedeno 18 akcí, při kterých byla kontrolována 

rychlost vozidel ve městě i místních částech. Bylo zjištěno celkem 262 přestupků. Z toho 

bylo 214 řešeno blokovou pokutou, 48 postoupeno k projednání správnímu orgánu.  

 Další činností v oblasti dopravy je řešení přestupků, které jsou spáchány 

neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu, přestupky 

cyklistů a chodců. Bylo zjištěno celkem 1 284 přestupků. Z toho bylo 757 řešeno domluvou, 

429 blokovou pokutou, 98 postoupeno k projednání správnímu orgánu. 

 Podíl vyjmenovaných přestupků na celkovém nápadu-doprava, veřejný pořádek, 

občanské soužití, alkohol-zde za rok 2016 řešila městská policie na území města Litovel 

celkem 2 109 přestupků.  Z toho bylo řešeno 1 218 domluvou, 693 blokovou pokutou v 

celkové částce 280 200 Kč, 198 oznámeno správnímu orgánu.  

  Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje MP Litovel s OOP 

ČR v Litovli při pátrání po hledaných osobách, při zjišťování totožnosti osob a při zajišťování 

míst trestných činů nebo usměrňování dopravy u dopravních nehod. V rámci koordinační 

dohody plánuje společné postupy při zajišťování pořádkových hlídek na velkých kulturních 

a sportovních akcích na území města. Spolupráce obou složek je na velmi vysoké úrovni.  

 Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích, 

kontrola nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských kolonií, 

parků apod. Další oblastí v rámci prevence, kde se MP angažuje, jsou besedy s mládeží na 

základních školách, které jsou zaměřeny na dopravní problematiku a zvyšování právního 
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vědomí, spolupráce s DDM Litovel při cyklistických soutěžích a propagace činnosti MP při 

různých akcích. Celkem bylo realizováno 12 besed, kterých se zúčastnilo cca 210 dětí. 

  V r.  2016 zahájila městská policie, v rámci prevence kriminality, značení a registraci 

jízdních kol. Jde o projekt, od kterého si slibuje snížení krádeží jízdních kol na území města. 

Projekt je realizovaný a finančně podporovaný ministerstvem vnitra.  

 Další činností strážníků je doručování obtížně doručitelných písemností, spolupráce s 

TS v hlášení závad na dopravním značení, sjízdnosti vozovek, poruch veřejného osvětlení. 

Podstatnou úlohu při zajišťování veřejného pořádku plní strážníci při sportovních a 

kulturních akcích ve městě jako Litovelský otvírák, Spartan Race, Bobr Cup, mažoretky, 

akce pořádané školami, kulturní akce pořádané Městským klubem atd.  

 Strážníci jsou pravidelně proškolováni a procvičováni, aby byli náležitě připraveni 

na výkon svého náročného povolání. Každý strážník musí absolvovat jednou za tři roky 

přezkoušení z právních norem před komisí Ministerstva vnitra. V r.  2016 absolvovali 

přezkoušení 4 strážníci. Pravidelně je všech 10 strážníků procvičováno v zacházení se 

zbraněmi. Tato příprava probíhá na střelnici v Cholině.  

  Ve městě je od r. 2011 provozován městský kamerový systém. V r.  2016 nedošlo k 

jeho rozšíření. Celkem je k dispozici 10 kamer, které monitorují dění v ulicích: Masarykova, 

nám. Př. Otakara, 1. máje a část ulic Havlíčkova, Smyčkova a park Míru, Kostelní a 

Vlašímova. Kamery pomohly vyřešit, objasnit nebo nasměrovat vyšetřování správným 

směrem v cca 40 případech a jsou potřebným prvkem v oblasti bezpečnosti, který, mimo 

jiné, zvyšuje vnímání pocitu bezpečí občanů.  

  V srpnu 2016 byla přijata do pracovního poměru asistentka prevence kriminality 

(APK). Jde o pracovnici, která těží ze znalosti místních poměrů a zná sociálně vyloučenou 

komunitu. Byla vybrána ve spolupráci MěÚ Litovel, sociální odbor a Úřadem práce, na 

dobu určitou, 1 rok. Její mzda je hrazena z dotačních prostředků. Hlavní náplní APK je 

komunikace s romskou menšinou, dohled na děti a mládež na náměstí Př. Otakara a v 

přilehlých ulicích, na dětských hřištích a u škol. Významnou měrou přispívá k identifikaci 

pachatelů ze sociálně vyloučených lokalit. APK se podílí na zvyšování bezpečí v sociálně 

vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminuje sociálně rizikové jevy, je prevencí útoků 

páchaných dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí, a to nerepresivní cestou. APK je 

zaměstnancem obce. Úzce spolupracuje s MP a Policií ČR.  

 Strážníci MP Litovel zajišťují velký rozsah činností, kterými zajišťují bezpečnost ve 

městě. I když v daný okamžik nedokáží být na všech požadovaných místech, snaží se 

občanům vyjít vstříc a zahrnout jejich požadavky, náměty, připomínky do výkonu služby. 

Spolupráce s občany je velmi důležitá a jde o prioritu i pro rok 2017. Vzájemná důvěra a 

spolupráce přinese své ovoce v podobě zvýšení bezpečnosti ve městě. 

Zpracoval Mgr. Lubomír Broza, velitel MP Litovel  
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 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OL. KRAJE – územní odbor Olomouc–požární stanice Litovel   

 Velitelem PS zůstává npor. Bc. Petr Höchsmann, během roku byl převelen nstržm. 

Roman Hlavinka a 1. 6. nastoupil nstržm. Radek Nierychel. Početní stav příslušníků je 15 + 1. 

Na území ORP Litovel došlo v roce 2016 ke vzniku 212 mimořádných událostí. Ty si vyžádaly 

okamžitý zásah jednotek požární ochrany. Šlo o 46 požárů, 64 dopravních nehod, 81 

technických havárií a 9 planých poplachů.  Z rozpočtu města byla zpracována 

projektová dokumentace na případnou přístavbu stanoviště ZZS Olomouckého kraje. 

Během roku byla vestavěna ve stávajících prostorách dílna chemické služby. V prosinci byl 

kolektivem PS Litovel uspořádán 33. ročník tradičního vánočního turnaje ve stolním tenise 

pro příslušníky HZS našeho kraje, ÚO Olomouc. 

Zprávu podal npor. Bc. Petr Höchsmann, velitel PS 

 

21. EKONOMIKA, ZAMĚSTNANOST  

 Meziroční růst české ekonomiky je letos osmý nejvyšší ze zemí Evropské unie. 

Nejrychleji sice rostly ekonomiky Rumunska, Slovenska a Španělska, ale ta naše hlavně ve 

druhém čtvrtletí stoupla meziročně o 2,6 % a ve srovnání s prvním čtvrtletím o 0,9 %. 

Průměrný růst všech zemí EU byl meziročně 1,8 % a mezičtvrtletně o 0,4 %.  

 Takže, ekonomika šlape, práce je dost, přesto ji mnoho lidí nesežene. Na konci roku 

2015 byla v republice nezaměstnanost 6,2 % a bez práce bylo 453 000 lidí. V prvních 

měsících i přes nízkou nezaměstnanost je přes 100 000 míst volných napříč povoláními. 

Zůstávají profese, kterým ani současný optimismus nepomohl. Buď pro ně práce prostě 

není, nebo je tak málo atraktivní, že lidé raději zůstávají na úřadu práce.  

 Kdo má i v době velkého ekonomického růstu smůlu? Často jde o absolventy 

humanitních oborů bez praxe, padesátníky nebo lidi z Karvinska či Bruntálska. Delší dobu 

mohou hledat místo i ti, kdo potřebují pracovat na částečné úvazky, jsou zdravotně 

znevýhodněni, mají nízkou kvalifikaci a základní vzdělání, nebo jim je přes 55 let. Těžkou 

situaci mají také lidé v regionech s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností, kde se 

současná pracovní euforie zatím moc neprojevila.  

 Řada profesí se potýká s jiným problémem: práce by pro ně bylo dost, ale nikdo ji 

nechce dělat. Proč? Hlavně kvůli nízkým výplatám, dlouhým přesčasům, směnám, velké 

zodpovědnosti nebo nepříjemným reakcím zákazníků. Stejně tak se lidé moc nehrnou za 

pokladny supermarketů, nechtějí řídit kamiony či autobusy nebo obvolávat zákazníky. 

 Je to paradox. Na jedné straně na trhu práce zůstávají lidé, kteří nemohou sehnat 

zajímavé místo, a na druhé straně až 18 % zaměstnavatelů marně hledá vhodné 

pracovníky. Co s tím? Řešení mohou být dvě. Zaprvé: Zásadní změna v základním a 

středním vzdělávání. Odborníci už léta volají po podpoře technických oborů namísto těch 

humanitních. Druhou možností pro firmy jsou pracovníci ze zahraničí. Kromě specialistů 

začínají poptávat i pracovníky do výroby. Stojí je to sice více peněz: doprava, ubytování, 

víza…, ale co jiného jim zbývá? 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 122 

 Jak v našem kraji? Malý plat i vyhlídky na povýšení, stereotyp. Profesi by kvůli 

lepšímu uplatnění měnilo 60 % lidí v kraji, jen asi 25 ze sta na to ale má dostatečnou 

kvalifikaci, jak ukázal průzkum Národní soustavy kvalifikací. Navíc, skoro tři čtvrtiny lidí 

pracují v úplně jiném nebo jen podobném oboru, než jaký vystudovali, a na změnu už si 

netroufají. Díky profesním kvalifikacím přitom může kdokoliv získat oprávnění i zaměstnání 

v oboru, který je perspektivní a zajímá ho. Ovšem téměř polovina se bojí, že by v regionu 

jinou práci nenašli, 30 % odrazuje dočasná ztráta příjmů a jak výše uvedeno, 25 ze sta si 

říká, že nemá pro jinou práci kvalifikaci.  

 Jen olomoucký úřad práce k poslednímu únoru registroval v kraji 4 143 volných 

pracovních míst. Na každé z nich připadá 10 uchazečů o práci – meziroční nárůst volných 

pozic je 131 %, což svědčí o oživení, problém ale je, koho firmy vlastně chtějí. Nejvíc 

chybějí lidé ve strojírenství, stavebnictví a řadě výrobních oborů jako je elektro, textilní 

nebo potravinářská výroba. 

 Nedostatek pracovníků brání českým firmám v rychlejším rozjezdu. Téměř třetina 

podnikatelů v ČR tvrdí, že kvůli tomu už musela odmítnout zakázku. V našem kraji také musí 

firmy omezovat hromadná volna a místo dvou týdnů závodní dovolené dávají jen jeden 

nebo žádný. Na tradiční letní útlum nemají ani pomyšlení. Tempo, jakým se na ně valí 

zakázky, nezpomalilo ani před prázdninami a pokud se nechtějí dostat do skluzu, úplně 

přerušit výrobu si letos asi netroufnou.  

 Také PAPCEL, vyrábějící papírenské stroje a technologie, kvůli nadbytku zakázek 

krátí původně dvoutýdenní celozávodní dovolenou na polovinu a i o prázdninách tedy 

výroba běží na dvě směny, aby stihli nasmlouvané zakázky. Dokončuje totiž velký projekt 

papírny „na klíč“ v Bělorusku, pokračují také práce na projektech v Indii, Saúdské Arábii 

nebo Rusku. 

 „Dost zakázek a málo lidí bez práce. „Firemní“ léto naruby“ (titulek novin MF DNES 

z 9. 8. 2016) -  Díky příznivému tempu ekonomiky trend, že prázdninové měsíce bývají pro 

firmy spíše „hluchým“ obdobím, letos neplatí. Podniky v regionu mají dostatek zakázek a 

zaměstnance si drží, mnohde dokonce ve velkém nabírají posily. Nezaměstnanost se drží 

na stejné úrovni jako v předešlých měsících a výrazně nekolísá. Dokládá to, že krajská 

ekonomika je v dobré kondici. S tím koresponduje i nezvykle nízká nezaměstnanost kolem 

5,8 %. Krajská pobočka Úřadu práce ČR k začátku srpna registruje 25 755 uchazečů o 

zaměstnání, což je o 4 752 méně než ve stejném období loňského roku a je  to  o nejnižší 

počet od prosince 2008. Kraj vykázal v celorepublikovém žebříčku pátou nejvyšší 

nezaměstnanost a má celkem 7 415 volných pracovních míst (o 1 695 více než loni) – na 

jedno místo jsou nyní v průměru 4 uchazeči.  Eviduje 845 míst pro kvalifikované dělnické 

strojírenské profese, vysoká poptávka je i po řidičích nákladních automobilů, prodavačích, 

kuchařích a obsluze v restauracích. Bez šance nejsou ani lidé bez kvalifikace, pro něž je 

k dispozici 1 209 volných míst, tedy 16 % z celkové nabídky. 

 Ani začátkem podzimu nezní jiná písnička. Tisíce lidí jsou na úřadech práce, ale 

firmy hledají pracovníky těžce. Přestože je v evidenci úřadů práce v kraji k 1. 9. více než 

25 000 lidí, mnohým firmám se nadále nedaří najít dostatečný počet zaměstnanců. Lidé 

chybí napříč téměř všemi profesemi. Zaměstnance hledá znovu i Papcel, protože nutně 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 123 

potřebuje obsadit technické profese – obráběče kovů, svářeče, montéry, konstruktéry, ale 

také projektové manažery, elektrotechniky nebo výrobní technology – vyjmenoval 

předseda představenstva Papcelu Ing. David Dostál. V regionu je k tomuto datu 24 405 

uchazečů o zaměstnání. Podporu v nezaměstnanosti pobírá 6 206 lidí, což je pouze 

čtvrtina všech vedených v evidenci. Mnozí jsou totiž vyřazeni z evidence, protože odmítli 

nabízené zaměstnání, nebo nepřišli bez omluvy na domluvenou schůzku – vysvětluje 

situaci analytik krajské pobočky úřadu Jaroslav Mikšaník. V kraji je téměř sedm tisíc volných 

míst, dále na jedno připadají čtyři uchazeči a 12 % jsou žádané dělnické strojírenské 

profese (zámečníci, obráběči, soustružníci, mechanici, opraváři strojů).  

 Není všechno zlato, co se třpytí! Hlad po zaměstnancích nahrává lidem přes 

padesát, kteří hledají novou práci. Drtivá většina firem s nimi počítá, uznávají jejich 

odbornost, zkušenost, rozvahu, loajalitu, jak potvrzují i pracovní agentury. Ze statistik to ale 

není pořád znát. Obavy zaměstnavatelů dát práci lidem s pěti křížky ve skutečnosti 

ustupují jen pomalu. Bojí se, že nezvládnou těžkou práci a manipulaci s břemeny, nejsou 

prý tak ohební – takže kromě „fyzičky“ se obávají jejich nepružnosti a zajetých způsobů 

práce a neznalosti technologických novinek. Úřady práce proto pro kategorii 

nezaměstnaných padesát a starších rozbíhají speciální programy z evropských dotací a 

nabízejí rekvalifikace. Firma může dostat na takto umístěného nezaměstnaného i finanční 

příspěvek na mzdu. Snad to pomůže s umístěním těch, kteří v žádném případě ještě na 

odpis nejsou? 

 Dělají se i další opatření na zlepšení situace. Nahnat nezaměstnané do práce 

zaplacením dopravy přijde státní kasu na další peníze. Až 3 500 korun na dojíždění za prací 

do vedlejšího města lze zatím dostat v 6 krajích. Příspěvek je určen lidem, kteří jsou klienty 

úřadu práce déle než 5 měsíců a podaří se jim najít zaměstnání v jiných obcích, než bydlí. 

Další podmínkou je získání práce alespoň na 6 měsíců a měsíčně mohou lidi získat od 

tisícovky po 3 500 korun, minimální dojíždění je 10 kilometrů. Čerpat příspěvek se může 

maximálně jeden rok. V době, kdy je 134 000 volných míst a 384 000 nezaměstnaných, se 

Úřad práce ČR snaží přebít argumentaci některých uchazečů, že se jim nevyplatí vzít 

zaměstnání, za nímž budou muset dojíždět do jiného města. Pomůže to? 

 Ještě malé zamyšlení nad volnými místy. Češi opět zažívají fronty, když realita 

v supermarketech připomíná doby před sametovou revolucí nikoli kvůli nedostatku zboží 

v obchodech, ale kvůli nedostatku pokladních. Jejich práce totiž nepatří 

k nejpopulárnějším, i když některé řetězce poměrně výrazně navýšily mzdy a nabízejí 

nástupní mzdu kolem 17 tisíc, což dříve nebývalo. Která jsou tedy zaměstnání s nejvíce 

volnými místy? Úřad práce ČR v červnu evidoval největší zájem zaměstnavatelů o těchto 

10 pozic: pomocní pracovníci ve výrobě, montážní dělníci, řidiči nákladních automobilů, 

kováři a nástrojáři, pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, kuchaři a pomocní kuchaři, 

pomocní pracovníci v těžbě a stavebnictví, obsluha pojízdných zařízení, slévači a svářeči, 

provozovatelé prodejen a prodavači.   

 Cizinci tvoří v českých firmách významnou část zaměstnanců. Počet cizinců, kteří 

přišli do Česka pracovat, stoupl mezi lety 2014 a 2015 o 49 000. A letos číslo dále stoupá – 

firmy si totiž na úřadech práce rozebraly skoro všechny nezaměstnané, kteří ještě chtěli 

pracovat. Samy aktivně hledají cizince a pomáhají jim s přesunem do Česka. Ovšem 
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jediné, na co se zatím zmohla vláda, bylo schválení zrychleného udělování víz 

pracovníkům z Ukrajiny. Vláda tím jen s velkým zpožděním záplatuje dlouho neřešenou 

situaci, když podobná situace je s pracovníky z Vietnamu a Mongolska. Zaměstnavatelé 

velmi aktivně shánějí až 140 000 lidí na místa, jež se nedaří českými pracovníky zaplnit. 

Vůbec nejde o krátkodobou záležitost, kdy je Česko na vrcholu ekonomického cyklu a 

potřebuje každou volnou ruku. Česká populace stárne a je stále více těch, kdo jdou do 

důchodu – a na druhé straně, málo mladých nastupujících do pracovního procesu. Suma 

sumárum – Česko se bude muset v příštích letech víc otevřít pracovní migraci, pokud si 

chce zachovat růst ekonomiky a tvořit hodnoty. 

 Většinou v superlativech hodnotí rok 2016 šéfové průmyslových, především 

strojírenských firem kraje, které se vezly na vlně konjunktury. Mnohé dosáhly nejlepších 

tržeb za poslední roky, některé dokonce v celé své historii. Dařilo se i menším průmyslovým 

firmám. Bohužel, neshodují se pouze v pozitivním hodnocení, ale i co se týče problému, 

jenž mnohde omezuje expanzi jejich výroby. Tím je chybějící pracovní síla. Pracovníky 

nehledají jen prostřednictvím úřadu práce, ale také pomocí inzerce, sociálních sítí nebo 

nejrůznějších náborových kampaní. O práci se pracovníci továren nemusejí bát ani 

v příštím roce, jejich zaměstnavatelé ji totiž mají zajištěnou na dlouhou dobu dopředu. 

Proto mohou plánovat stejné či ještě lepší hospodářské výsledky, než jakých dosáhli letos.   

 

22. CENY, MZDY  

 Prognóza na počátku roku vehementně tvrdí: Ceny porostou jen mírně, zdražit 

mohou potraviny. Spotřebitelské ceny se zvyšovaly v minulých dvou letech jen minimálně. 

S očekávaným růstem mezd a větší ochotou lidí utrácet by letošek mohl přinést zlom. 

Ekonomové předpokládají, že ceny budou meziročně o 1,5 – 2 % vyšší. Zdražování však 

nepřijde hned a nebude se týkat všech položek.  

 V prvních týdnech roku pokračoval tlak na stagnaci cen. Po výdajích na vánoční 

svátky a silvestrovskou oslavu lidé začali šetřit a cenovou hladinu také tlačily dolů 

novoroční výprodeje. Velikonoce tradičně přinesly růst cen jídla, protože právě potraviny 

táhly inflaci téměř celý loňský rok dolů. Loňská nevalná úroda ostře kontrastovala se sklizní 

2014, a tak letos zdražují hlavně obilniny to zejména kvůli nižším výnosům a produkci. Proto 

se růst cen týká kromě obilnin i brambor a kukuřice, jejichž úroda byla v roce 2015 o třetinu 

nižší než v roce 2014. Protože se ve velké míře využívají jako krmivo, tak se jejich zdražení 

odrazilo i v cenách masa.  

 Pomalu vyprchával vliv ruského embarga, které vedlo k přebytku potravin na 

evropském trhu a propadu cen. Týkalo se to mléčných výrobků a masa, ovoce či zeleniny. 

Jedním z faktorů pohybu cen je i rostoucí potřeba v lidnatých zemích, jako jsou Čína nebo 

Indie. Nárůst tamní poptávky nezvyšuje jen ceny jídla, ale zvedá i další náklady spojené 

s jeho výrobou. Vyšší náklady ale srovnají klesající ceny pohonných hmot a energií. Zda 

bude muset vyšší cenu zaplatit i koncový spotřebitel však bude záležet především na 

řetězcích. Ty se v silné konkurenci zatím příliš netváří, že by výrobcům dovolily vyšší náklady 

přenést na zákazníka a opravdu nedošlo k výraznému zvýšení cen ani u zeleniny nebo 
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čerstvých a zmrazených potravin. Zato, akční ceny vládnou všude a poštovní schránky 

nadále přetékají štosy nabídek na zaručeně „nejvyšší slevy“.  

 Radují se řidiči, kteří i nadále profitují z levné ropy – zlevňuje benzin i nafta. Zatím 

dolar dramaticky neposiluje, proto nedochází ani ke zdražování elektroniky a prodejci 

počítají s pokračující stagnací. Ceny elektřiny a plynu pro domácnost již od ledna mírně 

klesají a ten, kdo si v obavách před zdražováním energií zafixoval ceny, možná prohloupil. 

Analytici tvrdí, že prostor pro pokles cen stále existuje, protože se výrazně snížily 

velkoobchodní ceny na burzách, v případě elektřiny až o desetinu za poslední rok. Tak 

nízko přitom byly naposledy před dvanácti lety. Pokud mluvíme o konkrétních úsporách, 

může domácnost ušetřit v řádu stokorun a pokud by se rozhodla ke změně dodavatele, 

lze přechodem ušetřit ročně i tisíce! Nejvýraznější pokles pak pocítí lidé, kteří elektřinu či 

plyn využívají i k vytápění.  

 Levnější energie, nezměněné poplatky za odpady, psy nebo třeba jízdné v městské 

hromadné dopravě a pouze mírně dražší voda – žádný velký útok na rozpočty 

domácností se letos v Olomouckém kraji nekonal. Na poplatcích za služby se moc 

nezměnilo, na některých položkách se výrazně ušetřilo, když se méně platilo za teplo, 

elektřinu nebo plyn. Právě teplo patří k největším nákladovým položkám, takže díky snížení 

cen lidé ušetří stovky korun za rok. Dodavatelé elektřiny také mění ceny směrem dolů a 

zde je možné získat 10 % úspor na silové elektřině oproti standardní produktové řadě 

(třeba u ČEZu). A to cena elektrického proudu klesá už třetí rok po sobě. Lidem, kteří 

plynem topí a na plynu vaří, klesla cena téměř o 6 %. Domácnosti, které na plynu jen vaří, 

ušetřily dokonce až 13 %. Přestože města za likvidaci odpadů doplácejí ročně desítky 

milionů korun, ke zvýšení poplatků téměř nedošlo, navíc se chystají změny, které mají dále 

díky třídění na poplatcích ulevit. U vody je jisté navýšení, které je nezbytné pro pokrytí 

inflačních vlivů, poklesu spotřeby a růstu nájemného hrazeného vlastníkům 

infrastrukturního majetku, které slouží k zajištění reprodukce infrastruktury. Lidé uvítali rovněž 

nezměněné ceny za jízdenky v hromadné dopravě v rámci Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje. Stejné ceny zachovávají i České dráhy na železnici. 

Nepřiplatili si ani majitelé psů nikde v regionu.          

 

MZDY  2016 

 Ekonomice se daří, firmy expandují a nabírají nové zaměstnance, nezaměstnanost 

je nejnižší za posledních sedm let. A tak roste i mzda a lákavější jsou benefity. Podle 

průzkumů si lidé napříč obory v tomto roce přilepší zhruba o 4 %. Největší nedostatek 

kandidátů hlásí průmyslová výroba, personalistika, podnikové služby a hlavně řemeslníci. 

Těch je dokonce tak málo, že jejich odměna roste do výšin v minulosti nemyslitelných. 

Zkušení svářeči, klempíři, soustružníci či instalatéři dosáhnou i na 40 000 hrubého, což je 

srovnatelné s odměnou liniového manažera. Mzdové srovnání uvedeme u některých 

pozic například v Brně v letech 2016 a 2013 v tisících: mzdová účetní 22 – 35 (25 – 30); 

operátor výroby 16 – 22 (11,5 – 16); operátor na CNC strojích 22 – 30 (15 – 24); 

stavbyvedoucí 30 – 50 (50 – 60); skladník 18 – 25 (14 – 18); ředitel IT 80 – 120 (70 – 150); 
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obchodní zástupce 30 – 50 (20 – 40); marketingový manažer 60 -90 (40 – 70); náborový 

konzultant 30 – 40 (20 – 30).  

 Vedle vyšších mezd nabízejí firmy i atraktivnější benefity. Zvyšují příspěvek na penzijní 

či životní pojištění, pět týdnů dovolené se stává standardem, objevuje se i další týden 

navíc, nebo platí až 100 % nákladů na dopravu do zaměstnání. Boj o zaměstnance se 

stále přiostřuje, a tak benefity jsou jednou z věcí, na niž lidé stále více slyší. Pokud se jejich 

nabídka správně „namixuje“, může hrát větší roli než samotná výše platu. Zaměstnavatelé 

dobře vědí, že spokojený zaměstnanec je hodnota, kterou nelze ničím nahradit a navíc 

motivovaný je klíčem k úspěchu každé společnosti, ať už podniká v jakémkoli oboru. 

K nejpopulárnějším patří stravenky, flexibilní pracovní doba, příspěvky na pojištění, 

zkrácené pracovní úvazky, firemní kantýna, dovolená navíc, volno v případě nevolnosti, 

možnost práce z domova, volnočasové benefity či nabídka zvýhodněných cen vlastních 

produktů. Benefity se dnes již nezaměřují jen na zaměstnance, ale i na jeho rodinu. To jsou 

dneska věci!  

 Polovině zaměstnanců v Česku vzrostly během posledních dvou let mzdy asi o 6,5 

%. Z profesí si nejvíce pomohli řidiči kamionů (14,5 %) a vozidel městské hromadné dopravy 

(9 %), následují prodavači všech druhů, svářeči a továrenští dělníci. Ekonomický růst a příliv 

nových zakázek zajistily, že mzdy rostou jak kvalifikovaným lidem, tak těm s minimální 

kvalifikací – firmy potřebují každou volnou ruku. Často se stává, že firmy, když lidi nemají, 

tak si je přetahují a přeplácejí. Je třeba dále očekávat tlak na růst mezd, zejména ve 

výrobě. Přesto si nemohou stěžovat ani zaměstnanci ve státní sféře. Během posledních 

dvou let jim stoupl mediánový plat o 7,3 % o což se postarala vláda Bohuslava Sobotky, 

která od svého nástupu zvyšovala tarify různým skupinám o tři a více procent. Nejvíce 

rostly platy vojákům (o 17 %) a hasičům (o 14 %) – bezpečnostním složkám státu tak rostl 

plat rychleji než všem ostatním. Výdělek ve státním sektoru narostl od roku 2013 také 

lékařům specialistům v nemocnicích (o 10 %) a berou tak 63 000 Kč hrubého. Sestřičky si 

polepšily podobně, berou kolem 30 000. Letos si ale odboráři říkají o růst rekordních 10 %!   

 Přestože stát sype miliardy ze svých i evropských peněz na smazání rozdílu v platech 

mužů a žen, léta se prakticky nic nezměnilo. Příslušnice něžného pohlaví vydělávají stále 

zhruba o pětinu méně než muži. Mediánová, tedy prostřední, mzda mužů činila 24 570 Kč, 

zatímco u žen dosáhla 20 165 Kč. Nejvýraznější je přitom nerovnost podle pohlaví u řídících 

pracovníků s nejvyššími příjmy. Podobné je to také u specialistů či technických a 

odborných profesí. U běžných zaměstnanců nejsou genderové rozdíly tak patrné. Studie 

personální agentury Grafton Recruitment ukázala, že na počátku své profesní kariéry jsou 

ženy na podobné mzdové úrovni jako muži, s postupem času se však rozdíly zvětšují. ČR je 

dokonce mezi pěti členskými zeměmi EU s nejvyššími rozdíly ve výši mezd mezi muži a 

ženami.         

 Uprostřed roku je celostátní průměr mezd 26 480 Kč a podle analytiků by měl dále 

růst. Za celý rok by to mělo být o 3,9 % a přesáhnout 29 tisíc korun. Zatímco se při minulých 

recesích růst mezd zastavil, nyní prožíváme období konjunktury a s ní spojeného 

nedostatku kvalifikovaných pracovníků – proto ta akcelerace mezd. Průměrná mzda v ČR 

přepočtená podle parity kupní síly dosahuje 62 % průměru EU.     
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 Pohled do našeho kraje. Nejvyšší platy v Olomouckém kraji převyšují hranici 200 000 

korun, a to znamená za rok před zdaněním na 2,5 milionu korun. A berou je šéfové 

několika největších firem v regionu. Na opačném konci žebříčku, než manažeři velkých 

podniků jsou podle statistiků uklízečky. Nejnižší platy, které pobírají, se jim zastavily pod 

hranicí deseti tisíc hrubého, jsou tedy až dvacetkrát nižší. Loňská průměrná mzda v regionu 

přitom byla přibližně 24 500 korun před zdaněním. A rovněž nepřekvapivě jsou na tom muži 

s bezmála 27 tisíci korun lépe než ženy, které dostávají v průměru zhruba o 5 300 Kč méně. 

Jde o rozdíl historicky daný? Muž byl vždycky vnímán jako hlava a živitel rodiny a v tomto 

postavení vydělával a stále vydělává více než žena i když oba zastávají stejně náročnou a 

odpovědnou práci. Není to však notně diskriminační? 

 Z hlediska dosaženého vzdělání dostávali nejnižší mzdu, a to necelých 16 400 Kč, 

lidé, kteří mají pouze základní školu. Maturanti bez ohledu na profesi si vydělali v průměru 

zhruba 24 tisíc a vysokoškoláci 39 300 korun. Mezi nejvýnosnější zaměstnání patřily také 

pozice řídících pracovníků ve zdravotnictví, oblasti finančních a pojišťovacích služeb, 

lidských zdrojů, ve výzkumu a vývoji, obchodu a marketingu a v průmyslové výrobě. 

Průměrné měsíční výdělky se v těchto případech pohybovaly od zhruba 57 do 98 tisíc 

korun. Do kategorie platů pod třicet tisíc korun spadají mimo jiné učitelé. Pedagogové na 

druhém stupni základních škol a ve středním školství si přišli v průměru na 28 500 korun 

hrubého, jejich kolegové z prvního stupně brali asi o 600 korun méně, učitelky 

v mateřinkách necelých 23 000 korun (jako jediné tedy těsně pod krajským průměrem). 

Výrazně pod ním jsou pak pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ale také 

ošetřovatelky pečující třeba o nemohoucí. Tady jde o výdělek necelých 19 000 Kč před 

zdaněním. To prodavačky nepobíraly v průměru ani 16 tisíc, něco málo přes 15 000 Kč 

měly na výplatních páskách ženy pracující v prádelnách a čistírnách.  Vůbec nejméně 

lukrativní je práce uklízečů a uklízeček, jejichž mzda nedosahovala ani 13 tisíc hrubého a 

deset procent z nich pak dostává méně než 9 400 Kč měsíčně.  

 Výše platů se odráží v životní úrovni rodin regionu, kdy jen s obtížemi vychází se 

svými příjmy téměř 62 % domácností kraje. Zhruba čtyřicet procent rodin si pak nemůže 

dovolit týdenní dovolenou mimo domov a stejný podíl domácností položí na lopatky 

jednorázový neočekávaný výdaj 9 700 Kč. Některé rodiny jsou na tom ale i hůř, stav konta 

jim nedovolí si například dopřát maso každý druhý den.   

 Jsme na konci roku a konstatujeme, že čeští zaměstnanci si mohou letos dovolit 

vyšší útratu za vánoční dárky. Jejich mzdy totiž v závěru stouply meziročně o 4,5 % a i po 

odečtení nárůstu cen jim zůstalo v peněženkách o čtyři procenta více než loni – v průměru 

27 220 korun. Jde o nejlepší čísla od konce roku 2009, kdy začala do tuzemských platů 

postupně prosakovat nastupující krize. A dobrou zprávou je, že mzdy by se měly zvedat i 

napřesrok a zřejmě rychleji než letos. Firmy totiž stále palčivěji cítí nedostatek volných 

zaměstnanců, a pokud budou chtít rozšiřovat výrobu, nezbude jim nic jiného, než dát 

lidem víc peněz nejen aby udržely vlastní zaměstnance, ale také přitáhly nové. Vedle 

ostrého boje o volné pracovníky potáhne výdělky zaměstnanců nahoru i vzestup platů 

státních zaměstnanců, kteří dostali od listopadu přidáno čtyři procenta. 

 Statistiky vysílají ještě jednu zprávu – přivírají se nůžky mezi hůře a lépe 

vydělávajícími. Zaměstnanci restaurací, hotelů a penzionů, kteří mají hluboce 
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podprůměrné mzdy, dostali přidáno nejvíce. I tak tuzemské výdělky však stále zaostávají 

za výdělky v západní Evropě, když naši si domů odnesou pouze třetinu částky, kterou si 

vydělají jejich kolegové na Západě. Zatímco v Česku dosahuje podle údajů Eurostatu 

průměrná hodinová mzda 7,2 eura, v Rakousku je to 23,9 eura a v Německu ještě o něco 

více. Nízké české mzdy v porovnání se západní Evropou jsou nepříjemným „dědictvím“ 

porevolučního vzestupu průmyslových montoven, kde už se toho nedá moc vymyslet a 

zlepšovat. Vedle segmentu ubytování a stravování a v odvětvích, kde se angažuje stát, 

rostla mzda rychle ve zpracovatelském průmyslu, dopravě a logistice. Jediným odvětvím, 

kde mzdy klesaly, je těžební průmysl, který zaznamenává silný útlum a propouštění. 

 Údaje Českého statistického úřadu také ukazují, že rychleji, než průměrná mzda rostl 

medián – tedy mzda „prostředního“ zaměstnance – který stoupl meziročně o 5,1 % na 

23 527 Kč, což potvrzuje rychlejší růst mezd v nízkopříjmových skupinách. Čtyři z pěti 

zaměstnanců pobírají mzdu mezi 11 365 Kč a 43 349 Kč a tento malý rozptyl ukazuje, že 

Česko je v odměňování za práci relativně rovnostářská země. Pro přehlednost uvádíme 

růst letošních mezd: ubytování, stravování a pohostinství  + 7,1 % (15 797 Kč); veřejná 

správa a obrana, sociální zabezpečení + 5,6 % (29 829 Kč); zpracovatelský průmysl + 4,6 % 

(27 054 Kč); kulturní, zábavní a rekreační činnosti + 5,6 (22 721 Kč); zdravotní a sociální 

péče + 5,1 % (28 169 Kč); informační a komunikační činnost + 3,8 % (50 019 Kč); doprava a 

skladování + 4,6 % (25 756 Kč); stavebnictví + 4,4 % (25 316 Kč); vzdělávání + 3,8 % (26 101 

Kč); peněžnictví a pojišťovnictví + 3,9 % (47 905 Kč); velkoobchod a maloobchod, opravy 

motorových vozidel + 4,2 % (25 449 Kč); zemědělství, lesnictví a rybářství + 4,3 % (22 871 

Kč); těžba a dobývání – 0,4 % (30 112 Kč). Pro úplnost uvádíme, že Olomoucký kraj 

s hrubou mzdou 24 523 Kč je v žebříčku krajů na 4. místě od konce!    

   

23. ŽIVOTNÍ STANDARD  

 Češi a svět: máme se líp, než si myslíme (titulek novin MF DNES). Náklady na živobytí 

nejsou u nás tak hrozivé, jak si lidé často myslí. Zatímco v Praze si na kilo chleba vyděláte 

zhruba za 11 minut, v Oslu se musí pracovat 20 minut a déle než v Praze to trvá i 

v Bratislavě či Varšavě. Ale pro úplnost:  v Londýně či ve švýcarských městech naopak 

lidem stačí na chleba vydělávat jen polovinu času než v Praze. Celková cenová úroveň je 

při srovnání s 72 světovými metropolemi skoro nejnižší – z hlavních měst EU se dají spotřební 

zboží a služby koupit levněji už jen v Bukurešti a Sofii. Mzdy u nás také nepatří k nejhorším. 

Životní úrovni pomáhají i relativně nízké náklady na bydlení – volných bytů je poměrně 

dost, což sráží jejich ceny dolů. A podle statistik Eurostatu jsou – pro mnohé překvapivě – 

v Česku na evropské poměry levné potraviny. Úplně nejlevnější z evropské osmadvacítky 

jsou tu například vejce, banány, sůl, salámy, zmrazené hranolky či žvýkačky. Velkou roli 

tady asi hraje i velká konkurence mezi prodejci jednotlivého zboží. 

 Co se týče daňového zatížení, jsme zhruba uprostřed. Z platu odvedeme méně než 

třeba na Slovensku, ale naopak více než v Rakousku. U jednotlivých výrobků se 

pohybujeme někde kolem poloviny evropského žebříčku, ovšem u spotřebního zboží či u 

vybavení domácností, které lidé nekupují každý den, koupěschopnost až tak velkou roli 

nehraje. Se službami je to tak – ze čtveřice zemí Visegrádu jsou služby v Praze nejlevnější, i 
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když jen nepatrně, když je určují především lokální náklady, konkurence a poptávka. Je 

proto možné, že rozdíly v cenách mezi jednotlivými zeměmi mohou být vyšší než rozdíly 

v cenách zboží.  Mzdy ve službách odpovídají poměrně nízké české kupní síle a specifikem 

je zatím u nás to, že část servisního sektoru pracuje v šedé zóně, tedy bez korektního 

zdanění.  

 Životní standard u nás v porovnání s ostatními zeměmi zvolna stoupá. V roce 1995 

dosahoval hrubý domácí produkt na osobu 76 % průměru současné EU, aktuálně je to 

více než 86 %. V peněženkách se do budoucna projeví pozitivně i to, že Česko by se dál 

mělo ekonomicky dotahovat na průměr EU. Jako dlouhodobý cíl by se mělo nastavit spíše 

přibližování výkonu německé ekonomiky než průměru Unie, protože její význam v globální 

ekonomice dlouhodobě klesá.  

 Je třeba se podívat i na druhou stranu „blahobytu“. Na účtu nemá víc než pět tisíc, 

nejezdí na dovolenou, nosí obnošené šaty, stresuje se… To je typický chudý Čech. Pod 

hranicí chudoby žije u nás zhruba 1,2 milionu lidí. Většina našich chudých se ocitá ve 

velkých trablech ve chvíli, kdy je třeba neočekávaně vynaložit větší částku ve výši 

několika tisíc korun, například na rozbitou pračku nebo školní výlet. Ti, kteří rezervy nemají, 

mají tendenci unikat k dlouhodobě neracionálním strategiím, jako je zadlužování. Čím 

v horší materiální situaci lidé jsou, tím více roste míra jejich rezignace a zhoršují se 

rozhodovací schopnosti. Lidé pak dělají série špatných rozhodnutí a stát pro ně fakticky 

vytváří podmínky. Třeba tím, že umožňuje firmám, aby půjčovaly peníze komukoli. Tedy i 

lidem, kteří se rozhodují nezodpovědně. Proto je také tolik exekucí. Pro jednotlivce činí 

hranice chudoby 10 220 korun a pro rodinu se dvěma menšími dětmi 21 461 Kč. Smutná je 

odpověď na otázku, kde žije nejvíce nejchudších rodin s dětmi: Olomoucký kraj je na 

pátém místě v republice s počtem 3 624 vyplácených příspěvků na živobytí rodinám 

s nezaopatřenými dětmi z října 2016. 

 Co přinesl letošní rok? Každý třetí obyvatel Česka se raduje z toho, že se jeho životní 

úroveň zlepšila. Spokojenější jsou, možná překvapivě, více Češi než Moravané. Nejspíš to 

souvisí s mizerným ovzduším na Ostravsku, nezaměstnaností, krachem OKD a chatrnými 

vyhlídkami na lepší uplatnění. V průzkumu společnosti Median z prosince 2016 bylo 

zjištěno, že 29 % domácností se daří lépe, naopak 17 % ji vidí jako horší. Stoupala životní 

úroveň podnikatelů i zaměstnanců, u nezaměstnaných a důchodců klesala. S tím souvisí i 

další kategorie: zdraví. Spokojeni jsou mladí lidé, naopak ti po padesátce uvedli, že se jim 

zdraví zhoršilo. Zdravěji se cítili spíš lidé na vesnicích do tisíce obyvatel než ve velkých 

městech s více než sto tisíci lidmi. Na podlomené zdraví si stěžovali hlavně nezaměstnaní, 

důchodci, lidé s nízkými příjmy a voliči KSČM. Že je nezaměstnanost nejnižší za posledních 

osm let respondenti pocítili všichni. Životní prostředí je podle poloviny lidí stále stejné. 

Zajímavé je, že rok 2016 lépe hodnotí muži než ženy. Cítí se zdravější, domnívají se, že mají 

lepší šanci uplatnit se a získat lepší zaměstnání. To si totiž myslí 41 % mužů, ale jen 24 % žen. 

Skeptiky jsou Češi v tématech, která se týkají celé společnosti – zhoršená bezpečnostní 

situace ve světě, o které jsou přesvědčeni dva lidé ze tří a obavy rostou s věkem. Dříve se 

mluvilo o bezpečnostních rizicích také v souvislosti s migrační krizí, ale letos lidé viděli, že se 

u nás nic moc nestalo. Třetina lidí míní, že se zhoršilo i životní prostředí ve světě, a téměř 
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polovina vidí prohlubující se globální chudobu a nerovnosti ve světě. Většina z nich je 

přesvědčena, že se situace nezlepší, nebo se dokonce ještě zhorší.       

 

24. ZDRAVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ  

 Začněme raději pesimisticky, abychom optimisticky mohli končit. Špatná je zpráva 

o našich dětech v Olomouckém kraji: čím starší, tím nezdravěji žijí. V celé republice velmi 

špatně, v našem kraji ještě hůře. Výsledky průzkumu fakulty tělesné kultury olomoucké 

univerzity o životním stylu jedenáctiletých, třináctiletých a patnáctiletých dětí v tuzemsku 

označili za alarmující. Přitom raná adolescence je klíčovým obdobím pro nastavení 

životního stylu jedince v dospělosti.  

 Jen nadváha a obezita se u 15letých chlapců za posledních 15 let zdvojnásobila. 

Na to navazují i údaje o pohybových aktivitách, kdy počet dětí, které se jim věnují alespoň 

hodinu denně, je stále nižší. Děti nesnídají, stále více tloustnou, málo sportují, nejedí ovoce. 

Kde hledat řešení pro „nehýbající se“ děti? Snad ve větší podpoře sportovních oddílů a 

vytvoření vhodného prostředí pro pohyb – vždyť při odpovídající nabídce dětských hřišť se 

dá od malička a levně pěstovat motivace k pohybu. Ta ovšem souvisí se 

socioekonomickým statusem rodin a regionu. Náš kraj je však většinou na konci tabulek 

průměrné mzdy, a proto, když velká část rodičů nemá prostředky na zaplacení 

adekvátních volnočasových aktivit, dělat je nebudou. Opatření v této oblasti by se tak 

měla dělat plošně, aby zasáhla všechny děti.  

  Města a regiony by měly jednak přizpůsobit grantový systém na podporu místních 

subjektů, jež pohybové aktivity řeší, aby se díky obecní podpoře mohly otevřít i dětem 

z horších poměrů.  Jde o veřejně přístupná hřiště či parky, které budou lidi k pohybu 

přitahovat. Při odpovídající nabídce se dá motivace k pohybu podporovat (a to se týká i 

dospělých!).  Populace se začne více hýbat a problémy se začnou řešit.  

 Ani dále to příliš optimisticky znít nebude.  Je to smutná statistika – v Olomouckém 

kraji dosáhla míra úmrtnosti nejvyššího čísla za posledních jedenadvacet let, když 

v regionu zemřelo 7 000 lidí a pro 42 % (3 161) byly nejčastější příčinou nemoci oběhové 

soustavy. Druhý nejvyšší počet zemřelých padá na vrub zhoubných nádorů, především 

karcinomu plic a tlustého střeva (1 685). Následovaly nemoci dýchací soustavy (535), 

poranění a otravy (438), nemoci trávicí soustavy (366), nemoci endokrinní (259), nemoci 

nervové soustavy (138) a infekční a parazitární nemoci (119).  

 Evropské státy si zakládají na tom, že mají špičkové zdravotnictví. Přesto třetina 

pacientů každoročně zbytečně zemře. U nás je to dokonce téměř 40 %, což je hluboko 

pod evropským průměrem (33,7 %), ale i daleko za sedmým Polskem (31,4 %), Slovinskem 

(33,1 %) a také Řeckem (37,1 %). To nelze brát na lehkou váhu. Z poloviny případů k tomu 

podle Eurostatu přispívají infarkty a mrtvice. Čeští lékaři odmítají interpretovat informaci 

tak, že by u nás pacienti měli v kardiologii podprůměrnou péči a oponují počtem 

pacientů s kardiostimulátory a úspěšnou léčbou akutních i chronických nemocí srdce a 

vysokou úrovní kardiochirurgických výkonů. Zahrnuta do statistik jsou i data ohledně 

prevence úmrtí. A tady máme problém, protože je nevymahatelná, ale mohla by výrazně 
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zlepšit zdraví našich lidí, protože oproti evropskému průměru jsme na tom podstatně hůře 

co se týče kouření, obezity a minima pohybu. 

 Jistý problém možná je i ve mzdách lékařů i sester. Tady svítá na lepší časy, protože 

letos zvýšila mzdy jak Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL), tak i soukromé nemocnice 

v Přerově, Prostějově či našem „domovském“ Šternberku. Například všichni zaměstnanci 

FNOL dostali přidáno na tarifních platech 5 % od ledna 2015 a stejný nárůst dostanou i 

letos. Průměrná mzda lékaře byla v roce 2015 zhruba 79 000 Kč včetně přesčasů, 

všeobecné zdravotní sestry téměř 32 000 korun. Přidáno letos dostali lékaři i zdravotní sestry 

v dalších nemocnicích skupiny Agel. Stále zařízení hledají lékaře, všeobecné sestry i sestry 

se specializací v intenzivní péči nebo instrumentářky.    

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. Zásluhu zde má i město Litovel vytvářející 

příznivé podmínky pro ordinace specialistů a snaha po zastoupení všech potřebných 

oborů pro službu občanům. Jak vypadá zastoupení jednotlivých oborů specialistů, 

praktických lékařů i zdravotnických pracovníků, si můžete přečíst v následujícím přehledu:  

 Obsazení jednotlivých ordinací na Poliklinice Litovel v roce 2015: praktičtí lékaři  

MUDr. Kamila Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová, MUDr. Petr Vočka; 

dětské lékařky   MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Křížová, MUDr. Šárka Nesetová  

Šmakalová; gynekologie   MUDr. Milan Dostál, MUDr. Jarmila Fousová, MUDr. Zuzana 

Týralová; ortopedie  MUDr. Alena Aulehlová; RTG  MUDr. Josef Hacar; onkologie MUDr. 

Blanka Gajová, MUDr. Jarmila Kovaříková;  revmatologie  MUDr. Antonín Gaja, Csc.; 

neurologie  MUDr. Sylvie Navrátilová; oční  MUDr. Pavlína Sekerková; chirurgie  MUDr. 

Vladimír Štefka; urologie  MUDr. Rabah Arzouni; interna  MUDr. Antonín Gaja, CSc., MUDr. 

Petra Mašková, Ph.D., MUDr. Ladislava Fryšáková, MUDr. Radana Syslová; psychiatrie 

MUDr. Věra Táborská, MUDr. Zdena Štěpánová, MUDr. Šárka Matelová; ORL  MUDr. Jana 

Žižková; logopedie  Mgr. Ivana Garlíková a Mgr. Jana Papulová; laboratoř prof. MUDr. 

David Stejskal. Vlastní ordinaci na Sušilově ulici 171 má dětská lékařka MUDr. Elena 

Vacová; gynekologickou ordinaci na ulici Příčné 1256/3 má MUDr. et RNDr. Vojtěch 

Konečný; ordinaci praktického lékaře MUDr. Věra Katzerová na ulici Studentů 242, MUDr. 

Alena Šromová a MUDr. Petr Šrom pak v ulici Poděbradově; MUDr. Romana Valouchová 

revmatologickou ordinaci na ulici Vítězné 402.  Psycholog Mgr. Inka Koutná ordinuje v ulici 

Jungmannově 732.  Plicní oddělení je na ulici Kollárově 808 a vede jej MUDr. Marcel 

Rupprecht.  Rehabilitaci provádějí na adrese Jungmannova 7 ve středisku Zlatá rybka 

MUDr. Blanka Nováčková a MUDr. Dajána Tůmová.  Oční lékařství MUDr. Andrey 

Dostálové a kardiologie MUDr. Dalimila Horalíka jsou na adrese Komenského 687. 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 ulici 

MUDr. Josef Přibyl st., MDDr. Josef Přibyl ml., tamtéž MUDr. Iva Koupilová a MUDr. Jana 

Lemáková (ortodoncie). MUDr. Michal Schmalz ordinuje na ulici Dukelské 303, MUDr. 

Simona Pavlíková na ulici Havlíčkově 1219 a MUDr. Ludmila Wiedermannová a MDDr. 

Martina Vydrželová na náměstí Přemysla Otakara 756. Ordinaci kožního lékařství má MUDr. 

Iveta Fremlová na ulici 1. máje; ordinaci homeopatie MUDr. Hana Váňová 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 132 

v Jungmannově ulici 732 a na Nábřežní ulici 970 je ještě ordinace alergologie MUDr. Hany 

Ostrčilové a MUDr. Zuzany Fegyveresové. Zcela nové je na poliklinice oddělení angiologie 

MUDr. Kateřiny Juranové. 

Na podzim 2015 byl otevřen lékařský dům v zrekonstruované budově bývalého 

plicního oddělení na ulici Vítězné 183, se špičkovým vybavením a službami i estetickým a 

příjemným zázemím.  Jde o trojici detašovaných ambulancí Nemocnice Šternberk: 

ordinaci diabetologie MUDr. Jiřiny Kočí, nefrologie MUDr. Jany Zahálkové, revmatologie 

MUDr. Jarmily Bačové, je zde také nutriční poradna Radomíry Drábkové. V ortopedické 

ambulanci společnosti AGEL zde ordinují MUDr. Roman Tkatchik a MUDr. David Baciak. Na 

ulici Vítězné 402 je nově otevřena ordinace revmatologie MUDr. Romany Valouchové. 

Zdravotnické služby ve městě tak zajišťuje 60 lékařů a 5 zdravotnických pracovníků. 

Ještě podrobněji ke změnám u interního lékařství. Poté, co na jaře 2015 zemřel 

MUDr. Ivo Pospíšil, došlo k nutným změnám v jeho ambulanci. Jeho ordinace v 1. patře 

polikliniky zůstala zachována se stejnou pracovní dobou i sestrou Zuzanou Moťkovou. 

Vzhledem k tomu, že MUDr. Pospíšil poskytoval multioborovou péči, bylo nutno zajistit 

atestované odborníky pro každý z nich. Působí zde MUDr. Ladislava Fryšáková (vnitřní 

lékařství, endokrinologie, revmatologie), MUDr. Radana Syslová (diabetologie, 

endokrinologie, vnitřní lékařství) a MUDr. Petra Mašková (kardiologie, vnitřní lékařství).     

Od 1. března je na adrese Jungmannova 732 otevřena ambulance klinické 

logopedie, kde ordinuje klinická logopedka Mgr. Jitka Šmakalová. Nabízí komplexní péči o 

děti s narušenou komunikační schopností, pacienty při demenci, Alzheimerově nebo 

Parkinsonově nemoci či roztroušené skleróze, pacienty s poruchami polykání, hlasu i 

sluchu.  V nabídce je i stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou. 

S otázkami z oblasti gynekologie a porodnictví zájemci nemusí až do ordinace. 

Nemocnice Šternberk, člen skupiny AGEL, nabízí online poradnu, v níž zkušení a 

kvalifikovaní lékaři radí a odpovídají na dotazy ohledně gynekologických obtíží, 

antikoncepce, plodnosti či těhotenství. Poradna je bezplatná a lze se v ní dotazovat i 

anonymně. Dotazy zájemci mohou posílat online pomocí jednoduchého formuláře na 

webu nemocnice.  

 

25. CHARITA A MC RYBIČKA  

 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová 

péče). Její cílovou skupinou jsou lidé všech věkových kategorií, indikačních a 

diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu změněného zdravotního stavu plně či částečně 

odkázáni na odbornou péči a pomoc druhé osoby (senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocní a umírající). Péče 

je poskytována všem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženské či politické orientace. 

Rozhodující je zdravotní stav a celková potřebnost péče. 

 V rámci charitní ošetřovatelské služby je zajišťována veškerá potřebná odborná 

zdravotní péče. Domácí péče poskytuje péči léčebnou, preventivní, ošetřovatelskou a 

rehabilitační. Tato péče je poskytována na základě ordinace praktického lékaře nebo na 
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základě indikace nemocničního zařízení. Je poskytována formou návštěvní služby u 

nemocného. Odborné výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Poskytované 

zdravotní úkony: monitoring fyziologických funkcí, měření glykemie glukometrem, aplikace 

inzulínu (nácvik, edukace), odběry krve a biologického materiálu, aplikace léčebné 

terapie  a transdermálních náplastí, injekcí, aplikace opiátů, infuzní terapie s. c. – 

hypodermoklýza a aplikace klyzmatu, péče o pacienty s výživovými sondami, drenážemi, 

se stomií (kolostomie, nefrostomie, urostomie), o permanentní močové katetry mužů a žen, 

zavedení permanentního katetru u žen, prevence a léčba dekubitů, lokální ošetření a 

převazy defektů kůže, bércových vředů a pooperačních ran, kompresivní terapie – 

bandáže, ošetřovatelská rehabilitace (po CMP, úrazech a operacích; zácvik protetických 

a kompenzačních pomůcek) a péče o pacienty v terminálním stavu.  

 Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Vrchní sestrou 

Střediska Litovel, Vítězná 1129 je Miroslava Svozilová. Pracovní tým tvoří vrchní sestra, 2 

všeobecné sestry a 2 zastupující všeobecné sestry na DPP. Oblastí působnosti jsou obce: 

Bezděkov, Blažov, Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Březina (u Luké), Březové, Cakov, Červená 

Lhota, Červenka, Doly, Dubčany, Haňovice, Hrabí, Hradečná, Hvozdečko, Chudobín, 

Cholina, Chořelice, Javoříčko, Jeřmaň, Ješov, Kadeřín, Kluzov, Kovářov, Kozov, Lhota nad 

Moravou, Litovel, Loučka, Luká, Měník, Měrotín, Mezice, Mladeč, Myslechovice, Náklo, 

Nasobůrky, Nová Ves, Nové Dvory, Nové Zámky, Nový Dvůr, Obectov, Odrlice, Olbramice, 

Olešnice, Pateřín, Podolí, Polomí, Prátná, Příkazy, Rozvadovice, Řimice, Savín, Senice na 

Hané, Senička, Slavětín, Sobáčov, Střeň, Střemeníčko, Svojanov, Tři Dvory, Unčovice, 

Vilémov, Víska, Veselíčko. Počet klientů byl 209, počet návštěv 4 495, počet výkonů 7 832 

a bylo najeto 33 775 kilometrů. V roce 2016 tuto službu podpořil: Nadace AGROFERT, 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  

 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA: Její cílovou skupinou jsou senioři a osoby se 

zdravotním postižením. Sociální služby jsou poskytovány dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím. Fakultativními službami jsou dohled nad dospělou 

osobou a přeprava uživatele autem pečovatelské služby. Vedoucí projektu je Ing. Ludmila 

Zavadilová, vedoucí stanice Zita Stinglová. Služba je poskytována v pracovní dny pondělí 

- pátek od 7.00 do 15.30 hodin. V případě požadavku uživatele a volné personální 

kapacity zařízení lze čas poskytování služby po domluvě rozšířit. Pracovní tým tvoří vedoucí 

projektu, vedoucí stanice, 2 sociální pracovnice (přepočtený úvazek 1,4), 7 pracovnic 

v sociálních službách a 2 pracovnice na DPP. Oblastí působnosti je město Litovel a obce 

litovelského mikroregionu: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, 

Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, 

Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov. Počet klientů byl 78, počet 

vyhláškových výkonů 14 749, počet fakultativních výkonů 265, počet výkonů celkem 

15 014, počet hodin přímé péče 8 934 a počet najetých kilometrů 49 932. 

 Pečovatelská služba dala klientům možnost setrvat i přes jejich zdravotní problémy 

v domácím prostředí. Často nahradila nebo oddálila hospitalizaci v nemocnici nebo 
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umístění v sociálním zařízení. Mnohdy zdánlivě jednoduché činnosti běžného života tito 

lidé vlastními silami těžko zvládají. Nejčastěji poskytovanými výkony byly pomoc při osobní 

hygieně, příprava a podání jídla, dovoz jídla, nákupy a pochůzky, pomoc s úklidem 

domácnosti, doprovod klienta k lékaři, na úřady a podobně. 

 Z celkového počtu klientů (78) bylo 55 % z Litovle a přidružených obcí, zbytek 45 % 

z dalších obcí mikroregionu. Věkové složení klientů bylo: 3 % lidé do 64 let, 33 % lidé do 80 

let a 64 % lidé nad 80 let. Oproti minulému roku se výrazně navýšil počet uživatelů nad 80 

let, a tím i průměrný čas spotřebovaný na jednoho uživatele.   

  V květnu byla opět pro klienty pořádána pouť na Svatý Hostýn. Tuto příležitost 

využívají i těžce pohybliví klienti, kterým je zajištěn doprovod. Jsou zváni také na různé 

akce Charity, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat si. Tuto službu 

podpořily v roce 2016 organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj, 

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Město Litovel a Tříkrálová sbírka. 

 

 MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA LITOVEL 

  Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou Jarmila Dospivová. 

Provozní doba pondělí – pátek 8.00–12.00 hodin, další odpolední a víkendové činnosti 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 

2016 navštívilo akce Mateřského centra 2 110 dospělých a 2 379 dětí. Průměrná 

návštěvnost za měsíc byla cca 200 dospělých osob. Počet účastníků jednoho klubového 

setkání byl 9-12 maminek a stejný nebo i větší počet dětí ve věku do 6 let. 

 Pravidelný dopolední program vedený animátorkou nabízel jednak různé 

tréninkové aktivity a diskusní skupiny, jednak aktivity k posilování společné činnosti rodičů s 

dětmi: cvičení rodičů s dětmi, zpívání a výtvarnou činnost pro děti, loutkové divadlo apod.   

Jedenkrát týdně byla klientkám nabídnuta poradna v oblasti sociální, finanční a právní, 

poradna a zdravotní cvičení pro těhotné maminky. Do programu byly pravidelně 1x 

měsíčně zařazovány přednášky (první pomoc, přednášky o výchově dětí a vzájemných 

vztazích, o reorganizaci vlastního času apod.). Ve spolupráci s pracovníky sociálního 

odboru byly uspořádány i 4 semináře věnované vzdělávání pěstounů. U všech akcí pro 

rodiče bylo zajištěno hlídání dětí. V odpoledních hodinách probíhaly další volnočasové 

aktivity jako například velmi oblíbené výtvarné činnosti pro maminky – pletení z pedigu, 

tvoření s Big shotem. V předvánočním čase byl uspořádán kurz výroby adventních věnců. 

Maminky se svými dětmi také již tradičně vyráběly přání pro klienty pečovatelské služby.  

Z dalších nabízených aktivit stojí za to připomenout cvičení aerobiku, klub dětí víry – 

biblické hodiny pro děti od 3 let, přírodovědný kroužek pro děti 3-6 let „Hokusy a pokusy 

s Ivou“ a angličtina pro děti. V průběhu roku byly uspořádány i mimořádné akce: dětský 

karneval, bazary dětského oblečení, knižní bazary, cyklovýlety, sportovní a soutěžní 

dopoledne s názvem „Pojďte s námi do pohádky“, Den otevřených dveří, Den 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, návštěva ekocentra a soukromé farmy, Svatováclavské farmářské trhy, letní 
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příměstské tábory. Mateřské centrum dále podporovalo adoptovanou indickou holčičku 

Aschwithu Fernandes v projektu „Adopce na dálku“. Prostředky na financování jejího 

vzdělání byly získány prodejem výrobků dobrovolnic. Na projekt MC Rybička byla 

poskytnuta dotace z MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2016 a 

tuto službu ještě podpořilo město Litovel a Nadační fond Tesco. 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, CHARITNÍ ŠATNÍK, Vítězná 1129, kontaktní 

osobou je Bc. Martina Sedlářová. Příjem je v pondělí až pátek od 7 do 15.30 hod., výdej ve 

stejné dny mezi 7. a 8. hodinou. 

 Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, 

doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve 

spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Do ulic obcí a 

měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků).  

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích 

o několika desítkách obyvatel. Byla pořádána již po sedmnácté. Výtěžek sbírky je určen 

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 

sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně 

desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 

Výnos sbírky ve Středisku Litovel byl 529 886 Kč, v děkanátu Šternberk 1 396 710 Kč.  

 Významnými akcemi Střediska Litovel byl v měsíci červnu již po třetí „Den rodin“, 

akce určená pro všechny věkové kategorie. Pracovníci Charity se postarali o bohaté 

občerstvení, nechyběla ani živá hudba. Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky a 

soutěže, skákací hrad a trampolína. Zároveň v rámci této akce proběhl Den otevřených 

dveří Charity a Mateřského centra Rybička. Celý srpen probíhaly v Mateřském centru 

Rybička příměstské tábory pro děti od 4 do 9 let, na kterých se vystřídalo celkem 50 dětí. 

V listopadu se uskutečnil tradiční „Lampičkový průvod“ – uspávání zvířátek a broučků 

v lese. Letos se ho účastnilo kolem 150 dětí a 200 dospělých. 

Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí projektu.  

 

26. BYTY, BYDLENÍ 

  Na konci roku 2015 se trhu s byty v Česku nebývale dařilo. Po celý rok se 

v každém čtvrtletí prodalo více nových bytů, trh mířil k rekordu. Ale rostly i ceny, když 

novostavby byly v průměru o 4,3 % dražší. Dařilo se i starším bytům, které v Praze podražily 

o 6, mimo Prahu o 3 %. Boom poháněly hlavně levné půjčky a růst ekonomiky. Ale nejde o 

žádnou levnou záležitost. Když vyjdeme ze srovnání cen novostaveb třeba v krajských 

městech a obvyklých mezd (mediánů) v krajích zjistíme, že 75metrový byt v Praze stojí 

v průměru 5,37 milionu korun, což odpovídá součtu hrubých mezd za více než 16 let! 

V Brně by stál 3,64 milionu Kč a v Ostravě 2,76 milionu – samozřejmě se vzhledem k hrubé 

(nikoliv čisté) mzdě jsou to hypotetické výpočty, ale i tak ilustrují rozdíly mezi jednotlivými 

regiony. 
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 Cena stoupá, protože bytů je málo a ty nové přibývají čím dál pomaleji. Tedy – 

nových bytů v nabídce rok od roku ubývá, a to novostavby výrazně zdražuje. Nedostatek 

nových bytů nezpůsobuje nechuť investorů stavět, naopak, díky poptávce by stavěli rádi. 

Brzdí je administrativa – dlouho neaktualizované územní plány nenabízejí téměř žádné 

zastavitelné plochy, pořízení územního rozhodnutí, vyšší náklady investorů a chybějící 

stavební předpisy. Pozemky pro výstavbu nových bytů jsou stále žhavé zboží, takže roste 

jejich cena, která je někdy tak vysoká, že ji investoři odmítají akceptovat. V podstatě si 

všichni developeři pamatují situaci před krizí na přelomu dekády, kdy se jim vzhledem 

k časové prodlevě spojené s výstavbou drahé akvizice často zle vyplatily. Všichni hráči na 

trhu očekávají, že se nyní v praxi projeví základní poučka a omezená nabídka způsobí 

zdražení komodity – v tomto případě nových bytů. Ovšem ceny mohou velmi brzy 

atakovat hranici, která bude pro mnoho lidí neúnosná a poptávka po novostavbách se 

opět, jako tomu bylo před několika lety, sníží.  

 Své by mohlo sehrát i to, že banky těsně před začátkem platnosti přísnějších 

pravidel pro poskytování půjček na bydlení se snaží „urvat“ co nejvíce nových klientů a 

lidé na tuto hru ochotně přistupují. Banky jim totiž nabízejí stále nižší úroky, které uprostřed 

roku dosáhly v průměru 1,84 %. Tak levné hypotéky ještě nikdy nebyly. Úvěry na bydlení 

přitom mohou ještě o něco zlevnit. Banky totiž věří, že ČNB nebude příliš spěchat se 

zvyšováním úrokových sazeb do začátku prosince, kdy se budou muset řídit novým 

zákonem o spotřebitelském úvěru. Ten by zase měl přinést lidem, kteří si požádají o 

hypotéku, větší ochranu a dát jim možnost půjčku snadněji předčasně splatit. Očekává se, 

že objem poskytnutých hypoték překročí 200 miliard korun, ale je nebezpečí, že na ni 

dosáhnou i lidé, kteří by ji za normálních okolností neměli vůbec dostat. Pokud splátky 

přesáhnou 30 % jeho příjmu, neměl by si klient půjčovat. Když je to ale tak lákavé! 

 Výstavba nových bytů na Olomoucku dosahuje v tomto roce tempo srovnatelné se 

stavebním boomem před světovou hospodářskou krizí. Ani maximální nasazení 

developerů však současné enormní poptávce nestačí. Většinu prodají ještě před 

dokončením, když jako první mizí z nabídky menší byty 1+kk a 2+kk, z nichž si podstatnou 

část lidé pořizují jako investici. Chuť investovat do takového nákupu za účelem jejich 

pronájmu vysloveně roste a hlad po bytech se odráží i na cenách, které jsou i v našem 

regionu na hraně únosnosti. „Dostaly se na úroveň předkrizového šílenství a některé byty 

v novostavbách jsou zde dražší než v okrajových částech Prahy“, uvádí realitní makléř Petr 

Korytar a radí lidem, kteří aktuálně uvažují o koupi vlastního bydlení, aby s nákupem 

počkali, protože na stávající úrovni se takové ceny dlouhodobě udržet nemohou. „Letos 

ještě pokles cen bytů neočekávám, nastat by mohl tak v polovině roku příštího. Ti, co 

vydrží, určitě ušetří,“ míní Korytar z HRK.   
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27. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ 

PAPCEL, a.s., Uničovská 132 

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. Václav Heža, finanční ředitel; Ing. 

Jan Smítal, výrobní ředitel; Mgr. Pavlína Poselová, personální ředitelka. 

 Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 65 let vyrábí stroje a technologická 

zařízení pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se podílí více než 270 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 second-hand papírenských strojů.  

 V roce 2016 došlo k důležitým organizačním změnám na pozici finančního ředitele 

a pozici výrobního ředitele. Stav zaměstnanců k 31. 12.  byl 274 (THP: 187, DV: 69, DR: 18); 

přepočtený počet zaměstnanců 272,88; průměrná mzda v roce 2016 činila: 38 821 Kč. 

Vzdělanostní struktura - 42,34 % zaměstnanců má vysokoškolský titul. 

 Od roku 2014 je vlastníkem 100 % akcií společnost VEGA-HSH Ltd. v 100 % vlastnictví 

rodiny Dostálovy, 100 % česká společnost. Tato obchodně-technická společnost působí 

více než 65 let v papírenském průmyslu, má vlastní výrobu a dodávky strojního zařízení, 

kompletace subdodávkami, vlastní výzkum a vývoj, kompletní služby projektového 

managementu. Je téměř výhradním exportérem vyvážejícím do celého světa -  98 % 

produkce určeno na export, má 20 obchodních zastoupení a dceřiné pobočky v Rusku a 

Indii, akviziční společnosti ve Francii a Itálii. Jde o rostoucí společnost zvyšující své tržby a 

zisk: v roce 2015 dosaženo 1,5 mld. CZK tržeb, v roce 2016 754,9 mil. CZK tržeb a zakázková 

náplň společnosti přesahuje 1 mld. CZK.  PAPCEL podniká v papírenském průmyslu již od 

roku 1950 a má reference v celé Evropě, jižní Americe, Africe, blízkém Východě, Asii. V 

roce 2014 vytvořena silná skupina PAPCEL-ABK, kterou v roce 2016 doplnila italská 

společnost GapCon tissue S.r.l. Skupina zaměstnává přes 300 zaměstnanců, včetně 

poboček v zahraničí (Francie, Itálie, Indie, Rusko). 

 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 (jeden z historicky největších výrobců papírenských 

strojů v Latinské Americe), čímž rozšířila svoje výrobkové portfolio, a je nyní schopná dodat 
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papírenskou technologii s šíří sítového stolu až do 7,5 m a rychlostí papírenské linky do 1200 

m/min.  

 Koncem roku 2016 došlo k akvizici GapCon tissue S.r.l., což je italský výrobce 

technologií pro papírenské stroje na výrobu tissue papírů. Díky akvizici došlo k rozšíření 

výrobkového portfolia o nové patentované zařízení pro tissue stroje a rozšíření platformy 

zákazníků zejména na trhu Indie. 

 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 dekoračních papírů, 

ceninových papírů, psacích papírů, tissue papírů, apod. Za posledních pět let dominují ve 

struktuře zakázkové náplně investiční akce, kdy zákazníci hledají a poptávají kompletní 

papírenské linky, které 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, kdy je 

předmětem dodávky kompletní linka, včetně dodávky inženýrských služeb, spočívajících 

v zajištění montáže, kontroly montáže, uvedení do provozu a provedení garančních 

zkoušek. 

 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, následné provedení její rekonstrukce na požadovaný výkon nebo 

vyráběnou produkci. Právě segment second-hand papírenských zařízení je také jedním 

z těch, které společnost v současné době rozšiřuje. PAPCEL má vlastní prodejní skupinu SH, 

která se zaměřuje na vyhledávání odstavených papírenských linek, jejich odkup a 

následné přeprodání konečným zákazníkům. V současné době, kdy je hlavním prodejním 

motivem zákazníků cena, jedná se o rozvíjející oblast činnosti. Většina investičních akcí, 

které nyní realizuje, je založena na kombinaci dodávky kompletní s/h papírenské linky a její 

dokompletaci o nové strojní zařízení, a následné uvedení do provozu. Svým zákazníkům je 

schopen nabídnout kompletní finanční služby (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 projektů financována 

prostřednictvím exportních úvěrů. Tyto investiční akce jsou tak rozsáhlé, že je jejich součástí 

ve většině případů také výstavba hal a budov, ve kterých jsou dané papírenské linky 

instalovány. PAPCEL zajišťuje také veškeré činnosti související s touto investiční výstavbou. 

Díky akvizicím se společnostmi IFM Olšany, Gorostidi, Erma Elan, ABK a GapCon nyní 

dodává kompletní portfolio výrobků. To je hlavní konkurenční výhoda – tedy schopnost 

firmy nabídnout a prodat nejen strojní zařízení, ale nabídnout také kompletní balíček 

inženýrských služeb, včetně zajištění financování daného projektu českými bankami. Při 

výběru nových trhů je kladen důraz především na počet papíren na daném trhu a počtu 

obyvatel v dané zemi.  
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 Marketingové oddělení společnosti provádí pravidelně marketingový rozbor 

základních makroekonomických i mikroekonomických parametrů potencionálních 

obchodních trhů. Na základě této analýzy mezi nejperspektivnější trhy dlouhodobě patří 

trhy východní Evropy – zejména Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu a Uzbekistánu. V 

rámci střední a západní Evropy je to Polsko a Francie. Největší ekonomický růst v 

současnosti zaznamenávají trhy Asie, a proto se potencionálním trhem společnosti stala 

Indie a Indonésie a jiné státy jihovýchodní Asie. Ekonomicky jsou rovněž silné trhy Latinské 

a Střední Ameriky. Všechny marketingové aktivity plánované pro rok 2017 jsou zaměřeny 

prioritně na podporu příjmu poptávky z výše uvedených zemí. Plánované jsou zejména 

akvizičně služební cesty obchodních zástupců společně s obchodními manažery, účasti 

na vytipovaných zahraničních veletrzích. 

 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží za rok 2016 byly 754 981 000 CZK; zisky před 

úroky, zdaněním a odpisy 75 573 000 CZK. Rok 2016 byl jedním z nejobtížnějších za poslední 

dekádu. Hlavním těžištěm práce bylo dokončování zakázky Šklov a předání díla 

zákazníkovi, ke kterému došlo v souladu s plánovaným harmonogramem.  Značným 

úspěchem je i fakt, že se těsně před koncem roku podařilo inkasovat i smluvní zádržné. 

Realizace této zakázky je tak vnímána jako velké pozitivum. Dalším úspěchem bylo získání 

klíčové zakázky pro dlouhodobého zákazníka v Rusku v hodnotě cca 40 mil. EUR. Lze také 

zmínit úspěšnou dodávku prvního shoe pressu (botkového lisu), který jsme ve spolupráci s 

ABK dodali zákazníkovi Marijskij CBK v Rusku. Stává se tímto jednou z klíčových referencí. 

Jedním z hlavních problémů roku 2016 byla zejména oblast cash flow, způsobená 

nedodržením platebních podmínek odběratelů, nadměrným prodlužováním doby 

zajišťování financování, prodlužování souhlasu znění bankovních záruk, akreditivů atd. Tyto 

skutečnosti způsobovaly posuny termínů s financováním zakázek a odsouvání termínů 

realizace. Díky tomu bylo nutno zároveň posunovat platby dodavatelům.  Na konci roku 

se podařilo zinkasovat zádržné z projektu Šklov ve výši 10,35 mil. EUR. Díky tomu bude 

společnost schopna uhradit většinu závazků dodavatelům, které jsou po splatnosti, a 

zajistit průběžnou realizaci stávajících projektů.  

 V roce 2016 bylo podepsáno několik kontraktů na technologii v oblasti tissue 

(hygienických papírů). V tomto segmentu by se společnost ráda výrazně rozvíjela a 

dodávala výrazně větší objemy strojů a zařízení. I z tohoto důvodu byla koncem roku 2016 

úspěšně dokončena akvizice společnosti GapCon Tissue S.r.l. z Itálie. Cílem této akvizice je 

zejména posílení know-how v oblasti tissue a výrazné posílení kapacit v celém procesu 

tvorby a realizace zakázek.  Očekávají se min. 3 zakázky právě na dodávku strojů a 

zařízení pro výrobu tissue. Rok probíhal také ve znamení příprav k implementaci nového 

informačního systému (SAP), který bude v dalších letech zaveden i do dalších poboček. 

 

ALIBONA, a.s.  

 Ředitelem je nadále Ing. František Toman a k žádným organizačním změnám 

během roku nedošlo, ve výrobním programu zůstává stále výroba konzervovaného ovoce 

a zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců byl 106 a jejich průměrný plat 14 630 Kč. 
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 V roce 2016 bylo dosaženo nižších výkonů než v předchozím roce. Tržby za výrobky, 

zboží a služby dosáhly 164 milionů Kč, což bylo o 2 miliony méně ve srovnání s rokem 2015. 

Nakupovaného zboží se prodalo méně, prodej vlastních výrobků byl vyšší.  Výroba 

vlastních výrobků, vyjádřeno v objemových ukazatelích, se zvýšila o 12 %. Z tohoto 

pohledu byl rok 2016 úspěšnější než ten předchozí. Průměrný počet zaměstnanců se zvýšil 

na 106 osob. Dosažené výsledky jsou stále ovlivněny ztrátou významných zákazníků, ale 

pokles produkce byl zastaven. Podařilo se zvýšit efektivnost výroby a prodeje. Z těchto 

důvodů vykázala společnost kladný hospodářský výsledek. Z investičního   hlediska byl 

uplynulý rok zaměřený na udržování výrobních prostředků. Pěstitelská pálenice zpracovala 

zhruba stejné množství ovocného kvasu jako v roce 2015. 

Zprávu podal Ing. Radomír Typovský, ekonomický náměstek 

PINIE, Husova ulice 

 Stav je po léta setrvalý.  V sortimentu jsou květiny všeho druhu (řezané, hrnkové, 

sušené, umělé), květinové vazby a aranžmá pro všechny příležitosti, dárkové zboží, čaje, 

kvalitní čokolády a cukrovinky, svíčky, sezónní dekorace (velikonoční, dušičkové, vánoční), 

semena všeho druhu včetně travního osiva, cibuloviny, hlízy, sazečka, sadbový česnek, 

sadba jedlých hub, substráty, hnojiva  tekutá, granulovaná, průmyslová, pesticidy a 

veškeré přípravky pro rostliny a zahradu, zahradní nářadí od drobného až po značkové, 

květníky, truhlíky, misky a obaly všeho druhu. Vše na prodejní ploše 150 m2 + cca 50 m2 

venkovní plocha. Podnikání pokračuje od roku 1991, zaměstnanci Ing. Petr Dolinský 

s manželkou, jejich mladší syn a 3 prodavačky. 

Zprávu podal Ing. Petr Dolinský 

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 nezměnilo. Jednatelé: Jiří 

Hlavinka, Věra Lukáčová; společníci: Věra Lukáčová a Jaroslav Dohnal. 

 Změny ve výrobním programu společnost i nadále neplánuje. Společnost se stále 

věnuje strojírenské výrobě, resp. jednotlivým činnostem strojírenské výroby. Do  oblasti  

zájmu 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. 

 Průměrný počet zaměstnanců byl v roce 2016 63 osob. Společnost taktéž během 

roku zaměstnávala učně středních odborných škol v rámci jejich povinné školní praxe (cca 

1) dle smluv, které firma se středními školami téměř každoročně uzavírá.   

Zprávu podala Věra Lukáčová 
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SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. 

 Litovelská sladovna je součástí Sladoven Soufflet ČR, a.s., Průmyslová 2170/12, 

Prostějov. Ředitelem je i nadále Ing. František Poštulka. Podnik je sice nejmenší z 5 sladoven 

v koncernu, ale je orientován na výrobu speciálních sladů, především pražených. 

Zpracovává ječmen z nákupu z Hané. Denní výroba je 30-32 tun sladu.  V roce 2016 

vyrobil více než 10 131 tun sladu, z toho 1 915 tun barevného ve 2 a karamelového v 5 

druzích. Kromě toho jde o slad plzeňský, mnichovský a pšeničný. Asi 60 % sladu je pro 

tuzemsko, 40 % sladu jde na export především do Japonska, Jižní Koreje a Vietnamu.  

Dalšími odběrateli jsou Srí Lanka, Kazachstán, Turkmenistán, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, 

Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Rakousko, Polsko, Makedonie a 

Turecko. Zaměstnáno je 24 pracovníků – 4 technici a 20 přímo ve výrobě. 

Zprávu podal Ing. František Poštulka, ředitel závodu  

LITOVELSKÁ GEODEZIE s.r.o., Kysucká 345/15 

 V roce 2015 zahájila činnost Litovelská geodezie s.r.o., kterou vede Ing. Pavla 

Hamouzová a jejíž hlavní činností je výkon zeměměřičských činností. Počet zaměstnanců 

na hlavní pracovní poměr 2, 3 na dohodu o provedení práce a 1 externí pracovník na 

živnostenský list. Nárůst zakázek i zisků oproti roku 2015 byl 25 %.  

Zprávu podala Ing. Pavla Hamouzová, jednatelka  

LITOLAB 

 Do revoluce působil ve městě Agrochemický podnik (nyní MJM), jehož součástí byla 

i laboratoř věnující se zemědělské analytice. Když měla být v roce 1993 zrušena, rozhodli 

se RNDr. Pavel Kuba a Josef Milčický osamostatnit a založili Litolab. V letech 1998-2000 

zrekonstruovali objekt bývalého vepřína v Chudobíně, kam se laboratoř z Litovle 

přestěhovala. Od roku 2000 se po akreditaci věnuje kromě zemědělské analytiky i 

rozborům vod. Vedle laboratorních rozborů vody, zeminy, krmiv a rostlin se Litolab zabývá 

obchodem s laboratorním sklem, přístroji a chemikáliemi. Celkem má 24 zaměstnanců a 

pracuje pro zákazníky z celé Moravy i východních Čech. Provádí se i analýzy pro VHS 

Čerlinka (13 krátkých a 4 dlouhé). Při dlouhých se zkoumá přítomnost toxických a 

pesticidních látek, obsah kovů či kontaminantů, v krátkých jsou zahrnuty základní 

mikrobiologické ukazatele (přítomnost bakterií…), fyzikálně-chemické ukazatele (obsah 

dusičnanů, dusitanů, amnonných iontů aj.), voda se zkoumá i senzoricky (pach, chuť) a 

obsah volného chloru. Řada občanů si též nechává udělat rozbor vody z vlastní studny 

nebo zeminy. Provádí se i rozbor půd na jejich zásobenost živinami, rozbory krmiv, siláže či 

senáže, sleduje se výživný stav rostlin v průběhu vegetace pro případné přihnojování. 

Kontrolují se kaly z čistíren odpadních vod před vývozem, kvalita surovin na kompost i 

výsledného kompostu z kompostáren. Sledována je kvalita sedimentů, které se vytěží při 

čištění vodních toků a nádrží a rozbory výkopových zemin při budování komunikací.  

Využito informací z článku Mgr. Heleny Kaštilové, v LN 10/2016  
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ADRIANA 

 Historie a struktura majitelů je popsána v  http://www.europasta.eu/spolecnost/ ale 

s tím, že majetkový podíl každého z majitelů je 1/3. Výrobní divize v Litovli je stále nazývána 

Adriana, od roku 2014 je ředitelem divize Ing. Roman Chudaš. 

  Vlastní značky jsou Adriana (hlavní nosná značka), dále pak Zátkovy těstoviny a 

Rosické, pro slovenský trh jsou vyráběny pod vlastní značkou Ideál. Objem výroby vlastních 

značek je okolo 25 %, ostatní podíl výroby pak tvoří privátní značky zejména pro český a 

polský trh. Ročně je vyrobeno okolo 52 tis. tun těstovin, instalovaná kapacita je 85 000 

tun/rok. V roce 2014 byla dokončena koncentrace výroby těstovin ze dvou závodů v 

Boršově nad Vltavou a Litovle právě do Litovle, v Boršově zůstala pouze výroba 

válcovaných těstovin a mouky a extrudovaného chleba.  

Sortimentní profil: výroba z tvrdé pšenice semoliny, z měkké pšenice původem ČR, 

výroba vaječných těstovin, vzájemné kombinace, výroba rychlovarných těstovin krátkých 

tvarů a nově i dlouhých tvarů (špagety 2 min). Průměrný počet zaměstnanců na divizi 150, 

celkově Europasta 230. 

Z hospodářských výsledků lze konstatovat, že závod v Litovli byl díky akvizici se 

zahraničními majiteli a vznikem společnosti Europasta zachráněn před úpadkem. 

Postupně rok od roku se zlepšuje finanční zdraví společnosti a provádí se rozsáhlé opravy 

výrobních zařízení.  Výrobky zaujímají téměř 50 % trhu, z toho je cca 25 % vlastních značek. 

Největší konkurent je značka Panzani, která má cca 25 % trhu. V roce 2014 podnik získal 

Ocenění olomouckého kraje za výrobek Elische. Drobnými sponzorskými dary podporuje 

kulturní akce města Litovel. 

Zprávu podal Ing. Roman Chudaš, generální ředitel. 

SEV 

 Ředitelem je stále Ing. Jiří Mencl, který závod ETA Hlinsko v roce 1999 koupil, 

přejmenoval a vybudoval z něj největšího evropského, a patrně i světového, výrobce 

gramofonů v kvalitě hi-fi.  Letos bylo v SEVu vyrobeno a prodáno   124 500 gramofonů a 

do pěti let zde chtějí ročně vyrábět až 150 000 kusů.  V tržbách byl zaznamenán nárůst na 

425 milionů korun.  V současné době pracuje v závodě 380 pracovníků a v posledních 

třech čtyřech letech se ročně přibírá 40 až 50 nových lidí, letos jich bylo 50. Mohutně se 

investovalo – za nemovitosti, které společnost koupila nebo postavila bylo vydáno 71 

milionů Kč a za nové stroje 61 milionů Kč. 

 Po roce 2010 výrazně roste odbyt, který zajišťuje rakouská firma Audio Systems 

s logem firmy Pro-Ject a gramofony se vyváží do zhruba 70 zemí světa. Nejvíc, řádově 

v desítkách tisíc kusů, jde na odbyt střední třída s doporučenou maloobchodní cenou 

v rozpětí 9 500 až 13 500 korun.  Gramofony Signature 12, kterých se ovšem vyrobí jen 20 až 

30 kusů za rok, stojí však až čtvrt milionu. 

Zprávu podal Ing. Jiří Mencl, ředitel SEV    

 

http://www.europasta.eu/spolecnost/
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BRAZZALE MORAVIA a. s. (ORRERO) 

 V roce 2016 došlo k jedné podstatné změně, a to přejmenování společnosti 

z původního názvu firmy Orrero a.s. nově na Brazzale Moravia a.s. Společnost tím vyjádřila 

svoji náležitost k italské sýrařské rodinné firmě Brazzale S.p.A. 

  Brazzale Moravia a.s. zaměstnávala více než 330 zaměstnanců, z toho cca 200 

pracovníků ve výrobním závodě v Litovli a dalších více než 120 ve svých prodejnách La 

Formaggeria, kterých je 19 a jsou rozmístěné v různých městech České republiky. 

Společnost zpracovává denně až 460.000 litrů mléka a ročně vyrábí 16,7 tisíce tun sýrů, 

másla a ostatních mléčných výrobků. Významnou část vyrobených sýrů exportuje do 

Itálie, na celkovém exportu sýrů z ČR se podílí zhruba 30 %. 

Rok 2016 byl rokem, ve kterém došlo k ukončení nepříznivého vývoje 

v mlékárenském odvětví v předchozích letech a díky tomu zisk Brazzale Moravia a.s. před 

zdaněním dosáhl téměř 87 mil. Kč. Společnost také inovuje a rozšiřuje svůj výrobní 

program, v loňském roce byly uvedeny na trh např. jogurty s novými příchutěmi, jablečno-

skořicovou, karamelovou a citrusovou i nový sýr Furfante (italsky darebák) nebo sýr nodini 

z mozzarellového těsta. 

Zprávu podal   Jiří Nikl, generální ředitel. 

HTM SPORT 

 Jen pro informaci jde o zkratku počátečních písmen tří firem, které se sloučily roku 

1989 – Head (americký výrobce lyžařského a tenisového vybavení), Tyrolia (rakouský 

výrobce lyžařského vybavení) a Mares (italský výrobce potápěčského vybavení). Na trhu 

se tedy firma prezentuje pod značkou Head a je zaměřena na výrobu veškerého vybavení 

pro lyžování, snowboarding, tenis, squash a další „raketové“ sporty, součástí její produkce 

je i sportovní obuv a oblečení, včetně plavek. Vedení firmy sídlí v Rakousku a Nizozemí. Od 

roku 2004 je otevřena její litovelská pobočka vyrábějící lyžařské boty.  

 Ředitelem pobočky je Ing. Josef Weithaler, zaměstnáno je zde kolem 230 

zaměstnanců. Denně se tu vyrobí na 2 500 párů bot.  Head je třetím největším výrobcem 

lyžařských bot na světovém trhu. Boty jsou dodávány do celého světa, skladiště má 

podnik ve Francii, Japonsku, USA nebo i Kanadě.  Sklad je i v Litovli a má kapacitu 280 00 

párů bot.   

 Do inovace modelů se ročně investuje až 1,5 milionu euro a vývoj probíhá 

v italském městě Montebelluna. Modely se běžně prodávají asi 4-5 let, potom jsou 

nabídnuty ve speciální akci a přibližně po 7 letech stáhnuty z prodeje. Jejich životnost je 

více než 5 let, plastové součástky se bohužel již opravit nedají. Kromě bot Head se zde 

vyrábí asi 20 % bot značky Fischer. Firma vyrábí i lyže Head v Českých Budějovicích, vázání 

ve Valticích, takže celé kompletní vybavení lze pořídit od Headu v Česku.  

Využito údajů z LN 3/2016 prezentace „Litovelské podniky“ autorkou je Mgr. Helena Kaštilová. 
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VESETA, spol. s r.o., V. Vlčka 202, Kyšice 

 Statutárním zástupcem zůstává pan Petr Souček a výrobním programem výroba 

nealkoholických nápojů a balených vod. Průměrný počet zaměstnanců byl 61. V roce 

2016 se podařilo udržet a obhájit všechny odběratelské trhy. Mohl být rozšířen pro stávající 

odběratele sortiment výroby díky antiseptické lince a pomohl zajistit i nové zákazníky ze 

zemí EU. Byl dodržen vysoký standard a jakost výrobků dle BRC.  

Zprávu podal Petr Souček, jednatel společnosti 

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, 

pesticidy, pohonné hmoty a služby s nimi spojené pro zemědělské podniky i občany. 

Podnik má stále kolem 160 zaměstnanců.  

 

PIVOVAR LITOVEL a.s.  

 Ředitelem Pivovaru Litovel a.s.  zůstává Ing. Lumír Hyneček. Pro Pivovar Litovel byl 

rok 2016 příznivý. Nárůst zaznamenal v prodeji piva nejen v České republice, ale i 

v zahraničí. Piva z jeho výroby slavila mnoho úspěchů na soutěžích oceňujících jejich 

kvalitu. Vynikajících výsledků dosáhl i díky svým 196 stálým zaměstnancům a 20 sezónním 

brigádníkům, které zaměstnává. V roce 2016 se zde uvařilo celkem 202 995 hektolitrů piva, 

je to nárůst o téměř 16 tisíc hektolitrů, z toho přibližně 30 % šlo na export, především do 

Německa, Slovenska, Polska a Maďarska.  

 Z hlediska produktové nabídky se nabídka rozšířila o dvě novinky: čepovaný Litovel 

Granát a Litovel Pšeničný ležák, určený především pro zahraniční trhy. Nově byly v 

plechovkách k dostání také Litovel Pomelo a Litovel Červený pomeranč v plechovce 0,5 

litru. Nejpopulárnějším pivem byl již tradičně Litovel Moravan, kterého se vypilo 74 000 

hektolitrů. 

 Areál pivovaru v roce 2016 navštívilo přes 22 000 lidí. Velkým lákadlem byl 

minipivovar, ze kterého si odvezlo vlastní pivo 150 milovníků pěnivého moku. Nejvíce 

navštěvovaný byl však tradiční festival Litovelský otvírák, kterého se zúčastnilo deset tisíc 

lidí. Pivovar Litovel podporuje další kulturní, vzdělávací a sportovní akce, jakou je například 

Bobr Cup, ale i celkový rozvoj regionu, odkud pochází většina jeho zaměstnanců. Pivovar 
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Litovel se podílel na přípravě nové stálé expozice Gustava Frištenského, kterou na počest 

významného českého sportovce a vlastence otevřelo Muzeum Litovel. Výstava byla 

slavnostně zahájena 13. ledna 2016. Jméno Gustava Frištenského je s regionem úrodné 

Hané a také se samotným pivovarem navždy neodmyslitelně spjato. V Litovli strávil 

čtyřicet   let života, z toho třicet po boku své ženy Miroslavy, dcery litovelského sládka 

Josefa Elledera. Postava tohoto rodáka z Kamhájku u Křečhoře na Kolínsku, který část 

života prožil právě v areálu pivovaru, se již za dob Rakouska-Uherska stala synonymem 

nepřemožitelného siláka.  

 Jaro patřilo speciálům Václav a Patrik. V prvních měsících roku 2016 se v Pivovaru 

Litovel totiž kromě tradičních piv soustředili i na pivní speciály. Prvním z nich byl nefiltrovaný 

ležák Litovel Václav 12 %, určený pro všechny milovníky chuťově výrazných piv. Jeho 

jméno odkazuje ke svatému Václavovi, který je patronem českých sladovníků 

a pivovarníků. Zlatavý mok vařený na počest tohoto světce připravili v litovelském 

pivovaru poprvé v roce 2013 u příležitosti oslav Dne českého piva. Kromě něj mohli 

příznivci speciálů v první polovině roku ochutnat zelený jedenáctistupňový ležák Litovel 

Patrik, jehož smaragdová barva i aroma vznikají přidáním pečlivě zvolených bylin, které 

zjemňují exotické podtóny silic pomerančů a citronů. Toto zelené pivo bylo k dostání 

v období kolem Velikonoc. 

 Únor 2016 přinesl již tradiční vyhlášení prestižní degustační soutěže PIVEX 2016, ve 

které se utkala lahvová a sudová piva. Mezi patnácti zúčastněnými pivovary nechyběl ani 

Pivovar Litovel. Zlatou medaili získalo tmavé výčepní pivo Litovel Dark a navázalo tak na 

vítězství na mezinárodní soutěži Zlatá pivní pečeť kvality 2016 a potvrdilo svoji světovou 

kvalitu.  „Naše Litovel Dark je pivo, které má na svém kontě již nejedno prestižní ocenění, 

včetně těch zlatých. Stálé místo na prvních příčkách tuzemských i světových soutěží 

potvrzuje jeho neměnnou vysokou kvalitu a vynikající chuťové vlastnosti,“ uvádí Lumír 

Hyneček, ředitel Pivovaru Litovel.  

 Stříbrem se pyšní i další tmavé pivo Litovel Dark Premium, stříbrnou a bronzovou 

medaili si odnesl pivovar za světlé pivo Litovel Moravan. Kromě medailí putují do pivovaru i 

speciální ocenění – certifikáty kvality pro Litovel Premium a Litovel Classic.  

 Duben 2016 znamenal pro litovelské pivo období modernizace lahví a přepravek, 

kdy se tak zahalilo do nového kabátu. Moderní punc nové lahve vznikl pod taktovkou 

designového studia Fiala & Šebek, které se podílelo také na nové vizáži etiket, korunek a 

přepravek. Nový design pracuje s vylepšenou ergonomií a lahev se tak díky svému tvaru 

mnohem lépe drží. U ramene a paty byla využita unikátní technika embosingu, při níž 

dochází k vytlačování vzorů do skla. Dlouhý štíhlý krček je navíc prospěšný pro samotnou 

kvalitu moku. Svým tvarem omezuje nenaplněný objem a minimalizuje nežádoucí přístup 

vzduchu do piva. Výměna lahví proběhla jednorázově, tedy ze dne na den. Do těch 

nových se začalo plnit v pondělí 11. dubna. Další změnou byly nové přepravky. „Změnil se 

nejenom jejich design a tvar, ale zejména váha. Plná přepravka je dnes téměř o kilogram 

lehčí, což znamená snadnější manipulaci i menší zátěž při dopravě. Lepší manipulaci 

pomáhá navíc i speciální tvar přepravky, který umožňuje pohodlnější uchopení,“ doplňuje 

Markéta Václavková, marketingová ředitelka Pivovaru Litovel. 
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 Deset učňů se v polovině června 2016 stalo prvními absolventy obnoveného oboru 

pivovarník-sladovník na Střední odborné škole v Litovli a pivovar získal znovu vyučené 

pivovarníky.  Tříleté studium navazuje na tradici, která zmizela před více než čtyřmi 

desetiletími, poslední vyučení pivovarníci opustili brány školy v roce 1974.  Poptávka po 

odbornících z oboru pivovarnictví na českém trhu dlouhodobě převažuje nabídku. O tom, 

jak velký nedostatek odborníků s praxí je, svědčí i velice nízká fluktuace zkušených sládků. 

Ve velkých pivovarech zůstávají desetiletí, někdy i celý profesní život.  

 Dvanáctý ročník hudebního festivalu Litovelský otvírák přilákal v sobotu 13. srpna 

do hanáckého pivovaru na deset tisíc diváků. Na celkem třech pódiích se v areálu 

Pivovaru Litovel vystřídaly kapely jako například Desmod, Mňága a Žďorp, TH!S Vojty Kotka 

nebo DJ´s v čele s DJ Hybrisem. Milovníci zlatavého moku měli možnost ochutnat 16 druhů 

litovelského piva. „Letošní 12. ročník se povedl. Návštěvníci ocenili jak bohatý program, 

tak i rekordní počet čepovaných piv. Velmi jim chutnaly i speciály, které byly k dostání 

pouze na této akci, tedy tmavý ležák Černý zázvor, světlý ležák Medový speciál a 

míchaný nápoj Višňový speciál,“ říká Markéta Václavková a doplňuje: „Novinkou, kterou 

jsme letos zavedli, byla obří obrazovka, která návštěvníkům festivalu umožnila lepší vizuální 

zážitek.“ Na programu byly i komentované exkurze s možností podívat se přímo do míst, 

kde se litovelské pivo vaří, nebo doprovodný program pro děti. Festival oficiálně začal 

narážením soudku za přítomnosti emeritního sládka Miroslava Koutka a současného sládka 

Petra Kosteleckého, celá akce vyvrcholila slavnostním ohňostrojem. 

 Pivovar Litovel se také zúčastnil třetího ročníku hudebního festivalu Svatováclavské 

slavnosti, který se konal v sobotu 24. září na výstavišti Floria Kroměříž. Velkým lákadlem 

hudebního festivalu byla netradiční piva, uvařená na počest patrona všech pivovarníků – 

Litovel Václav, Holba Svatováclavský kroužkovaný světlý kvasnicový ležák nebo Zubr Extra 

hořký 12,5 stupně.   Na Svatováclavských slavnostech vystoupil například zpěvák a 

skladatel Jaroslav Uhlíř, kapela Desmod, zpěvačka Anna K. a Iné Kafe. Celý festival 

zakončila svým koncertem kapela Čechomor. Každý Václav, který na Slavnosti dorazil, 

pak získal jedno pivo Litovel Václav zdarma.  

 Litovel opět opanovala soutěž České pivo! Jako již tradičně bodovalo pivo 

z hanácké Litovle na zářijové soutěži České pivo a odneslo si nejvyšší ocenění. V kategorii 

výčepních světlých i tmavých piv získalo zlato a z prestižní kategorie světlých ležáků si 

odvezlo stříbro. Tradici kvalitně a poctivě vařeného piva potvrzuje i udělení Ceny českého 

sládka F. O. Poupěte, kterou získal emeritní sládek a předseda představenstva Pivovaru 

Litovel Miroslav Koutek. Odbornou soutěž České pivo vyhlašuje Český svaz pivovarů a 

sladoven od roku 2001. Letošní slavnostní vyhlášení výsledků v pražském Národním domě 

na Vinohradech potvrdilo dlouholetý trend – výjimečnou kvalitu zlatého moku z Pivovaru 

Litovel.  

 Před oslavou výročí svatého Václava, patrona českých pivovarníků, získal 

v kategorii světlé výčepní pivo zlato Litovel Moravan, Litovel Dark zase uspěl v kategorii 

tmavé výčepní pivo a stříbrem zabodovalo pivo Litovel Premium v kategorii světlých 

ležáků, a tak se litovelskému pivovaru povedlo opět opanovat soutěž České pivo. 
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 Pivovaru Litovel se v roce 2016 výborně dařilo nejen na domácích, ale také na 

světových pivních soutěžích. Po obrovském úspěchu na degustačním klání České pivo 

2016 si hanácký pivovar na podzim odvezl z prestižní zahraniční soutěže, pivní přehlídky 

World Beer Awards, zlaté medaile za Litovel Premium v kategorii světlých ležáků českého 

typu a také za Litovel Premium Dark v kategorii tmavých ležáků.  

 Dvaadvacátý ročník Free Litovel Bobr Cup se uskutečnil v sobotu 1. října 2016. 

Pivovar Litovel pro návštěvníky akce navíc připravil speciální světlý ležák Litovel Bobr. Pivo 

Litovel Václav 12 % bylo 21. října na výstavišti Flora Olomouc slavnostně oceněno jako 

jeden z „Výrobků Olomouckého kraje“ za rok 2016.  Nálepku „Výrobek OK“ mu udělila 

Agrární komora Olomouckého kraje. Ocenění obdržel i nový design přepravek Pivovaru 

Litovel, který se prosadil na prestižní soutěži Obal roku 2016 v kategorii Nápoje. Odborníci 

kladně hodnotili nejen originální design, soudkovitý tvar, ale i celoplošnou etiketu, která je 

přesně sladěná s tělem přepravky. Na zisk ocenění měla vliv i otázka ekologie, neboť 

životnost přepravek by měla být až 20 let a jsou zcela recyklovatelné.  Kromě úspěchů se 

v roce 2016 Pivovaru Litovel podařilo uzavřít spolupráci se společností Student Agency 

provozující soukromého dopravce RegioJet. Tuzemští cestovatelé si tak až do konce 

března 2017 mohou vychutnat pivo Litovel Premium ve žlutých autobusech po celé České 

republice.  

 V minipivovaru, který mají litovelští pivovarníci k dispozici od roku 2011, se ročně 

uvaří kolem patnácti tisíc litrů piva, což je asi sto várek. Menšího objemu varných nádob 

využívají jak ti, které láká možnost uvařit si vlastní pivo, tak samotný Pivovar Litovel pro své 

potřeby. Kapacita minipivovaru však přestává stačit. „V roce 2017 plánujeme rozšířit 

kvasné a ležácké kapacity a zvýšit tak roční kapacitu minipivovaru,“ říká ředitel Pivovaru 

Litovel Lumír Hyneček. Nejčastěji se v minipivovaru vaří spodně kvašená piva a ležáky, ale 

také vícestupňové speciály. Pro velký zájem se plánuje i jeho rozšíření. 

Zpracovala Martina Pavlů, DiS, asistentka ředitele 

KIMBERLY-CLARK s.r.o.,  

 Dne 1. 5. 2016 nastoupil do závodu nový ředitel – pan Jozef Ševčík. V roce 2016 

došlo z administrativních důvodů ke změně adresy firmy Kimberly-Clark s.r.o. 

Nejvýznamnějším projektem byla výstavba nové vrátnice a rozšíření parkoviště pro 

zaměstnance firmy. Dále byl vybudován nový archív pro veškerou firemní dokumentaci. 

Zaměstnanci firmy se účastnili charitativní sbírky pro Klokánek Dlouhá Loučka a do této 

aktivity se zapojilo všech 330 zaměstnanců závodu. Rok 2016 byl zakončen firemním 

vánočním večírkem v sále litovelské Záložny. 

Zprávu podala Jitka Kapsiová, asistentka a manažerka. 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO UNČOVICE   

 Hlavním   předmětem  činnosti  zůstává  zemědělská výroba: rostlinná výroba 

včetně pěstování zeleniny, okrasných a aromatických rostlin, rostlin pro technické a 

energetické užití na pozemcích vlastních, i pronajatých; produkce chovných plemenných 

zvířat; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby; živočišná výroba 

zahrnující chov hospodářských zvířat; výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků; kovářství 
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a podkovářství; zámečnictví, nástrojářství, klempířství; opravy silničních vozidel a 

pracovních strojů; truhlářství a podlahářství; hostinská činnost; montáž, opravy, revize a 

zkoušky elektrických zařízení; vedení účetnictví a daňové evidence; výroba, obchod a 

služby; pronájem nemovitostí; silniční motorová doprava a výroba elektřiny. 

 Zapisovaný základní kapitál činil 49 320 000 Kč, vklady nezapsané do obchodního 

rejstříku 26 219 188 Kč. V porovnání se skutečností k 31. 12. 2015 došlo v průběhu roku 2016 

ke snížení základního kapitálu o 788 388 Kč.  V roce 2016 dosáhlo družstvo zisku po zdanění 

ve výši 48 216 263 Kč, což je výsledek o cca 4 998 000 Kč vyšší než v roce 2015. Podstatný 

vliv na zvýšení zisku měly provozní dotace, které byly v roce 2016 vyšší o 5 232 000 Kč. 

V roce 2016 investovalo družstvo do nákupu pozemků, strojů a stavebních investice 

celkem 47 930 335 Kč, přičemž nejvýznamnější položkou byl nákup pozemků za 16 252 017 

Kč. Předsedou představenstva je Ing. Milada Měsícová, místopředsedou Ing. Jaromír 

Fišara. Průměrný počet zaměstnanců byl 183 z toho 5 členů řídících orgánů. 

Zpracoval: Ing. Jaroslav Danihelka, hlavní ekonom 

LITOVELSKÁ CUKROVARNA, a.s.  

 V Litovelské cukrovarně proběhla v roce 2016 nejúspěšnější kampaň v historii 

cukrovaru. Kampaň byla zahálena 27. září 2016 a ukončena 2. ledna 2017. V této 

kampani bylo vyrobeno 40 638,869 tun cukru, což je nejvíce v historii cukrovaru. Bylo 

vykoupeno 242 708 tun cukrové řepy o průměrné digesci 17,68 % od 55 dodavatelů. 

V cukrovaru pracovalo 92 stálých pracovníků a 22 kampaňových. Společnost dosáhla 

tržby ve výši 823 635 tis. Kč a zisk po zdanění 75 104 tis. Kč. Investice do majetku činily 8 002 

tis. Kč, náklady na opravy 12 534 tis. Kč. Změny majetkové i v orgánech společnosti v roce 

2016 nebyly. 

Zpracoval: Ing. Leopold Klabal, předseda představewntva 

VESETA spol. s. r. o.  

 Statutárním zástupcem dále zůstává Petr Souček. Výrobním programem je stále 

výroba nealkoholických nápojů a balených vod. Průměrný počet zaměstnanců byl 65. 

V roce 2016 se podařilo udržet a obhájit všechny odběratelské trhy. Díky nové aseptické 

lince byl rozšířen sortiment pro stávající odběratele a zajištěn nový odběr zákazníky z EU. 

Byl dodržen vysoký standard kvality a jakosti výrobků dle BRC a pracovní místa pro občany 

regionu. Pro udržení kvalitních pracovníků byly vytvořeny vhodné pracovní a platové 

podmínky. 

Zprávu zpracoval Petr Souček  

STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL  

Beze změn ve vedení – jednatelem je dále Ing. Jiří Sedláček. Průměrný počet 

zaměstnanců 38. Během roku dosáhl obrat firmy 180 milionů Kč. Významné projekty pro 

město Litovel – oprava paty klenby Nečízu a 2. etapa opravy městských hradeb v ulici 

Švédské. Ostatní významné projekty: 2. etapa revitalizace prostor firmy Remarkplast, s.r.o. 

 Luké, výstavba výrobní haly pro SEV Litovel, s.r.o. v Července, montážní a skladová hala 
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PRO – LOGIC v Uničově, vrátnice a parkoviště v areálu Kimberly-Clark a přístavba haly 

v areálu HEAD v Litovli. 

Zprávu zpracoval Ing. Jaroslav Podivínský      

VÁPENKA VITOUL   

Organizace v názvu, statutárním zástupci či sídle je beze změny. Výrobní program 

v roce 2016 zůstal stejný, s celkovým množstvím vyrobených výrobků 90,5 tisíce tun. Počet 

zaměstnanců je nezměněn, 35 (1 odešel do starobního důchodu a nový nastoupil na jeho 

místo). Ředitel společnosti Ing. Ladislav Vitoul obdržel od starosty města jako významný 

regionální zaměstnavatel s podnikatelskými úspěchy ocenění „Osobnost města Litovle 

2016“; na Pražském hradě dostal titul „GENTLEMAN PRO 2016“ v kategorii podnikatelů. 

Dále od prezidenta Hospodářské komory ČR cenu „Řád Vavřínu ČR“ v oblasti byznysu, 

kde například současně s ním toto ocenění za sportovní úspěchy dostala Barbora 

Špotáková a za vynikající výsledky v kulturní oblasti zpěvák Karel Gott. Zaměstnanci 

v měsíci červnu dostali 13. plat – 25 000 Kč jako příspěvek na dovolenou a v prosinci 14. 

plat (jako průměr všech ročních platů). 

Zprávu podal Ing. Ladislav Vitoul, ředitel společnosti 

 

28. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA  

REGENERACE SÍDLIŠTĚ GEMERSKÁ 

 Od roku 2011 připravuje město Litovel projekt regenerace sídlišť Uničovského 

předměstí. Záměrem celé velké akce, která byla pro svou náročnost rozdělena do sedmi 

etap, je vytvořit příjemnější životní prostředí pro obyvatele panelových domů v této oblasti. 

Součástí jsou klidové plochy, dostatek prostoru pro dětská hřiště, zvýšení parkovacích míst, 

zkvalitnění zeleně, nová stání pro komunální odpad a bezbariérový pohyb pro pěší. 

V první etapě, v červnu 2016, se revitalizační práce dotkly celé ulice Gemerské, od 

křižovatky s ulicí Žerotínovou až po křižovatku u internátu SOŠ. Došlo k celé přestavbě 

komunikace, když byly vybudovány nové chodníky i silnice. Podél ulice vzniklo 24 

parkovacích stání ze zámkové dlažby. Část stávajících dřevin byla vykácena, počítá se 

ale se zachováním zelených ploch a jejich novým osázením. Objevily se nové lampy 

veřejného osvětlení a odpadkové koše. Došlo k vybudování 4 nových kontejnerových 

stání, která jsou oddělena zástěnami, u každého vchodu domů instalovány stojany na 

kola, provedena rekonstrukce městského rozhlasu. Termín 100 dní prací byl splněn a 

lokalita je upravena ke spokojenosti občanů. 

OPRAVY CENTRA MĚSTA 

 Ve druhé polovině června začala oprava schodů kolem morového sloupu, oprava 

Šerhovní uličky podél Nečízu a v souvislosti s opravou mostu v Komenského ulici zde 

dochází k opravě chodníku a nábřežních říms. Hlavní práce se však dějí na budově po 

základní škole pro zrakově postižené, jejíž objekt se rekonstruuje a přestavuje pro potřeby 

městského úřadu, který sem přestěhuje pracoviště z Havlíčkovy ulice. ZŠ Vejdovského 

budovu opustila již v roce 2012 a město se po dlouhém hledání nájemce rozhodlo využít 
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budovu samo pro kanceláře úřadu. Již v květnu přestavba začala a dokončena má být 

v prvních měsících roku 2017. Začalo se bouráním oken a dalších otvorů, likvidací starých 

podlah a rekonstrukcí střechy. Stavebního ruchu je na náměstí opravu hodně. Blízko 

náměstí dochází ke stavebním pracím u hydroelektrárny v ulici Boženy Němcové. Před 

dvěma lety zde praskl tabulový uzávěr a zjistilo se, že opěrné stěny podél koryta i můstek 

na cestě jsou v havarijním stavu. Od 1. 10. do 15. 12. došlo tedy ke srážce vody v toku 

Nečíz, aby mohly být vybudovány nové opěry i mostek. Město rozhodlo na veřejně 

přístupném místě vybudovat nové stavidlo (stávající bylo na pozemku soukromého 

majitele, pro kterého bylo jeho provozování a údržba náročné) a spravovat ho vlastními 

silami. Opravena byla i nápusť v místě mostku, kterou je přiváděna voda z Nečízu do 

Uničovského rybníka a vybudován nový chodník pro pěší na autobusové nádraží. Srážka 

byla využita i pro menší opravy klenby pod náměstím a dokončení opěrné zídky v parku u 

gymnázia.  

OPRAVY ŠKOLNÍCH A KULTURNÍCH BUDOV 

 V MŠ Čihadlo byly během prázdnin vyměněny všechny vodovodní rozvody, 

opravena část odpadního potrubí a rekonstruováno sociální zařízení. To bylo 

rekonstruováno i v jednom oddělení MŠ Gemerská, kde byly vyměněny i vstupní dveře a 

okna. Výměna oken proběhla během prázdnin i na budově školy v ulici Palackého a na 

budově DDM v ulici Komenského. MŠ Unčovice byla připojena na novou kanalizaci.  SOŠ 

se dočkala opravy rozvodů plynu i restaurování pískovcových soklů a portálů na hlavní 

budově v ulici Komenského. V srpnu byla provedena sanace vlhkého zdiva v městské 

knihovně a na podzim sanace ve Výstavní síni Městského klubu. Na ZŠ Jungmannova byly 

pořízeny nové elektrorozvody a rozvody topení, vzduchotechniky a ústředního topení na 

ZŠ Vítězná. Zatím stagnují projekty vybudování nového vstupu do šaten na GJO a 

zateplení školní jídelny, na něž se městu nepodařilo získat dotace.      

DALŠÍ INVESTIČNÍ AKCE 

 Po dokončení opravy další části hradeb v parku Míru se po letech opět otevřel 

průchod Švédskou uličkou. V polovině června začaly stavební práce v části Javoříčské 

ulice za kolejemi, kde byla vybudována nová komunikace s chodníkem i parkovacími 

místy a modernizováno veřejné osvětlení. Od poloviny července do konce října probíhalo 

zateplení bytového domu v ulici Kysucké. V průběhu srpna a září byla upravena 

komunikace u finančního úřadu, kde vznikla pevná, panelová cesta. Na Pavlínce byla 

odstraněna nevyhovující ubytovna a na jejím místě by mohly stát dva rodinné domky. 

Aktuální je kanalizace – ta se prodlužovala v Šargounské ulici a Myslechovice shánějí 

dotace na její vybudování. Je zpracován projekt na kanalizaci v litovelských ulicích 

Hrnčířská a Vítězná, čeká se na vydání stavebního povolení. V místních částech probíhá 

čištění a monitorování stavu dešťové kanalizace, která tu slouží už od 50. let, a tak se 

plánuje její oprava. Zatím byl monitoring proveden v Chudobíně, Myslechovicích a 

Unčovicích, a poté bude následovat vybudování nových komunikací. Na podzim roku 

2015 stát stanovil tzv. záplavová území – území ohrožovaná povodněmi. Protože riziko 

povodní se města bytostně týká, stává se povolování výstavby problematické. 

Zastupitelstvo na podzim postupně rozhoduje asi o 200 pozemcích, aby mohla být 

konečně provedena protipovodňová opatření.     
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29. SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

 Název organizace je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 

Regionální pracoviště Olomoucko. Základní organizační změnou bylo, že k 1. 1.  došlo 

k dokončení restrukturalizace Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a bylo 

vytvořeno Regionální pracoviště Olomoucko se sídlem v Olomouci. Dílčími jednotkami 

tohoto RPO je 5 oddělení: Správa CHKO Litovelské Pomoraví (sídlo zůstává v Litovli), 

Správa CHKO Jeseníky (sídlo zůstává v Jeseníku – Bukovicích), oddělení provozní, oddělení 

péče o přírodu a krajinu a oddělení sledování stavu biodiverzity s působností pro území 

vymezené Regionálnímu pracovišti Olomoucko interním předpisem.  

 Vymezení RP Olomoucko: územní obvod tvoří celé území Olomouckého kraje, 

území CHKO Jeseníky, správní obvod ORP Rýmařov, celé území NPR Králický Sněžník 

včetně ochranného pásma a dále vojenský újezd Březina. V průběhu roku 2016 došlo 

vzhledem k výše popsaným organizačním změnám k navýšení počtu zaměstnanců na 33 

osob. Ovšem vzhledem k významnému zvětšení rozlohy působnosti regionálního 

pracoviště fakticky k nárůstu počtu pracovníků nedošlo, ale v přepočtu na plochu 

obsluhovaného území zůstává přibližně stejný. 

 Hlavní prioritou činnosti byla ochrana přírody a výkon státní správy v kompetencích 

vymezených legislativou České republiky, činnost v oblasti ochrany přírody, 

zprostředkování dotací v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, zejména 

z prostředků Státního fondu pro životní prostředí. 

 Vedle plnění běžných povinností v oblasti ochrany přírody a výkonu státní správy se 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví soustředila na přípravu souborů doporučených opatření 

(ekvivalent plánů péče o zvláště chráněná území) pro evropsky významné lokality. Byla 

propagována problematika ochrany přírody v hromadných sdělovacích prostředcích, a 

to ve 2 televizních reportážích, 15 rozhlasových vystoupeních a mnoha zprávách v tisku 

s regionální i celostátní působností. Uskutečnilo se 15 exkurzí, při nichž pracovníci 

doprovázeli 472 osob a 21 přednášek, které navštívilo 784 posluchačů. 

 Návštěvnost Domu přírody Litovelského Pomoraví není vzhledem k jeho formě 

(částečně volně přístupné objekty v krajině) možné přesně evidovat, ale reálně lze 

odhadnout, že sedmi branami Litovelského Pomoraví v areálu u Horky nad Moravou prošlo 

8 – 10 tisíc návštěvníků, přibližně 7 400 lidí navštívilo informační centrum a 3 900 osob se 

zúčastnilo organizovaných akcí (např.: komentované prohlídky, Den zimního spánku, 

dožínky, procházky s tvořením, vzdělávací akce a koncerty) a dalších 2 690 dětí přišlo na 

speciální výukové programy.    

Za Regionální pracoviště Olomoucko RNDr. Jiří Šafář. 
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 30. ŠKOLSTVÍ 

 Tématem číslo jedna se letos stala takzvaná inkluze. V platnost vstoupila novela 

školského zákona, která nastavuje nová pravidla pro vzdělávání dětí se speciálními 

potřebami. Na papíře to vypadá jednoduše a logicky. Školy už dnes mají povinnost 

přijmout děti sociálně nebo zdravotně znevýhodněné, děti z rodin cizinců, které neumějí 

dobře mluvit česky, ale také děti výjimečně nadané. Podle nového zákona mají však také 

nárok na peníze, které jim to umožní. Co to ale bude stát nebo na kolik peněz budou mít 

školy v různých případech nárok? Ministryně tvrdí, že peníze jsou zajištěny a platy 

pedagogických asistentů mají uhradit evropské fondy. Nikdo také neví, jak budou 

pedagogicko-psychologické poradny zvládat nový nápor práce. Učitelé se bojí, jak 

budou zvládat inkluzi ve třídách se třiceti žáky. Zveřejněn zatím nebyl ani upravený 

rámcový vzdělávací plán pro základní školy, podle něhož by se nově měly učit i děti 

s diagnózou lehkého mentálního postižení. Ty dnes docházejí na praktické školy, které 

nevědí, jak se jich změna dotkne.  

 Tedy – nejasností kolem inkluze je celá řada. Výsledek? Bouřící se učitelé a ředitelé 

škol, kteří nevědí, co se od nich od září očekává. Obavy praktických škol, že inkluze 

přinese jejich zánik. Strach zřizovatelů, zda od státu dostanou dost peněz. A bojí se i rodiče 

dětí, kterých se to nejvíce týká. Zákon, který měl být historickým milníkem, by se tak mohl 

potopit při první podzimní přeháňce. 

 Varování kritiků inkluze se nenaplnilo. Začátek nového školního roku v našem kraji 

neprovázely žádné hromadné přesuny dětí s handicapy ze speciálních a praktických škol 

do běžných. Děti s lehkým mentálním postižením, pro které jsou praktické školy určeny, se 

postupně zařazují mezi vrstevníky v běžných třídách. To, že by ze školy hromadně odešli 

všichni žáci, protože se podle novelizovaného zákona naplno rozjela od září tzv. inkluze, se 

nestalo. Asi proto, že začala fungovat už dávno, a kdo chtěl odejít, udělal to už dříve. 

Odešli pouze jedinci, masové přesuny se nekonaly. Nová podpora je odstupňovaná a 

konkrétní natolik, aby bylo možné každému žákovi ušít na míru to, co s ohledem na své 

potíže – ale také nadání – potřebuje. Podpořit by jej měli umět učitelé na jakémkoli typu i 

stupni škol. Revoluční je zákon především ve financování této podpory. Stát dosud neuměl 

zaplatit třeba učitele, který se dětem s handicapem věnoval po vyučování. Zmatek byl 

také ve financování asistentů pedagoga. Kvůli jejich platům často nezbývalo na odměny 

pro ostatní učitele. Nově stát garantuje podpůrná opatření a peníze na ně také žákům 

sociálně znevýhodněným, tedy dětem cizinců nebo z chudých rodin. Ani omezování 

činnosti speciálních škol kraj nechystá. „Rodiče o ně stále mají zájem. Nedomnívám se, že 

bychom v blízké budoucnosti měli řešit omezování jejich služeb,“ potvrzuje vedoucí 

odboru školství krajského úřadu Miroslav Gajdůšek.  

 Na to, aby najely na nový systém podpůrných opatření, mají školy dva roky. Během 

tohoto období musejí všechny děti se znevýhodněním projít novým vyšetřením ve 

speciálně-pedagogickém centru či pedagogicko-psychologické poradně. Ty už posílily o 

další odborníky. Vyřešilo se tedy vše ve prospěch dětí? 
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 Ještě snad k jednomu problému, kdy krajské firmy vytáhly do boje o studenty. 

Jedenáct firem z regionu, které sice prosperují, ale současně dlouhodobě čelí zoufalému 

nedostatku nových pracovníků, se odhodlalo k neobvyklému kroku. Podniky z různých 

oborů se spojily a nastartovaly plán, jímž si chtějí budoucí zaměstnance „rozdělit“ už ve 

školách a „své“ studenty budou mimo jiné podporovat finančně. Za čtyři roky na střední 

škole dohromady až 78 000 korun, k tomu placené letní brigády, pracovní pomůcky a další 

výhody. A především: po dokončení školy zajištěné pracovní místo ve firmě, která si 

absolventa během studia pomáhala profesně připravovat.  Společný plán pojmenovaly 

příznačně: Učte se za peníze! Pokud se mladí lidé budou dobře učit, absolvují praxi 

v konkrétní firmě a potom do ní také nastoupí, mohou si přijít už při studiu na zajímavé 

peníze. Společný projekt je cesta, jak mladé víc motivovat k tomu, aby šli na technické 

obory a potom v nich zůstali. Osloveni jsou jak žáci odborných učilišť, tak i středních škol.  

  

K podmínkám patří také to, aby absolvent po skončení studia ve firmě pracoval 

stejnou dobu, jako bude brát podporu, minimálně však dva roky.  Dobrá cesta nejen 

k odpovědnosti, ale také ke stabilizaci pracovníků. Školy už zaregistrovaly vyšší zájem o 

studium hlavně technických oborů, protože je po nich na trhu práce velká poptávka. 

Přispěje to alespoň trošku k řešení nedobrého stavu tohoto školství?   

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY 

 Zřizovatelem je město Litovel, ředitelkou je i nadále Mgr. Jana Nakládalová.  Ve 

školním roce 2015/2016 byla škola organizována jako dvojtřídní škola s pěti ročníky, jedním 

oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy. Právní subjektivitu má od 1. 

1. 1995. Spojení základní a mateřské školy bylo dle návrhu zřizovatele uskutečněno k 1. 

lednu 1997. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách je možno uplatňovat individuální 

přístup vedoucí k rozvoji dětí talentovaných, ze sociálně znevýhodněných rodin, ale i dětí 

vyžadujících speciální přístup – vývojové poruchy učení. 

Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí ve věku od 3 až 6 let z obcí Nasobůrky, 

Chudobín, Mladeč a Sobáčov. Základní školu navštěvovalo 19 žáků z obcí Nasobůrky, 

Chudobín, Sobáčov a Mladeč. Výuka se realizovala ve dvou kmenových třídách, v jedné 

učebně v podkroví a v prostorách školní družiny. Za příznivého počasí probíhá výuka i v 

prostorách školní zahrady. Rozdělení do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální 

naplněnosti jednotlivých ročníků.  

ZŠ a MŠ sídlí v jedné budově. Prostory v přízemí využívá převážně mateřská škola.  

Část přízemí je vymezena k obývání - obecní byt. Z přední části bývalých sklepních prostor 

je upravena šatna pro žáky ZŠ. První patro a podkroví budovy využívá základní škola. 

V prvním patře jsou zřízeny dvě kmenové učebny, kancelář pro učitele (sborovna), sociální 

zařízení pro žáky i zaměstnance školy, výdejna stravy ZŠ a dva kabinety.  Provoz výdejny 

stravy využilo 19 dětí a 1 zaměstnankyně ZŠ.  V podkroví jsou zřízeny dvě učebny a k nim 

přidružené dva malé kabinety, přístupné pouze z jednotlivých tříd.  V jedné třídě je zřízena 

školní družina, druhá třída je využívána pro výuku anglického jazyka, výtvarné výchovy, 

praktických činností a počítačové gramotnosti žáků. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 154 

V rámci OPVK „EU peníze školám“ škola zakoupila sedm notebooků. V podkroví a 1. 

poschodí školy je zajištěn bezdrátový přístup k internetu. Vlastní tělocvičnu škola nemá. 

K výuce tělesné výchovy využívá přilehlý venkovní areál školy nebo vymezenou část 

místního kulturního domu. 

 Ve školním roce 2015/2016 se vyučovalo v základní škole podle školního 

vzdělávacího programu „OKO – ochota – komunikativnost – otevřenost“. Cílem 

základního vzdělávání ŠVP je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 

zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Povinný předmět – anglický jazyk, 

je na škole vyučován od 3. ročníku. V rámci povinných předmětů je výuka informatiky, a 

to ve 2. a 5. ročníku. Mateřská škola vyučovala ve školním roce 2015/2016 podle ŠVP 

„Barevný rok s kamarády“. Třetím rokem byla v zájmové činnosti zařazena „Přípravka pro 

předškoláky“. 

Kromě ředitelky pracují ve škole ještě 3 učitelky, 1 vychovatelka, školnice a uklízečka.  

 Při zápisu 20. 1. 2016 bylo do 1. třídy přijato 7 žáků, počet odkladů byl 2. Do MŠ bylo 

přijato 8 dětí, 4 žádosti nebyly kladně vyřízeny z kapacitních důvodů. V I. třídě (1. a 2. 

ročník) bylo 9 žáků, ve II. třídě (3. a 4. ročník) 10 žáků, ve školní družině 19, v mateřské škole 

20 dětí.  Z 19 žáků ZŠ 15 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli. Všichni žáci obdrželi v 1. i 2. 

pololetí pochvalu za reprezentaci školy na veřejnosti. Kázeňská opatření v tomto školním 

roce udělena nebyla. Zameškáno bylo 748 hodin, průměr na žáka 39,37, všechny byly 

omluvené. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách, 

ve školním roce 2015/2016 byli takto integrováni 2 žáci. 

 Škola má vypracován plán environmentální výchovy, který průběžně plní a 

doplňuje. Uplynulý školní rok byl rokem úspěchu zejména v oblasti sběru elektroodpadu. 

V rámci Olomouckého kraje se škola umístila na 1. místě ve sběru elektroodpadu a ve 

sběru baterií. Tuto aktivitu zaštiťuje projekt Recyklohraní.  Velký zájem mezi žáky byl též o 

soutěž ve sběru papíru, kterého se aktivně zúčastnili nejen žáci, ale i zaměstnanci školy.                                                           

Na závěr školního roku se žáci účastnili školy v přírodě ve Starém Městě pod Sněžníkem, 

kde se seznámili s nádhernou krajinou Jeseníků. Absolvovali i akci zaměřenou na 

sokolnictví, kde se seznámili s jednotlivými dravci, způsoby jejich chovu, životem ve volné 

přírodě, atd. Probíhaly projekty podporující zdravý životní styl, tj. Ovoce do škol, Školní 

mléko, Zdravé zuby, Den vody, Ukliďme svět. Žáci 4. ročníku absolvovali kurz „Mladý 

cyklista“ pořádaný DDM Litovel. Plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci i předškoláci. 

        Se zájmem žáků se setkala počátkem školního roku poznávací hra „Putování po 

Litovli“.  Velký ohlas měla účast na představení „Oheň, země, voda, vzduch“ v divadle 

Šantovka  či  návštěva  Městské knihovny v Litovli s besedou o dětských knížkách. Děti ZŠ i 

MŠ se zúčastnily několika divadelních představení konaných v Litovli nebo přímo v budově 

školy. 

Projekty a soutěže: Sběr papíru s panem Popelou, Recyklohraní (sběr elektroodpadu), 

Zdravé zuby, Školní mléko, Marťanská škola a Domácí mazlíček (výtvarné soutěže), Den 

vody (plavecká soutěž), Matematický klokan (v kategorii Cvrček a Klokánek). 
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Akce pro děti a veřejnost: Předvánoční dílna, Dětský maškarní karneval, Den matek (školní 

besídka), Po stopách Karla IV. (zahradní slavnost na rozloučení se školním rokem). Ve 

spolupráci s DDM Litovel se uskutečnil přírodovědný kroužek a keramika a působily tyto 

zájmové kroužky: přípravka pro předškoláky, výtvarný kroužek, angličtina pro MŠ, 

angličtina pro 1. ročník, angličtina pro 2. ročník, počítačový I. a počítačový II.  

Zpracovala Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Jungmannova 

Má právní subjektivitu, je to plně organizovaná městská škola s dlouholetou tradicí s 

titulem Ekoškola (ve školním roce 2015/2016 ho obhájila již potřetí).  Zřizovatelem školy je 

Město Litovel. Ředitelkou školy je i nadále Mgr. Eva Hrachovcová, zástupkyní ředitelky Mgr. 

Milena Jindrová, vedoucí vychovatelkou Alena Albrechtová. Výuka probíhá v jedné 

budově, součástí je školní družina a školní výdejna. 

  Školu ve školním roce 2015/2016 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí, 

celkem 418 žáků. Z Litovle a místní části Chořelic dochází do školy 233 žáků, ostatní žáci 

nejvíce dojíždějí z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a 

Nasobůrek. Ve školním roce 2015/2016 se na škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího 

programu „Učíme se vzájemné komunikaci….doma i ve světě“.  

Vzdělávací program školy byl zaměřen na výuku jazyků a informačních a komunikačních 

technologií. 

 Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 35 

pedagogických pracovníků a 6 THP pracovníků, z toho jedna na DPP, na mateřské 

dovolené byla 1 učitelka.  Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve školní družině pracuje vedoucí 

vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi tři vychovatelky. Jeden pedagog, tři 

vychovatelky a pět asistentek pedagoga pracovalo na částečný úvazek, jedna uklízečka 

pracuje na dohodu. Ve škole pracuje koordinátor ICT, výchovný poradce, koordinátor pro 

tvorbu ŠVP, koordinátor EVVO a metodik prevence sociálně-patologických jevů všichni s 

absolvovaným specializačním studiem.  

 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/17 proběhl 15. a 16. ledna 2016.  K zápisu se 

dostavilo 43 dětí, z toho bylo přijato do 1. ročníku 40 dětí, zákonní zástupci 3 žáků požádali 

o odklad školní docházky o jeden rok. Ve školním roce 2015/16 si podalo přihlášky ke studiu 

na střední škole celkem 51 žáků devátých ročníků, 1 žákyně 8. ročníku a 7 žáků 5. ročníku. 

V prvním kole přijímacího řízení byli přijati všichni uvedení žáci. Na osmileté gymnázium 

bylo přijato 7 žáků, na maturitní obor 30, do učebního oboru s výučním listem 22. Nejvíce 

žáků bylo přijato na GJO Litovel (12), na SPŠ a SOU Uničov (6) a SOŠ Litovel (6).   

 Základní škola je plně organizovaná. 1. stupeň navštěvovalo 221 žáků v 10 třídách a 

2. stupeň 197 žáků v 8 třídách. Ve škole se tedy vzdělávalo celkem 418 žáků v 18 třídách.  

Ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo klasifikováno 418 žáků (207 dívek, 211 chlapců) 

a s vyznamenáním prospělo 250, prospělo 165, neprospěli 3. Bylo uděleno 50 pochval 

formou Smajlíků z Jungmanky. Z kázeňských opatření – napomenutí třídního učitele (70), 

důtka třídního (2), důtka ředitelky školy (16), snížený 2. stupeň z chování (5). Celkem bylo 

zameškáno 20 358 hodin, z toho 56 neomluvených. 
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  Roční plán práce byl zaměřen na soubor činností z projektu Ekoškola. Pokračovala 

spolupráce s družební školou na Slovensku v Revúci návštěvou vedení školy a výměnou 

žáků.  Výuka probíhala v kmenových a odborných učebnách.  Je zde učebna pro výuku 

fyziky a chemie, přírodovědná učebna s koutkem živé přírody, počítačová učebna s 25 

pracovními stanicemi pro žáky, 3 učebny s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 3 

učebny cizích jazyků, školní kuchyňka, učebna výtvarné výchovy a keramická dílna.  Ve 

třídách jsou využívány interaktivní dataprojektory.   

 Družinu navštěvovalo 110 žáků ve věku 6 až 11 let a pracovali ve čtyřech 

odděleních. Pro činnost jak pravidelnou, tak i zájmovou využívá školní družina své prostory, 

které jsou vhodně upraveny, aby v nich žáci trávili volné chvíle po vyučování. Provoz ŠD 

byl stanoven od 6.00 do 8.00 hod,, odpoledne pak od 11.45  do 16.30 hod.   

  Ve školním roce 2015/2016 byly vysázeny zbývající rostliny a stromy a tím byla 

dokončena rekonstrukce školního dvora. Během prázdnin proběhla rekonstrukce 

parketových podlah ve dvou třídách a byla zrekonstruována dvě sociální zařízení v prvním 

patře pro zaměstnance školy a v druhém patře pro chlapce. Zároveň byl vyroben 

nábytek do třídy 2. stupně a do družiny. Byly dokoupeny lavice vzhledem k nárůstu počtu 

žáků. Nově byly na chodby umístěny knihovničky s posezením. Byla opravena část střechy 

a svodů. ČEZ zrekonstruoval ve školním dvoře svoji stanici. 

  Na začátku školního roku jsou dětem nabízeny kroužky: kung-fu, Angličtina pro 

nejmenší, Hravá věda, dramatický kroužek Rolnička, kroužek gymnastiky a rytmiky a 

pěvecký sbor Úsvit. Žákům byl nabízen nepovinný předmět – náboženství, které je 

vyučováno ve spolupráci s farností Litovel a ZŠ Vítězná 1250 v Litovli, učitele náboženství 

zajišťuje farnost Litovel církve římskokatolické. 

Žákům byl umožněn výběr volitelných předmětů: konverzace v anglickém jazyce, 

zeměpisný seminář, fyzikálně-chemický seminář, německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, 

výtvarné činnosti. 

 Dlouhodobé projekty: Recyklohraní, mezinárodní program Ekoškola, Papír za papír 

(celoroční sběr starého papíru ve spolupráci s firmou Sita), výukový program Recyklace 

hrou, Zdravá 5, Zelený ostrov.  Škola se zapojila do desátého ročníku ekologické soutěže 

„Zelená škola Olomouckého kraje“, do mezinárodní ekologické akce Ukliďme si svět – 

Clean up the World a do okrskového kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list.  

  Součástí plánu EVVO je program Ekoškola, který je jednou z priorit školy. Je aktivně 

podporován vedením školy. Je to mezinárodní projekt, který spojuje environmentální 

výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou ke zmírnění ekologického 

dopadu. Zapojuje žáky, učitele, vedení školy, provozní zaměstnance i rodiče do procesu 

plánování i realizace environmentální výchovy ve škole. Tento projekt rozvíjí spolupráci ve 

škole, vztahy ve školní komunitě. Poskytuje možnost pro finanční úspory a nabízí 

mezinárodní kontakty. V letošním školním roce se podařilo, již po třetí, obhájit titul Ekoškola. 

Ve škole funguje pracovní tým – Ekotým, složený ze zástupců většiny tříd na škole. 
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 Úspěchy školy a jednotlivců: V říjnu 2015 se škola umístila na prvním místě 

celorepublikové akce „Čtení pomáhá“. Jednalo se o podporu čtení spojenou s charitou a 

zapojeny jsou všechny ročníky a školní družina. Hlídka starších chlapců obsadila 1. místo 

v tradiční přírodovědné soutěži Českého svazu ochránců přírody Zlatý list. Do ocenění 

Litovelská naděje byli vybráni dva žáci školy - Tadeáš Fryčák a Viktorie Zapletalová za své 

aktivity v oblasti elektro a hry na klavír. 

   Na tradičním halovém turnaji pořádaném ve florbale v konkurenci ZŠ Vítězná, ZŠ 

Náklo, ZŠ Bílá Lhota a Gymnázia Litovel získali žáci z 8. a 9. tříd 3. místo. Ve velikonoční 

soutěži v anglickém spelování „Win the Easter Bunny“ Diana Uhlárová vybojovala 1. místo 

a Kristýna Pustoměrská obsadila 3. místo. V konverzační soutěži „Let´s speak English“ se žák 

devátého ročníku Petr Hlavinka umístil na 2. místě a v okresním kole konverzační soutěže v 

anglickém jazyce v Olomouci Šimon Sedlář obsadil 10. místo a Jana Buxbaumová se 

umístila na 14. pozici. V pěvecké soutěži DDM Litovel „Skřivánek“ se na 1. místě umístila 

Tereza Vosáhlová. V recitační soutěži stejného organizátora se umístili na prvních místech 

ve svých kategoriích Radek Uličný z 1. A, Jana Kostelníková z 6 .B a Ondřej Navrátil z 8. B.  

V plaveckém závodě škol regionu Patrik Venos 1. místo a Filip Stratil 2. místo v kategorii 4. 

ročníků, v kategorii 5. ročníků obsadila Johana Štaffová 3. místo, štafeta celkové 3. místo. 

V běhu Po stopách Jana Opletala a Memoriálu Jiřího Vaci se v kategorii žactvo umístilo 

družstvo školy na 4. místě.  

 Veřejnosti a rodičům žáků se prezentovali v několika vystoupeních členové 

dětského pěveckého sboru, členové dramatického kroužku a žáci 1. stupně. Všechna 

vystoupení žáků nově probíhala ve školním dvoře na školních pódiích. V lednu se podíleli 

na přípravě plesu, polonézou ho uvedli žáci 8. a 9. ročníků, v programu vystoupili i další 

žáci školy. Za finanční podpory Města Litovel a RS se podařilo zopakovat akci „Balonky s 

vánočními přáními“ na náměstí v Litovli. V červnu se škola podílela na spolupráci s Klubem 

českých turistů při TJ Tatran Litovel a s vedením RS na organizování celooblastní akce 

„Toulky Litovelským Pomoravím“. Byly nabízeny různé trasy pro pěší i cyklisty. Akce byla 

spojena se Dnem dětí s tématem Olympiády, kdy byly ve školním dvoře a v okolí 

litovelských rybníků pro děti připraveny různé soutěže, občerstvení a tematické soutěže z 

jednotlivých sportů i netradičních.  Na celoměstské slavnosti Hanácké Benátky v 

prostorách parku u rybníka v jednotlivých stáncích zaměstnanci prezentovali zaměření 

školy, její výsledky a výrobky. Škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a 

Mléko do škol.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná 1250 

 Jde o příspěvkovou organizaci města Litovel, ředitelkou je Mgr. Zuzana Absolonová, 

zástupkyní ředitelky Mgr. Hana Vašíčková. Počet tříd 1. stupně je 12 s počtem žáků 249, 2. 

stupeň má 9 tříd a 223 žáků. Celkem má škola 21 tříd s 472 žáky. Vzdělávacím programem 

je ŠVP 300/2013 pro 1. – 9. třídu.         

 Volitelné předměty jsou zařazeny v 6. - 9. ročníku, žák si volí z nabídky, kterou vytvoří 

ředitelka školy pro daný školní rok z celkové nabídky volitelných předmětů na škole: 

konverzace v anglickém jazyce, seminář z fyziky, sport a pohybové aktivity, psaní na PC, 

příprava pokrmů, technická praktika, užité výtvarné činnosti, seminář ze zeměpisu, užití PC. 

Nepovinným předmětem je náboženství. Během školního roku 2015/2016 působily kroužky: 

Prskavka, sportovní hry, keramika, Mladý zdravotník, gymnastika, anglický jazyk, 

dramatický kroužek, sborový zpěv, INFYMA – debrujáři, Škola nanečisto (pro předškoláky).  

 Do přijímacího řízení bylo zařazeno 53 žáků a nejvíce jich bylo přijato na SPŠ a SOU 

Uničov 7, GJO 5, SŠ technická a obchodní Olomouc 4, SŠ technická a zemědělská 

Mohelnice 3, do osmiletého studia GJO 6 žáků.  

  Pedagogický sbor má 28 učitelů. Ve škole pracuje 9 asistentů pedagoga v 1., 2., 3., 

4., 5. a 6. ročníku. Ve školní družině jsou 3 vychovatelky a jeden vychovatel. Sbor je věkově 

různorodý, převládají pedagogičtí pracovníci středního věku. Pedagogové školy zastávají 

následující funkce: výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů, 

koordinátor environmentální výchovy, 2 koordinátoři ŠVP, metodik a koordinátor ICT. 

Nepedagogických pracovníků školy je 14, zaměstnanců na hale a bazénu 6. 

 Škola v souladu s ŠVP respektuje vývojové zvláštnosti žáků, rozvíjí jejich individualitu, 

osobnost a talent. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů je dostačující. Nabízí se 

výuka pěti cizích jazyků (anglický, německý, ruský, španělský, francouzský). Žáci školy se 

zúčastňují olympiád a soutěží, přínosem je zpracovávání dlouhodobých samostatných 

prací a práce na celoročních projektech. 

 Hodnocení chování a absence: na 1. stupni ve školním roce 2015/2016 v  1. pololetí 

s vyznamenáním prospělo 222 žáků, neprospěl 1, uděleno 187 pochval, 9 napomenutí 

třídního učitele, ve 2. pololetí 180 pochval, s vyznamenáním prospělo 214 žáků, neprospěl 

1, bylo uděleno 7 napomenutí třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy.  Na 2. stupni 

prospělo s vyznamenáním 86 a neprospělo 5 žáků, uděleno 68 pochval (2 na vysvědčení), 

10 napomenutí třídního učitele, 4 důtky třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy, ve 2. 

pololetí prospělo s vyznamenáním 91 žáků, neprospěl 1, uděleno 84 pochval (8 na 

vysvědčení), 30 napomenutí třídního učitele, 18 důtek třídního učitele, 7 důtek ředitelky 

školy a 1x 3. stupeň známky z chování. V 1. pololetí bylo zameškáno 19 829 vyučovacích 

hodin, všechny byly omluvené, ve 2. pololetí 23 635 hodin, 468 bylo neomluvených.        

 ZŠ je partnerskou školou v projektu EU: Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kraji spolu s GJO, SOŠ Litovel a SPŠE Olomouc. Dále 

v projektech Příběhy bezpráví, Ovoce do škol, Recyklohraní, Den lesa, M.R.K.E.V., Mladí 

globalisté, Hravá věda.     
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 Některé akce jsou pořádány pro děti společně s jejich zákonnými zástupci: vánoční 

besídky, vánoční jarmark, školní ples, besídky ke Dni matek, školní slavnost, rozloučení 

s deváťáky. Na škole pracuje Rodičovské sdružení, výbor se pravidelně schází s vedením 

školy a se zástupci pedagogů. Škola dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi: 

Rodičovské sdružení při ZŠ Vítězná, mateřské školy v Litovli, ZŠ Jungmannova, SOŠ Litovel, 

Gymnázium Jana Opletala v Litovli, Základní umělecká škola v Litovli, Dům dětí a mládeže 

Litovel, Univerzita Palackého v Olomouci, Muzeum Litovel, Městská knihovna, Městský klub 

Litovel, PPP v Olomouci, SPC (specializované pedagogické centrum) Šternberk, Úřad 

práce v Litovli, MěÚ Litovel, Městská policie, Policie ČR, CHKO Litovelské Pomoraví, 

Sluňákov – ekologické centrum, ZOO Olomouc, DHK Litovel, Tatran Litovel, ZŠ Komenského 

Revúca, hasiči. 

 Ve školním roce 2015/16 se podařilo do výuky začlenit několik dotovaných 

preventivních programů: beseda pro žáky 8. ročníků o národnostních menšinách „Romský 

hlavolam“ proběhla ve všech osmých třídách. Program byl realizován neziskovou 

organizací Osvětová Beseda o. p. s. Praha (za podpory Olomouckého kraje); „Než užiješ 

alkohol, užij svůj mozek“ – preventivní program sdružení SANANIM pro žáky sedmých a 

osmých tříd na téma, jak zacházet s alkoholem; „Neboj se promluvit“ – projekt Sdružení D 

Olomouc se zaměřením na kyberšikanu.  

 Do Žákovského parlamentu volí své zástupce žáci 5. - 9. ročníků. Schůzky probíhaly 

pravidelně každý měsíc ve sborovně školy. Žáci se mohli společně vyjadřovat k dění školy. 

V parlamentu pracovalo 22 žáků. Členové pomáhali při zajišťování těchto akcí školy: vítání 

prvňáčků, společné zasedání s žákovským parlamentem z Revúce, informace ve školním 

rozhlase o práci žákovského parlamentu, hodnocení pořádku ve třídách, šetření vodou a 

energií, hodnocení pořádku v šatnách. Práci žákovského parlamentu vedou dva 

pedagogové za účasti vedení školy. Žáci parlamentu navštívili Senát a setkali se s paní 

senátorkou MUDr. Alenou Šromovou. V rámci programu školní ekologické výchovy se 

prováděly sběry drobného elektrotechnického zařízení, použitých baterií, tonerů a 

cartridží, Al víček, papíru a víček z PET lahví. Bylo nasbíráno 154 kg drobných elektrických 

zařízení, 33 kg použitých baterií, 15 kg tonerů a 20 345 kg papíru.  

 V letošním roce školní družina pracovala ve čtyřech odděleních. K dispozici měla 

čtyři samostatné herny. Do každé herny byly přikoupeny nové stolní a společenské hry, 

didaktické hry, knihy, hračky, stavebnice. Provoz školní družiny je každé ráno od 6.15 do 

8.05 hod., po skončení výuky od 11.45 do 16.30 hod. Letos byla docházka nabídnuta a 

využita žáky čtvrtých a pátých ročníků. Odpolední činnosti jsou děleny na odpočinkové, 

zájmové, rekreační a přípravu na vyučování (formou nových didaktických her). ŠD také 

využívá všechny prostory školy (bazén, kuchyňka, hřiště, hala, atrium, keramická dílna). 

Každé oddělení bylo naplněno do počtu třiceti dětí. ŠD organizuje pravidelnou činnost 

oddělení: plavání ve školním bazénu pod dohledem plavčíka, počítačové hry na DDM, 

dopravní výchova na dopravním hřišti (podzim, jaro), kroužek hry na flétnu (vše 1x týdně). 

 Ve školním roce 2015/2016 zajišťovala školní jídelna stravování pro 523 stálých 

strávníků. V jídelně bylo připraveno 84 427 jídel včetně stravování v rámci doplňkové 

činnosti. Od ledna 2016 byly zavedeny zdravé svačiny, které si děti mohou sníst během 
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velké přestávky v jídelně.  ŠJ také zajišťuje stravování pro sportovní akce konané ve 

sportovní hale a bazénu.  

 Hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti – v období letních prázdnin je 

venkovní hřiště po určitou dobu zdarma. Je využívána základní školou, místními oddíly, ale i 

přespolními oddíly. Hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti – v období letních 

prázdnin je venkovní hřiště po určitou dobu zdarma. 

  Plavecký bazén je využíván hlavně na výuku plavání dětí z mateřských škol a 

základních škol a výuku kroužků. V odpoledních hodinách od 13.00  do 14.30  hod. bazén 

navštěvovali žáci školní družiny ze ZŠ Vítězná nebo ZŠ Jungmannova. Kroužky: Vydrýsek, 

Vodníček, Žabičky, akvabely, aqua aerobic a kondiční plavání. Seniory  je bazén využíván 

každé úterý a čtvrtek ráno od 7.00  do 8.00 hod., pro veřejnost ve středu, čtvrtek, pátek a 

o víkendu dle možností v odpoledních i večerních hodinách.   

 V Dětském pěveckém sboru Mládí pracovalo 11 žáků II. stupně, dětský pěvecký 

sbor Benjamínek 40 žáků 1. stupně.    Největším úspěchem sboru bylo získání zlatého 

pásma na soutěži dětských pěveckých sborů v Uničově.   

 Úspěchy školy: v mezinárodní soutěži 11 zemí Intersteno 2016 – v psaní všemi deseti 

Multilingual text production with PC bylo dosaženo 19. a 21. místa. Na úspěších se podíleli: 

Eliška Smetanová, Leoš Rozsypal, Terezie Spurná, Veronika Dostálová, Tomáš Němeček a 

Eliška Jurášová.  Rojko – Pohár vědy -  celorepubliková soutěž družstev – 3. místo získali 

Tomáš Němeček, Adam Krejčí, Jakub Kolář, Lubomír Plíšek vedeni RNDr. Miroslavou 

Černou; celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků středních škol v korektuře textu – 3. 

místo; MR družstev v psaní všemi deseti Zav Junior  4.  místo; MR jednotlivců v psaní všemi 

deseti Zav Junior  4. místo; MR OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) – 

desetiboj Praha   8. místo  pro  Adama Krejčího; Bobřík informatiky – Mini 11x úspěšný 

řešitel, Benjamin  1.místo a 6x úspěšný řešitel, Kadet  3. místo a 5x úspěšný řešitel; ocenění 

v celorepublikové soutěži školních družin Fit svačinka. V krajských soutěžích: XXVI. ročník 

dětských pěveckých sborů zlaté pásmo; Matematický klokan 1. místo; OVOV – atletická 

soutěž  2. místo; Štafetový pohár, 5. třídy  4. místo. 

  Okresní soutěže: Mladý zdravotník – soutěž družstev, 1. a 2. místo; míčové hry 

(vybíjená, přehazovaná, odbíjená)  3x 1. místo; matematický klokan 1. místo; AJ, 

slovíčkový král  2. místo; AJ  hláskování  2. místo; AJ, konverzace  4. místo; Atletický čtyřboj, 

dívky  3. místo; Štafetový pohár, 3. třídy  3. místo; Pohár rozhlasu, atletika dívky  5. místo; 

Atletický čtyřboj, hoši  7. místo; Archimediáda   4., a 7. místo; OVOV, jednotlivci  2., 4., a 7. 

místo; OVOV, soutěž družstev  8. místo; Pohár rozhlasu, atletika hoši  8. místo. V anketě 

Litovelské naděje byli oceněni 3 žáci ZŠ – Martina Ivanova, Štěpán Kratochvíl a Radek 

Müller a klub InFyMa; Talent Olomouckého kraje: oceněni 3 žáci a ZŠ Vítězná 1. místo za 

podporu rozvoje talentovaných žáků. 

Základní škola Vítězná v Litovli je nová moderní škola s devíti postupnými ročníky.  

Byla otevřena 1. 9. 2002. Je největší základní školou ve městě a nachází se v jeho klidné 

části, v blízkosti sídliště Vítězná. Ke škole patří bazén a moderní sportovní hala. Má 3 

odborné pracovny (pracovna přírodopisu, chemie, fyziky), 2 počítačové pracovny, 4 

jazykové pracovny, jazykové centrum, 2 pracovny hudební výchovy a nově 
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vybudovanou jazykovou laboratoř. Všechny pracovny jsou moderně vybavené a útulně 

vyzdobené. V moderní sportovní hale probíhají hodiny tělesné výchovy, kroužky, sportovní 

soutěže. Hala je také pronajímána pro sportovní veřejnosti. Školní jídelna je přizpůsobena i 

jako sál k pořádání celoškolních akcí a setkání. 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, Komenského 677 

 Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ředitelem je 

od 1. 1. 2012 Mgr. Pavel Skácel, zástupcem pro teoretickou výuku Mg. Vladimír Vaca, 

vedoucím odborného výcviku, Domova mládeže a předsedou Rady školy Bc. Zdeněk 

Jančí. Ekonomem je Ing. Jiřina Pospíšilová a výchovným poradcem Mg. Jitka Vyhlídalová. 

 Jde o komplexní střední školu, 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 Litovelsko. 

 Obory vzdělávání podle RVP jsou: elektrikář, cukrář, kuchař-číšník, podnikání – 

denní, výrobce potravin - pivovarník, sladovník (od 1. 9. 2013, počínaje 1. ročník). Ve škole 

působilo 26 pedagogických pracovníků, z toho 15 učitelů teoretické výuky, jeden na 

dohodu, 9 učitelů odborného výcviku a 2 vychovatelé. Nepedagogické činnosti 

vykonávalo celkem 14 pracovníků, z toho 3 uklízečky, 1 školník, 1 správce budov, 1 

asistentka ředitele/personalistka, pokladní, 1 ekonomka, 2 účetní, 1 vedoucí restaurace a 

školní jídelny, 2 servírky, 1 kuchař, 1 kuchařka. Z celkového počtu 15 bylo 8 učitelů 

všeobecně vzdělávacích předmětů a 7 učitelů odborných předmětů. Z řad učitelů byli 

jmenováni: výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor EVVO a správce IT sítě. 

 Do žádného z nabízených učebních oborů se nekonaly přijímací zkoušky. Žáci byli 

přijímáni na základě výsledků ze ZŠ dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení k 31. 1. 

Písemné přijímací testy byly stanoveny pro nástavbové studium. 1. kolo přijímacího řízení 

studijního i učebních oborů se konalo 16. března 2016.   Průběžně byla vypsána další kola 

přijímacího řízení: 2.kolo 11. – 31. května 2016, 3. kolo 11. – 30. června 2016. Jde o stupeň 

středního vzdělání s výučním listem, forma studia je denní. Do oboru elektrikář bylo 

přihlášeno 12 uchazečů, přijato 8; do oboru cukrář 36 (24); kuchař-číšník 28 (19), výrobce 

potravin (sladovník, potravinář) 17 (10); výrobce potravin m 4 (6); podnikání (denní) 17 

(20). Počty žáků v oborech ve školním roce 2015/2016 byly tyto: elektrikář 31, cukrář 59, 

kuchař-číšník 74, výrobce potravin 24, podnikání 14.  

 Výsledky studia: v oboru elektrikář bylo klasifikováno 29 žáků, prospělo 20, 

neprospěli 4, po opravných zkouškách postupuje 17, jejich průměrný prospěch byl 2,97; 

cukrář: klasifikováno 54, prospělo 48, 3 s vyznamenáním, neprospělo 5, po opravných 

zkouškách postupuje 31, průměrný prospěch 2,77; kuchař-číšník: klasifikováno 65, prospělo 

48, 3 s vyznamenáním, neprospěli 4, po opravných zkouškách postupuje 38; výrobce 

potravin: klasifikováno 32, prospělo 30, 8 s vyznamenáním, neprospěli 2, postupuje 14, 

průměrný prospěch 2,29; nástavbové studium s maturitou: klasifikováno 12, prospělo 10, 

neprospěli 2, průměr 2,67. V přehledu nejsou zachyceni ti, kteří odstoupili od studia, nebyli 

klasifikováni, nepostupují proto, že ukončili 3. ročník studia. 
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 K maturitní zkoušce, kdy bylo přihlášeno 9 žáků oprávněno skládat zkoušku bylo 7, 

prospěl 1, opravná zkouška byla povolena 6, nakonec prospělo 5. U závěrečných zkoušek 

z oboru elektrikář bylo přihlášeno 10 žáků, prospěli 4, opravná zkouška povolena 5; cukrář: 

přihlášeno 19, prospělo 19, 1 s vyznamenáním; kuchař-číšník: přihlášeno 24, uspělo 12, 4 

s vyznamenáním, opravná zkouška povolena 12; výrobce potravin: přihlášeno 10, prospělo 

10, 4 s vyznamenáním; kuchař-číšník (dálkové studium): přihlášeni 3, uspěli 2, opravná 

zkouška 1. V náhradním termínu uspělo 12 žáků z oboru kuchař-číšník a 2 z oboru elektrikář.      

 V porovnání s minulým školním rokem jsou výsledky vzdělávání mírně lepší, a to ve 

všech skupinách. Hlavním důvodem je individuální přístup učitelů k žákům. 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 tzv. profilová 

zkouška, dále didaktický test z matematiky. I když školou stanovený zákon znamená 

přečíst pouze 20 titulů, žáci opět podcenili situaci, jako každoročně místo čtení celé knihy 

si přečetli pouze její anotaci na internetu, a s tím u zkoušky nevystačili. Tento stav se nedaří 

změnit i přes nezměrné úsilí vyučujících.  

 Špatné výsledky byly i v případě didaktických testů z matematiky a písemné práce 

z anglického jazyka, které někteří studenti nezvládli ani v opravném termínu. Tato 

skutečnost si vyžádá podrobnější analýzu v rámci předmětové komise, zaměření se na 

krizová témata, kde jsou největší nedostatky. 

 Závěrečné zkoušky (ZZ) probíhaly ve všech oborech podle projektu NZZ2 – Nová 

závěrečná zkouška, navazující na pilotní zadání Kvalita I. Zadání ZZ pro obory cukrář, 

kuchař-číšník a elektrikář bylo přiměřeně náročné jak po praktické, tak po teoretické 

stránce. Zdlouhavá byla praktická zkouška oboru kuchař-číšník, trvala celkem 3 dny.  Opět 

konali 2 žáci ZZ po splnění příslušných profesních kvalifikací dle NSK. 

 Škola má zpracované strategické dokumenty: minimální preventivní program, 

krizový scénář pro řešení počátečního stadia šikany, program proti šikanování. Ve školním 

roce 2015/2016 byla prevence zaměřena především na oblasti: drogových závislostí, 

alkoholismu a kouření, šikany a násilí mezi spolužáky, záškoláctví a drobné kriminality, na 

projevy kyberšikany a  stalkingu. Je zapojena do projektu „Škola -  zóna bez drog“, MP je 

pověřena namátkovými kontrolami přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek 

v šatních skříňkách i v dechu. Výchovný poradce řeší s třídními učiteli, učiteli odborného 

výcviku a 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. Žák zjistí, že mu v takovém případě nehrozí žádný postih a své chování často 

opakuje, výchovná opatření ze strany školy mnohdy nepomáhají. Základní strategií celé 

prevence je vytváření příznivého školního klimatu, preferování zdravého životního stylu, 

vzájemná spolupráce a v extrémních případech nutná represe v součinnosti s represivními 

složkami (OSPOD, Policie ČR). 
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 Výsledky soutěží a přehlídek u cukrářek: Priessnitzův dortík, Jeseník -                               

Alena Nepustilová 3. místo; Velikonoční beránci - Rotary club Prostějov Navrátilová 1. 

místo, Pechová 3. místo; Gastro Hradec - Edita Göbelová 1. místo v kategorii cukrář 

umělec junior. Barmani: Ahold cup Ostrava - Adéla Pohajdová 6. místo v kategorii junior 

coctail; Amundsen cup Blansko - Eva Bartuňková 1. místo, Adéla Pohajdová 5. místo; 

Amundsen cup Prostějov (mezinárodní soutěž) - Eva Bartuňková 23. místo, Adéla 

Pohajdová 28. místo. 

 Akcí ve společenském zájmu je sbírka Květinový den, která je zaměřena na 

podporu Prevence proti rakovině. Vzdělávací: 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: Středoškolský klub ASK ČR slouží v odpoledních a večerních 

hodinách hlavně mladým barmanům.  Sportovní:  soutěže středoškolské mládeže 

v individuálních i kolektivních sportech v rámci okresu, vnitroškolní soutěže ve volejbale, 

kuželkách, kondiční kulturistika ve školní posilovně, plavání v litovelském krytém bazénu. 

Ostatní: třídění odpadů: papír, plasty, elektromateriál; spolupráce se záchrannou stanicí 

sov a dravců „Sovinsko“ Stránské, pobočka Uničov.  

 Prezentací školy na veřejnosti jsou: obsluha na plesech základních a středních škol 

v Litovli, na MISS SŠ OK, na akcích firem regionu, příprava a realizace rautů a podnikových 

oslav v Litovli a okolí a dalších akcích OK, organizace dnů otevřených dveří s praktickými 

ukázkami žáků a malým pohoštěním, účast na vánočních a velikonočních výstavách 

v Městském klubu v Litovli, v Muzeu Litovel, účast na prezentaci oborů vzdělání 

Olomouckého kraje  Scholaris  (Jeseník, Přerov, Prostějov, Šumperk, Blansko, Vyškov a 

Olomouc), spolupráce s MAS, prezentace regionálních výrobků v regionální i 

nadregionální úrovni. 

 Provedena byla rekonstrukce střechy na budově PV Uničovská, oprava výtahu na 

Domově mládeže, výměna ventilů a topných těles, interiérové úpravy - oprava vrat do 

hlavní budovy školy, čištění vodovodního potrubí, zateplení průchodu z budovy školy do 

tělocvičny, montáž ochranných sítí v tělocvičně, vymalování tělocvičny, malířské práce na 

Domově mládeže, položení podlahové krytiny na pracovišti Gemerská 505. Od 1. 9. 2015 

byla do sítě zařazena školní jídelna. 

         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, Olomouci, Prostějově a 

v Jeseníku. SOŠ Litovel se podařilo uskutečnit partnerskou výměnu žáků z oborů kuchař-

číšník a cukrář se školou obdobného typu v Šamoríně (Slovensko), červen 2016. 
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 Ve vlastní svářečské škole probíhají základní kurzy svařování elektrickým obloukem a 

v ochranné atmosféře, kurzy na rozšíření a prodloužení svářečského průkazu i rekvalifikační 

kurzy. Škola nabízí zaměstnancům regionálních firem a OSVČ školení k Vyhlášce č. 50 O 

odborné způsobilosti v elektrotechnice. SOŠ byla v rámci udržitelnosti partnerem projektu 

dalšího profesního vzdělávání Cesta k nové kvalifikaci. Cílem projektu je vytváření obsahu 

profesních kvalifikací gastronomických oborů. Dále byla zapojena do projektů Posilování 

spolupráce s aktéry na trhu práce, Podpory technického a přírodovědného vzdělávání 

v Olomouckém kraji (zaměřeno na elektro, realizován mini projekt Inteligentní dům), 

GASTREND (zaměřený na nové trendy v nápojové gastronomii), ŠKOLA MIXOLOGIE 

(zaměřený na techniku míchání nápojů). 

 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 nejen 

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 a INELS, 

které jsou výrobci 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. SOŠ Litovel spolupracuje s firmami: SEV Litovel, BRANO Uničov, UNEX Uničov, 

MIELE Uničov, Pivovar Litovel, Pivovar HOLBA Hanušovice, BRAZZALE GRAND MORAVIA Tři 

Dvory, HENRY CAFE a KOFOLA. Navázaná další spolupráce s Pivovarem ZUBR Přerov, 

Sladovnou Zábřeh a SUFLETTE Litovel, AQ Červenka, EXCALIBUR ARMY Šternberk. 

Minipivovary: CHOMOUT Chomoutov, Zábřeh, EXCELENT Rýmařov, FALTUS Česká Třebová. 

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. 

 

GYMNÁZUM JANA OPLETALA, Litovel 

 Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, škola zapojená do Sítě přidružených škol UNESCO 

 

 Ředitelkou školy je i nadále RNDr. Jitka Krausová, zástupcem ředitelky Radomír 

Dědek.  Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. Obory studia jsou 794K41 Gymnázium, 4leté 

denní studium (od 1. 2. 2009) a 794K81 Gymnázium, 8leté denní studium (od 1. 9. 2007). 

Škola poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Zaměření 

školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné obory.  Nabízí příjemné prostředí uprostřed 

parků, přátelskou atmosféru, zapojení do zajímavých projektů, intenzivní spolupráci s VŠ. 

Žáci mohou využívat nejen moderní vybavení, ale také výukové programy včetně 

elektronických učebnic, především v oborech biologie, fyzika, chemie, výpočetní 

technika, nezapomíná se ani na rozvoj žáků v oblasti čtenářských a jazykových 

dovedností. Ve škole je zavedeno poskytování poradenských služeb prostřednictvím 

výchovného - kariérového poradenství za využití spolupráce s úřadem práce, 

pedagogicko-psychologickou poradnou, vysokými školami a dalšími institucemi; poradce 
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pro žáky se specifickými poruchami učení; poradenství v oblasti primární prevence, kdy 

jsou využívány kontakty s protidrogovým P-centrem v Olomouci, se společností Člověk 

v tísni, s Městem Litovel i odbornými psychology; práce s nadanými a mimořádně 

nadanými studenty, kdy je využívána  spolupráce  s organizací Mensa ČR a Institutem 

pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) ČR, PřF UP Olomouc, PdF UP Olomouc 

a dalšími institucemi. 

 Díky umístění školy uprostřed parků je v jejím okolí nadstandardní prostor pro 

relaxaci, který doplňuje sportovní areál TJ Tatranu Litovel pro plážový volejbal, volejbal, 

házenou a tenis, který má škola možnost využívat. K výuce tělesné výchovy jsou také 

využívány prostory sokolovny, která je v majetku Města Litovel. V nedalekém školním 

komplexu základní školy je využívána pro výuku také plavecká třída. V areálu školy se 

nachází školní jídelna (zřizovatelem je Město Litovel), která po modernizaci nabízí velmi 

příjemné prostředí s rozšířenou nabídkou jídel. Výhodná je i dopravní dostupnost pro obce 

z nejbližšího okolí a samotnou Olomouc.  Integrovaný dopravní systém města Olomouce 

(IDSOK) zahrnuje také zónu Litovel.  

  Prioritou stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia. V průběhu vzdělávání 

se škola zaměřuje na rozvoj přírodovědné i technické oblasti gymnaziálního studia. 

Výsledkem je přetrvávající zájem absolventů o studium vysokých škol technického, 

ekonomického a přírodovědného směru. S využitím dotací i projektů evropských, krajských 

i oblíbených školních se tento zájem prohlubuje. Úspěšným ukončením nižšího stupně 

osmiletého gymnázia (kvarta) získá žák školy základní vzdělání. Absolvováním vyššího 

stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého studia získá žák střední vzdělání s maturitou. 

Europass-první jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních 

kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech 

jejich držitele-získají žáci po absolvování studia. Na webových stránkách školy www.gjo.cz 

lze najít základní i aktuální informace o škole jako celku. Jsou zde zveřejňovány veřejně 

přístupné informace, informace o přijímacím řízení, maturitních zkouškách, školním 

vzdělávacím programu a jiné dokumenty školy.  Ke komunikaci uvnitř školy slouží intranet. 

Prostřednictvím zveřejněných e-mailových adres pedagogů je možná rychlá komunikace 

se zákonnými zástupci žáků. V tomto prostředí je rovněž umožněno zákonným zástupcům 

průběžně sledovat klasifikaci svých dětí. Lze listovat knihovnou školy či nahlédnout do 

připraveného jídelníčku školní jídelny. 

 Škola nese označení Fakultní škola přírodovědecké fakulty UP Olomouc. S fakultou 

spolupracuje na didaktických průzkumech, rozvoji a vyhledávání talentů 

v přírodovědných oborech a také se podílí na přípravě budoucích učitelů přírodovědných 

oborů. Ve velké míře využívá moderní zařízení i nabízené projekty fakulty. Rozvíjí u žáků 

kompetence nejen napříč vyučovanými předměty, ale také vzájemnou úctu, toleranci, 

respekt i vztah k hodnotám. 

 Spolupráce se základními školami je jednou z priorit koncepce školy, kdy má GJO 

základní školy z Litovle a nejbližšího okolí jako partnery do projektů OPVK  z oblasti chemie, 

biologie a fyziky. Jsou pro ně organizovány sportovní soutěže, výchovné koncerty 

pěveckého sboru, jsou zváni nejen na Dny otevřených dveří, ale také na zajímavé besedy 

a vernisáže již tradičně pořádané v prostorách gymnázia. Spolupráce s Rodičovským 

http://www.gjo.cz/
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sdružením při gymnáziu (RS) je velice intenzivní díky zájmu rodičů o dění ve škole. Již více 

než 10 let škola spolupracuje se společností Člověk v tísni, realizuje aktivity s Občanským 

sdružením ADETO, British Council a studentským klubem Párátko o .s. v oblasti školních i 

mimoškolních aktivit sportovních, společenských i kulturních. Pokračuje ve spolupráci 

s významnými institucemi počínaje Muzeem v Litovli, ale také s Národním pedagogickým 

muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Zástupci žáků jsou voleni do 

Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK). Snahou je i nadále vytvářet 

programy, které podporují spolupráci školy a města, ale i regionu a školy. Jde o 

dlouhodobé kontakty kulturního i sportovního charakteru, které vrcholí zapojením žáků do 

divadelních souborů, průvodcovské činnosti, dotazníkových šetření, sportovních klání a 

mnoha dalších aktivit. 

 V 8letém studiu v nižším gymnáziu (prima – kvarta) studovalo ve školním roce 

2015/2016 108 žáků, z toho 46 chlapců a 62 dívek, 71 bylo dojíždějících.  Ve vyšším 

gymnáziu (kvinta – oktáva) 80 žáků, 28 chlapců a 52 dívek, dojíždějících bylo 52 – celkem 

188 žáků, 74 chlapců a 114 dívek a 4 letém studiu 104 žáků, 36 chlapců, 68 dívek, 

dojíždějících bylo 83. GJO celkem: 292 žáků, 108 chlapců, 184 dívek, dojíždějících 206. 

Motto Školního vzdělávacího programu: Non scholae, sed vitae discimus (Seneca). Škola 

má vytvořen vlastní ŠVP, podle kterého vyučuje ve všech ročnících obou typů studia 

v souladu schválenými RVP ZV a RVP G. Další cizí jazyk je možné volit z jazyka německého, 

francouzského, španělského a ruského. Vzdělávací obsahy oborů Geologie, Člověk a svět 

práce, Výchova ke zdraví a Informační a komunikační technologie (ICT) jsou integrovány 

v rámci zvolených vyučovacích předmětů. Nabídka volitelných předmětů: Literární 

seminář, Konverzace v anglickém a dalším cizím jazyce, Seminář z matematiky, Seminář 

z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Ekologie, Geologie, Logika, 

Společenskovědní seminář, Ekonomie, Management, Filosofie, Latina, Umění a kultura. 

Nabídka nepovinných předmětů: Sportovní hry, Pěvecký sbor, Keramický kroužek, Latina, 

Cizí jazyk aj. dle zájmu žáků.  

 Volitelné předměty pro 3. ročník – semináře: z anglického jazyka, matematiky, 

fyzikálně chemický, filosofie a přírodní věda, biologicko zeměpisný. Pro 4. ročník – seminář 

z anglického jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, filosofie a přírodní 

vědy, zeměpis.  Nepovinným předmětem je hudební výchova. Kroužek: matematický.  

 Zaměstnanci školy: V prvním pololetí školního roku vyučovalo 26 pedagogů, ve 

druhém pololetí 25, ostatních pracovníků bylo 6 (asistentka, účetní, hospodářka, školník, 2 

uklízečky).   

 Výsledky studia ve 2. pololetí školního roku 2015/2016: na nižším gymnáziu bylo 

klasifikováno 108 žáků, 47 prospělo s vyznamenáním, 58 prospělo, 3 neprospěli, průměr 

známek byl 1,59, zameškáno 5 992 hodin, všechny omluvené. Na vyšším gymnáziu 185 

žáků, 40 prospělo s vyznamenáním, 144 prospělo, 1 neprospěl, průměr známek byl 1,90, 

zameškáno 12 753 hodin, 2 neomluvené. GJO celkem: 293 žáků, 87 prospělo 

s vyznamenáním, 202 prospělo, 4 neprospěli, průměr známek 1,80, zameškáno 18 745 

hodin, 2 neomluvené. Průměr absence na žáka 63,96 hodin.  
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      Rada Olomouckého kraje pro školní rok 2015/2016 schválila otevření jedné třídy 

osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. Termín konání přijímací zkoušky v rámci 

prvního kola přijímacího řízení byl 16. dubna 2015, předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů byl 30 uchazečů. Termín odevzdání podkladů pro druhé kolo přijímacího řízení 

byl 25. května 2015. Čtyřleté studium: Termín konání prvního kola přijímacího řízení byl 

stanoven na 15. dubna 2015. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů byl 30 

uchazečů. Do osmiletého studia se přihlásilo 30 žáků, přijato bylo 28, z toho 18 dívek 

v prvním a 3 dívky ve 2. kole. Do čtyřletého studia se přihlásilo 56 uchazečů o studium, 

přijato bylo 30, z toho 16 dívek. Na základě autoremedury bylo přijato 13 žáků, z toho 6 

dívek.  

 Maturitní zkoušky: Termín konání ústní zkoušky společné i profilové části maturitní 

zkoušky stanovila ředitelka školy-pro jarní zkušební období na 16. - 20. 5. 2016. Časový 

rozvrh společné části maturitní zkoušky stanovilo MŠMT na období 2. – 11. května 2016. 

Společná část maturitní zkoušky se skládala ze dvou povinných zkoušek, a to z předmětů 

český jazyk a literatura, cizí jazyk (který se na škole vyučuje) nebo matematika. Nepovinné 

zkoušky – žáci mohou vykonat až dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo 

matematika. Profilová část maturitní zkoušky-žák koná povinně 2 zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky z některého z vyučovaných předmětů. Nepovinné zkoušky – žáci mohou 

volit maximálně dva předměty z výše uvedené nabídky rozšířené o Matematiku+. Zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí. Pro každou zkoušku konanou ústní formou je stanoveno 25 témat.  

 Ve školním roce 2015/2016 bylo k maturitním zkouškám v jarním termínu přihlášeno 

celkem 54 žáků ze třídy 4. A a oktávy. Maturitní zkoušky se konaly v termínu 16. – 20. 5., 

v podzimním termínu 12. 9. 2016. Ve třídě 4. A (27 žáků) je úspěšně složilo v jarním termínu 

25 žáků. 2 žáci neuspěli, 1 pak vyhověl přezkumu a 1 uspěl v opravném termínu na 

podzim. V oktávě uspělo všech 27 žáků. Absolventi 4. A se v počtu 22 umístili na vysokých 

školách (5 informace nedodalo), 26 absolventů oktávy na VŠ, 1 na jazykový kurz. Největší 

zájem žáci projevili o studium na Masarykově Univerzitě v Brně, VUT Brno a Univerzitě 

Palackého v Olomouci. Jeden žák byl přijat na zahraniční VŠ (Skotsko). Stále přetrvává 

zájem o přírodovědné a technické obory (cca 26 absolventů upřednostnilo tento směr 

studia). V oblasti humanitních oborů absolventi preferovali studium cizích jazyků.  

 V září Palora vzpomínkovým programem, který společně připravili stávající i bývalí 

členové sboru, oslavila 15 let své existence. V pátek 20. 11. se sbor vydal do Opavy opět 

poměřit své síly s nejlepšími středoškolskými sbory do Opavy. PS Palora v nelehké pozici 

prvního soutěžícího obhájila s přehledem stříbrné pásmo z předloňského roku. V prosinci 9. 

12. čekala repríza svátečních „Čechomorů“ na litovelském náměstí a dále pak čtyři 

koncerty České mše vánoční. Významná výročí Jakuba Jana Ryby uctila provedením jeho 

nejznámější skladby 6. 12. v Unčovicích, 12. 12. v Písařově a Zborově a v neděli 13. 12. 

v Litovli v kostele svatého Marka. V březnu PS pozval litovelskou veřejnost do auly GJO 

v Litovli na jarní koncert. Zpíval PS PALORA a japonská sopranistka Nao Higano, hrála 

klavíristka Jukiko Sawa.  Hned poté ve dnech 17. – 19. 3. zahájil sbor na Cakově přípravu 

repertoáru pro červnový výroční koncert.   
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 Projektové dny: 27. - 29. 6. 2016 „Vita Caroli“; PALORA 16 let; „Tak trochu sváteční 

shakespearovská pošta“ -  23. 9. 2015 (prof. Martin Hilský za hudebního doprovodu Daniela 

Dobiáše). K 111. výročí GJO (1904-2015) byl 5. 9. 2015 uspořádán Den otevřených dveří 

s vernisáží výstavy Sáry Saudkové, koncertem PS Palora a Kamily Sittové. Škola společně se 

Studentským klubem Párátko, o.s. 6. 5. 2016 uspořádala Majáles 2016 s průvodem, 

korunovací krále a vyhlášením Ceny krále Majálesu (blíže viz v kapitole Slavnosti). 13. 11. – 

17. 12. 2015 – výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita ve spolupráci s Armádou spásy 

Opava. 6. 6. 2016 – beseda s jadernou fyzičkou Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní 

Státního fondu pro jadernou bezpečnost. 

 Na mistrovství světa v přepisu textů na počítačové klávesnici v soutěži INTERSTENO 

se na 13.  místě umístil Štěpán Kratochvíl a v celorepublikové soutěži pak na 10. místě 

v disciplíně opis a 9. v kombinaci všech disciplín. Z významných úspěchů v soutěžích a 

olympiádách v krajských kolech: Daniel Bačovský, 2. místo ve Středoškolské odborné 

činnosti v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; Štěpán Hudeček, 6. 

místo v soputěži Matematický klokan, kategorie Student G; Kristýna Pustoměřská, 3. místo 

v Pythagoriádě; 6. místo Vojěch Juráš a 8. místo Metoděj Koupil ve Fyzikální olympiádě. 

V okresních kolech: Michaela Květoňová, 2. místo v Olympiádě českého jazyka; Lukáš 

Putna, 3. místo ve Fyzikální olympiádě, kategorie G Archimediáda; Michal Zajíček, 3. místo 

v soutěži Matematický klokan, kategorie Student. Na XXVII. ročníku běhu Po stopách Jana 

Opletala a Memoriálu Jiřího Vaci se žáci GJO umístili na 3. a dorostenci na 2. místě.        

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA, Palackého 938  

Od 1. 8. 2015 byla vedením školy pověřena Mgr. Marcela Opletalová jako statutární 

zástupce a do funkce ředitelky jmenována k 1. 12. 2015. Školské zařízení zaměstnávalo 

k 31. 12. 2016 celkem 26 pracovníků, z toho 7 učitelů, 11 vychovatelů a 8 pracovníků 

provozu. 

 Školní rok 2015/2016 byl ukončen s celkovým počtem žáků 41, z toho 28 v ZŠ 

praktické, 5 žáků v ZŠ speciální a 8 žáků v ZŠ. Škola měla 5 tříd, všechny s oddělením.  

Školní družina nebyla zřízena. Dětský domov měl k 31. 8. 2016 ve stavu 20 dětí (kapacita 

DD je 24 lůžek). Na DD pracovaly 3 rodinné skupiny. Děti jsou ve věku 2 roky – 20 let. ZŠ při 

zdravotnickém zařízení Vojtěchov při ozdravovně ukončila svoji činnost, je požádáno o 

výmaz z rejstříku škol. Vzhledem ke změně legislativy (novela „školského zákona od 1. 9. 

2016) odešlo 8 žáků školy do „běžných“ ZŠ. 

Ve školním roce 2015/2016 se v ZŠ praktické (ZŠP) žáci I. stupně ZŠP vzdělávali podle 

Školního vzdělávacího programu (ŠVP) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání a od 3. ročníku je zařazena výuka cizího jazyka – 

angličtina – v rozsahu 3 hodiny týdně. V ZŠP žáci II. stupně ZŠ praktické vzdělávali podle 

ŠVP zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – 

příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením.  Žáci ZŠ speciální byli vzděláváni podle 

ŠVP zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠ speciální. V 6., 7., 8. a 9. 

ročníku ZŠP je v rámci ŠVP zařazena výuka cizího jazyka – angličtiny – v rozsahu 1 hodina 

týdně. Volitelné předměty nebyly ustanoveny. 
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Na konci školního roku 2015/16 prospělo s vyznamenáním 8 žáků, 26 žáků prospělo 

a 7 žáků neprospělo. Bylo zameškáno celkem 3177 hodin, z toho 3116 omluvených ( na 

žáka 76) a 61 neomluvených hodin (Ø na žáka 1,488). Bylo uděleno 10 pochval, 7 

napomenutí TU, 6 důtek TU a 1x 3. stupeň z chování. Celkem vycházeli 4 žáci z 9. ročníku a 

1 žákyně z 10. ročníku ZŠS. Tři žáci 9. ročníku byli přijati na zvolený učební obor. Jeden žák 

9. ročníku ZŠP a 1 žákyně 10. ročníku ZŠS nebudou pokračovat ve studiu. 

 V říjnu 2015 byly vymalovány 2 třídy ZŠ. V jedné třídě bylo položeno linoleum. 

V témže termínu proběhla oprava omítek ve vstupních prostorách školy a v chodbě 

v přízemí. V období vánočních prázdnin byly tyto prostory vymalovány. V červnu 2016 byla 

do jedné třídy ZŠ nainstalována interaktivní tabule, s ohledem na bezpečnost žáků 

vyrobeno a zabudováno zábradlí u schodů vedoucích do cvičné kuchyně. Výměna oken 

byla realizována v srpnu 2016, financovalo ji město Litovel jako vlastník budovy. Na 

dětském domově byly v červnu opraveny schody ke vchodu do budovy ze dvora, 

současně bylo opraveno zábradlí u schodů a byl také vyměněn plynový ohřívač vody. 

V červenci byla z investičního fondu provedena výměna popraskané dlažby ve školní 

jídelně. Z důvodu nárůstu počtu dětí ubytovaných na DD bylo nutné doplnit ložnice 

nábytkem a dalším vybavením. 

  Ze sportovních soutěží: Žáci se zúčastnili Běhu Litovelským Pomoravím, Dopravní 

soutěže mladých cyklistů a školního, okresního i krajského kola Atletického čtyřboje žáků ZŠ 

praktických. Z dalších akcí: Mikulášská nadílka, Den otevřených dveří, návštěva 

divadelního představení („O kocouru Mikešovi“, „Když je v pekle neděle“, „Čertův švagr“), 

projektové dny: („Ježčím krokem celým rokem“, „Na ptačím krmítku“), Den dětí (turistická 

vycházka do Sobáčova a turnaj v plážovém volejbale). Zapojení do výtvarných soutěží 

„Krkonoše očima dětí“, „Kniha a já“, „Kniha ti sluší“, „Rozesmátý svět“, „Máme rádi 

přírodu“, „Cestou dvou bratří“ a také „Hurvínkovy narozeniny“. 

 DD nabízí dětem široké pole působnosti pro účelné využití jejich volného času. Děti 

se během roku zúčastnily velkého množství akcí pořádaných různými subjekty. Jsou to 

sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi z jiných dětských domovů, 

karnevaly, diskotéky apod.: „Sestřel plechovku, zasáhni terč“ (14. 11.); výroba prezentace 

na výstavu „Nejkrásnější Vánoce“ v DDM Litovel (listopad); vánoční bruslení a nákupy; 

Štědrý den, Silvestr, Ledová neděle, ozdravný pobyt na Karlově 15.–19. 2.; účast na 

přátelském utkání před mistrovstvím světa v hokeji Česko – Kanada (3. 5.); Bouzovská 

třicítka (14. 5.); Zvířátka, kam se podíváš (Flora Olomouc); Arboretum Bílá Lhota (2. 7.), 

Mladečské jeskyně (16. 7.); výlet do Hanáckého skanzenu Příkazy (19. 7.); Gulášfest 

v Července (27. 8.).  

 Zprávu podala Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka školy 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL, Jungmannova 740 

 Oproti loňskému roku nedošlo k žádným změnám v údajích o škole nebo v její 

charakteristice.   Výuku hudebního oboru zajistilo celkem 24 vyučujících, výtvarný obor 

vyučovali dva vyučující. Provozní zaměstnanci ve škole byli do konce listopadu účetní a 

školník-uklízeč, od prosince se funkce školníka-uklízeče rozdělila na školníka a uklízečku. 

 Žáci ZUŠ byli zapsáni v těchto studijních zaměřeních/předmětech: akordeon, 

baskytara, bicí, housle, keyboard, klarinet, kontrabas, kytara, klavír, příčná flétna, saxofon, 

zobcová flétna a zpěv. V rámci kolektivní výuky žáci hrají v komorních seskupeních a 

různých souborech, největší soubory patří do bicího a do dechového oddělení. Nově se 

vyučuje od září 2016 předmět hudební soubor, kde žáci zpívají i hrají. K hudebně-

teoretickým předmětům patří hudební nauka. Počet žáků zapsaných ke studiu k 30. 9.: 376 

- hudební obor 308, výtvarný obor 68. Na jaře roku 2016 došlo k velké vnější opravě a 

zateplení štítů budovy školy. Opravu financoval Olomoucký kraj a stála bez mála 800 tis. 

Kč.  

Aktivita a reprezentace školy na veřejnosti 

  Klavírní oddělení: Viktorie Zapletalová získala 3. cenu na únorové prestižní soutěži 

Beethovenovy Teplice a následně 2. cenu na mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava.  

Žákyně se účastnila dvou klavírních kurzů a byla oceněna představiteli města Litovle jako 

„Litovelská naděje“. Další žáci reprezentovali školu ve čtyřruční hře a na Krajské přehlídce 

talentovaných klavíristů.  

 Keyboardové oddělení: žáci ve hře na keyboard byli nejúspěšnější reprezentanti 

školy, a to nejen velkým počtem soutěžících, ale také svými postupy z okresního kola přes 

krajské až do ústředního. Pořadatelsky hostila škola Krajské kolo soutěže ve hře na 

elektronické klávesové nástroje. Z celkového počtu jedenácti postupujících žáků 

z Olomouckého kraje do ústředního kola, patřilo sedm žáků do ZUŠ Litovel. Zvláštní ocenění 

za pedagogickou činnost dostala Hana Kaštanová a Jiří Kovář. V Olomouckém kraji patří 

naše škola ke špičce v oblasti elektronických klávesových nástrojů. Sedm soutěžících, kteří 

školu reprezentovali ve dnech 28. 4. – 1. 5. v ústředním kole ve Františkových lázních, 

přivezlo celkem šest stříbrných ocenění. Jde o Kateřinu Jarošovou, Veroniku Kočí, Richarda 

Kunsta, Michala Jonáše, Kateřinu Buchtovou a Vojtěcha Juráše. Nejcennější zlaté pásmo 

Michala Zavadila bylo navíc korunováno absolutním vítězstvím ve své kategorii. Kateřina 

Jarošová a Veronika Kočí navíc získaly zvláštní ocenění. Učitel Jiří Kovář byl oceněn za 

dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost. Dalším velkým úspěchem pro školu se stala 

výborná umístění žáků na mezinárodní soutěžní přehlídce ZUŠ Slovenské a České republiky 

v sólové  

a komorní hře na keyboard, která se konala 22. března v Povážské Bystrici. Žáci Jiřího 

Kováře získali jedno stříbrné pásmo, tři zlatá pásma a absolutní vítězství ve své kategorii 

v sólové hře. Vyučující Jiří Kovář byl taktéž oceněn. 
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 Dechové oddělení: Miniband složený ze starších žáků školy měl svůj poslední rok 

v tomto „zralém“ seskupení. Pod vedením Martina Pánka dosáhl vysoké úrovně. 8. června 

odjel koncertovat do ZUŠ v Chocni a v Litovli se opětovně představil na náměstí v rámci 

velkých oslav nazvaných Hanácké Benátky. Sezónu završil hodinovým koncertem na 

litovelské loděnici. Na podzim zahráli mladší žáci, kteří postoupili od září do staršího 

Minibandu, na akci pořádané MAS na pevnůstce v Křelově. 

Oddělení bicích nástrojů pod vedením Viktora Korduljaka zaznamenává 

každoročně řadu úspěchů díky souborům Little Sticks, Crazy Sticks a Ladies Mallets. 

Soubory vystoupily na všech významných akcích školy, dále na plese agentury BAVI, na 

dvou samostatných koncertech bicích nástrojů nebo na přehlídce bicích nástrojů v 

Prostějově. Od září roku 2016 zanikl nejstarší soubor Solo Sticks odchodem absolventů. 2. 

září odehrál soubor Crazy Sticks koncert na Setkání starostů Olomouckého kraje 

v Čechách pod Kosířem za přítomnosti hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila. 

 Výtvarný obor doznal řadu změn. Vyučující Svatavu Hoffmannovou vystřídala od 

prosince Jolana Lažová a Michaelu Petřek Linhartovou od února Timotej Blažek. Paní 

učitelka Petřek Linhartová ještě po svém odchodu nechala vydat katalog projektu 

s názvem Židle a uspořádala tuto tematickou výstavu.  Noví učitelé uskutečnili exkurzi do 

Prahy dne 1. 4. 2016, kde s žáky navštívili Veletržní palác Národní galerie, aby viděli 

umělecká díla sbírek 20. století a výstavu Alfonse Muchy Slovanská epopej. K moderním 

počinům výtvarníků patří správa a pravidelná aktualizace stránek výtvarného oboru ZUŠ 

na Facebooku. Zveřejnění prací žáků tak sleduje značné množství žáků, rodičů, přátel 

školy, absolventů a učitelů. Timotej Blažek připravil žákyně rozšířeného studia k přijímacím 

zkouškám na umělecké školy. Všechny žákyně byly úspěšně přijaty. 

Zpracovala: Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ, příspěvková organizace 

  Vedení pedagogického sboru je beze změn. Všechny pedagogické pracovnice 

jsou kvalifikované, dvě pracovnice vystudovaly předškolní pedagogiku v bakalářském 

programu na pedagogické fakultě vysoké školy (v současné době jsou na mateřské 

dovolené), zastupující učitelky jsou Lucie Benešová a Marie Vaňáková, pozici asistenta 

pedagoga na MŠ Kollárova vykonává Ing. Jana Kořalková u dvou chlapců 

(Aspergerovův syndrom a mentální postižení). Na MŠ Gemerská vykonává funkci asistenta 

pedagoga Kateřina Vařeková u tří chlapců (autismus, vývojová porucha chování a 

odklad školní docházky).  

 MŠ Gemerská má 5 tříd, 118 dětí a MŠ Kollárova 2 třídy, 44 dětí. Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je realizován ve Školním vzdělávacím 

programu s názvem „Hrajeme si spolu“ a následně pedagogy rozpracován na Třídní 

výchovné programy. Od 1. 9. 2016 nabyl účinnosti upravený Rámcový program pro 

předškolní vzdělávání doplněný o Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

(systém péče a podmínky vzdělávání o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními). 
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 Akce školy – výlety MŠ Kollárova: IN LINE centrum (Loděnice v Litovli) a návštěva 

včelína; MŠ Gemerská: návštěva daňčí obory v Litovli, Sítotisku Červenka (vláčkem), 

Olympijské sportování na hřišti na Července a Večerníčkovo putování na hradě Bouzov. 

 Akce MŠ Gemerská: Sněhulákový den, Ledové království, Masopust v MŠ, návštěva 

ZŠ Jungmannova a Vítězná, Ovečkový den, velikonoční nadílka, koncert v ZUŠ, dopravní 

soutěž v MŠ, dopravní hřiště (předškolní hřiště), besídky ke Dni matek, Dětský den na 

zahradě, Barevný týden, Tvořivé pokusy, ukázka dravých ptáků (stadion v Litovli), Pasování 

školáčků, Mikulášská nadílka, divadlo v MŠ (5x) a divadlo na Záložně (MK Litovel 2x). 

 Akce MŠ Kollárova: návštěva ZŠ Jungmannova a Vítězná, besídka ke Dni matek, 

Barevný týden, ukázka dravých ptáků (stadion v Litovli), dopravní hřiště (předškolní děti), 

výstava holubů v Litovli, divadlo v MŠ (10x), divadlo na Záložně (MK Litovel 3x), Pasování 

školáčků a Mikulášská nadílka. 

 Reprezentace školy: článek v Litovelských novinách, výstavy výtvarných prací 

Podzimní krása, Velikonoce, Vánoce (pořádal DDM v Litovli), pěvecké vystoupení dětí při 

rozsvěcování vánočního stromu, vánoční pěvecké vystoupení pro Seniorklub v Litovli (MŠ 

Gemerská). V rámci ŠVP proběhla výuka plavání 5-6 letých dětí (bazén ZŠ Vítězná). 

Výtvarné práce dětí na výstavách Podzimní krása, Velikonoce a Vánoce pořádané DDM 

Litovel byly oceněny. 

Zprávu podala: Irena Blektová, ředitelka školy 

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK, Vítězná 

 Jde o školskou právnickou osobu s celodenním pravidelným provozem a 

stanovenou kapacitou 50 dětí ve 2 homogenních odděleních. Zřizovatelem je 

Arcibiskupství olomoucké, Biskupské náměstí 1, Olomouc. Ředitelkou školy je BcA. Anežka 

Kološová; učitelkami Květoslava Adamcová, Ilona Vysloužilová, Bc. Hana Češková; 

asistentem pedagoga Bc. Marie Lišková a hospodářkami Kateryna Fialová a Andrea 

Svobodová. 

 Třídu Motýlků (starší děti) navštěvovalo školní rok 2015/2016 25 dětí. Vedly je učitelka 

Hana Češková a Anežka Kološová. O úklid a výdej stravy se starala paní Andrea 

Svobodová. Ve třídě Broučků (mladší děti), do které chodilo 48 dětí a od ledna o dvě děti 

více, působily učitelky Ilona Vysloužilová a Květoslava Adamcová, spolu s paní provozní, 

Katerynou Fialovou. V lednu se k nim díky dotaci MŠMT i sponzorskému daru místní firmy 

Krazzer, s.r.o. připojila asistentka pedagoga Marie Lišková.  

Mateřská škola zajišťuje dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, 

které vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem dětí. Prostory mateřské školy jsou 

vesele vymalovány, prostorové uspořádání je průběžně upravováno dle potřeb a zájmů 

dětí.  Je vybavena poměrně novým dětským nábytkem, který je výškově přizpůsobený 

dětem, tělocvičným nářadím, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí 

odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Na 

budovu mateřské školy navazuje rozlehlá zahrada, která je vybavená pískovištěm, 

průlezkami, altánkem a dalšími potřebnými pomůckami, které umožňují dětem rozmanité 
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pohybové a jiné aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují 

bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

Školní vzdělávací program CMŠ je sestaven ze čtyř výchovně–vzdělávacích celků, 

integrovaných bloků.  Jednotlivé bloky ŠVP jsou zaměřeny na seznamování dětí s přírodou, 

se změnami v přírodě, které sebou přináší změny ročních období, seznamování s některými 

typickými znaky jednotlivých ročních období, seznamování s flórou a faunou typickou pro 

naše podnebí, ale i flórou a faunou exotickou. Vzdělávací program školky 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. Také motto 

programu „Buďte světlem světa a solí země“ má děti nejen provázet po celý rok, ale také 

motivovat k tomu, aby se staly dobrými lidmi a svědky Kristovy lásky pro druhé. Nově byly 

do ŠVP zařazeny také dva projekty, zaměřující se na Křesťanskou a Environmentální 

výchovu, které prolínají celoroční výchovně–vzdělávací činnosti. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, Charitou, Mateřským centrem 

Rybička, Městem Litovel, Místní akční skupinou, pracovníkem BOZP a odborníky 

poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích 

problémů dětí. Škola během roku dále spolupracovala s Římskokatolickou farností Litovel, 

s Městským klubem Litovel, se základními školami s ekologickým centrem Šargoun, ale 

především s rodiči dětí. 

  Akce během roku 2016: Tři králové v MŠ, ZŠ Litovel - S večerníčkem z pohádky do 

pohádky – pro předškoláky, sférické kino ve školce, Muzeum Litovel Puzzlemánie (leden); 

karneval ve školce (únor); návštěva kostela v Litovli - Křížová cesta, velikonoční tvoření ve 

třídě Broučků (březen); výlet do lesa, dopravní hřiště, MiniZOO dopoledne na školní 

zahradě (duben); návštěva knihovny, besídka pro maminky, Arcibiskupský palác 

v Olomouci - Co je za dveřmi?, návštěva ZUŠ v Litovli (květen); výlet do Vyškova, 

rozloučení s předškoláky, sportovní odpoledne pro tatínky, mše svatá k ukončení školního 

roku (červen). 

Školní rok 2015/2016 lze hodnotit jako úspěšný. Velmi pozitivně přijal pedagogický 

kolektiv, ale také děti a rodiče, nové projekty Školního vzdělávacího programu zaměřené 

na křesťanskou a environmentální výchovu.  

Informace poskytla: BcA. Anežka Kološová, ředitelka Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA FRIŠTENSKÉHO, Gustava Frištenského 

 Příspěvková organizace, jejíž ředitelkou je i nadále Zdena Zmundová, má 2 

odloučená pracoviště -  Čihadlo 862 a Unčovice 111.  

 V MŠ Frištenského je pedagogický sbor je beze změn a zapsáno bylo 42 dětí ve 

dvou odděleních. V budově školy probíhaly obvyklé udržovací práce, pokračovala 

částečná výměna nábytku ve třídě a šatně a proběhla oprava herních prvků i brány na 

školní zahradě. V MŠ Unčovice i nadále pracuje jako vedoucí učitelka Helena Pavlíčková, 
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druhou   učitelkou je paní Ptáčníková. Zapsáno bylo 27 dětí v jednom oddělení. Byly 

dokoupeny některé hrací prvky na školní zahradu, dokončena oprava terasy. Do herny 

zhotoven další nábytek a vybudována nová přístupová cesta pro dovoz stravy až 

k budově školy. V MŠ Čihadlo i nadále zastává funkci vedoucí učitelky Marie Mikešová, 

dalšími učitelkami byly Miroslava Tchírová a Jana Smýkalová. Zapsáno bylo 45 dětí ve 

dvou odděleních. Byla provedena celková rekonstrukce obou sociálních zařízení, 

dokoupen další nábytek do třídy a opraveny některé zahradní hrací prvky. MŠ se 

pravidelně zúčastňují akcí Městské knihovny-dodávají výtvarné práce dětí na výstavy a 

soutěže. Každá MŠ má vlastní aktivity a akce ve spolupráci s rodiči. 

Zprávu podala Zdeňka Zmundová, ředitelka školy 

ŠKOLNÍ JÍDELNA, Studentů  

  Příspěvková organizace, zřizovatelem je město Litovel. Hlavní účel a předmět 

činnosti je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 107/2005 

Sb., o školním stravování; předmětem činnosti organizace je zajištění stravování dětí, žáků 

a studentů a také vlastních zaměstnanců v souladu s platnými předpisy. Okruhy 

doplňkové činnosti: organizace je oprávněna provozovat závodní stravování 

zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení vymezené 

vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě a je oprávněna 

provozovat hostinskou činnost. 

  V organizaci pracuje 13 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr: ředitelka Bc. Irena 

Halířová; ekonom Bc. Nantlová Markéta; pokladník Bartoňová Markéta; vedoucí 

kuchařka: Věra Tichá, 5 kuchařek a 4 provozní pracovnice. Školní jídelna vykazovala k 31. 

10. 1253 zapsaných strávníků, z toho dětí, žáků, studentů a vlastních zaměstnanců 1042. 

Ve školním roce 2015/2016 bylo uvařeno 194 000 obědů, 59 000 přesnídávek a 52 000 

svačin. Školní jídelna připravuje jídla na 14 výdejních míst. Doplňková činnost nabízí 

stravování cizím strávníkům přímo v prostorách jídelny, nebo s možností rozvozu stravy po 

Litovli i jejím okolí, a zajišťuje stravování při různých sportovních a společenských akcích. 

Nabízí kompletní gastronomické služby jak v prostorách jídelny, tak mimo ni, pro mateřské 

školy Frištenského, Čihadlo, Gemerská I., Gemerská II., Kollárova, Unčovice, Nasobůrky, 

Červenka, Svatojánek 1 a Svatojánek 2; ZŠ Nasobůrky, Jungmannova a Červenka; SŠ – 

GJO. Cizími strávníky jsou Charita Litovel, Charita Uničov, zaměstnanci škol a školských 

zařízení a cizí strávníci stravovaní ve ŠJ nebo s možností odběru do jídlonosičů ve ŠJ či 

s rozvozem až do domu. 

  Ceny stanovené pro děti, žáky a studenty od 1. 1. 2016 (finanční norma na 

potraviny): 3-6 let 15 Kč, 7-10 let 21 Kč, 11-14 let 24 Kč, 15 a více 30 Kč; MŠ celodenní 32 

Kč, přesnídávka 9 Kč, svačina 9 Kč. Ceny pro cizí strávníky: u stolu 69 Kč, dovoz individuální 

72 Kč, dovoz hromadný 70 Kč, jídlonosič 66 Kč.   

Zpracovala Bc. Irena Halířová, ředitelka ŠJ     
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31. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL   

 Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj a ředitelkou Mgr. 

Jana Chmelařová. Do sítě škol a školských zařízení byl zapsán 24. 5. 1996. 

 Hlavním účelem zřízení Domu dětí a mládeže Litovel (DDM Litovel) je poskytování 

zájmového vzdělávání. Nabízí široké spektrum zájmových aktivit pro děti, mládež a 

dospělé, včetně seniorů. DDM Litovel neposkytuje stupeň vzdělání. Cílem nabízených 

aktivit je smysluplné využití volného času, rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí 

účastníků.  Mimo hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat jako doplňkovou 

činnost pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný 

provoz; mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské 

činnosti, ubytovací služby a pronájem a půjčování věcí movitých.  Doplňková činnost je 

vykonávána za účelem zlepšení hospodářského výsledku a tyto zisky jsou používány k 

dofinancování hlavní činnosti organizace. 

 Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností 

se zaměřením na různé oblasti a je možné ho uskutečňovat několika formami. Pravidelná 

výchovná, vzdělávací a zájmová činnost spočívá ve vytvoření nabídky zájmových útvarů 

a v jejich realizaci. Množství a pestrost nabídky pravidelné zájmové činnosti se řídí 

poptávkou ze strany veřejnosti, škol a prostorovými a personálními možnostmi.  Jde o 

několik tematických oblastí: dramatická a literární výchova, hudební výchova, jazyková 

výchova, přírodověda, taneční výchova, technika, tělovýchova a výtvarná výchova. 

Kromě těchto oblastí zájmových činností provozuje DDM také klubové činnosti, dětem s 

problematickou výslovností poskytuje možnost nácviku správné výslovnosti v 

logopedických chvilkách.  

 Největší počet a nejlépe obsazené byly jako každoročně taneční a přírodovědné 

kroužky. Počítačová učebna je kromě počítačových kroužků využívána i jazykovými 

kroužky.  

Kroužky v okolních obcích, kam dojíždějí zaměstnanci, probíhají v základních nebo 

mateřských školách. Ve školním roce 2015/2016 se konaly kroužky v Unčovicích (keramika), 

Senici na Hané (taneční kroužek), v Těšeticích (taneční kroužek), v Nasobůrkách 

(přírodověda a keramika), v ZŠ Červenka – (dva kroužky angličtiny, jeden kroužek 

aerobiku a dva kroužky pohybových her) a nově také v ZŠ Haňovice (kroužek 

pohybových her, aerobiku a keramiky). 

 Taneční soubory Kaster a Trips se účastnily mnoha soutěží v Olomouckém kraji i v 

celé republice a byly úspěšné, dovezly mnoho ocenění. Letos se TS Kaster poprvé zúčastnil 

prestižní taneční soutěže MIA FESTIVAL, odkud si dovezl umístění na 4. a 5. místě. Mimo to 

taneční soubory často vystupují při různých akcích, ať už pořádaných DDM, městských, 

obecních či jiných. 

 V roce 2016 zazářil také kroužek radioelektrotechniky, kde jeden z účastníků v 

kategorii Ž1 vyhrál 1. místo v krajském kole soutěže v radiotechnice, a z mistrovství ČR, 

konaném v Rožnově pod Radhoštěm, si v kategorii Ž1 přivezl 2. místo. Za reprezentaci a 

takto významné umístění obdržel také ocenění Litovelská naděje. Již poněkolikáté se ale 
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nepodařilo otevřít kroužek modelářů, a také některé nověji nabízené kroužky se neujaly  

(například geocaching). Naopak nově se v nabídce ujaly zájmové kroužky realizované v 

ZŠ a MŠ Haňovice.    

 Velká pozornost byla věnována velkým akcím. Již tradičně největší a nejúspěšnější 

byla březnová taneční soutěž „O erb města Litovel“ s obrovským počtem soutěžících i 

diváků.  

Některé akce jsou pořádány pro celé rodiny, jiné přímo pro určitý věk, popřípadě 

pro děti a mládež bez určení věku. Jsou to například o jednodenní výlety za zajímavostmi 

a zábavou při různých příležitostech nebo vánoční besídka a rozlučka  se školním rokem, 

kde se zapojují také rodiče dětí, které navštěvují taneční kroužky, vystoupení tanečních 

kroužků na různých akcích v regionu, tradiční pečení perníčků, drakiáda, puzzliáda, den 

dětí  aj.  

 V oblasti přírodovědy jsou to víkendové procházky do přírody (procházky 

Litovelským Pomoravím, za bobry kolem Oskavy), návštěvy trhů terarijních zvířat, setkání 

chovatelů terarijních zvířat, výlety do zoo, pořádání podzimního a jarního kola výstavy 

domácích mazlíčků, Minizoo pro veřejnost, pro ZŠ i MŠ. Proběhlo také několik besed o 

zvířatech ve spolupráci se školami a školkami, při těchto besedách pomáhají také děti z 

našich chovatelských kroužků. Mladí chovatelé tak získávají trvalé dovednosti a návyky při 

manipulaci se zvířaty, a možná jednou v budoucnu také pro práci s dětmi. 

 Ve školním roce 2015/2016 se DDM zapojil do jarní úklidové akce v rámci celostátní 

kampaně „Ukliďme Česko“. Koryto řeky Moravy, přírodu Litovelského Pomoraví i okolí škol 

uklízeli žáci a studenti Gymnázia Jana Opletala Litovel, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ 

Jungmannova Litovel a MŠ a ZŠ Nasobůrky. Koordinaci činnosti prováděl za školy Dům dětí 

a mládeže Litovel.  

 Výuka dopravní výchovy žáků 4. ročníků škol v litovelském regionu pokračovala i v 

tomto školním roce. Je rozdělena na praktickou a teoretickou část a ukončena zkouškou. 

Úspěšní žáci dostávají průkaz cyklisty.  Vzdělávání v oblasti dopravní výchovy probíhá ve 

spolupráci s koordinátorem BESIP v Olomouckém kraji a dále za podpory města Litovel a 

Městské policie Litovel na dopravním hřišti a na základních školách v mikroregionu 

(Jungmannova, Vítězná, Haňovice, Cholina, Skrbeň, Vilémov, Luká, Senice na Hané, 

Červenka, Nasobůrky a Střeň).  

 Soutěže pořádané DDM Litovel: Dívka roku – soutěž krásy pro dívky od 13 do 16 let; O erb 

města Litovle – taneční soutěž; Jarní karneval; O zlatou rybičku; Dopravní soutěž mladých 

cyklistů (základní kolo); výtvarné soutěže a výstavy Podzimní krása, Velikonoční a Vánoční 

výstava; pěvecká soutěž Litovelský skřivánek; recitační soutěž; přírodovědná soutěž 

vyhlašovaná MŠMT Zlatý list (místní kolo); soutěž Máme rádi zvířata. 

 Spontánní aktivity jsou nabízeny ve Skateparku, který se nachází v areálu DDM na 

Staroměstském náměstí. Skatepark je otevřen denně, i o víkendech. Vystřídá se zde 20 - 50 

dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemž převažuje mládež od 10 let výše. Město Litovel se 

stará o revize a následné opravy překážek. Hřiště je využíváno k jízdě na skateboardu 

nebo na free-style kolech, stále častěji také na koloběžkách. V období od prosince do 
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ledna je hřiště otevřeno od pondělí do pátku jen v době, kdy probíhá činnost v kroužcích 

a kdy je areál otevřen, a to z důvodu chladného počasí a námraz. 

 Dětem i mládeži nabízí DDM využívání otevřeného klubu. Klub je nyní umístěn 

celkem nevhodně ve dvou klubovnách Městského klubu Litovel ve druhém poschodí. V 

průběhu školního roku 2015/2016 klub začaly ve zvýšené míře navštěvovat děti z jiného 

sociokulturního prostředí.    

V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit spolupracuje DDM  již mnoho let s 

komisí prevence kriminality Rady města Litovel a Městskou policií Litovel a  letos i  s terénní 

pracovnicí organizace Člověk v tísni, o.p.s. Děti také mají možnost si zde za pomoci 

vedoucích nebo starších kamarádů udělat úkoly do školy. Docházejí sem i v době mezi 

vyučováním a kroužky nebo odjezdem autobusů a vlaků. Nově projevily zájem o 

skupinovou návštěvu kluboven také školní družiny.  

 Práce s talentovanými dětmi má dobré výsledky. Některé děti jsou velmi aktivní a 

úspěšné ve více oblastech, jiné jsou zaměřeny úzce na jeden zájem, ve kterém vynikají.  

Děti z tanečních kroužků úspěšně reprezentují na tanečních soutěžích a velmi dobře se 

umísťují. Kvalitní práce interních i externích vedoucích je vidět na těchto výsledcích. 

Nabídky na doučování angličtiny využily 4 děti a doučování matematiky 1.  

 Ve školním roce 2015/16 bylo pořádáno celkem 13 pobytových akcí, táborů a 

příměstských táborů, které probíhaly během krátkých prázdnin ve školním roce i o letních 

prázdninách na naší základně v Cakově nebo přímo v Litovli, ale také ve Starých 

Hamrech nebo na Václavově. Šesti příměstských táborů se zúčastnilo 97 dětí, sedmi 

pobytových táborů nebo akcí se zúčastnilo celkem 245 dětí.  

  Integrace se stala běžnou součástí práce a integrovány jsou děti z rodin a z 

dětského domova. Do kroužku angličtiny dochází již mnoho let klient ÚSP Nové Zámky – 

Rybníček. 

 Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímáni do těch táborů, kde 

je to možné, ale děti se specifickými vzdělávacími potřebami z rodin a z litovelského 

dětského domova jsou již samozřejmostí. I v tomto školním roce se podařilo z dotace 

města Litovel a prostředků Ministerstva vnitra uspořádat tábor pro 22 dětí ze 

znevýhodněného prostředí s názvem „Prázdninový pobyt“ LT Staré Hamry a dalších 18 dětí 

se zúčastnilo i jiných pobytových táborů. Většina z nich by se bez takovéto finanční 

pomoci nikdy na tábor nedostala.  

  DDM Litovel se aktivně se podílí na životě města Litovel při kulturních a 

společenských událostech (Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, adventní akce) a 

kroužky buď na těchto akcích vystupují, nebo se podílejí na tvorbě části programu.  Mezi 

oblasti spolupráce s městem Litovel patří spolupráce s odborem školství, kultury a sportu při 

MěÚ Litovel vyjednána výměna oken na budově DDM Komenského, obnova 

vodorovného dopravního značení na dopravním hřišti a oprava potrhaného plotu kolem 

Skateparku.  
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 Mgr. Jana Čekelová, ředitelka Domu dětí a mládeže Litovel v letech 1998-2015, 

ukončila svůj pracovní poměr v DDM odchodem do důchodu k 31. 8. 2015. Od září 2015 

byla pověřena zastupováním statutárního orgánu v plném rozsahu Šárka Grunová, Dis., 

která v této své funkci setrvala do 18. 12. 2015, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. 

Novou ředitelkou byla od 1. 1. 2016 jmenována usnesením rady Olomouckého kraje č. 

UR/82/60/2015 ze dne 26. 11. 2015 Mgr. Jana Chmelařová. Od 1. září byla přijata Bc. Eva 

Mariánková na 0,5 úvazku jako pedagog volného času. K 31. 12. 2015 ukončil svůj 

pracovní poměr správce STZ Cakov Josef Hlavinka, poté byla uzavřena pracovní smlouva 

s novou správcovou STZ Cakov Marcelou Kalábovou. V roce 2016 pracuje v DDM Litovel 7 

pedagogů volného času, 5 provozních zaměstnanců a 11 externích pracovníků na 

základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v hlavní nebo 

doplňkové činnosti. 

Zprávu podala Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel 

 

32. MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

Výpůjční činnost MěK Litovel s pobočkou ve Vísce: počet výpůjček 47 704, 

registrovaní čtenáři 1 658 z toho 690 dětí do 15 let, fyzické návštěvy-celkem 20 822 

návštěvníků, (18 822 + 1 188 uživatelů internetu + 812 osob se účastnilo kulturních a 

vzdělávacích pořadů). Značně se zvýšil počet virtuálních návštěvníků knihovny, tedy těch, 

kteří si prohlíželi webovou stránku knihovny, hledali v on-line katalozích či vzdáleně 

spravovali své uživatelské konto – na 12 588 návštěv za rok. Pro uživatele bylo zajištěna 

prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zapůjčení 87 požadovaných knih z jiných 

knihoven. Pokračuje trend nastoupený v předchozích dvou letech, kdy uživatelé 

odcházejí z knihovny s menším počtem půjčených dokumentů. Dalším faktorem, který snížil 

počet výpůjček a fyzických návštěv, byla rozsáhlá uzavření knihovny – na měsíc bylo 

zavřeno oddělení pro děti z důvodu sanace vlhkých omítek a týden byla zavřena celá 

knihovna, protože probíhala pravidelná pětiletá revize knihovního fondu. 

  Městská knihovna 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 2016 registrováno 122 

čtenářů, z toho 20 do 15 let, v nich bylo evidováno 5190 výpůjček, místní knihovny 

navštívilo 1 438 návštěvníků a z toho s internetem pracovalo celkem 305 uživatelů. 

 Knihovní fond MěK+Víska+MK v místních částech: nákup a dary-přírůstek 1 746 

svazků, z toho pro pobočky bylo pořízeno 148 sv., tj. dary, nákupy a převody svazků 

z krajských nákupů z programu regionálních funkcí. Náklady na nákup knih celkem činily 

276 626 Kč, z toho 5 250 pro pobočky MěK (10 poboček kromě Vísky); rabat 14 3843 Kč, tj. 

průměrná sleva 34,2 %. Z celkové částky bylo vynaloženo na nákup periodik 21 701 Kč, z 

toho místním knihovnám byla zakoupena periodika za 4 758 Kč. Pokračovalo se v nákupu 

audioknih, knihovna nyní vlastní 76 svazků. Audioknihy našly v knihovním fondu uplatnění 

nejen u uživatelů se zrakovým omezením. Úbytek knihovního fondu za rok 2016 

Litovel+Víska jej 2 655 svazků.  Knihovní fond MěK+Víska tvoří k 31. 12. 2016 celkem 29 020 

knih, ve Vísce je čtenářům k dispozici ještě navíc 177 svazků z výměnných souborů. Ostatní 
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pobočky mají k dispozici 10 480 svazků základního fondu a 3 017 sv. zapůjčených z 

výměnných fondů z programu regionálních funkcí. 

 Kulturní pořady a informační výchova: V roce 2016 bylo uskutečněno 32 akcí, z toho 

8 úvodních knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou, probíhalo školení základů práce 

s počítačem pro seniory (9 účastníků v 8 lekcích), 9 školních tříd navštěvovalo 

v pravidelných intervalech knihovnu a půjčovalo si dokumenty v rámci literární výchovy.  

Žáci ZŠ Jungmannova jsou navíc zapojeni v projektu Čtení pomáhá a spolupracují s 

městskou knihovnou v plnění úkolů z projektu.  

 Další pořady: Pro děti byla určena návštěva spisovatelky Ivony Březinové. Povídání 

o její tvorbě, a také o tom, jak vznikají knihy, se účastnilo 101 dětí 3. a 4. tříd obou 

základních škol. Tradice přijímání čtenářů do řad uživatelů knihovny pokračovala 

pasováním na nové čtenáře u více jak 90 dětí prvních tříd. Pasování bylo již tradičně 

spojeno s projektem Knížka pro prvňáčka. V měsíci čtení a čtenářů byla připravena 

cestopisná přednáška o střední Americe s panem Milanem Štouračem, který si říká 

Dobrodruháček, v Týdnu knihoven představila svou novou knihu spisovatelka Markéta 

Harasimová. Knihovna byla znovu zapojena do celoměstské akce – Otevírání turistické 

sezóny, kdy si prostory historické budovy přišlo prohlédnout přes 100 turistů. Za zmínku stojí 

také návštěva knihovny a potažmo města, kterou uskutečnili profesní kolegové.  

Počátkem září navštívilo litovelskou knihovnu 40 knihovníků z okresu Opava, kteří si 

prohlédli nejen knihovnu a vyměnili zkušenosti ze svých působišť, ale navštívili i další 

litovelské pamětihodnosti – kapli sv. Jiří a litovelský pivovar. V závěru roku se uskutečnila 

tradiční podzimní výstava různých výtvarných objektů s názvem Podzimní krása, kterou 

organizuje Dům dětí a mládeže pro děti litovelských mateřských škol. Bližší informace o 

kulturních a literárních pořadech jsou v aktualitách a fotogalerii na webu knihovny. 

 Kontrolní a metodická činnost – v rámci regionálních funkcí (RF) a plánovaných 

revizí: MěK Litovel vykonává na základě objednávky pověřené knihovny – Knihovny města 

Olomouce některé regionální funkce pro 42 knihoven. Jde o metodické návštěvy a 

konzultace – 103x, aktualizace knihovních fondů 8x a 13 revizí knihovních fondů. 

Retrokatalogizace knihovního fondu: za rok 2016 bylo do systému Clavius vloženo 353 

svazků, tj. knihovní fond pro místní knihovny obsluhované v rámci RF – dary a nákupy. 

Vykonané odborné činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích (660 hodin) 

uhradila Knihovna města Olomouce Městské knihovně v Litovli částkou 85 800 Kč.  

 Automatizace: MěK Litovel nadále používá automatizovaný knihovní systém 

Clavius. Pro uživatele slouží 8 počítačů (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska). 

Výpočetní technika, jejíž SW zastarává, je průběžně obnovována. Letos byly pořízeny 3 

nové počítače typu AiO v oddělení pro dospělé – internetová pracoviště a na všech 11 

poboček umístěny repasované PC s aktuálním SW a zabezpečením. Na adrese www.knih-

litovel.cz jsou dostupné dva katalogy – klasický on-line katalog a katalog Carmen, 

majitelé chytrých telefonů mohou používat aplikaci Smartkatalog. Uživatelé knihovny jsou 

o rezervacích žádaných titulů informováni elektronickou poštou. Stejným způsobem jsou 

zasílány tzv. připomínky těm uživatelům, kterým dobíhá výpůjční lhůta. V on-line katalogu 

knihovny je kromě dalších informací přístupný rovněž základní fond knihoven v místních 

částech a rovněž je aktualizována informativní databáze svazků z cirkulačních fondů 
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aktuálně zapůjčených v 11 pobočkách. V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře 

funguje přístup na Internet pomocí WI-FI, který využívají uživatelé k práci na svých 

zařízeních. 

 Propagace knihovny: Informace o činnosti, výpůjční době a službách byly 

prezentovány formou plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, na 

webu knihovny a v článcích v Litovelských novinách nebo v regionálním tisku a v místním 

televizním vysílání. Na akce, které jsou pořádány pro dospělé uživatele, zve MěK osobními 

pozvánkami a velmi se osvědčila spolupráce se Seniorklubem. Každý měsíc byly pro 

čtenáře Litovelských novin připravovány knižní tipy-upozornění na knižní novinky 

v knihovním fondu. 

 Oprava a údržba knihovny: V roce 2016 se uskutečnily udržovací práce v budově 

knihovny, které zkomplikovaly život uživatelům knihovny a potažmo i zaměstnancům, 

ovšem šlo o nutné opravy a jejich uskutečnění již nešlo dále odkládat. Zcela renovována 

byla vchodová vrata, při opravě nebyl omezen provoz knihovny, uživatelé používali zadní 

vchod. K úplnému uzavření oddělení pro děti došlo v srpnu, kdy probíhalo sanování 

provlhlých omítek v interiéru a částečně i exteriéru budovy knihovny.  

 Personálie: V roce 2016 nedošlo k žádné změně personálního obsazení. V knihovně 

jsou i nadále obsazeny 4 pracovní úvazky. 

 Zpracovala. Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí MěK  

 

33. MUZEUM LITOVEL, MSL, MUZEUM HARMONIK  

MUZEUM LITOVEL 

 Dne 6. ledna 2016 proběhla první z měsíčních porad vedení muzea s představiteli 

města.  Jako pravidelný termín byla stanovena první středa v měsíci, vždy po 12. hodině. 

V tento čas se také pravidelně pouští sirény, proto se zvolil přiléhavý název „schůzka u 

sirén“. Porad se zúčastňovali: Mgr. Zdenka Frištenská – vedoucí muzea, Ing. Vlastimil 

Habermann – vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Viktor Kohout – místostarosta města 

Litovel (má na starosti i kulturu ve městě), Ing. Radovan Vašíček – tajemník MěÚ Litovel a 

pozvaní hosté, aby se vyjádřili k probíranému tématu nebo problémům, které muzeum tíží. 

Z každé porady byl vyhotoven podrobný zápis.  Ten obsahuje problematické záležitosti 

muzea, jako např. nevyřízené reklamace, přehled speciálních aktivit nad rámec běžného 

provozu muzea, pravidelné měsíční vyúčtování prodeje vstupenek do muzea, prodeje 

suvenýrů a upomínkových předmětů. Přetrvávají problémy s nedodělky z doby stavebních 

úprav depozitáře a podkroví muzea (klimatizace, el. jistič, odvod dešťových vod aj.). 

Schůzky se konaly každý měsíc. 

 Dne 13. ledna 2016 byly slavnostně otevřeny nové výstavní prostory v podkroví 

hlavní budovy muzea a od 14. 1. začala fungovat rozšířená prohlídková trasa pro 

návštěvníky. V podkroví vznikly 2 nové výstavní sály. Při vstupu do podkroví vpravo je 

instalována expozice s názvem Gustav Frištenský, vlevo expozice s názvem Od 

mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu. Expozice o Gustavu Frištenském 
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se věnuje poutavému životnímu příběhu tohoto světoznámého zápasníka. Frištenský se 

narodil v roce 1879 v Kamhajku u Kolína jako první ze sedmi sourozenců a zemřel 4. dubna 

1957 v Litovli, kde je také pohřben. Za svůj život vybojoval neuvěřitelné množství zápasů a 

ten úplně poslední v úctyhodných 72 letech. Celý život vynikal velkou fyzickou silou, 

pevnou morálkou a velkým vlasteneckým cítěním. Vypracoval se na jednoho 

z nejslavnějších českých zápasníků v historii vůbec. Proslavil naši zemi na všech 

kontinentech a dodnes je známé rčení „silný jako Frištenský“.  

 Další expozice se věnuje mechanickým hracím strojkům, skříňkám, flašinetům a 

různým typům gramofonů, až po ty nejmodernější. Výroba gramofonů má v Litovli 

dlouholetou tradici spojenou s podnikem Tesla, kde se gramofony vyráběly přes 40 let. 

V expozici je tak možné spatřit postupující technický vývoj starších a novějších řad 

produktů Tesla. V současné době tato tradice nepřetržitě pokračuje díky firmě SEV – 

Speciální elektrotechnická výroba, která vyrábí nejmodernější gramofony. I ty jsou zde 

k vidění. Expozici doplňují gramofonové desky, které se také v průběhu let vyvíjely a 

měnily. Obě expozice jsou doplněny interaktivními prvky, promítají se zde dobové filmy a 

návštěvníci si mohou změřit svoji sílu na Frištenského pákostroji, ohnout podkovu či si na 

trenažéru zaveslovat. U gramofonů si mohou složit gramofonovou desku (puzzle), vyluštit 

rébus, vyzkoušet pájení polovodičových součástek či si poslechnout starou gramofonovou 

desku. 

 Do 17. 1. 2016 byla přístupná krátkodobá výstava s názvem „Puzzlemánie“. Byla 

pokračováním výstavy o puzzle skládačkách z předcházejícího roku. K vidění byly 

rozmanité druhy puzzlí, hlavně papírových, s různými vyobrazeními, různého stupně 

složitosti. Od nejstarších historických po novodobé trendy. Větší část výstavy byla 

zapůjčená od sběratelky Anny Počarovské z Miroslavi. 

 Od začátku roku 2016 platí v muzeu nový, designově zajímavý typ vstupenek, které 

graficky navrhl a vytiskl Pavel Macháček z PM studia Litovel. Vstupenky mají hodnotu: 0 

Kč, 20 Kč a 40 Kč. Vstup za 0,-Kč mají děti do 6 let, členové AMG, MSL, držitelé platných 

karet ORC, ICOM, ICOMOS, Národní památkový ústav, Zväz múzeí na Slovensku, ZTP/P, 

pedagogický dozor, pracovníci sdělovacích prostředků. Vstup za 20 Kč mají děti do 15 let, 

držitelé průkazu Seniorpas, ZTP, senioři nad 60 let, studenti do 26 let (po předložení 

studijního průkazu), držitelé zážitkové karty Litovel (po návštěvě předchozího objektu 

v Litovli). Vstup za 40 Kč mají dospělí návštěvníci. 

 28. 1. – 17. 4. byla návštěvníkům muzea zpřístupněná nová výstava s názvem 

„Náklo“. Ukázala poutavou minulost i současné dění v obci mikroregionu Litovelsko, v 

Nákle, včetně místních částí Mezice a Lhota nad Moravou. V obci není nouze o aktivní 

spolkovou činnost a pestré kulturní vyžití, což bylo na výstavě velkou měrou zachyceno. 

Stálé oblibě se zde těší již tradiční akce, jako například Slety čarodějnic, Recesfest, 

hasičské, sokolské a farní plesy a mnohé další. Muzikálnost, hrdost na svůj původ a 

neutuchající činorodost podědili dnešní obyvatelé Nákla zřejmě po svých předcích, jelikož 

v historii vesnice se objevilo hned několik významných rodáků, kterým nebyl spolkový život 

a kulturní uvědomění cizí. Každá z částí obce byla založena samostatně a má svoji 

jedinečnou historii, což dokládají například i tři různé kroniky, které byly na výstavě 

představeny. Teprve roku 1960 vznikla z nařízení úřadů jedna středisková obec Náklo a 
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jedna úřední kronika, v níž jsou zachycovány všechny tři místní části společně. Výstava 

byla pojata jako mimořádná prezentace hanáckého regionu, neboť na ní byly k vidění 

nejen lidové kroje, ale také celá textová část výstavy byla psaná v hanáčtině.  Prvním 

doprovodným programem k výstavě bylo 21. 2. vystoupení nákelského sboru spojené 

s komentovanou prohlídkou výstavy. Dne 10. března měla paní MUDr. Marie Turková 

přednášku o hanáckém kroji, na níž si zájemci mohli vyzkoušet složité vázání hanáckého 

šátku. Promítaly se tematické filmy natočené p. J. Linhartem. V neděli 20. 3. od 15 hodin 

byl v muzeu koncert dechové kapely Nákelanka a vystoupení dětské složky 

Národopisného souboru Pantla, který zde prezentoval jarní zvyky, jako vynášení smrtky, 

chození s litečkem, velikonoční mrskut.... Dne 16. dubna se zahajovala turistická sezóna 

v Litovli. Tento den byl volný i vstup do muzea, čehož využilo 127 lidí.  Na závěr výstavy 

uspořádalo slavnostní derniéru vystoupení nákelské hudební skupiny „S veškerou úctou“. 

 Před Velikonocemi, týden před jarními svátky, bylo uspořádáno pro školy 

Velikonoční tvoření. Každé dítě si vytvořilo v muzeu svoji vlastní velikonoční „škaredici“ a tu 

si odneslo domů na památku. Ti šikovnější zvládli i další, netradiční kraslici. Pondělí 21. 3.  – 

prima, sekunda GJO Litovel, úterý 22. 3. – 5., 6., 7. třída ZŠ Vítězná, středa 23. 3. – 5.,6.,7. 

třída ZŠ Jungmannova Litovel. 

 Dne 18. května jeli do Prahy Ing. Zdeněk Potužák, Mgr. Zdenka Frištenská, Mgr. 

Robert Najman přebrat prestižní ocenění našeho muzea v celostátní soutěži Gloria 

musaealis.  Zvláštní ocenění obdrželo Muzeum Litovel jako jediné z Olomouckého kraje a 

nejmenší ze všech nominovaných muzeí. V Roztokách u Prahy na zahájení festivalu 

Muzejních nocí 2016 bylo 20. května představeno naše muzeum v rámci veřejné 

prezentace oceněných projektů.  Zde nás zastupovaly Mgr. Z. Frištenská a Mgr. H. 

Ošťádalová. 

 Od března 2016 byl připravován nový vzhled internetových stránek Muzea Litovel. 

Po celé řadě konzultací, připomínek apod. byl portál uveden do provozu v květnu 2016. 

 Kávě, jako oblíbenému nápoji pro volné chvíle s typickou, charakteristickou 

omamnou vůní a jedinečnou chutí, jak ji známe i neznáme byla věnována v termínu od 

28. 4. do 18. 9. další výstava. Hlavním spolupracovníkem a zapůjčitelem řady historických 

pražiček kávy, kávových servisů, vzorků různých druhů káv a spousty dokumentů 

souvisejících s kávou byl majitel pražírny kávy z Lošova u Olomouce, pan Petr Rajt. Další 

exponáty byly zapůjčeny z Muzea v Bruntále a část pocházela ze sbírek muzea.  Každou 

druhou neděli byly pořádány doprovodné programy k této výstavě: 5. června – Český 

turek versus náhražky, 16. června – přednáška a filmová projekce p. Rajta z firmy 

SacerGape s.r.o., 3. července – „Cibetková káva“, 17. července – příprava různých druhů 

káv, 22. července – workshop „Domácí příprava kávy“, 31. července –„Káva a promile“, 

14. srpna – „Káva jako první pomoc“, 28. srpna – přednáška a filmová projekce p. Rajta 

z firmy SacerGape, 18. září – „Kávové koksování“. Během měsíce června pro žáky 

Základních škol běžel doprovodný program „Malujeme kávou“. Tento program navštívilo 

celkem 19 tříd s 390 dětmi a 28 členy pedagogického doprovodu. 
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 Od září 2016 vede paní Bc. Eva Mariánková z DDM Litovel muzejní kroužek Badatel, 

určený pro děti ve věku do 10 let. Scházejí se pravidelně každou středu od 14 hodin. 

 „Je vše, co vidíme, skutečně tak, jak to vidíme? Je možné náš zrak oklamat?“ Na 

tyto a další podobné otázky dala odpověď další výstava s názvem „Optické klamy“. 

Návštěvníci si ji mohli prohlédnout od 27. 9. 2016 do konce roku. Byly k vidění nejrůznější 

druhy optických klamů, vysvětleny některé zajímavé záhady lidského vnímání i základní 

zákony fyziky. Výstava přinesla poučení a nevšední zábavu pro děti i dospělé. Interaktivní 

výstava byla zajímavá i tím, že se na všechno „dalo chytnout“, vše vyzkoušet. Šlo o 

autorskou výstavu.  

 Dne 19. 10. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci proběhl slavnostní křest knihy 

Osobnosti Olomouckého kraje. Z Litovle je v této reprezentativní publikaci pouze jediný 

zástupce, a to Gustav Frištenský. Jeho fotografie je i na titulní str. s Marií Terezií a maršálem 

Radeckým. 

 Na Štěpána, tj. 2. vánoční svátek 26. 12., se konala tradiční akce Oživlá řemesla. 

Tato přehlídka řemesel našich předků v zajímavém provedení šikovných lidí za doprovodu 

Hanácké mozeke Litovel přilákala do muzea 348 návštěvníků. Pozvání přijali také 

řemeslníci, kteří se v předcházejících ročnících neprezentovali, a tak návštěvníci mohli 

vidět některá z dalších, dnes již málo známých řemesel. V přízemí si prakticky vyzkoušeli 

pečetění voskem, psaní brkem, výrobu voskových zvonečků, malování na překližku či 

ruční výrobu svíček. Akci pořádalo muzeum za podpory neziskových organizací Muzejní 

společnosti Litovelska z.s. a Historického spolku Kirri. Účinkujících bylo 34, pořadatelů 11. 

 Propagace osobnosti Gustava Frištenského a nově vzniklé muzejní expozice: 20. 

leden – beseda o GFv Seniorklubu Olomouc; 28. leden – rozhlasová relace o GF  pro 

Český rozhlas Olomouc; 1. březen – beseda o GF pro  Seniorklub, Javoříčská ulice 

Olomouc; 15. březen – beseda o GF ve Velkém Týnci u Olomouce; 14. květen – Silácká 

Litovel; 7. červen – Sportovní den pro děti z MŠ Frištenského; 11. září – Ukaž, že jsi silný jak 

Frištenský,  Korunní pevnůstka Olomouc; 15. říjen – Memoriál Gustava Frištenského v řecko-

římském zápase – Prostějov; 15. říjen – O pohár Gustava Frištenského,  dračí lodě, Štětí;  19. 

říjen – křest knihy Osobnosti Olomouckého kraje; 25. listopad – beseda „2. světová válka a  

GF“,   Muzeum Litovel;  14. prosinec – beseda o GF, Lužice u Šternberka. 

 Nově otevřené výstavy přilákaly i zájem masmédií. Vysílaly se filmové šoty 

s upoutávkou na nové výstavy. Česká televize natočila dva díly Toulavé kamery (o každé 

výstavě zvlášť). Do knihy Toulavá kamera č. 23 byla vybrána expozice G.  Frištenského jako 

jeden z 50 tipů, kam se jet podívat v České republice. Expozici Od mechanického hracího 

strojku k modernímu gramofonu využili filmaři pro pořad Gejzír, vysílaný na jaře roku 2016.  

Expozice o Gustavu Frištenském bude vysílána v pořadu Gejzír 26. 1. 2017. Za kalendářní 

rok 2016 se muzejní sbírky rozrostly o 253 kusů, takže k 31. 12. 2016 bylo v přírůstkové knize 

muzea zapsáno 2.612 sbírkových předmětů. Personální obsazení muzea se v roce 2016 

neměnilo. Pracovali zde od zač. roku 4 pracovníci na plný pracovní úvazek a byla 

uzavřena 1 dohoda o pracovní činnosti (uklízečka). Úklid zajišťovala p. Jana Honigová. 

Otevírací doba muzea Litovel byla celoročně od středy do neděle (včetně svátků). Přes 

zimní měsíce otevřeno od 9 do 16 hodin, přes letní měsíce (květen až září) do 17 hodin. 
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Badatelnu muzea navštívilo 30 zájemců, kterým byly zpřístupněné historické prameny, 

literatura, fotografie, dobový tisk. Řada různorodých dotazů byla zodpovězena e-mailem 

či telefonicky. Muzeum poskytuje návštěvníkům nejen průvodcovské a badatelské služby, 

ale i prodej suvenýrů a upomínkových předmětů (místní noviny, turist. průvodce, mapy 

aj.), pohlednice, publikace, turistické známky i vizitky a jiné dárkové předměty. 

 Pokračuje práce na knize „Velké dějiny města Litovel“. Členové autorského 

kolektivu se obraceli na pracovníky muzea a navštěvovali muzejní badatelnu. Průběžně se 

během celého roku připravovala a konzultovala nová zřizovací listina Muzea Litovel, která 

platí od 1. 1. 2017. Průběžně se pracovalo v novém, opraveném depozitáři na ul. 1. máje 

č. 800. Převezly se sem sbírkové předměty z provizorního úložiště. Sbírkové předměty 

určené k uložení do nových regálů se čistily, opravovaly, prováděl se primární 

restaurátorský zásah. Koupil se evidenční program Bach, který plně odpovídá současným 

přísným požadavkům na detailní evidenční informace a záznamy. V budoucnu usnadní 

vyhledávání uložených předmětů a poskytne všechny informace o každém předmětu. 

V budově muzea se pravidelně každé první úterý v měsíci konala pracovní schůze výboru 

Muzejní společnosti Litovelska a ve spolupráci s muzeem i řada doprovodných akcí – viz 

výroční zpráva MSL. Za celý rok 2016 navštívilo muzeum 2 467 osob s nulovým vstupným, 2 

811 osob zaplatilo 20,-Kč a 1 403 osob zaplatilo 40 Kč/vstup. Celkem tedy muzejní 

expozice, výstavy i doprovodné programy v roce 2016 navštívilo 6 681 osob. 

Zpracovala Mgr. Zdena Frištenská, vedoucí muzea 

 

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, z.s. 

 První velkou událostí roku 2016 bylo slavnostní otevření dvou nových stálých expozic 

v podkroví Muzea Litovel, které se uskutečnilo 13. ledna za přítomnosti pozvaných hostů a 

médií. Bylo to završení přípravné fáze, na které se podíleli také členové Muzejní společnosti 

Litovelska pánové Jiří Grézl, Miroslav Pinkava a Ing. Miloslav Tomášek.  

 V úterý 26. ledna se sešli členové MSL ve výstavních prostorech litovelského muzea.  

Přítomno bylo 45 řádných a 1 čestný člen. Uskutečnila se prohlídka dvou nových stálých 

expozic – Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu   

a krátkodobé výstavy Náklo, obec Mikroregionu Litovelsko. Činnost společnosti byla 

připomenuta již tradičně promítáním fotografií z akcí v roce 2015, podána a vzata na 

vědomí zpráva revizní komise a schváleny zpráva o hospodaření za rok 2015, plán činnosti 

i návrh rozpočtu na rok 2016.  

 Dne 4. února do tradiční přednáškové místnosti Muzea Litovel (do stálé expozice 

řemesel) byl pozván prof. PhDr. Martina Wihoda, Ph.D., historik z Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně. Přednášku s názvem „Počátky městských obcí na Moravě se 

zřetelem na město Litovel“ si přišlo vyslechnout 55 zájemců, z toho 35 členů MSL. Sál byl 

zaplněn do posledního místa, posluchači se dozvěděli mnoho nových informací z 

nejstarších dějin města. 
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 V neděli 8. května se konalo již čtvrté Vítání ptačího zpěvu v Litovelském Pomoraví. 

Akce se zúčastnilo 21 osob, z toho 5 členů MSL. Tentokrát se nekroužkovalo, ale proběhla 

vycházka na přírodní památku Hvězda, přes louku na Vrapač a zpět kolem splavu do 

města. Jan Vidlař, ornitolog, který akci vedl, prozrazoval účastníkům základní informace i 

zajímavosti o ptácích, které účastníci na cestě identifikovali. 

 Tradiční květnovou vycházku po litovelském hřbitově si připravila opět paní Marie 

Hrubá. Akce v sobotu 14. května se zúčastnilo 31 osob, z toho 14 z řad MSL.  Úvodem byla 

podána informace o smutečních oznámeních z hlediska vývoje textu, písma, uspořádání 

informací a následovala komentovaná prohlídka sekce W, kde se společně vzpomínalo 

na osudy zde pochovaných občanů. 

  V sobotu 21. května se uskutečnil autobusový zájezd s názvem „Muzea 

Mohelnicka“, s návštěvou blízkých muzeí, která jsou většinou otevřena příležitostně nebo 

na objednávku: Venkovské minimuzeum v Klopině, Minimuzeum – síň selských tradic 

v Polici u Úsova, Úsovské muzeum a muzeum „Hřebečský grunt“ ve Studené Loučce. 

Většinou šlo o místa vzniklá před několika lety, která jsou sice malá rozlohou, avšak starají 

se o ně lidé s velkým srdcem i zaujetím. Akce se účastnilo 19 osob, z toho 14 členů MSL. 

  Zájezd do Vlastivědného muzea v Šumperku a Muzea silnic ve Vikýřovicích se konal 

18. června. Obě muzea zřizovaná Olomouckým krajem navštívila 11členná skupinka, z 

toho 10 členů MSL.  V Šumperku to byla návštěva stálé expozice „Příroda a dějiny 

severozápadní Moravy“, ve Vikýřovicích byly i litovelské stopy: ve stálé expozici „Via est 

vita“ na fotografii litovelského cestmistra Hubáčka, v expozici Z historie a současnosti 

našich silničních mostů byl k vidění model mostu zapůjčený z Muzea Litovel a několik 

fotografií litovelských mostů. 

  Dne 9. července se uskutečnil cyklovýlet do obce Náklo s účastí 15 cyklistů, dalších 

5 se připojilo na trase a 3 účastnice popojížděly autem. Všichni se setkali v Mezicích u 

kapličky a na nákelském hřbitově, kde tuto část vedla Mgr. Hana Ošťádalová. V barokní 

faře, která prochází postupnou rekonstrukcí i v kostele sv. Jiří promluvil pan farář Ondřej 

Jirout. Poslední zastavení se uskutečnilo u historické dřevěné zvoničky ve Lhotě nad 

Moravou, která nemá na Olomoucku obdoby. Někteří zájemci se šli ještě podívat 

k rodnému domku Jana Opletala a podle uvážení zamířili zpět.  

 V neděli 18. září se celkem 29 cyklistů a 1 pes vydalo pod vedením Ing. Lenky 

Křesadlové, Ph. D., a Ing. Radovana Urválka do jižní části Novozámeckého areálu. Úvodní 

výklad i se zapracováním nových poznatků z právě skončené konference ke 200. výročí 

úmrtí Josefa Hardtmutha účastníci vyslechli před vstupem do kostela sv. Marka. Větší 

zastávky se uskutečnily u monumentálního obelisku – Komínu, dále u řimických vyvěraček 

a spadených částí sloupů Rytířské síně. Prošlo se jeskyní Podkova, pod Čertovým mostem, 

a nakonec mimo značené turistické cesty účastníci objevovali místa, kudy v 19. století 

procházelo panstvo, původní lichtenštejnské cesty, mostky i výhledy. Na zachování 

nádherného krajinného areálu si účastníci připili sektem u pozůstatků Rytířské síně. 

 V pořadí osmou vycházku po litovelských hřbitovech si připravili pánové Vlastimil 

Nedoma a Ing. Radovan Urválek, kteří pozvali členy MSL i příznivce regionální historie do 

Chudobína. Komentovaná vycházka po chudobínském hřbitově se konala 16. října. 
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V obci tří kostelů sloužil hřbitov nejen místním občanům, ale také pro občany Nové Vsi, 

Nasobůrek, Vísky, Haňovic a Sobáčova. V minulosti byli občané obce pochováváni 

v Cholině, a pak na několika místech v Chudobíně – katolickém kostele, na stávajícím 

hřbitově, rodina Fries-Tersch v rodinné hrobce u zámku. Mnoho občanů má své ostatky 

uloženy v kolumbáriích sboru Československé církve husitské a v pravoslavném chrámu. 

Celá vycházka byla zakončena u hrobu Josefa Žídka, nejvýraznější osobnosti Chudobína. 

Akce se účastnilo 24 osob, z toho 12 členů MSL. S využitím řečnického systému si účastníci 

pochvalovali, že dobře slyší. 

PhDr. Martin Novotný, Ph.D., z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici 8. 

listopadu přišel do výstavních prostor Muzea Litovel poučit účastníky o tématu hanácký 

hliněný dům, a to v evropských souvislostech. Na závěr pozval na své pracoviště do 

strážnického skanzenu, kde pořádají workshopy a mají zde stálou expozici „Hliněné 

stavitelství na Moravě“. Akci si nenechalo ujít 27 zájemců, z toho 18 členů MSL.  

 V předvečer Dne válečných veteránů, 10. listopadu, členové Výboru MSL paní 

Marie Hrubá a Mgr. Robert Najman, spolu s nimi Mgr. Helena Kaštilová a Josef Hetcl uctili 

zapálením svíček a položením umělého květu vlčího máku památku padlých nejen 

v Litovli, ale navštívili i místní části. Všude zdokumentovali stav pomníků, památníků a 

pamětních desek. Zprávu o této cestě podali v Litovelských novinách, fotoreportáž byla 

na webu města. Velkou radost udělalo setkání v unčovické sokolovně, kam přišli bývalý i 

současný předseda osadního výboru a také paní Karla, která u pamětní desky vzpomínala 

na svého dědečka Karla Coufala, který padl v 1. světové válce u Poličné. Další zajímavé 

informace byly zaznamenány při rozhovoru s hasiči u pomníčku ve Třech Dvorech. 

 Konec roku byl již podvanácté ve znamení akce Oživlá řemesla v litovelském 

muzeu.                    Na druhý svátek vánoční, 26. prosince, bylo zase vše připraveno. Celé 

odpoledne hrála Hanácká mozeka Litovel hanácké písničky a hanácké koledy. Sváteční 

atmosféru dokreslilo stylové osvětlení petrolejovými lampami a svíčkami. Letos se akce 

účastnilo celkem 348 osob, z toho 225 platících návštěvníků. Výhodné bylo i spojení se 

svátečními prohlídkami radniční věže. Mnozí návštěvníci obě akce spojili. Na přípravě a 

organizačním zajištění se podílely také Muzeum Litovel a Historický spolek Kirri. Některé 

činnosti jsou tradiční a nelze si bez nich Oživlá řemesla představit (košíkářství, 

písmomalířství, pečetění, lití olova, keramika), jiné činnosti se vrací po dvou a více letech, 

např. kloboučnictví. Zajištěny byly i úplně nové činnosti – Ing. Zbyněk Žůrek se svou ženou 

návštěvníkům představili „hanácké marcepán“, takový jaký dělala paní Božena Langová 

z Příkaz, a poprvé se v muzeu objevil provazník. Pořadatelé po celé sváteční odpoledne 

nabízeli speciality domácí zabijačky, čaj či svařené víno. Na tuto akci nebyla získána 

výraznější dotace, přesto díky dobrovolné práci členů a příznivců, kteří pomohli při jejím 

průběhu, byla znovu udržena nastavená laťka. Už teď organizátoři přemýšlejí nad tím, jak 

zajistí a čím zpestří XIII. ročník. 

 V r. 2016 MSL v činnosti opět finančně podpořilo Město Litovel, stejně jako 

v minulých letech částkou 15 000 Kč. Činnosti během roku zajišťoval sedmičlenný Výbor 

MSL a 3 členové Revizní komise. Sešli se celkem desetkrát, zpravidla první úterý v měsíci, 

vyjma července a srpna. Personálně se na první pohled nezměnilo nic, ale v rámci zápisu 

do spolkového rejstříku proběhly ve Výboru MSL nové volby předsedy a dosavadní 
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předseda byl všemi přítomnými zvolen na dalších 5 let. Definitivně skončila éra 

občanského sdružení a od 14. prosince 2016 usnesením Krajského soudu v Ostravě, 

pobočky v Olomouci je MSL zapsaný spolek, a účinnosti tak nabyly stanovy, které schválilo 

Shromáždění členů MSL v lednu 2015. Kromě zajištění uvedených akcí se jeho členové 

vzdělávali. Šlo o oblast ekonomickou – způsoby účtování a daně nestátních neziskových 

organizací a oblast společenskovědní – konference v Lednici. Je potřeba znovu ocenit 

dobrovolnou práci členů Výboru MSL a Revizní komise při dnech, kdy se očekává v Muzeu 

Litovel zvýšená návštěvnost – zahájení turistické sezony, velké městské a pivovarské 

slavnosti apod. Všem patří velký dík. Celý rok Výbor MSL „koketoval“ s myšlenkou tvorby a 

umístění informativních tabulí o místních osobnostech k názvům ulic, po nich 

pojmenovaných. Jde celkem o 6 litovelských ulic nesoucí jména Gustava Frištenského, 

Jana Opletala, Karla Sedláka, Jana Smyčky, Vácslava Sochy a Josefa Šmakala. V roce 

2016 nedošlo k uskutečnění tohoto záměru. 

 Členská základna v roce 2016 byla poměrně stabilní. Byl získán 1 nový člen, a tak ke 

konci roku 2016 MSL čítala 85 řádných a 2 čestné členy. Nejstarší člence je 95 let a řadí se 

mezi 12 osob nad 80 let, které ve spolku nemají povinnost platit členské příspěvky. 

Benjamínkem mezi členy MSL je 17letý student, který patří mezi 3 vrstevníky, co platí 

členský příspěvek v poloviční výši. Zemřeli 2 členové: 16. února zemřel pan Oldřich Zajíček 

a 19. září po dlouhé nemoci paní Marie Šiková, která vytvářela výborné zázemí svému 

muži Lubomíru Šikovi, znalci místní historie, kronikáři města a zároveň čestnému členu MSL. 

Přítomní si v místě posledního rozloučení připomněli slovy manžela, jak nelehký život prožila. 

Čest jejich památce. 

Zapsal: Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní společnosti Litovelska, z. s. 

MUZEUM HARMONIK 

 Jde o soukromou sbírku harmonik. S více než 230 nástroji je největší sbírkou svého 

druhu ve střední Evropě. V domě majitele, pana Jiřího Sedláčka, na Javoříčské ulici 328, je 

ke zhlédnutí kolem 300 klávesových a knoflíkových akordeonů a heligonek od 55 českých 

výrobců. Ve sbírce jsou i atypické harmoniky. Stáří nástrojů je až 150 let. Všechny nástroje 

jsou funkční a zájemci si je mohou sami vyzkoušet. Smyslem zřízení muzea, které v soutěži 

GLORIA MUSEALIS v kategorii Muzejní počin roku 2012 získalo zvláštní cenu, je připomenout 

návštěvníkům vynikající řemeslnou a výtvarnou práci našich předků. Majitel sbírky je nejen 

sběratelem, ale i opravářem těchto hudebních nástrojů. V tomto roce v souladu s plánem 

MK proběhly hromadné návštěvy i návštěvy individuální k velké spokojenosti návštěvníků, 

jak o tom svědčí zapsaná uznání v kronice muzea. Majitel uvažuje o rozšíření prostor, 

včetně bezbariérového přístupu, pro zvýšení kapacity návštěvníků při jednotlivé prohlídce. 

Zpracoval Jiří Sedláček, majitel muzea  
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34. MĚSTSKÝ KLUB 

  Činnost Městského klubu (MK) lze hodnotit rok 2016 pozitivně, když město žilo 

kulturně a činnost uspokojila široké divácké spektrum všech věkových kategorií. Po stránce 

dramaturgické byly zařazeny nejen komerční pořady, které jsou populární a výdělečné, 

ale i ty nekomerční, žánrově zaměřené na užší skupinu, jako jsou např. koncerty vážné 

hudby, jazz, šanson, folk nebo world music, které by měly ke kulturnímu obohacení a 

přehledu také patřit. Nezapomnělo se ani na místní kapely, soubory a zájmové útvary, 

protože také chtějí své celoroční nácviky někde prezentovat. Posláním práce TIC 

(Turistické informační centrum) je poskytovat co nejvíce informací, zajistit průvodcovské 

služby a také prezentovat město i okolní region a přispívat k podpoře cestovního ruchu.  

Dle statistiky navštívilo TIC v tomto roce 12 873 českých i zahraničních turistů (v roce 2015 

to bylo 12 499 osob) a na radniční věž vystoupilo 2 097 osob. Veřejností jsou kladně 

hodnoceny zajímavé výstavy, které se TIC snaží odlišit od těch, které probíhají ve Výstavní 

síni MK. 

 Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou 

a jeho ředitelkou je i nadále Bc. Hana Vogelová.  O jeho zřízení ke dni 1. ledna 1992 

rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle. Ve své činnosti se MK řídí svou Zřizovací listinou, jejíž 

poslední novelizace byla provedena 29. 10. 2009. Ta vymezuje práva a povinnosti tohoto 

kulturního zařízení a celkový rozsah jeho činnosti. Účelem MK je organizace a podpora 

kulturního dění a poskytování veřejných služeb v oblasti kultury 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, ZUŠ) a vydavatelská 

činnost.  Provozuje Turistické informační centrum (TIC) a poskytuje veřejnosti informační 

služby (na základě usnesení ZML konaného dne 27. června 2013). Předmětem doplňkové 

činnosti je poskytování reklamních služeb, zprostředkování veřejně prospěšných 

obchodních činností, poskytování pronájmů a hostinská činnost. 

   Městský klub je rozdělen do 2 oddělení – Oddělení umělecké produkce 

(dramaturgie, produkce, propagace) a Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej 

vstupenek, správa budov, technika, aj.). Pro svou činnost MK využívá sály v budovách a 

objektech města, které současně spravuje-Koncertní sál, klubovny, učebny, zkušebny a 

Výstavní síň v budově MK a Velký sál, Malý sál a prostory TIC v budově Záložny. Tyto 

prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám k jimi 

pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům, souborům 

a skupinám zájmové činnosti. 

HLAVNÍ ČINNOST  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 Rob Beckers: CAVEMAN  (leden)  představení  pro jednoho herce,  hrál  Jakub Slach; 

Dario Fo a Franca Rame: OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ (duben)  brilantní tragikomedie o jednom 

svérázném manželském páru byla hereckou příležitostí pro dva vynikající herce – Janu 

Krausovou a Karla Rodena, dále  hráli Marian Roden a Dany Laurentová; DRAHOUŠKOVÉ  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 189 

(květen)  komedie pro pět herců,  hráli Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, 

Anežka Svobodová a Jiří Kohout; Sébastien Thiéry: ZAČÍNÁME KONČIT (říjen)  populární hra 

nabídla unikátní hereckou příležitost pro Barboru Hrzánovou, dále hráli Radek Holub, 

Radek Zima, Jana Jiskrová, Johana Tesařová, Ondřej Brzobohatý a Ľubomír Feldeka;  

MUZIKÁL CYRANO  (listopad)  autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého L'ubomíra Feldek a  

hráli  Ernesto Čekan, David Gránský, Kateřina Velebová, Petr Vágner, Martin Sochor, 

Vojtěch Hájek, Petr Semerád, Michal Roneš, Vojtěch Efler, Tomáš Slavíček, Pavla 

Procházková, Dagmar Čárová a Pavlína Mourková. Mimořádně, mimo abonenci: 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ (březen) divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana. 

V sezoně 2015/2016 si abonentku zakoupilo 189 osob, v 11. divadelní sezoně 2016/2017 to 

bylo 184 abonentů.  Největší salvy smíchu vyvolalo představení CAVEMAN a tradičně 

Divadlo Járy Cimrmana. Herecký výkon diváci ocenili zejména u Báry Hrzánové, Radka 

Holuba, Pavla Zedníčka, Jany Paulové a Karla Rodena. 

KONCERTY  

  KONCERT KAMILY SITTOVÉ a jejich hostů (8. 1.)  koncert litovelské rodačky a 

účastnice soutěže X Factor  2014;  DUO ADAMIS  (2. 2.) - populární duo televize Šlágr;  

BRATŘI EBENOVÉ – ČAS HOLIN (22. 2.)  koncert české hudební skupiny, kterou tvoří bratři 

Kryštof, Marek a David Ebenové; PROGRES  (12. 3.)   kapela známá především z televizního 

programu  Šlágr;  ATMO MUSIC  (18. 3.)  hip hop popová kapela z Liberce; KAMELOT  (25. 

3.)  koncert folkové brněnské kapely s oblíbeným zpěvákem a leaderem skupiny 

Romanem Horkým;  PETR  KOLÁŘ  (5. 4.)  koncert populárního zpěváka;  MY TŘI A…  (20. 4.)  

koncert hudební skupiny, jejichž  repertoár  tvoří písničky Osvobozeného divadla J. Ježka a 

V+W;  MICHAL HRŮZA  S  KAPELOU HRŮZY  (23. 4.)   koncert oblíbeného zpěváka s kapelou; 

FRAGILE- koncert v kostele sv. Marka  (24. 5.)  slovenská vokální hudební skupina, která se 

věnuje interpretaci známých hitů;  KLÍČ  ( 20. 9.) v Husově sboru  koncert folkové skupiny, 

jejíž písně jsou inspirovány středověkou a renesanční hudbou;  KONCERT V MLADEČSKÝCH 

JESKYNÍCH - JIŘÍ ERLEBACH  (3. 10.)  koncert „ďábelského houslisty“;  VLČNOVJANKA  

(22.10.)  slovácká krojovaná dechová hudba (koncert jako dárek  města  k 

Mezinárodnímu dni seniorů);  PODZIMNÍ KONCERT   (27. 10.) v kapli sv. Jiří,  koncert 

violoncellistky MgA. Petry Machkové Čadové k výročí republiky a udělování ocenění 

"Osobnost Litovle";  LACO DECZI & CELULA NEW  YORK  (1. 11.)  koncert slavného 

jazzového hudebníka (žijícího v Americe) s kapelou;  VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK 

BAND  (7. 12.)  jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček patřící ke stálicím naší rockové i 

populární hudby;  VÁNOČNÍ KONCERT  SENZAKORDU ( 11. 12.);  Jiří Pavlica: MISSA BREVIS a 

hosté PS Carmen Zábřeh, Komorní sbor a Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov řídila Hana 

Kaštanová; VÁCLAV NECKÁŘ „MEZI SVÝMI“  (13. 12.)   vánoční koncert české popové 

legendy Václava Neckáře;  VÁNOČNÍ  KONCERT KANTIKY  (18. 12.) v kostele  sv. Marka  

pod vedením sbormistryně Ireny Blektové;  VÁNOCE  S JÍROVCI  (28. 12.) v kapli sv. Jiří,   

Jírovci – aneb Advent a Vánoce 2016 s příležitostným sdružením absolventů a přátel 

Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Spousta koncertů se odehrála i v rámci jiných akcí, jako 

jsou Hanácké Benátky, Folkové Pomoraví, Vánoční náměstí, Open MIC či Farmářské trhy.  
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VE SPOLUPRÁCI 

  POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ  (28. 1.), pořadatel ZUŠ Litovel;  DÍVKA ROKU  (30. 1.), 

pořadatel DDM Litovel; KARAOKE DISCO PLES  (13. 2.), pořadatel  Pavlína Vykydalová;  

JARNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT  (15. 3.); KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA  ELEKTRONICKÉ  KLÁVESOVÉ 

NÁSTROJE  (17. 3.);  JARNÍ KONCERT  (30. 3.),  pořadatel vždy ZUŠ Litovel; „VÍTÁNÍ JARA  A  

LOUČENÍ  SE ZIMOU“  (31. 3.) – taneční odpoledne, pořadatel  Seniorklub Litovel;  

ABSOLVENTSKÝ KONCERT  (18. 5.);  KONCERT MINIBAND ZUŠ  (25. 5.), pořadatel vždy  ZUŠ 

Litovel; MÁJOVÝ KONCERT  (26. 5.), koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ Vítězná 

Litovel, sbormistryně Iveta Navrátilová, pořadatel DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ 

Vítězná Litovel;  KONCERT  ZUŠ  (1. 6.);  ZÁVĚREČNÝ  KONCERT ZUŠ  (15. 6.); KONCERT 

MINIBAND ZUŠ  (21. 6.);  PODZIMNÍ  KONCERT  ZUŠ  (21. 11.);  KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ  (8. 

12.), pořadatel vždy  ZUŠ Litovel;  ADVENTNÍ KONCERT V HUSOVĚ SBORU (10. 12.), 

účinkovali: Hanácká mozeka a Hanácká ambasáda; KONCERT  DPS  MLÁDÍ  (20. 12.), 

pořadatel  ZŠ Vítězná. 

 Snahou je oslovit co nejširší veřejnost, proto je dramaturgickým cílem zařazení 

multižánrových koncertů pro různou věkovou kategorii. Největší zájem veřejnosti, a tudíž i 

téměř vyprodané sály, byly zaznamenány u koncertů Michala Hrůzy, Věry Špinarové a 

Václava Neckáře. Největší zájem médií (rozhlasu i novin) vyvolal koncert Laco Decziho, 

Bratrů Ebenových a vokální skupiny Fragile v kostele sv. Marka. Senioři ocenili kapely z 

jejich oblíbené TV Šlágr, Duo Adamis a Progres, teenageři potom koncert Michala Hrůzy, 

skupiny Atmo a Pavla Callty na náměstí. Nejvíc milovníků folkového žánru přišlo na koncert 

kapely Kamelot, rockerů zase na Petra Koláře a v rámci Hanáckých Benátek na kapely Tři 

sestry a Doga. Koncerty byly pořádány nejen v prostorách MK, ale také v kostele sv. 

Marka, varně pivovaru, v Mladečských jeskyních nebo v kapli sv. Jiří. Tam se opět 

udělovaly u příležitosti státního svátku ČR ocenění osobnostem Litovle, které mají zásluhy 

na rozvoji a propagaci Litovle. Letos byli oceněni: Jaroslav Čamek za dlouholetou činnost 

v kuželkářském sportu, Jiří Zapletal za malířskou činnost, Viktor Korduljak za vedení 

úspěšného souboru bicích nástrojů (Crazy Sticks při ZUŠ Litovel), Stanislava Kulatá za 

mnohaleté vedení folklorního souboru Hanačka, Lubomír Faltus za aktivní činnost v 

Seniorklubu a Ladislav Vitoul, majitel mladečské vápenky, za finanční podporu kulturních, 

sportovních i jiných akcí.  

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

   MATYÁŠ NOVÁK –  klavír (19. 1.);  SMETANOVO TRIO:  Jitka Čechová – klavír, Jiří 

Vodička – housle a Jan Páleníček – violoncello (12. 2.); GALANTNÍ DOTEKY SLADKÉ 

FRANCIE: Hana Kimelová – cemballo,  Robert Heger – flétna, Jiří Hošek – violoncello  a  

Miroslav Kovařík – recitace  (22. 3.);  VIRTUOSIC STRINGS: Lucie Kopsová – housle a Eva 

Procházková – kontrabas  (25. 4.), Mladečské jeskyně;  IVAN ŽENATÝ a SANDRA SHAPIRO – 

housle, klavír sólový recitál – pocta J. Sukovi (13. 9.); TRIO AMADEUS  „ Humor v hudbě“: 

Karel Dohnal  – klarinet, František Hlucháň – klarinet a Peter Hlucháň – fagot  (7. 10.);  

SYMFON KVARTET - „S písní napříč staletími“ pánské pěvecké kvarteto Václav Mašek – 

tenor, Vincenc Ignác Novotný  – tenor, Jan Kukal – baryton, Jan Kos - bas, varna Pivovaru 

Litovel.  V sezoně 2015/2016 si abonentku zakoupilo 26 osob, v sezoně 2016/2017 to bylo 24 

předplatitelů. Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci s 
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Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou, Ph.D. Tyto koncerty 

vážné hudby měly vysokou úroveň a našly si své diváky.  Uskutečnily se za podpory 

Nadace Českého hudebního fondu. Největší úspěch měl koncert houslového virtuosa 

Ivana Ženatého a pěveckého kvarteta Symfon. Velkým zážitkem pro diváky byl také 

koncert velmi mladého nadějného klavíristy Matyáše Nováka. 

 VÝSTAVY 

   STUDENTI – LIMITY, výstava mladých výtvarníků KVV PdF UP Olomouc, vernisáž 6. 1., 

výstava do 29. 1.;  JINDŘICH BUXBAUM, výstava  fotografií  člena  Fotoklubu Litovel,  

vernisáž  3. 2., výstava  do 29. 2.;   XXV. MIKOLOWSKIJE IMPRESJE, výstava obrazů účastníků 

výtvarného plenéru v polském Mikolowě, vernisáž 4. 3., výstava do 17. 3.; VELIKONOČNÍ  

VÝSTAVA  ve spolupráci s DDM Litovel, prodejní výstava  od 21. 3. – 27. 3.;  JIŘÍ ZAPLETAL,  

výstava obrazů, vernisáž  6. 4., výstava   do 30. 4.;  OLOMOUČTÍ VYSTAVUJÍ V LITOVLI, 

výstava obrazů výtvarné skupiny „Olomoučtí“,  vernisáž  4. 5., výstava do 28. 5.;  

SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL,  výstava  fotografií,  vernisáž  1. 6., výstava  do 

30. 6.;  Mgr. PETRA JOVANOVSKÁ: PRINCIP KRUHU, výstava obrazů a koláží, vernisáž  7.  9., 

výstava  do 30. 9.;  PAVEL ČUNDERLE: POHLED KOLEM SEBE,  výstava fotografií, vernisáž 5. 

10., výstava  do 27. 10.;  OLGA VOLFOVÁ: NÁVRATY,  výstava obrazů, vernisáž  2. 11., 

výstava do 30. 11.;  PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK  od 5. – 18. 12. Většina výstav se 

uskutečnila ve Výstavní síni MK.  V prostorách TIC bylo uspořádáno celkem 6 výstav, 

úspěšná byla prezentace členů Fotoklubu Litovel a Studia Atelier (viz dále).    

POŘADY PRO DĚTI, PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY (MŠ a I. stupeň) 

   POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY  (20. 1.),  pohádka z dílny olomouckého divadla 

Tramtarie; ČERTŮV ŠVAGR  (17. 3.), dětský muzikál na motivy pohádky B. Němcové;  

POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ  (14. 4.),  hrátky s  historií  (nově  zpracované  české  pověsti);  FILMOVÁ 

STŘEDA PRO DĚTI - MIMONI  (11. 5.) animovaná komedie;  O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI (6. 

6.), hudební EKO pohádka v podání Karlovarského hudebního divadla Libora Baláka; 

POHÁDKY DO  KAPSY  (13. 9.),  interaktivní hudební pohádka Divadla SemTamFór; FILMOVÉ 

PONDĚLÍ:  ŘACHANDA  (19. 9.), česká pohádka; ČERT VŠUDYBYL A PRINCEZNA  ZLOBILKA 

(14. 10.), veselá pohádka na motivy českých klasických pohádek;  MALÁ ČARODEJNICE 

(9. 11.), divadelní pohádka na motivy oblíbeného večerníčku. 

II. stupeň a SŠ 

   R.U.R. (10. 2.), autorská divadelní adaptace slavného science fiction Karla Čapka; 

RADIM UZEL – INTIMNÍ HOVORY A RIZIKA SEXU (10. 3.), beseda pro žáky se sexuologem 

Radimem Uzlem; POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ (14. 4.), nové zpracování Českých pověstí Divadla 

SemTamfór; MOTANI – NEZKROCENÁ BRAZÍLIE II., ZA MODRÝM PAPOUŠKEM (25. 10.) – 

diashow manželů Motani; TOULKY SVĚTEM, BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM (22. 11.).  

POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče 

  MILUJ – ROMEO A JULIE (24. 1.), novocirkusové představení na motivy nejznámější 

Shakespearovy hry; KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (7. 2.), divadelní zpracování legendárního 

večerníčku; FILMOVÉ NEDĚLE PRO DĚTI (20. 3.), ovečka Shaun ve filmu; 25. 9.   animovaná 
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pohádka Alvin a Chipmunkové; KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK 6. 11., divadelní pohádka 

pro celou rodinu na motivy večerníčku České televize; POPLETENÉ VÁNOCE (5. 12.), veselá 

hudební pohádka v rámci sletu Mikulášů, čertů a andělů.  

 VE SPOLUPRÁCI 

  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL (5. 3.), pořadatel CK BAVI a ODS; JARNÍ KARNEVAL 

(13. 3.), pořadatel DDM; PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a I. ST. ZŠ (26. 4.), pořadatel Honza Krejčík. 

 KURZY 

  FITNESS LATINO PRO  ŽENY  (21. 1. – 24. 3.)  pod vedením profesionálního lektora z 

taneční školy v Olomouci, 18 účastnic; TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ  (11. 1. – 14. 3.), 22 

účastníků; TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY - MLÁDEŽ  (2. 9. - 11. 11.)  oba taneční kurzy 

pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 61 účastníků;  SALSA PRO ŽENY  (15. 

9.- 3.11.)   8 lekcí pod vedením profesionálního lektora z taneční školy v Olomouci, 37 

účastnic;  CARAMBA (celoročně) - výuka latinsko-amerických tanců (samba, cha-cha, 

rumba, jive a paso doble), vedoucí: Pavla Vydrželová, 8 účastníků; ROZTLESKÁVAČKY, 

skupinu GOLDEN BEES tvořilo 15 dívek ve věku od 7-12 let. Skupina vystupovala  34x  při 

různých akcí města Litovle – Městský ples, školní plesy, zahájení turistické sezony, Hanácké 

Benátky, Litovelské slavnosti, rej čarodějnic, Silácká soutěž G. Frištenského a zúčastnila se i 

plesů v blízkém okolí (Střelice, Bílá Lhota). Vystoupení děvčata zakončila přehlídkou 

mažoretek a roztleskávaček v Libině. Skupinu HAPPY BEES tvořilo 9 maminek, které cvičí 

pro radost a zábavu.   Vystoupily na plesech v Litovli, Střelicích, Bílé Lhotě, Silácké soutěži 

G. Frištenského, Litovelských slavnostech a přehlídce mažoretek a roztleskávaček v Libině. 

V září vznikla nová skupina DANGEROUS BEES na žádost dívek. Skupinu tvoří 9 dívek a snaží 

se do svého vystoupení dát co nejvíce složitých prvků. Trenérkami jsou Miroslava Tchírová 

a Lenka Bohuslavová. 

 BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, KINA   

  NEZNÁMÝ TCHAJ-WAN (12. 1.),  beseda s cestovatelem Václavem Arnošem;  

BESEDA O AMAZONII  (21. 1.)  s cestovatelem Alberto Vojtěchem Slámou pro Seniorklub 

Litovel;  TRAVESTI SHOW - KOČKY  (11. 2.);  PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  (24. 3.),  pořad pro přátele 

hanáckého nářečí na téma „DĚKOJEM ZA KAŽDY RÁNO", host  Hanácká mozeka, 

pořadatel Hanácká ambasáda; ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY  V  LITOVLI  (16. 4.),  otevření 

památek a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kaple sv. Jiří, muzeum, knihovna, 

muzeum harmonik a Dům přírody), doprovodný  program  „Skotačení se skřítkem 

Lesánkem", cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce (po trase soutěže pro děti), procházky po 

Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, plavba po Nečízu, atrakce pro děti, občerstvení;  

FILMOVÁ NEDĚLE (17. 4.), úspěšný český film: DOMÁCÍ PÉČE (Bolek Polívka, Alena 

Mihulová, Tatiana Vilhelmová a další…); VLADIMÍR  HRON (4. 5.), zábavný pořad,  

narozeninová tour k 50. narozeninám imitátora a baviče Vladimíra Hrona; CO NÁM TĚLO 

NEMOCÍ NEBO BOLESTÍ  ŘÍKÁ (6. 5.), přednáška o zdraví s Ing. Miroslavem Hrabicou;  

FILMOVÁ STŘEDA - PADESÁTKA (11. 5.) - oblíbená česká komedie;  JIŘÍ KOLBABA  „Fotograf 

na cestách - splněný sen“  (17. 5.),  diashow se známým cestovatelem a fotografem;  

GALA FASHION SHOW (19. 5.),  modely od návrhářky Marty Musilové z Olomouce a dalších 

firem; PŘÊNDITE SI SPLKNÓT (16. 6.),  pořad pro přátele hanáckého nářečí, host  Hanácká 
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mozeka, pořadatel Hanácká ambasáda; BESEDA S PANEM STAROSTOU  (15. 9.)  nad 

aktuálními problémy města; FILMOVÉ PONDĚLÍ - TEORIE TYGRA  (19. 9.), úspěšná česká 

komedie; PŘÊNDITE SI SPLKNÓT (22. 9.) téma „OD KAŽDYHO TROCHO“, host Hanácká 

mozeka, pořadatel Hanácká ambasáda; KOPA STREJCŮ Z HANÉ A JEDEN STREJČEK Z 

PRAHY aneb verše, povídky, pověsti, balady, morytáty a písně v podání hanáckých 

autorů i špičkového interpreta“ (13. 10.), hudebně poetický pořad, účinkující  Alfréd 

Strejček - divadelní a filmový herec, moderátor a recitátor, kapela Střemkoš, prof. Milan 

Valenta, Ruda Beran, Petr Linduška, dr. Pavel Svoboda, Miroslav Demel; MINIPÁRTY  (20. 

10.) - zábavná talk show, která je volným pokračováním úspěšného televizního pořadu 

Všechnopárty, baviče a moderátora Karla Šípa, host pořadu J. A. Náhlovský;  MOTANI: 

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE (25. 10.), pestrá  fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše 

Motani  napříč rozlehlou Brazílií; OPEN MIC (16. 11.),  volná možnost krátkého veřejného 

vystoupení, výjimečná příležitost pro písničkáře nebo básníky všeho druhu;  INDIÍ DO 

NEPÁLU A  ZASE  ZPĚT  (22. 11.),beseda s fotoprojekcí  s  Václavem Arnošem; 19.  ROČNÍK  

PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY  (25. 11.), SDRUŽENÍ ŠANCE - sdružení rodičů a přátel 

hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci,  za 

pomoci studentů GJO v Litovli  zajišťovalo  prodej vánočních květin - výtěžek šel na 

pomoc těžce nemocným dětem;  ADVENTNÍ TVOŘENÍ  (26. 11.), tvoření vánočních a 

adventních dekorací pod vedením zkušené floristky z Olomouce; VÁNOČNÍ KAMION 

COCA-COLA 2016  (28. 11.),  program pro děti, možnost něco si koupit v Santově 

obchodě – výtěžek z prodeje byl věnován Charitě Litovel;  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU  (1. 12.) – účinkovaly  děti z místních mateřských a základních škol, 

SPS Senzakord;  X. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ (5. 12.) a  VÁNOČNÍ PROHLÍDKY 

RADNIČNÍ VĚŽE (vstup 20 Kč /os.); ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT PAVLA CALLTY  (14. 

12.) a  VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (vstup 20 Kč /os.); FARMÁŘSKÉ TRHY  (16. 12.);  

MICHAL  ZAPLETAL, koncert  vánočních písní  a písně z nového alba ODI ET AMO a koncert 

kapely CIMBAL HELLBAND a  VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (vstup 20 Kč /os.). 

 VE SPOLUPRÁCI 

  MEDITACE: 2. 1., 30. 1., 27. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6., pořádala paní Marková; 

DÍVKA ROKU (30. 1.), pořadatel: DDM; TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM (4. 6.), areál ZŠ 

Jungmannova; MISSIS MODELS (26. 6.), pořádala agentura DL; ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD 

(27. 6.); ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ LITOVEL (1. 9.). 

 

 PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE  

 MĚSTSKÝ PLES (15. 1.), hrála šternberská skupina GAMA a španělská hudba NO SEAS 

PERRO; XXX. HANÁCKÉ BÁL (19. 2.), hrála: taneční skupina FANTASTIC BAND, HANÁCKÁ 

MOZÊKA a vystoupil folklorní soubor HANAČKA; 1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO 

ZAČÁTEČNÍKY (7. 10.);  ZÁVĚREČNÁ  KOLONA  (11. 11.). 

  VE SPOLUPRÁCI: SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Jungmannova (22. 1.), pořadatel  RS 

při ZŠ Jungmannova; SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Vítězná ( 5. 2.), pořadatel  RS při ZŠ 

Vítězná; KARAOKE DISCO PLES (13. 2.), pořadatel  Pavlína Vykydalová;  SPOLEČENSKÝ PLES 

RS při GJO Litovel (27. 2.), pořadatel  RS při GJO Litovel;  SPOLEČENSKÝ PLES CK BAVI (5. 3.), 
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pořadatel  CK BAVI;  TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU MOTORS (27. 3.), pořadatel  Zuzana 

Saparová; TANEČNÍ ODPOLEDNE „VÍTÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU“ (31. 3.),  pořadatel  

Seniorklub Litovel;  FIREMNÍ VEČÍREK  PAPCEL (1. 4.),  pořadatel  Papcel;  SETKÁNÍ S 

VEDENÍM MĚSTA A TANEČNÍ ODPOLEDNE (1. 12.), pořadatel  Seniorklub Litovel;  RETRO  

SILVESTR (31. 12.),  pořadatel CK Bavi. 

 

HANÁCKÉ BENÁTKY, celoměstská akce 11. 6. 

   HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ: zahájení; mažoretky LINETBELLS BABY a LINETBELLS 

GIRLS; MINI  BAND LITOVEL; roztleskávačky GOLDEN BEES; taneční vystoupení TS MINI 

KASTER;  zdravice hostů;  LEGENDY SE VRACÍ; taneční vystoupení CARAMBA  latinsko-

americké tance;  HAPPY TO MEET; taneční vystoupení SHOW DANCE TRIPS, TS KASTER a 

Wush Olomouc (čínské bojové umění); MIRO ŠMAJDA; roztleskávačky HAPPY BEES (ženy); 

taneční vystoupení TS KASTER Ladies;  NEBE; mažoretky LINETBELLS LADIES, LINETBELLS GIRLS 

a LINETBELLS MISS;  DE BILL HEADS;  Wush  Olomouc (čínské bojové umění); DOGA  taneční 

vystoupení;  TŘI SESTRY. 

  Doprovodný program: park Míru a před muzeem – dobová a dětská scéna; 

farmářské trhy; IQ PARK; miniZoo z DDM Litovel. Školní dvůr ZŠ Jungmannova: „Jungmanka 

pro Litovel“, soutěže a překvapení pro děti.  Muzeum Litovel: KÁVA-oblíbený nápoj jak ho 

známe i neznáme.  Zpřístupnění kaple sv. Jiří.  Prostory TIC: výstava kronik MK Litovel a 

plakátů uplynulých ročníků Hanáckých Benátek, výstupy na radniční věž, jízda na pramici 

pod náměstím. Vše podrobně v kapitole Slavnosti. 

 

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

  FOLKOVÉ POMORAVÍ (1. 7.), minifestival živé hudby, účinkovali: NOACO, RADEK 

PÍĎA BARTOŠ, MARIEN; HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU: RAMAHE BAND (8. 7.), pop, 

rock, folk, disco; SVL ROCK (9. 7.), rockový večer; VINNÝ STŘIK (22. 7.), rockový večer; 

STŘEMKOŠ (23. 7.), blues a chanson; MODRÁ ROSA (29. 7.), večer s country rockovou 

kapelou; JEN - TAK (30. 7.), country večer.  LETNÍ KINO: KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ: 

SEDMERO KRKAVCŮ (15. 7.); ŽIVOT JE ŽIVOT (16. 7.); GANGSTER KA (17. 7.); GANGSTER KA: 

AFRIČAN (18. 7.).  

 

ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU   

 Smíšený pěvecký sbor MK Litovel KANTIKA; FOTOKLUB při MK Litovel; HANÁCKÁ 

AMBASÁDA (přátelé hanáckého nářečí) při MK Litovel – vše podrobně v kapitole Zájmové 

organizace. MK podporuje tyto subjekty: folklórní soubor HANAČKA, dětský folklorní soubor 

HANÁČCI, SENIORKLUB LITOVEL, SENZAKORD z. s. – smíšený pěvecký sbor a kapelu 

COKOLIV. Zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské služby pro 

soubory, které nemají právní subjektivitu. Souborům jsou dle možností poskytovány 
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základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví, propagace a 

uplatnění při akcích pořádaných Městským klubem i jinými pořadateli). 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY   

  Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: ZUŠ, DŮM DĚTÍ A 

MLÁDEŽE, SOŠ, JÍDELNA STUDENTŮ 91, ZŠ JUNGMANNOVA, ZŠ VÍTĚZNÁ, GJO, MATEŘSKÉ 

ŠKOLY, SENIORKLUB LITOVEL, ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ 

HUSITSKÁ, MUZEUM, CHARITA, MĚSTSKÁ KNIHOVNA, SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ, 

EKO-KOM, FCC LITOVEL, s.r.o., MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS, MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO 

RUBI, REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj.  

 

 TURISTCKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC), náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01  

  Kontaktní osobou je Kateřina Gelová.  Služby informačního centra: propagace 

města, regionu a turistické oblasti; poskytování všech důležitých informací zdarma;  

poskytování informací uložených v databance veřejnosti  verbálně, telefonicky, e-mailem;  

poskytování informací o významných osobnostech regionu;  informace o institucích a 

službách ve městě;  vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR;  prodej 

drobných upomínkových předmětů a regionálních produktů (sýrárny Tři Dvory, Pivovaru 

Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, keramika Miluše Hlavinkové…); prodej pohlednic, 

map, turistických známek a turistických vizitek; prodej knih a publikací od regionálních 

autorů;  prodej knih na dobírku; prodej Litovelských novin; nabídka časopisů a novin (TIM, 

Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský senior) zájemcům zdarma; předprodej 

vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí;  prodej vstupenek sítě Ticketstream 

a Moravské divadlo Olomouc;  zajišťování průvodcovské služby ve městě; informace o 

trasách pro pěší a cyklisty; prohlídka radniční věže a výstup na ochoz; prohlídka radnice s 

průvodcem; procházka po městě Litovel s průvodcem (i v anglické a německé verzi); 

Dům soukenického cechu – Městská knihovna prohlídka s průvodcem;  kaple sv. Jiří  

možnost prohlídky s průvodcem (u všech po předchozí domluvě);  Muzeum harmonik  

prohlídka  s průvodcem  (majitelem sbírky) po předchozí domluvě;  Muzeum   možnost 

prohlídky s průvodcem po předchozí domluvě, poskytování  informací  o turistických 

cílech v Litovli a blízkém okolí,  o možnostech ubytování v Litovli a okolí,  o místních 

památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných stezkách v Litovli, o cyklotrasách, o 

půjčovně kol, lodí a koloběžek, o Vodním světě - centru zábavy pro rodiče a děti, tvorba 

balíčků pro jednotlivce i skupiny;  kopírovací a skenovací služby; veřejný internet (30 min. 

zdarma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč); prodej poštovních známek, 

samolepek  Nevhazujte  reklamu  a  úschovna kol a zavazadel. 

  NOVINKY V ROCE 2016: tvorba letáků – stravovací kapacity v Litovli, tvorba 

měsíčních, čtvrtletních a ročních Přehledů akcí konajících se v Litovli a okolí; tvorba 

nových pohlednic (Litovel, Pozdrav z Litovelska); nové suvenýry – magnetky, buttony, štítky 

na hole s motivem Svatojánského mostu; nově dřevěné šperky Miloslava Tomance; 

rozšířená nabídka časopisů, které jsou k dispozici zdarma: OL4you, 5plus2.  TIC je od 31. 5. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 196 

2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky (A. T. I. C. ČR) a 

byla mu přidělena kategorie B.  Certifikát „Cyklisté vítáni“ TIC nabízí službu pro cyklisty, 

která je pod záštitou společnosti Nadace Partnerství – „Cyklisté vítáni“. Informační centrum 

nabízí možnost bezplatné zastřešené úschovy kol, úschovnu zavazadel, poskytuje základní 

nářadí pro jednoduché opravy kol, nabízí aktuality a informace o službách pro cyklisty 

včetně cyklotras a tipů na výlety a úschovnu kol.  

 VÝSTAVY V TIC 

  SVĚT KULATÝCH  POHLEDNIC  (4. 1. – 31. 3.),  výstava pohlednic ze soukromé sbírky 

pana Petra Lindušky;  KRONIKY MĚSTSKÉHO KLUBU A PLAKÁTY NA  HANÁCKÉ  BENÁTKY  (14. 

4. – 11. 6.),  výstava vztahující se k minulým ročníkům tradiční celoměstské akce a 

nabízející pohled do kronik Městského klubu Litovel;  EXPONÁTY Z IQLANDIA  (13. 6. – 31. 

7.),  naučná  interaktivní  výstava z IQ Landia Liberec ze světa vědy a techniky;  VÝSTAVA 

TURISTICKÝCH ZNÁMEK  (3. 8. - 31. 8.) - výstava 1 250 ks turistických známek ze soukromé 

sbírky pana Jana Hejny, doplněna o  produkty firmy Turistické známky z Rýmařova;  

HISTORICKÉ CUKRÁRNY (5. 9. – 4. 11.), výstava o vývoji cukrářského řemesla, sladkostí a 

historii cukráren v Českých zemích;  VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA  STUDIA  ATELIÉR  (5. – 

17. 12.), prodejní výstava litovelských výtvarníků;  16. 11.  1. ročník  festivalu autorské tvorby 

– OPEN MIC Litovel (koncert písničkářů, básníků a dalších na kterém vystoupili  Michal 

Zapletal, Duo Petr a Veronika, Marty Walker a hostem večera byl Honza Žamboch, člen 

kapely Žamboši).  V rámci „Zahájení turistické sezony“ (258 návštěvníků) a „Dnů 

evropského dědictví“ (225 návštěvníků) byla věž zpřístupněna pro veřejnost zdarma. 

Celkem 483 návštěvníků. Celkem věž za rok 2016 navštívilo 2 097 osob.  

  SPECIÁLNÍ PRÁZDNINOVÁ PROHLÍDKOVÁ NABÍDKA: PROHLÍDKOVÉ OKRUHY 

MĚSTEM,  TIC  každou středu během července a srpna nabízelo zdarma hodinový 

prohlídkový okruh městem, při kterém měli návštěvníci možnost zhlédnout nejvýznamnější 

památky Litovle;  VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ,  denně komentované prohlídky radniční 

věže;  CYKLOPROHLÍDKY  LITOVELSKÝM  POMORAVÍM  s průvodcem, panem Miroslavem 

Pinkavou, v termínech 10., 19., 26. a 31. 7. a 9., 14., 16. a 28. 8., pro zájemce zdarma;  

ZÁJEZD DO CHUDOBÍNSKÝCH KOSTELŮ  (2.7.),  kdy pro účastníky byly připraveny 

komentované prohlídky všech tří kostelů. Zájezd byl hrazen z dotace Olomouckého kraje.  

PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE V TIC: VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ ČT PRO CELOU RODINU jako 

součást   soutěže ČT „ZASTAVTE ROBOTY“, kde úkolem soutěžících bylo získat tři hesla (z 

celé ČR) a následně je vložit na webové stránky a „odvirovat“ svět. Soutěž nalákala 

návštěvníky i z dalekého okolí. Byla zavedena Zážitková karta Litovel, která opravňuje 

jejich držitele získat zvýhodněné vstupné na významné atraktivity v Litovli. Do projektu byli 

zapojení: TIC, Muzeum Litovel, koupaliště Litovel a Muzeum harmonik. Podmínkou je 

zakoupení 1 plné dospělé vstupenky.   
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2016 

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE  

  Karaoke bar (užívání prostor k 31. 12. 2016 ukončeno), Advokátní kancelář JUDr. 

Calábkové, Pedagogicko-psychologická poradna (užívání prostor klubovny k 30. 9. 2016 

ukončeno), Folklorní soubor Hanačka, prodejna MOZAIKA Petr Hájíček, prodejna Rakola – 

Radek Kohoutek, kapela Cokoliv – Robert Anderle, Senzakord, z. s. DDM Litovel – Klub 

mladých (od 1. 9. 2013).  

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 2016 maximální.  

 PERSONÁLNÍ OBLAST 

   Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků: ředitelku, 1 asistentku a 

propagační pracovnici, 1 provozní a organizační pracovnici, 1 technika údržbáře, 1 

technika-osvětlovače a zvukaře, 1 uklízečku a provozářku, 1 ekonomku a účetní 

(zástupkyně ředitelky), 1 pracovnici TIC a na poloviční úvazek studenty zajišťující provoz o 

víkendech a o dovolené. 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, výrobu plakátů a 

propagačních materiálů,  propagaci  činnosti formou měsíčních programů 

zveřejňovaných  na  plakátovacích plochách, v reklamních skříních, na webových 

stránkách  či  formou e-mailových zasílání a formou reklamy v masmédiích (rozhlas, MF 

Dnes, Olomoucký deník, Litovelské noviny, Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC 

Litovel, Štern, Oáza a v kulturních rubrikách dalších periodik) a součinnost s autorskými 

organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj. Dále jde o ediční činnost,  metodickou  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 a 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,  inventarizaci, vyřazování majetku, fakturace, 

rozpočty, mzdy a odvody, komplexní vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, komplexní zajištění provozu informačního centra  včetně poradenského servisu, 

zajištění průvodcovské služby, prohlídek radniční věže, prodeje map, suvenýrů a 

regionálních výrobků, kopírovacích služeb, úschovny kol a zavazadel, tisku měsíčních a 

ročních přehledů regionálních akcí, výroby propagačních letáků aj. 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 
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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 odchodu provozní pracovnice 

byla od 1. 9. 2016 přijata nová pracovnice.  

HOSPODAŘENÍ  

 Hospodaření organizace je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je 

zájem veřejnosti o kulturní akce, které jsou připravovány. Další neznámou jsou tržby z 

doplňkové činnosti, které lze ovlivnit jen nepřímo. Je třeba si uvědomit, že se zatím daří 

naplánovaný rozpočet plnit, i přes to, že se ceny kulturních pořadů, DPH a energií neustále 

zvyšují, a přitom rozpočet zůstává již několik let téměř stejný, a že dopad finanční krize se 

samozřejmě odráží také v potenciální návštěvnosti akcí.  Hospodářský výsledek za rok 2016 

celkově činil zisk po zdanění plus 215 193 Kč. 

 GRANTY, NADACE 

   „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016“ - grant poskytl Krajský 

úřad Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky ve výši 50 000 Kč.  Nadace Český 

hudební fond poskytla MK v roce 2016 příspěvek 13 000 Kč na koncerty KPH.  Příspěvek 

Olomouckého kraje na provoz TIC byl 30 000 Kč. 

 HLAVNÍ SPONZOŘI 

  Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů byla ve výši 210 500 Kč 

na Hanácké Benátky 2016, dále 22 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o. na koncerty v 

Mladečských jeskyních a Pivovaru Litovel. Byla přefakturována částka 14 000 Kč nákladů 

na koncert ve varně uspořádaný k výročí založení pivovaru. Finanční dary 2 000 Kč od 

společnosti SEV Litovel s.r.o. na Smíšený pěvecký sbor Kantika, 10 000 Kč od společnosti 

Kimberly – Clark Harfa Office na Hanácké Benátky 2016 a 500 Kč na městský ples poskytl 

pan Evžen Stehlík. Celkově se podařilo mimo příspěvku zřizovatele získat 352 000 Kč.  

 REKONSTRUKCE A INOVACE 

  V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů MK novou podlahu v Klubu 

mladých; opravu velké tiskárny v TIC; výmalbu 1. i 2. patra schodiště budovy MK a 

klubovny Kantiky i Výstavní síně. VÝHLEDOVÉ INVESTICE: Pro zajištění technické způsobilosti 

objektu a jeho prostor je výhledově třeba mimo základní údržby počítat s  výstavbou 

technického výtahu na Záložně, inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále 

Záložny,  výměnou zbytku oken v budově MK a v Malém sále Záložny, rekonstrukcí  WC v 

prodejně Mozaika  a přízemí budovy MK, opravou dvorního traktu včetně výměny oken a 

výměny dveří, vymalováním Malého sálu Záložny a schodiště,  výměnou opon ve Velkém 

a Malém sále Záložny, výměnou okenních zatemňovacích závěsů, výmalbou zbytku 

kluboven a osobním výtahem pro vozíčkáře.  

  Městský klub uspořádal v roce 2016 celkem 203 akcí, kterých se zúčastnilo cca 31 

000 návštěvníků. Z toho: 6 divadelních představení, 37 koncertů (+ 5 koncertů Kantiky 

mimo Litovel), 7 koncertů KPH, 17 výstav (+ 3 výstavy Studia Ateliér, 21 výstav členů 

Fotoklubu mimo Výstavní síň MK a 11 přednášek s komentovaným promítáním), 26 pořadů 
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pro děti, 3 kurzy společenského tance, 1 kurz FITNESS LATINO pro ženy, 1 kurz SOLO SALSY 

PRO ŽENY, 1 kurz latinsko-amerických tanců CARAMBA, 3 kurzy roztleskávaček, 1 

celoměstská akce Hanácké Benátky (8 koncertů a doprovodné akce pro děti i dospělé), 

1 minifestival Folkové Pomoraví (3 koncerty), 7 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto, 

promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 14 plesů, zábav a tanečních večerů a 33 

zábavných pořadů a ostatních akcí. Dále se kolektiv MK podílel částečnou organizací, 

technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 81 akcích a pronájmech jiných 

pořadatelů.   Na podnět Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, která upozornila 

na nedostatky a nevyhovující prostory ve sklepních prostorách budovy MK pronajímané 

KARAOKE BARU (provozovatel Pavlína Vykydalová) a na základě řízení s Odborem 

výstavby MěÚ Litovel, byla ukončena „Smlouva o podnájmu nebytových prostor uzavřená 

mezi Městským klubem Litovel a Sdružením Smýkal-Vykydalová, Bar-Karaoke“, a to ke dni 

31. 12. 2016.   

Zprávu zpracovala Bc. Hana Vogelová, ředitelka MK 

 Opět, klobouk dolů! Při čtení posledního odstavce o počtu uspořádaných akcí je 

namístě uznání pro všechny pracovníky MK, kteří za ne právě lehkých podmínek provozu, 

podávají maximální výkony a dělají z Litovle významné kulturní centrum, které nám 

například okolní města závidí. Zvláště si ceníme iniciativy paní ředitelky Bc. Hany Vogelové, 

která je skutečný spiritus agens akcí, a dokázala do města dostat významné umělce a 

zajímavé a hojně navštěvované kulturní i společenské pořady.   

 

35. SLAVNOSTI  

MAJÁLES 2016 

      Tradiční studentskou oslavu jara zahájili 6. května 2016 dopoledním programem 

studenti oktávy a 4. A Gymnázia Jana Opletala v Litovli „posledním zvoněním“, když 

„pasovali“ své spolužáky ze septimy a 3. A na maturanty. Současně se rozloučili se všemi 

studenty a kantory gymnázia nacvičeným hudebním vystoupením.   

      Odpoledne pak začal Majáles průvodem všech zúčastněných městem Litovel. 

V čele majálesového průvodu jeli na koních král se svojí královnou. Králem Majálesu 2016 si 

zvolili studenti gymnázia Daniela Kuxu, studenta septimy. Ten si vybral za královnu Vlaďku 

Novákovou z 3. A. 

      Hlavním programem majálesu byla prezentace tříd na téma „Shakespeare“. Téma 

bylo vybráno z důvodu oslav 400. výročí úmrtí největšího dramatika světové literatury. 

Studenti jednotlivých tříd se tohoto nelehkého úkolu zhostili velmi dobře. Pojali 

Shakespearovy hry nadčasově. Věrně, originálně a vtipně skloubili minulost a současnost, 

klasiku s modernou, např. se William Shakespeare probudil do současnosti na rockový 

koncert, zahrál si v moderní počítačové hře nebo psal do „šuplíku“, který mu byl nakonec 

vykraden jinými světovými spisovateli… 
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      O pořadí jednotlivých scének rozhodovala porota složená z vyučujících. Ti hodnotili 

výkony v těchto kategoriích: nejlepší kostýmy vyhrála 3. A, nejlepší hudbu sexta, 

choreografii 2. A, nejvtipnější pojetí prima, nejlepší scénář 1. A, nejoriginálnější zpracování 

tercie, výprava – kulisy sekunda, nejabsurdnější zpracování septima.  Jako nejlepší výkon 

nižšího gymnázia ocenili kvartu a absolutním vítězem byla vyhlášena kvinta. Vítězům byla 

předána hlavní cena, tradiční velký dort s tématem: „Být či nebýt, to je oč tu běží.“ Celý 

majálesový program provázeli velmi dobře i vtipně moderátoři Vendy Osičková a Vojtěch 

Juráš, studenti sexty. 

Zprávu zpracoval Mgr. Ivo Chytil. 

SILÁCKÁ LITOVEL 

 Čtyřčlenná družstva silných mužů se v sobotu 14. května setkala na tradičním 

sportovním klání s názvem Silácká Litovel. Jednotlivé soutěžní disciplíny vycházely 

z pestrého tréninkového plánu Gustava Frištenského. Obsahovaly prvky posilování i 

gymnastiky. Snoubila se zde síla, obratnost, mrštnost, vytrvalost, postřeh, pohotovost i 

správná taktika a vzájemná souhra celého týmu. Bylo zde vidět soutěž družstva zápasníků, 

přeborníky v bench pressu, v silovém trojboji i kamarády z posilovny. Všichni muži, jimž je 

dána do vínku síla, se utkali v těchto sportovních disciplínách: ve shybech na hrazdě, 

bench pressu na rovné lavici, skoku dalekém, bicepsovém zdvihu, přenášení různých 

břemen a v přehozu 10 kg těžkým medicinbalem. 

 Sílu svých paží si mohli otestovat i diváci v arm wrestlingu, tedy páce. Do tajů tohoto 

sportu je zasvětili několikanásobní mistři republiky Dušan Tesařík a Václav Vaculovič. O 

přestávce mohli všichni obdivovat nadějného kulturistu Jakuba Chrudinu, svěřence 

Romana Vrábela, několikanásobného mistra ČR a hlavního rozhodčího soutěží. Ukázka 

bojového umění v podání Martina Neplecha a jeho týmu přesvědčila všechny přítomné, 

že fyzická kondice a pravidelné posilování je základem nejen Ving Tsun a Escrima, ale i 

všech ostatních odvětví sebeobrany.  

 Úžasné silácké kousky předvedl Honza Stoklasa, který v dlaních ohýbal podkovy, 

trhal balíčky karet i dlaní zatloukal hřebíky. Strongman a powerlifter Jirka Tkadlčík dokázal 

nadzvednout jednou rukou člověka nad hlavu. Je totiž 9. nejsilnějším mužem planety do 

105 kilogramů a letos vyhrál jako první Čech v historii prestižní soutěž Arnold Strogman 

Classic Australia 2016. 

 Nejmladším účastníkem soutěže Silácká Litovel byl 20letý Štěpán Šmejkal z Prahy, 

nejstarším 44letý Jakub Krucký, zápasník z TJ Sokol Vyšehrad Praha. Na prvním místě se 

umístil HARDCORE Olomouc (Petr Maceášik, Vladimír Štaigl, Roman Kala, Tadeáš Nevtípil); 

na 2. místě TEAM TKADLČÍK (Jiří Matěj, Jiří Tkadlčík, Marek Voborný, Marek Vavřík) a na 3. 

místě STELL GYM TEAM (Vít Šemík, Tomáš Kocourek, Luboš Novák, Vojtěch Svoboda).  

 Soutěž se uskutečnila za podpory a pochopení Města Litovle, Olomouckého kraje, 

Pivovaru Litovel, a.s. a dalších sponzorů a mediální podpory Radia Rubi. Svůj podíl na 

úspěchu akce měli rozhodčí, pořadatelé a všichni příznivci a přátelé silových sportů, 

kterým poděkovala organizátorka Mgr. Zdenka Frištenská.  

Text převzat z článku „Na Silácké Litovli se zvedala břemena i lidé“ v Litovelských novinách 6/2016, str. 17, autorka Mgr. Zdenka Frištenská.     
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HANÁCKÉ BENÁTKY 

 Máme 11. červen, a vše připraveno k tradiční litovelské slavnosti (včetně počasí). Je 

neuvěřitelné, jak rychle čas letí – již po čtrnácté je připraven program se spoustou zábavy, 

vyžití pro děti i dospělé - největší akce Městského klubu. Mottem slavnosti se stává název 

kapely oblíbeného muzikanta a moderátora Petra Šišky a to „Legendy se vrací“ - letos 

doslova.  

 Hlavní scéna je pochopitelně na náměstí, po minulých zkušenostech obrácená 

k MK, kde má své zázemí. Stánků s nejrůznějšími dobrotami a hlavně litovelským pivem je 

tu hromada. A tak se může začít! Moderátorem je zkušený Gustav Skládal. Na začátku 

informuje všechny o programu, vítá nejen místní, ale i přespolní a na malé pódium zve 

mažoretky LINETBELLS  BABY a LINETBELLS GIRLS k navození atmosféry. Po nich se prezentuje 

MINI Band Litovel, pak roztleskávačky GOLDEN BEES, taneční vystoupení TS MINI KASTER a 

zdravice hostů.  

  Před polednem se skutečně legendy vracejí – partička skvěle sehraných muzikantů 

padla většině posluchačů do noty hity známými snad všem generacím od Pink Floyd, Led 

Zeppelin, AC/DC, Qeen a Bruce Springsteena. V tanečním vystoupení se představily 

soubory CARAMBA s latinsko-americkými tanci a TS TRIPS. Hned se zvedla nálada publika, 

a byla výborná i při vystoupení skupiny HAPPY TO MEET. Ta prý dovede strhnout k tanci 

takřka každé publikum a do podvědomí posluchačů se dostala v rámci tzv. keltské vlny 

vlastní tvorbou. Zvláště originální byl vokální projev Martiny Ženožičkové za doprovodu 

houslí, banja, dobra, mandolíny i irské flétny. 

 Hudbu střídají taneční vystoupení SHOW DANCE TRIPS, TS KASTER a čínské bojové 

umění v podání WUSHU Olomouc.  Jméno Miro Šmajda evokovalo jednoho z nejlepších 

účastníků Česko Slovenské   SuperStar, vítěze kategorie Album roku, Skladba roku i objev 

roku v anketě Žebřík.  Se svou kapelou TERRAPIE se představil především skladbami z již 

třetího alba. Pohledného Slováka na chvíli vystřídaly roztleskávačky HAPPY BEES (ženy) a 

taneční vystoupení TS KASTER LADIES.   

 Havířovská pětice NEBE v čele s frontmanem Petrem Harazinem dokazovala, že jí 

po právu náleží místo na předních tuzemských akcích a festivalech. Do povědomí se 

dostala díky Richardu Krajčovi, který se jí v roce 2011 ujal, a od té doby se jí daří. To 

dokázaly hity Vteřina, Padáky, Než se rozední a další.  Pak na půl hodiny ovládly pódium 

zase mažoretky LINETBELLS – ty vyspělejší LADIES, GIRLS a MISS.  

 Podvečer patřil turnovské skupině DE BILLS HEADS, založené již v roce 1996 a opět 

ukázkám čínského bojového umění v podání olomoucké skupiny WUSHU. Česká 

hardrocková kapela DOGA přitvrdila muziku a předvedla propracovanou jevištní show 

s dekoracemi a kulisami dotvářejícími atmosféru.  Stala se jakýmsi předskokanem v tento 

den nejznámější kapely TŘI SESTRY, se kterou se skutečně legendy vracely. Tato punk-

rocková skupina vznikla v roce 1985 a jejím neodmyslitelným symbolem byl stále Lou  

Fanánek Hagen. Opravdu se stala hvězdou 14. ročníku Hanáckých Benátek a kdo chtěl 

„měl svůj balon a zaletět si mohl do Mexika“, nebo si s ní dát „sedm piv a jednu zelenou“! 

Jako třešnička na dortu pak na ty vytrvalé čekal úchvatný ohňostroj. 
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 Na školním dvoře ZŠ Jungmannova a v prostoru před rybníkem mezi 10. a 12. 

hodinou proběhl program „Jungmanka pro Litovel“ s řadou soutěží a překvapení pro děti. 

V parku Míru a před muzeem, kde kralovala dobová a dětská scéna, se od 10 hodin 

otevřely farmářské trhy, IQ PARK a zdarma byla k dispozici pro děti hopsadla „Pony“.  

Výstava „Káva – jak ji známe i neznáme“, stejně jako stálá expozice řemesel byly k vidění 

v muzeu, a ten, kdo dosud nenavštívil nově upravené podkroví, mohl zhlédnout expozice 

o Gustavu Frištenském či gramofonech. Výstava v prostorách TIC měla svůj poslední den 

možné návštěvy, nabídla kroniky MK Litovel i plakáty uplynulých ročníků Hanáckých 

Benátek. 

 Otevřena byla i kaple sv. Jiří od 10 do 15 hod., až do 19 hod. byly umožněny 

výstupy na radniční věž pro dospělé za 40 a děti do 10 let za 20 korun. Hojně využívanou 

atrakcí byla jako obvykle jízda na pramici po Nečízu  mezi 11 a 17 hodinou – pro dospělé 

za 60 a děti do 10 let 30 korun. Vstupné na program na náměstí bylo v předprodeji za 250 

Kč (na místě za 300 Kč), děti do 10 let a ZTP platili 50 Kč, děti do 5 let měly vstup zdarma.  

 Ředitelka MK v Litovelských novinách 7/2016 na straně 13 uveřejnila Poděkování 

pořadatelů Hanáckých Benátek, kde píše, že tentokrát trochu přitvrdili a vsadili na 

rockové fanoušky.  A i když byla v okolí opět spousta akcí, mile je překvapila účast téměř 

tří tisíc návštěvníků.  Dle jejich mínění se dobře bavili. Proto děkuje především 

zaměstnancům MK, všem účinkujícím a místním zájmovým útvarům. O to, aby centrem 

akce nebylo jen náměstí, se zasloužila mimo jiné ZŠ Jungmannova, DDM Litovel a MAS 

Moravská cesta. Děkuje lidem „ze zákulisí“ a štědrým sponzorům.  Velmi si cení podpory 

Olomouckého kraje, města Litovel a všech institucí, které byly vstřícné při schvalování 

všech nutných povolení k realizaci této akce.  V závěru hodnotí TS Litovel za úklid, děkuje 

mediálním partnerům a zve všechny na 15. ročník HB, který proběhne 10. 6. 2017. 

 

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 

 Tentokrát pozval na slavnost ve 13. vydání „Pivo Litovel píše“ sám ředitel Pivovaru 

Litovel, a.s. Ing. Lumír Hyneček. Jde již o 12. ročník oblíbeného svátku litovelského piva, 

hudby a příjemné zábavy. Sám jej vnímá nejen jako akci plnou skvělých kapel, zábavy a 

oslavy výborného zlatavého moku, ale i jako důvod otevřít brány pivovaru všem jeho 

věrným příznivcům. Slibuje, že budou moci „nahlédnout pod pokličku“ sládkovi a poznat, 

jak se vaří pivo v Litovli. Prý se máme těšit na všechna piva, která se zde vaří, dána je i 

možnost ochutnat pivní speciály, uvařené jen pro tuto výjimečnou příležitost. To vše 

s pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí!“. Tak jej vezmeme za slovo! 

 Abychom nebyli za neumětely – představíme těchto 16 zástupců: Litovel Moravan – 

světlé výčepní pivo, optimálně vyladěné s intenzivní aromatickou lahodnou hořkostí, 

střední plností, výborným řízem a dobrou pěnivostí s obsahem alkoholu 4,6 % obj; Litovel 

Kvasničák – nefiltrované světlé výčepní pivo s obsahem pivovarských kvasnic a obsahem 

alkoholu  4,6 % ; Litovel Premium  – světlý ležák vyznačující se zlatou barvou, kompaktní 

pěnou a silným řízem,  5,0 %; Litovel Sváteční speciál 13 ° - světlé speciální pivo s délkou 

zrání v ležáckých sklepech více jak 100 dnů, 5,0 %; Litovel Gustav 13 ° - polotmavé 

speciální pivo, držitel Zlaté pivní pečeti 2012, 6,1 %; Litovel 15 ° - nejsilnější pivo na Otvíráku 
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2015 s 15 % hm. extraktu  původní  mladiny, 6,6 %; Litovel Maestro  – polotmavé výčepní 

pivo s lavinovým efektem, 4,1 %; Litovel ALE – speciální nefiltrované svrchně kvašené 

polotmavé pivo, 5,5 %; Litovel  Pšeničný ležák – pšeničné světlé nefiltrované svrchně 

kvašené pivo s lehkým banánovým tónem, 4,5 %; Litovel IPA – svrchně kvašené 

nefiltrované polotmavé speciální pivo, 6,5 %; Litovel Černý  Citron nealko – tmavý míchaný 

nápoj z piva, 0,5 %; Litovel Černý Citron – tmavý míchaný nápoj z piva z praženého sladu, 

4,0 %; Litovel Pomelo – nealkoholický míchaný nápoj z piva s příchutí pomela  a chutí směsi 

tropických citrusových plodů, 0,5 %; Litovel Višňový speciál – míchaný nápoj ze světlého 

výčepního piva s příchutí višní a třešní, 4,2 %; Litovel Černý zázvor – tmavý ležák ochucený 

přírodním aromatem s příjemnou hořkostí a karamelovou chutí a vůní, 4,8 %; Litovel 

Medový speciál  – světlý ležák ochucený medem, 5,0%.  Možná delší přehled, ale jistě se 

vám sbíhaly sliny?!      

  Nezbývá než ochutnávat a posuzovat, pochopitelně s mírou!! K tomu načneme i 

z jiného soudku. Vše bylo pečlivě připraveno, aby se mohl program zahájit na všech 3 

scénách, tak pojďme k té největší. Na hlavní scéně se od 13 hod. představila ryčná 

slovenská rocková skupina DESMOND, metalová formace ve stylu punk až melodického 

rocku, předskokan nejdůležitější části akce – slavnostního naražení soudku. Pak zářil člen 

nyní již bývalé kapely Pražský výběr Vilém Čok – showman, baskytarista, zpěvák, 

konferenciér se skupinou VILÉM ČOK & BYPASS, aby připravil půdu pro skupinu 

z Valašského Meziříčí-MŇÁGA A ŽĎORP, zastupující zde alternativní rock. Je to jistě jedna 

z nejvýraznějších hudebních kapel české porevoluční éry a její fanoušci byli ve varu.  A 

pak „naši“ – kapela z Mezic STRACENÉ RÁJ s „hanáckým bigbítem“ -  písničkami 

v hanáčtině a představila i skladby ze svého nového CD. Hard rock a heavy metal zahrála 

poslední vystupující skupina LIMETAL, kterou založili bývalí členové legendární české 

hardrockové skupiny Citron. Ohňostroj byl krásný a dal nádhernou tečku úspěšné slavnosti. 

 Scéna na nádvoří byla v obležení stolů, lavic i spousty diváků a posluchačů. Tady se 

začalo již v 12.30, úvod obstarala přerovská skupina COOKIES prezentující pop, rock i punk. 

Střídá ji rapperka, textařka, freestylerka, semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má talent 3 

– SHARKASS. Aby se dostalo i na ty nejmenší a rodiče se mohli více věnovat zábavě i 

konzumaci, nastoupilo DIVADLO TRAMTÁRIE s pohádkou. V podvečer zaujal JOLLY JOKER 

& P.B.U. – country metal of the universe z Prahy a závěrem pak TH!S a Vojta Kotek.  

 I elektronická muzika měla na Otvíráku opět své místo, a to na YOUNG STAGE – 3. 

scéně. Byl tu super host ze zahraničí Evan Vischi, alias HIBRIS, se skvělou audio-vizuální 

show.  Dále se představili Basssbeat Djs, Peejay Sta, Dubtrax a Rudeboy. Pro mladé, ale i ty 

odrostlejší to byl vskutku neotřelý zážitek.  

 Aby byl svátek piva přístupný i těm, kteří chtějí ochutnávat a nechtějí řídit, byla 

organizována kyvadlová autobusová doprava z Uničova, Mohelnice, Olomouce, Konice, 

Prostějova, Slatinic a Šternberka řadou spojů tam i zpět (z Olomouce dokonce 15 a 

z Uničova 8). Návštěvnost byla vysoká – přes 10 000 účastníků. Pivo se točilo ve 30 stáncích 

a vytočeno bylo 630 sudů! Ostatních stánků bylo 20 s jídlem a dalšími poživatinami či 

atrakcemi.  Slavnostní naražení soudku bylo tematické. Vztahovalo se k novým 

přepravkám na pivo. Vedení pivovaru uspořádalo na pódiu módní přehlídku a jako 

doplněk byly předváděny historické přepravky na lahve. S novou přepravkou jako 
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poslední nastoupila čerstvě vyučená pivovarnice (SOŠ Litovel a Pivovaru Litovel) Veronika 

Zapletalová, která společně se sládkem Petrem Kosteleckým narazila historickou pípou 

soudek s pivem Premium. Naražení bylo zakončeno přípitkem.  

 Dvacet účinkujících souborů a skupin uvedlo všechny do dobré nálady a celý průběh 

slavnosti je možno pokládat za úspěšný a zábavný   jako v předcházejících letech a bylo 

by jen na škodu tuto příjemnou tradici v příštím roce porušit. To vše potvrzuje i kronikář, 

kterému bylo umožněno vše sledovat přímo mezi hosty a vést s nimi zajímavé povídání. 

 

LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 

 Město Litovel ve spolupráci s GJO Litovel, TIC, Muzeem Litovel, HZS, MS ČRS, DDM 

Litovel, Římskokatolickou farností Litovel a CK BAVI pozvalo v sobotu 10. září u příležitosti 

Dnů evropského dědictví na Litovelské slavnosti. Z památek byla otevřena radniční věž a 

výstupy na ochoz nově zrekonstruované „nejvyšší věže na Moravě“ byly zdarma. Muzeum 

Litovel mimo stálé výstavy Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století, nových expozic Gustav 

Frištenský a Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon (za jednotné 

zlevněné vstupné 20 Kč) pozvalo i na končící výstavku Káva jak ji známe i neznáme. Bylo 

otevřeno i Muzeum harmonik pana Jiřího Sedláčka, kaple sv. Jiří i kostel sv. Marka, kde se 

v 17 hod. uskutečnil koncert smíšeného pěveckého sboru Kantika. Ve 14 hodin se mohli 

zájemci vydat na komentovanou procházku s průvodcem za krásami památek Litovle.  

 Gymnázium Jana Opletala na dopoledne připravilo tradiční turnaj v plážovém 

volejbale mezi absolventy a studenty GJO ve sportovním areálu Tatranu Litovel a po celý 

den při Dnu otevřených dveří probíhaly akce projektu „VITA CAROLI aneb i na gymnáziu 

žijeme Karlem IV.“.   Bylo možno zhlédnout krátké animované filmy „Zeď Otce vlasti“ nebo 

„Korunovační klenoty “, v kavárničce v aule pak vlastní zkrácenou adaptaci divadelního 

představení „Noc na Karlštejně“ v podání SPS PALORA. Ve dvoraně GJO koncertovala 

Kamila Sittová, účastnice soutěže X-faktor a večer podbarvil HB BAND tradičním jazzem. 

Na rybníce před GJO odpoledne předváděli členové MO ČRS ukázky rybolovných 

způsobů a praktický lov ryb na udici pro děti.  

 Na náměstí, kde byl vstup zdarma, nejprve vystoupil folklorní soubor HANAČKA a 

HANÁČCI. Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví, které moderoval místostarosta 

Viktor Kohout, provedli starosta města Ing. Zdeněk Potužák, senátorka a členka RM MUDr. 

Alena Šromová a předseda Seniorklubu Litovel PhDr. Josef Hubáček. Následovala 

bubenická show JUMPING DRUMS Iva Batouška a jeho skupiny nabízející uším i očím 

strhující bubenickou delikatesu; vystoupení tanečních skupin ve spolupráci DDM, MK a 

Sokola Litovel – KASTER, SHOW DANCE TRIPS a GOLDEN BEES. Asi všichni se těšili na 

koncertní vystoupení známého zpěváka Jakuba Smolíka, který si posluchače získal svými 

téměř baladami a sympatickým vystupováním. Pak soutěžily děti před pódiem, aby 

posléze daly prostor koncertu s humorným nádechem Josefa Náhlovského a kapely KOZÍ 

BOBKY. Místní rocková legenda, skupina LIVIN, na závěr zahrála k poslechu i tanci.  
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 Jako doprovodný program na náměstí byla Bubenická škola pro děti (s Ivo 

Batouškem a Jumping DRUMS), simultánka v šachu pro veřejnost (připravil šachový oddíl 

TJ Tatran), ukázka hasičské techniky s hasičskou automobilovou stříkačkou veteránem, 

Kreativní dílnička a MiniZOO (DDM Litovel), skákačky – hrad a skluzavka pro děti. Obrovský 

úspěch sklidil turistický vláček s odjezdy z náměstí, který byl také zdarma. Náměstí bylo 

naplněno stánky farmářského trhu a výčepními stánky s pivem, dostatek byl laviček k 

posezení, počasí nádherné, nálada výborná. Prima akce!     

 

BOBR CUP 

 Lesními pěšinkami malebné krajiny Litovelského Pomoraví přes magický vrch Třesín, 

ale hlavně tam a zpět vodou přes všudypřítomná ramena Moravy – to je Bobr Cup, který 

k našemu městu patří už 22 let. Počasí mu letos přálo, 1. říjen byl posledním krásným dnem 

babího léta. Letos se v extrémním závodě mistrovství republiky tříčlenných štafet sešlo 

celkem 215 týmů. 

 Nejrychlejší byl Opava Net s běžcem Ondřejem Fejfarem, bikerem Michalem 

Kaněrou a legendárním kajakářem Kamilem Mrůzkem, devítinásobným mistrem světa ve 

sjezdu na divoké vodě, který na Free Litovel Bobr Cupu slavil už svůj devátý triumf. 

V úvodním desetikilometrovém běhu byl nejrychlejší, už potřetí v řadě, mistr republiky 

v běhu na 300 metrů překážek Lukáš Olejníček z týmu X-park Františkov s pětivteřinovým 

náskokem na Ondřeje Fejfara. Druhý 15kilometrový úsek na horských kolech zvládl 

nejrychleji Jan Škarnitzl (TREK Volume Up) – dvacátý muž z olympiády v Riu – který dotáhl 

ztrátu na Ondřeje Fojtíka a Michala Kaněru.  Rozhodnout tak museli kajakáři, a těm vládl 

český král delších tratí Michal Mrůzek, který zde zvítězil již 9x. Veteránka Petra Kamínková 

vyhrála běh, celkově skončila šestnáctá. Díky ní zvítězil tým Koral Bartoněk v kategorii žen. 

Spolu s ní soutěžily v cyklistice Lucie Veselá a v kanoistice Petra Halašová.  

 V kategorii Crazy team, která závod bere především jako recesi, zaujala sestava 

Sněhurka a sedm trpajzlíků, kde se na prvním úseku v převleku Rejpala představil Martin 

Škrlant, který na trati bojoval i se zrakovým handicapem.      KEEP BOBRING! 

       

36. BAVI 

 Na sezonu 2016 byl připraven katalog zájezdů s tradiční nabídkou produktů 

společnosti Bavi. Zákazníci si mohli vybrat ze široké škály jednodenních a vícedenních 

zájezdů i cyklovýletů. Zájem vzrostl především o zájezdy se zaměřením na památky – hrady 

a zámky. Nejoblíbenější potom byly zájezdy, kde byla zařazena plavba výletní lodí – ať již v 

České republice, Rakousku či Slovensku. Rozšířena byla také nabídka cyklovýletů, o které 

je rok od roku stále větší zájem. Mezi zájezdy „za kulturou“ vedly opět muzikály v Praze. 

 Úspěšné byly také letní dětské tábory. I letos bylo v nabídce středisko v Kosově u 

Zábřehu na Moravě, Herolticích u Tišnova a v Protivanově. Všechny tábory byly plně 

obsazeny. Témata celotáborových her byla s aktuální tematikou určena dětem do 7 - let, 

ale i starším – s teenager programem. 
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 Přes letní sezónu probíhal prodej zájezdů na poslední chvíli. Nejčastějším cílem se 

stalo Bulharsko, Řecko a tradičně oblíbené a dostupné Chorvatsko. V podzimních 

měsících se pořádala spousta zájezdů za vínem či do termálních lázní. Prosinec potom 

patřil adventním zájezdům do evropských metropolí, ale i na tradiční Krampuslaf do 

Rakouska. Z kulturních akcí byl o prvním víkendu v březnu uspořádán Velký dětský karneval 

a Ples přátel dobré zábavy. Obě akce byly úspěšné a obsazené. Celoroční turné po 

Olomouckém kraji měl šašek Viky.  O jeho vystoupení byl velký zájem.  

Zprávu zpracovala Kamila Matečková.  

 

37. PUBLIKACE 

 Letos se o Litovli neobjevila žádná velká publikace, takže jsme rádi konstatovali, že 

o městě se podrobněji píše v publikaci Haná a Střední Morava – cestovatelské tipy po 

nejkrásnějších místech Moravy (MORAVIA magazín 2016). Jde o část textu Litovel – 

Hanácké Benátky; Krása a tradice z Litovle (hrnčířství Miluše Hlavinkové); Doubravský dvůr 

je místo, které chutná; Sýrárna Brazzale Moravia – aneb jak na Hané vzniká špičkový italský 

parmazán a Seznamte se: Pivovar Litovel – to je poctivé pivo z úrodné Hané, které sbírá 

ceny po celém světě. 

 Město Litovel doplňuje turistické informace dalšími leporely, a to: Litovelský morový 

sloup, Svatojánský most v Litovli a Muzeum harmonik v Litovli (všechny zpracoval Jan 

Machovský). Společnost IN-LIFE vydala leporelo Vodácká mapa řeky Moravy (jezy, kempy, 

IN LIFE pointy).    

 

 

38. SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2016 

AMK LITOVEL v ÚAMK 

Tento název vyplynul z nových stanov pro pobočné spolky a ZO je pobočný spolek 

ÚAMK Praha. Statutárním zástupcem zůstává Ing. Karel Haderka, CSc. jako předseda. 

Organizační změnou v roce 2016 je uvedené začlenění do pobočných spolků ÚAMK. 

Počet 12 členů zůstává nezměněn.  

Hlavní priority činnosti byly zaměřeny na uspořádání závodu malých motocyklů – 

pitbiků a odjely se zde 2 závody republikového seriálu v červnu a říjnu. Účast byla kolem 60 

jezdců na každém závodě. Kromě zorganizování uvedených závodů byla celoročně 

udržována trať sjízdnou pro všechny kategorie jezdců k trénování. Trať je poměrně dost za 

tímto účelem využívána jak pro začínající jezdce, tak až po veterány a hobby jezdce. 

Členové by byli rádi, kdyby v Litovli vznikla zájmová skupina kolem terénních kol a chtěla 

se na využívání terénní trati   podílet. Sportu zdar!! 

Zpracoval Ing. Karel Haderka CSc., předseda AMK Litovel v ÚAMK 
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T.J. SOKOL LITOVEL 

 Členové výboru v roce 2016: starosta Mgr. Mirko Spurník; místostarostka Ing. Dana 

Buchtová; jednatel Ing. Ilona Jančí; hospodář Ludmila Gottwaldová; náčelnice Vlasta 

Machalová; náčelník David Dvořák; člen (za oddíl tenisu) Ing. Marek Bednář; členka (za 

mažoretky) Bc. Hana Popelková; předsedkyně kontrolní komise Eva Prucková. 

 T. J. Sokol nabízela možnost cvičení v 11 oddílech: Ženy I. – cvičitelka Vlasta 

Machalová; Ženy II. – cvičitelka Marie Smékalová; Zdravotní, kondiční cvičení pro seniorky 

– cvičitelka Anna Gruntová; Jóga – cvičitel Ing. Milan Čech; Věrná garda – cvičitel Petr 

Hojgr; Mažoretky – cvičitelé Bc. Hana Popelková a Mgr. Martina Faltusová; Tenis – cvičitelé 

Ing. Marek Bednář, Ing. Petr Soldán; Kondiční kulturistika – cvičitel David Dvořák; 

Badminton – cvičitel Miroslav Hofr;  Pilates – cvičitelka Miroslava Vojáčková; Předškolní děti 

– cvičitelka Mgr. Martina Faltusová a Taťána Popelková.  

 Počty členů: celkem 226, z toho všestrannost (ženy I., ženy II., zdravotní cvič. pro 

seniorky) 44, jóga 20, mažoretky 65, věrná garda 7, kondiční kulturistika 27, tenis 18, 

divadelní odbor 12, pilates 25 a badminton 8. Počty jsou pouze orientační, neboť oddíly 

žen se vzájemně prolínají, ženy navštěvují více druhů cvičení. 

 Příspěvky od Města Litovel v tomto roce činily 176 000 Kč na pravidelnou činnost.  

Po prodeji sokolovny Městu Litovel je T. J. se spoluprací s městem spokojena. Město 

dodržuje všechna ujednání, která byla v prodejní smlouvě společně zakotvena. Kladně lze 

hodnotit také investice Města Litovel do údržby a oprav historické budovy i celého areálu.  

T. J. aktivně spolupracuje s dalšími sportovními organizacemi města, jako je Tatran Litovel, 

Vodní sporty Litovel a oddíly petangue. Tyto sportovní subjekty pořádají své turnaje, 

zápasy i soustředění v areálu sokolovny, případně jim sokolovna slouží jako zázemí.  

 Ochotnický soubor Sokola Litovel: V tomto roce proběhla premiéra (26. 11.) a 

následně několik repríz (26. 11.; 2. 12. a 3. 12.) divadelní hry „Furt Furianti“. Režie se ujal P. 

Soldán.  9. 7.  se v Cholině konalo sportovně zábavné odpoledne „Hry bez hranic“, 

kterého se zúčastnil člen oddílu kulturistiky Petr Plhák. Se svým týmem se umístil na 4. místě 

z celkového počtu patnácti týmů. 20. 8.  se člen oddílu kulturistiky Patrik Vysloužil s týmem 

zúčastnil mezinárodního překážkového závodu Spartan Race, který se již podruhé konal 

v Litovli. Patrik s týmem skončil na 12. místě z celkového počtu 294 týmů. Patrik se zúčastnil 

ještě dalších devíti závodů Spartan race, z nichž jeden byl v Polsku a čtyři na Slovensku. 

 Oddíl tenisu uspořádal tři turnaje – jeden klubový turnaj mládeže v kategorii do 15 

let, dále otevřený turnaj jednotlivců a turnaj čtyřher. Mladší tenisté se s úspěchem 

zúčastnili turnaje tenisové přípravky pořádaného spolupracujícím oddílem při TJ Tatran 

Litovel. 

Mažoretky: 

Stars cup Ostrava - Kadetky podio baton 3. místo,  Seniorky podio baton  3. místo, Juniorky 

mini pom-pom 3. místo; Podhostýnský pohár -Kadetky podio baton ,,Exotic" 6. místo, 

Seniorky podio baton ,,Pomáda"  6. místo,  Juniorky miniformace pom-pom ,,Lady Gaga" 

3. místo, Sofinka Jergonová děti sólo baton  3. místo + cena Miss poupě, Johanka Štaffová 
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kadetky sólo baton  7. místo, Barča Zlámalová juniorky sólo baton  8. místo, Naty Elgnerová 

seniorky sólo baton 1. místo, Naty Elgnerová a Ivča Rosmanová seniorky duo baton  1. 

místo, Naty Elgnerová a Ivča Rosmanová seniorky duo pom-pom  3. místo; Brněnska 

dračice -Přípravka podio baton  4. místo, Kadetky podio baton 3. místo, Seniorky podio 

baton  2. místo, Maminky podio pom-pom  2. místo, Kadetky mini pom-pom  1. místo, 

Juniorky mini pom-pom  2. místo; Litovelský pohárek - Přípravka podio baton  6. místo, 

Kadetky podio baton  2. místo, Seniorky podio baton  2. místo, Kadetky mini pom-pom  3. 

místo,Juniorky mini pom-pom  3. místo;  Region Brušperk - Kadetky podio baton  3. místo + 

postup na Mistrovství Moravy, Seniorky podio baton  3. místo + postup na Mistrovství 

Moravy, Kadetky mini pom-pom  3. místo + postup na Mistroství Moravy, Juniorky mini 

pom-pom  2. místo + postup na Mistroství Moravy, Kadetky sólo baton  Sofinka Jergonová  

11. místo, Kadetky sólo baton  Johanka Štaffová  9.  místo, Juniorky sólo baton  Barča 

Zlámalová  9. místo + postup na Mistroství Moravy, Seniorky sólo baton  Naty Elgnerová  6. 

místo + postup na Mistrovství Moravy, Seniorky trio baton  Šáry Rosmanová, Simča 

Arnošová a Danča Slouková 6. místo, Seniorky duo baton  Naty Elgnerová a Ivča 

Rosmanová  2. místo + postup na Mistroství Moravy, Seniorky duo pom-pom  Ivča 

Rosmanová a Naty Elgnerová  4. místo + postup na Mistroství Moravy; Mistrovství Moravy 

Vyškov - Kadetky podio baton  4. místo + postup do finále MČR, Seniorky podio baton  5. 

místo + postup do finále MČR, Junior sólo baton  Barunka Zlámalová  14. místo, Senior sólo 

baton  Naty Elgnerová  11. místo + postup do finále MČR, Senior trio baton  Šáry 

Rosmanová, Simča Arnošová, Danča Slouková 9. místo, Senior duo baton  Naty 

Elgnerová, Ivča Rosmanová  3. místo + postup do finále MČR, Kadetky mini pom  9. místo, 

Juniorky mini pom  5. místo + postup do finále MČR, Senior duo pom  Ivča Rosmanová, 

Naty Elgnerová  5. místo + postup do finále MČR, Maminky podio pom  4. místo + postup 

do finále MČR; MČR Hradec Králové - Kadetky 9.místo,  Seniorky 11. místo, Naty solo  12. 

místo z 22, Naty Ivča duo bat  5. místo  a postup na Mistrovsví Evropy; Mistrovství Evropy 

Púchov - Natálie Elgnerová a Iveta Rosmanová  8. místo z 19. 

Zprávu podal Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel.  

ŠACHY - TJ Tatran Litovel 

 Soutěže družstev dospělých: V sezóně 2015/2016 měla TJ Tatran Litovel v soutěži 

dospělých 4 družstva: „A“ družstvo hrálo extraligu ČR, kapitánem družstva byl Ing. Michael 

Knajbl. Družstvo se umístilo na osmém místě. Získalo 12  bodů, když 4x zvítězilo (Výstaviště 

Lysá nad Labem 5:3; Labortech Ostrava 4,5:3,5; Město Lysá nad Labem 4,5:3,5 a  Zikuda 

Turnov 4,5:3,5), 7x prohrálo (1. Novoborský ŠK 1:7; BŠŠ Frýdek-Místek 2:6; Pardubice 2,5:5,5;  

Mahrla Praha 3:5; Poruba 3,5:4,5; DURAS Brno 2,5:55 a Třinec 2,5:5,5. Za družstvo hráli 

následující hráči: GM Kacper Piorun který získal 1,5 bodů ze 2 utkání;  GM Kamil Dragun 5 

(7), IM Michal Luch 1(4), IM Daniel Sadzikowski 2,5(4), FM Tomáš Studnička 2,5 (11), FM 

Luboš Roško 1(4), IM Kamil Stachowiak 1,5 (7), FM Lukáš Kuchynka 1(5), IM Pavel Zpěvák 

4(11), FM Vojtěch Straka 4,5 (10), IM Lukacz Butkiewicz 3(7), FM Vladimír Bělunek 6(10), 

Ladislav Vaněk 2(5) a Petr Mohapl 0(1). 
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  „B“ družstvo hrálo 2. ligu skupinu „D“ tzv. „východočeskou“ Kapitánem družstva byl 

Ing. Jan Krejčí.  Družstvo skončilo na 4. místě v soutěži se ziskem 17. bodů.  Družstvo 5x 

zvítězilo (ŠK Lípa 5:3; Polabiny „C“ 4,5:3,5; Ústí nad Orlicí 4,5:3,5; Pardubice „B“ 5:3 a ŠK 

Zábřeh na Moravě 4,5:3,5), 2x remizovalo (Polabiny „B“ 4:4 a Chrudim 4:4). 4x odešlo 

poraženo (Panda Rychnov n. Kn.  3,5:4,5; Hradec Králové „B“ 3,5:4,5; Vysoké Mýto 3:5 a 

Velké Losiny 2:6). Za družstvo hráli následující hráči: FM Vladimír Bělunek 2,5(6), Ladislav 

Vaněk 4,5 (9), IM Zdeněk Beil 3,5(8), Jan Krejčí sen. 4,5(11), Antonín Neoral 5,5(11), Petr 

Mohapl 3,5(8), Tomáš Zbořil 4,5(6), Jan Gerych 5,5 (11), Vlastimil Fiala 2(6), Vladimír Pán 

4,5(6), Petr Pavlík 2,5(6) a Milan Zapletal 0,5(2). 

  „C“ družstvo hrálo krajskou soutěž, skupinu sever a umístilo se na 4. místě. 

Kapitánem družstva byl Ing. Karel Haderka, CSc. Družstvo získalo 15 bodů, 5x zvítězilo 

(Libina 5:3; Loštice 4,5:3,5; Jeseník „B“ 6,5:1,5; Šternberk „B“ 4,5:3,5 a Zábřeh „C“ 5,5:2,5). 5x 

bylo poraženo (Česká Ves 2,5:5,5; Zábřeh „B“ 2,5:5,5; Bohuňovice 3:5; Velké Losiny „C“ 

3,5:4,5 a Nové Losiny 3,5:5,5). Družstvo hrálo v sestavě: Petr Pavlík 3,5(5), Jan Homola 2(7), 

Jan Štefaniščin 5 (8), Radek Pytolaj 1,5(5), Michal Freiberk 6(8), Tomáš Míka 3,5(7), Karel 

Haderka 5,5 (9), Michael Knajbl 4,5 (6), Jiří Homola jun. 0(2) Jiří Homola sen. 5 (7), Martin 

Hampl 3,5(7), Mirko Spurnik st. 0 (2), Mirko Spurnik ml. 1 (3), Vojtěch Štaffa 0(3) a Tomáš 

Němeček 1(1). 

 "D" družstvo hrálo okresní přebor a tvořili ho převážně začínající šachisté a 

mládežníci. Kapitánem družstva byl Vít Prázdný. Družstvo získalo 4 body za jedno vítězství 

(Luká „A“ 3:2) a 1x remizovali (Luká „B“ 2,5:2,5) ostatní utkání prohrálo (AŠK Olomouc „C“ 

2:3; Sigmia Olomouc „C“ 2:3; Žerotín 0,5:4,5; Grygov „D“ 1,5:3,5; Šternberk „C“ 0,5:4,5; 

Přáslavice 0,5:4,5 a ZŠ Horka 1,5:3,5), přesto získalo důležité zkušenosti. Družstvo hrálo v 

sestavě: Vít Prázdný 2,5(3), Mirko Spurnik sen. 1,5(7), Martin Hampl 2,5(7), Mirko Spurnik ml. 

2(9), Vojtěch Štaffa 0(6), Tomáš Němeček 0(2), Vít Maitner 3(5), Jaroslav Renda 0(4), 

Kateřina Buchtová 1(1) a Janáček 1(1).  

 Mistrovské soutěže jednotlivců: Na Mistrovství České republiky mužů v Ostravě 

reprezentoval FM Vladimír Bělunek, který obsadil 67. místo z 70 účastníků se ziskem 2,5 

bodů z 9 utkání. Na Mistrovství České republiky mužů v bleskovém šachu v Praze hrálo 179 

hráčů, mezi nimiž nás reprezentoval Tomáš Studnička, který obsadil 23. místo, 31. místo 

obsadil Luboš Roško a 34. místo Petr Hollan. Na mistrovství seniorů v rapidu reprezentoval 

Zdeněk Beil. Umístil se na druhém místě za vítězem Zdeňkem Jandou. 

  Mládež: Skupina žáků trénovala pod vedením mezinárodního mistra Ing. Zdeňka 

Beila, trenérovi vypomáhali Ing. Jan Krejčí a Ing. Karel Haderka, CSc. Mládežníci se 

zúčastnili řady turnajů v rámci okresu i kraje, kde získávali cenné zkušenosti. Přeboru 

Moravy a Slezska se zúčastnil v kategorii H12 Jaroslav Renda, který obsadil 55. místo z 68 

účastníků a v kategorii H16 reprezentovali Vojtěch Štaffa (53. místo),Vít Maitner (55. místo) 

a Pavel Hampl (56.místo) z 56 účastníků.V rámci Olomouckého kraje se zúčastnili  

mládežníci 5 turnajů GRAND PRIX (Krajský přebor mládeže v rapid šachu). V celkovém 

součtu se umístili následovně: v kategorii do 10 let -35. místo Dan Koudelka (37 hráčů); 

v kategorii do 12 let – 20. Kateřina Buchtová (43 hráčů); 21. Jaroslav Renda, 42. Nikola 

Koudelková; v kategorii do 14 let – 5. Tomáš Němeček (26 hráčů), 14. Vít Maitner, 18. Pavel 

Hampl, 21. David Beza; v kategorii nad 14 let – 10. Vojtěch Štaffa (19 hráčů), 11. Tomáš 
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Sklenář, 14. Mirko Spurník. Mistrovství ČR v šachu rapidu v Zaječicích oddíl reprezentovalo 

družstvo: Tomáš Němeček, Tomáš Sklenář, Vít Maixner, Vojtěch Štaffa, Pavel Hampl, 

Jaroslav Renda a Magda Kočí z Hrabišína. Nejlepší výsledek uhrála hostující Magda Kočí, 

ale všichni ostatní odvedli slušné výkony. Kromě našeho se z Olomouckého kraje mistrovství 

účastnili ještě družstva Prostějova a Grygova.  Nasazeni byli 51. v pořadí ze šedesáti 

družstev, ale bojovným výkonem obsadili 39. místo, těsně za Grygovem a před 

Prostějovem. V prosincovém třetím turnaji Krajského poháru družstev mládeže 

reprezentovali Tomáš Sklenář, Tomáš Němeček, Vít Maitner a Vojtěch Štaffa.  Družstvo 

zvítězilo před družstvy A64 Grygov a Horkou na Moravě. V tradiční Olomoucké 

lize mezi mládeží triumfoval Pavel Hampl před domácími Rafaelem Görcsem a Julijí 

Alfimovou.  V open kategorii se umístil Martin Hampl v silné konkurenci šestý. 

 Vlastní turnaj: dne 9. 4.  byl po delší době obnoven mládežnický turnaj v Litovli. 

Turnaj se hrál pod názvem „O stříbrnou věž Města Litovle“. Turnaje se zúčastnili kromě 

litovelských hráčů rovněž hráči ze Šternberka, Mohelnice, Hrabišína a Ústí nad Orlicí. 

Zvítězila Kateřina Šmajzrová z Ústí nad Orlicí. Šachový kroužek Tatranu Litovel ve spolupráci 

s panem Vítem Prázdným uspořádal 8. prosince 2016 v litovelské sokolovně pro 

odchovance z Litovle a spřátelených Slatinic Mikulášský šachový turnaj. Zúčastnilo dvacet 

školáků od první do deváté třídy. Mezi nejstaršími zvítězil Vít Maitner před Jaroslavem 

Rendou a Vojtěchem Štaffou. Mezi nejmladšími byli nejúspěšnější z litovelských Libor 

Korienek, Martin Palinek a Jakub Hojgr. 

 V roce 2016 opustil řady šachistů dlouholetý funkcionář a hráč pan Josef Klapka. 

Výkonný výbor šachového oddílu TJ Tatran Litovel pracoval v následujícím složení: 

předseda oddílu - Ing. Michael Knajbl; pokladník a organizační pracovník - Ing. Jan Krejčí; 

členové - Ing. Karel Haderka a Ing. Zdeněk Beil. V oddíle bylo zaregistrováno 35 hráčů. 

Zprávu podal Ing. Jan Krejčí, organizační pracovník 

HANÁCKÝ PÉTANQUE KLUB (HAPEK) 

   V roce 2016 se zástupci klubu i díky „Podpoře celoroční sportovní činnosti“ 

Olomouckého kraje, Města Litovel a jiných sponzorů zúčastnili takřka všech významných 

turnajů pořádaných v ČR. Klub uspořádal významný turnaj zařazený do kategorie 

PRESTIGE – Hanácký Master Cup – MIX. Díky velmi kladnému hodnocení turnaje jak 

účastníky, tak i představiteli Sportovně technické komise, byl Hanácký Master Cup – MIX 

zařazen do termínovky roku 2017 opět v kategorii PRESTIGE a v hodnocení turnajů obsadil 

3.místo. Tím se opět do Litovle vrací pétanque na nejvyšší úrovni. Hráči klubu v uplynulém 

roce dosáhli skvělých úspěchů nejen po organizační stránce, ale i herní. Byla přijata i nová 

členka, takže nyní má klub 15 členů. Taktéž pořádání týdenního kempu klubem pro juniory 

je již tradičně velmi kladně hodnoceno a junioři si jej nemohou vynachválit. HAPEK stále 

vede juniorskou pétanque ligu, které se klub zhostil a léta ji provozuje pod vedením Miloše 

Poláka.  Další aktivní prací spojenou s pétanque je pomoc při organizaci menších 

„turnájků“, např. pro obce, včetně sportovních her Olomouckého kraje.  

Zprávu podal Pavel Bureš, prezident klubu.  
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VODNÍ SPORTY 

 Správní rada spolku TJ VS Litovel pracovala v roce 2016 v tomto složení: Kutý Tomáš 

– předseda; Čamek Petr -  jednatel; Čapáková Eliška, Šotola Karel, Stratil Michal, Bukna 

Lukáš, Smrček Ludvík – členové. Hlavní akcí bylo uspořádání 22. ročník Free Litovel Bobr 

Cupu. Akce probíhala v prostorách kempu TJVS a přilehlých pozemcích města Litovle. 

 Po loňské neúspěšné zimě bylo možno zahájit sezonu běžeckým soustředěním na 

Nové Vsi. Probíhala i kondiční příprava v tělocvičně ZŠ Jungmannova, bazénu ZŠ Vítězná a 

v Olomouci (posilovna na loděnici). Na trénování dětí a mládeže se v TJ VS Litovel podíleli 

tito trenéři a pomocníci: Kutý Tomáš, Dimov Keno, Čamek Petr, Smrček Ludvík, Stratil 

Michal, Šotola Karel, Čapáková Eliška, Prucek Miloš, Daševský Karel, Berka Aleš, Šmoldas 

Michal, Smékal Ivan, Jakub Frič (kondiční příprava), Jirka Hrachovec (plavání). 

 Oddíl vodního slalomu a sjezdu: 5 členů ( Šmoldas, Šotola, Dimovová B.+ V., 

Čapáková)  oddílu odjeli v únoru  na 14 denní kondiční soustředění s reprezentací ČR  do 

Španělska - Empuria Brava. Oddílové soustředění v teplých krajinách se tedy nekonalo. Po 

návratu z teplých krajin začal od poloviny března již klasický kolotoč veřejných 

přípravných závodů -  Postřelmov, Brno. Seriál Českých poháru se odjel na zavedených 

tratích-Kamenice, Č. Pila, Š. Mlýn, Lipno a Č. Budějovice. 

 MČR dorostu v dlouhém sjezdu se konalo v Postřelmově, ve sprintu na USD Č. 

Budějovice, žákovské přebory ve sprintu na slalomové trati v Brně a klasický sjezd společně 

s dorosteneckým v Postřelmově. Oddíl žáků navštěvuje 12 dětí, které se postupně 

zúčastnily moravských závodů a závodů Českého poháru žáků. Letní soustředění proběhlo 

v Českém Krumlově, kde byla zdokonalena technika jízdy v obtížnějším terénu. 

  ME juniorů ve sjezdu se konalo v Rakousku na řece Mur.  Z TJ VS si juniorskou 

reprezentaci vyjeli: Michal Šmoldas-C 1 muži a Barbora Dimovová (K 1 ženy). Historicky 

první MS do 23 let (U23) se konal tamtéž. Reprezentovali: Eliška Čapáková – K 1 ž a C1 ž; 

Michal Šmoldas se stal mistrem Evropy v klasiku i sprintu; Barbora Dimovová se umístila na 

krásném 4. místě. Podzimní část sezony byla zaslíbena zejména říčním maratonům -  

Krumlovský vodácký maraton, Ardeche – FRA. 

 V oddíle rychlostní kanoistiky byl rok 2016 byl prozatím nejúspěšnější závodní 

sezonou v tomto znovuobnoveném oddíle při TJ VS Litovel. Během devítiletého působení 

zatím neměla rychlostní kanoistika v Litovli takový úspěch. Významným způsobem se o 

toto postaral kajakář Ludvík Smrček ml. a sesterské duo Barbora a Viktorie Dimovovy. 

Celkem z mistrovství republiky v Račicích dovezli závodníci z rychlostního oddílu 10 medailí 

- 1 x zlato ,3 x stříbro a 6 x bronz. Nejvíc medailí získal zmiňovaný Smrček Ludvík, a to 

rovnou 5 medailí (1 x zlato,1 x stříbro,3 x bronz) - v každé kategorii, které se účastnil, získal 

umístění. Dimovová Viktorie v kategorii juniorek se svou parťačkou s Ústí nad Labem 

(Adélou Vonešovou) 1 x stříbro a 1 x bronz. Z mladých závodníků si první republikový 

úspěch připsal i Jan Foukal v kategorii benjamínků B a to 1 x stříbrem a 1 x bronzem ve 

svých rozjížďkách.  Jednu bronzovou medaili v závěru mistrovství přidal i kanoista Marek 

Prucek, a to bronz v kategorii C 4 žáci. Mnoho medailí přivezli tito závodníci i z pohárových 

závodů pořádaných svazem rychlostní kanoistiky a z regionálních soutěží. 
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 O opravdu významný úspěch na mezinárodním poli se dále postaral již zmiňovaný 

Smrček Ludvík.  Svými výkony v rámci mistrovských závodů se nominoval na ME juniorů 

v Plovdivu (Bulharsko), kde v kategorii K 4 500 m junioři obsadili 6. místo a v druhé 

nejobsazenější kategorii K 2 200 m spolu s parťákem ze Sparty Praha (Jakubem 

Šindelářem) vybojovali účast ve finále  B , dojeli v něm třetí, a celkem  tak vybojovali v této 

kategorii 12. místo v Evropě. Tímto tak trochu překvapili i reprezentačního trenéra Pavla 

Hotmara, protože ve velmi silné konkurenci se u této posádky nepředpokládal postup ze 

semifinálové jízdy.  Tu však zvládli kluci bravurně, a o pouhé čtyři desetiny sekundy jim 

unikla účast v hlavní finálové skupině i účast na juniorském mistrovství světa. Nicméně 

těmito sportovními výkony se tento závodník dostal do širšího výběru sportovního střediska, 

a po absolvování náročných vstupních zdravotních a výkonnostních testů byl přijat do 

vysokoškolského sportovního centra při USK Praha. V současné době tak absolvoval již 

několik společných soustředění včetně účasti na vysokohorském soustředění v Livignu s 

účastníky olympiády v Riu. Úspěch tohoto borce je patrný i z toho, že od roku 1972 neměl 

oddíl rychlostní kanoistiky v Litovli žádnou účast na mezinárodním poli (naposledy duo 

Lavička – Konečný) 

 Oddíl se v roce 2016 také zúčastnil letního soustředění v Račicích, kde mladí 

členové přípravky pilovali, za dozoru šéftrenéra přípravky Smrčka L. staršího, techniku 

pádlování a jízdu na rychlostních kajacích. Doufáme, že z těchto mladých závodníků do 

budoucna oddíl vychová další úspěšné borce a závodníky jak v republikovém, tak 

světovém měřítku.  

 Oddíl vodní turistiky: Kromě pravidelných výjezdů, Rakousko nebo Čunovo se 

členové v roce 2016 vydali na Korsiku. Tam strávili cca 10 dní a sjeli cca 9 řek. Byl tam 

nádherný vodácký terén -  řeky, které padají na 25 km z výšky kolem 2500 metrů nad 

mořem a vlévají se do Středozemního moře, takže si místy člověk připadá, že jede na 

tobogánu.  Na 2 dny si dali účastníci od pádlování oddech, a vyšli se podívat i k 

pramenům. Korsika je vodácký ráj, kde se jezdí 50 řek, což je na rozlohu ostrova 

neuvěřitelné číslo. Kromě nádherných kataraktů, soutěsek a zablokovaných vodopádů 

jsou na Korsice i úžasné hory plné stezek a treků. Nejzajímavější trek nese označení GR 20 a 

vede cca 180 km po celém centrálním hřebenu Korsiky. Chodí se pěšky i na skialpech, a 

absolvovat ho už znamená skutečné dobrodružství. 

 Další hlavní náplní byly prázdniny -  5. rok vodácké školky = 2 týdny zábavy s dětmi. 

Prošlo jimi něco kolem 80, a užily si hromadu zábavy. Na podzim se už jen pár nejdrsnějších 

vydalo s Robertem Kazíkem na Brahmaputru do Indie. 

Na zprávě se podíleli: Tomáš Kutý-předseda oddílu slalomu a sjezdu;  

Petr Čamek-předseda oddílu turistiky a Ludvík Smrček-předseda oddílu rychlostní kanoistiky. 

 

 

LYŽAŘSKÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL 

 Předsedkyní je i nadále Jitka Rampasová, členy výboru oddílu R. Nasadil, L. 

Zlámalíková, J. Papula a M. Kryzstek. Členů celkem 86, z toho děti a mládeže 31, 

dospělých 55.  Sportovním střediskem je obec Petříkov.  Závodními družstvy v sezóně 

2015/2016 byli: Myšáci – dívky + chlapci (ročník 2008 a mladší), přípravka chlapci a dívky 
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(ročník 2006-7) a předžáci – chlapci a dívky (2004-5). Trenéry III. třídy byli Josef Papula, 

Marek Novák, Pavla Dobrovská a Jana Kutínová a externí spolupráce byla s bývalým 

reprezentantem ČR Martinem Vráblíkem a mistrem světa v travním lyžování Martinem 

Štěpánkem.  

MADEJA CUP: celkem 8 závodů (2x Annaberg, 2x Kouty, 2x Bílá a 2x Petříkov).  V celkovém 

pořadí se v přípravce dívek umístila Karolína Vacková na 19. místě, v přípravce chlapců 

Adam Majer na 26. místě, Kutín Filip 35. a Novák Tobiáš – 37.  Předžákyně Prachařová Klára 

obsadila 28. místo a v předžácích Novák Matyáš 13. místo, Kročák Jiří 18. a Papula Jan 21. 

místo. V každé kategorii závodilo 50-60 dětí. V pořadí oddílů skončili závodníci TJ na 12. 

místě, když se této soutěže zúčastnilo 38 oddílů.  V rámci Madeja Cupu se jela Petříkovská 

vločka, která je i zároveň přeborem Olomouckého kraje.  Letos se sice „přeborníkem“ 

nestal nikdo z oddílu, ale i tak je výborné umístění Matyáše Nováka na 2. místě a Jana 

Papuly na místě třetím v kategorii předžáků a také 3. místo Adama Majera v kategorii 

přípravka chlapců.  

CENA SKŘÍTKA OSTRUŽNÍKA: Z důvodů špatných sněhových podmínek v Ostružné se jel 

závod v Petříkově na sjezdovce Kaste. Z oddílu se zúčastnilo 9 borců. Ve svých kategoriích 

byli na 1. místě Matyáš Novák a Eliška Ledererová, 2. místo obsadili Jiří Kročák a Jaroslav 

Novotný a 3. místo získal Jan Papula. 

PETŘÍKOVSKÝ MÁZIK: Po ročním přerušení závodu „Petříkovský Mázík“ z důvodu špatných 

sněhových podmínek, se letos 27.2. uskutečnil. Z areálu Zetocha se přestěhoval na 

sjezdovku Kaste. Díky skvěle odvedené pořadatelské činnosti oddílu, byl označen jako 

jeden z nejlépe zorganizovaných v této sezóně. Celkem se jej zúčastnilo 58 závodníků. 

Z oddílu TJ vyhrál Matyáš Novák, druhá místa obsadili Novotný Jaroslav, Kutínová Lucie, 

Vacková Kája, Pazderová Rozárka a na třetím místě byla Zimmermannová Martina.  

OLD BOYS: V závodě „Old Boys“ (závod lyžařů nad 40 let), který se konal 25.3. se umístili 

závodníci lyžařského oddílu TJ Tatran ve svých kategoriích Jitka Rampasová na 1. místě, 

Iva Jurečková na 2. místě. Závod je pořádán jako memoriál Františka Zatloukala, prvního 

trenéra LO TJ Tatran Litovel. Celkový počet závodníků 28. 

 20.11. LO uspořádal 6. ročník „Běhu Litovelským Pomoravím“, který se konal již 

tradičně ve spolupráci s panem Nečesaným, majitelem restaurace „U nádraží“ na 

Července. Valná hromada „Krajského odborného sportovního úseku v alpských 

disciplínách“ doporučila závod Petříkovský Mázík zapsat do seriálu veřejných závodů SLČR 

a zařadit do soutěžního řádu přípravky a předžáků a také závod Old Boys do série 

veřejných závodů dospělých.  Jde o velký posun činnosti LO TJ Tatranu v Petříkově, který 

před lety ztratil vlastní vlek i sjezdovku pro pořádání republikových závodů. Závody se 

mohou konat jen díky dobré spolupráci s Ing. Kaštylem, jehož firma KASTE v současnosti 

vlek i sjezdovku vlastní. 

Zpracovala Lenka Zlámalíková, členka výboru LO TJ Tatran Litovel. 
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ODDÍL HÁZENÉ TJ TATRAN LITOVEL 

 Výbor oddílu pracoval ve složení. Ing. David Číhal – předseda; Ing. Karel Zmund – 

sportovní manažer; Ing. Ladislav Sléha – ekonom; Mgr. Radoslav Šimek – tajemník. 

Kronikářem je pan Milan Beňa. Oddíl má 155 členů – z toho 19 zasloužilých, 57 dospělých, 

79 mladých a 16 hostujících. Klub se stal zakládajícím členem Asociace ligových klubů 

házené (ALHK).  

 Družstvo mužů A hraje již 3. sezónu v extralize. Nastaly problémy s pozicí hlavního 

trenéra, když D. Juříček ukončil činnost jako asistent, měsíc vedl tým A. Lasovský a po 

zbytek sezóny M. Hradil. Družstvo skončilo na 12. místě s 10 body za 4 výhry a 2 remízy. Svaz 

se rozhodl zúžit extraligu na 10 týmů, takže v příští sezóně družstvo sestoupí. Muže B ve 2. 

lize Morava – sever vedl jako trenér Z. Čtvrtníček a skončili na 6. místě s 24 body za 11 

výher a 2 remízy. Starší dorost ve 2. lize Morava – sever v základní části obsadil 7. místo s 8 

body a v nadstavbě pak plný počet 16 bodů z 8 zápasů. Mladší dorost také ve 2. lize 

Morava – sever skončil třetí. Starší žáci v Olomoucké krajské lize byli v podzimní části na 6. 

místě se 4 vítězstvími. Mladší žáci ve stejné soutěži skončili osmí. Miniházená se úspěšně 

účastní turnajů Prague Cup, Bobo Cup či Botica Cup a oddíl uspořádal již 5. ročník turnaje 

Mini Cup. 

 

ODDÍL ODBÍJENÉ TJ TATRAN LITOVEL 

 Počet aktivních a registrovaných členů byl 101 – přípravka dívky 18; mladší žačky 

18; juniorky a kadetky 14; junioři a kadeti 14; amatérské družstvo 14; ženy 6; muži 12, trenéři 

a funkcionáři 5. Sportovci oddílu jednoty dosáhli řady úspěchů v domácích i 

mezinárodních soutěžích: muži skočili na 4. místě, ženy na 3. místě, juniorky na 3. místě a 

kadetky na 1. místě vždy v krajském přeboru Olomouckého kraje. Kromě úspěšných 

sportovních družstev, která se účastní mistrovských utkání působí zde i družstvo „amatérů“, 

složené z bývalých aktivních hráčů volejbalu a sportovců jiných odvětví. Cílem oddílu je 

hlavně rozvoj mládežnických kategorií a zvelebování sportovního areálu, který si oddíl 

vybudoval z vlastních zdrojů. 

 

ODDÍL KOPANÉ TJ TATRAN LITOVEL 

 Během sezóny docházelo v kádru mužstva mužů i na funkci trenéra k řadě změn. 

Odešli 3 hráči, z hostování se vrátili 2 (Radek Bednář a Tomáš Pěruška), 4 přišli na 

hostování. V průběhu jarní sezóny ukončil trenérskou činnost Vlastimil Navrátil, místo něj 

nastoupil Milan Schmidt. I přes tyto změny družstvo sestoupilo z krajského přeboru do I. A 

třídy Olomouckého kraje. Získalo 24 bodů za 7 výher, 3 remízy a 20 proher, nejlepším 

střelcem byl Petr Vydržel se 7 úspěchy.  

 Družstvo dorostu trénoval Marek Suchoň, doplněni o starší žáky skončili na 11. místě 

s 0 body a 15 prohrami. Starší žáci pod vedením Jana Gazdíka a Zdeňka Šmoldase skončili 

na 2. místě se 46 body (15 výher, 1 remíza, 3 prohry), nejlepšími střelci byli Petr Kadeřábek 

s 22 a Pavlína Pěrušková s 20 góly. Mladší žáci (trenér Jiří Polanský) skončili na 4. místě (46 
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bodů – 15 výher, 1 remíza, 7 proher), nejlepší střelci – Patrik Schartel s 22 a Patrik Kutra s 18 

góly. Starší přípravka (trenér Radim Jurka) odehrála 8 mistrovských turnajů a skončila na 

celkovém 4. místě. Mladší přípravka (trenéři Pavel Prucek a Radim Otava) sehrála sérii 8 

mistrovských turnajů a také skončila na celkovém 4. místě s 10 body za 6 vítězství,1 remízu 

a 5 proher. 

 

STOLNÍ TENIS TJ TATRAN LITOVEL                     

 Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Litovel má v současnosti 16 členů -  toho 4 muži a 12 

členů mládeže. Výbor oddílu tvoří předseda a pokladník oddílu Uvízl Radek, trenéři Kučera 

Lukáš, Uvízl Radek. 

 Oddíl stolního tenisu reprezentují dvě družstva (muži a mládež). Tréninky a mistrovské 

zápasy se hrají v budově Sokolovny Litovel. Družstvo A hraje nejvyšší sokolskou župu 

Olomouc - 1.třídu. V letošní skončené sezóně se umístilo na 8. místě s celkovým počtem 52 

bodů. Po ukončení sezóny se vyhodnocuje také úspěšnost jednotlivců v dlouhodobé 

soutěži. V celkovém počtu 94 hráčů se umístil Radek Uvízl na 9. místě s úspěšností 74 % 

vyhraných utkání a Tomáš Voříšek na 10. místě s úspěšností 73 % v soutěži. Družstvo B hraje 

sokolskou župu Olomouc - 4. třídu. V této sezóně skončilo na předposledním 11. místě se 

ziskem 30 bodů. Vzhledem ke skutečnosti, že je to soutěž mužů a družstvo bylo sestaveno 

výhradně z mládeže a začátečníků, umístění odpovídá rozdílu výkonosti mezi muži a 

mládeží. Naproti tomu je nutno se zmínit o hráči Jakubu Kolářovi (mladší žák ročník 2003), 

který měl v této soutěži z počtu 96 hráčů úspěšnost 75 % vyhraných utkání a obsadil tak 12. 

místo v žebříčku jednotlivců. Mladíci se také každý rok pravidelně účastní bodovacích 

turnajů, které nahrazují dlouhodobou soutěž mládeže v rámci Olomouckého okresu a 

kraje. Za zmínku stojí účast staršího žáka Jakuba Koláře v okresním turnaji TOP 10, na který 

byl nominován na základě dosažených výsledků v bodovacích turnajích v rámci okresu ve 

své kategorii během sezóny 2016-2017. V tomto turnaji TOP 10 nejlepších starších žáků 

obsadil 1. místo. Oddíl pořádá každý rok v září v Sokolovně Litovel nábory nových členů ve 

věku 8-12 let. 

Za oddíl stolního tenisu Uvízl Radek, předseda oddílu. 

FLORBAL TJ TATRAN LITOVEL 

 V květnu 2016 skončila florbalová sezóna 2015/2016 a oddíl v ní poprvé 

reprezentovalo 5 družstev. Přípravka i elévové hráli OL ligu (liga Olomouckého kraje). Tyto 

soutěže se nehrály průběžně, ale jako jednotlivé turnaje. Starší žáci v jarní části soutěže 

hráli OL ligu a celkově obsadili 8. místo z 10 týmů, dorostenci 2. ligu dorostenců – skupinu 

VII A-skončili na 10. místě z 11 týmů, muži OL ligu a stejně jako dorostenci skončili na 10. 

místě z 11 týmů. Do nové sezóny začínající v měsíci září oddíl nasadil 4 družstva. V konečné 

tabulce OL přeboru mužů v divizi A skončil oddíl FBC TJ na 1. místě, když z 20 zápasů 15x 

vyhrál, 2x remizoval a 3x prohrál, skóre 102: 56, bodů získal 47 a postupuje do OL ligy. Ve 3. 

Lize juniorů –divize VII A oddíl FBC TJ na 3. místě – z 24 zápasů 15x zvítězil, 5x remizoval a 4x 

prohrál se skóre 130:91 a získal 50 bodů. V OL lize starších žáků v nadstavbě o umístění jsou 

hráči v konečné tabulce na 9. místě – 19 vyhráli a 11 prohráli, skóre bylo 71: 137 a získáno 
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24 bodů. V OL lize mladších žáků, kde se hrálo na jednotlivých turnajích a hráči se umístili 

na 3. místě.        

MALÁ KOPANÁ 

Oddíl malé kopané byl i v roce 2016 součástí TJ Tatran Litovel a své domácí zápasy hrál na 

hřišti u ZŠ Vítězná. Vedoucím v FC Levotilu nadále zůstává Milan Jirsák. Počet hráčů 

zůstává stejný. V sezoně 2015-2016 se po úspěšném jaru nakonec umístili na 10. místě a 

nejvyšší soutěž udrželi i pro další rok. Po polovině letošní sezony se nachází na 10. místě. 

Závěrem vedoucí oddílu poděkoval panu Kamilu Jarmarovi za jeho nemalou finanční 

podporu. 

Zpracoval: Milan Jirsák, vedoucí oddílu 

KUŽELKY TJ TATRAN LITOVEL 

 Oddíl kuželek má ke dni 31. 12.  38 členů, z toho je 32 mužů, 1 žena a 5 dorostenců. 

V sezóně 2015/2016 měl v soutěži celkem čtyři družstva: Družstvo A hrálo 3. kuželkářskou 

ligu, soutěž hraje na pronajaté kuželně v Přemyslovicích a skončilo na 9. místě.  Družstvo B 

hrálo Olomoucký okresní přebor. Tuto soutěž ovládlo, a z 1. místa se po roce opět vrátilo 

do krajského přeboru. Družstvo C v okresním přeboru sezónu zakončuje na 8. místě. 

Družstvo dorostenců bylo účastníkem severomoravské regionální soutěže a skončilo na 6. 

místě. 

 V měsíci lednu se konaly okresní přebory jednotlivců všech kategorií. Přeborů se 

zúčastnili hráči oddílu s těmito výsledky: Muži kuželna TJ Prostějov - 3.  Axmann Kamil, 572 

kolků; 4. Sigmund Miroslav (548); 21. Axmann Petr (482¨).  Senioři kuželna Sokol 

Přemyslovice: 2. Baleka František (541); 6. Čamek Jiří (526); 14. Fiala Jiří (485 kolků).  Do 

krajského přeboru postoupili a v kategorii mužů se umístili na 5. místě Axmann Kamil (540) a 

20. místě Sigmund Miroslav (491) - hrálo se na kuželně Sokola Přemyslovice; v kategorii 

seniorů na 9. místě Čamek Jiří (551) a na 19. místě Baleka František (508) - hrálo se na 

kuželně HKK Olomouc. Do semifinále mistrovství republiky postoupili a umístili se na 37. 

místě Kamil Axmann (výkonem 570 kolků) a na kuželně SKK Hořice skončil Jiří Čamek na 28. 

místě (výkonem 536).  

    V květnu byla kuželna otevřena pro širokou veřejnost v rámci pořádání koulení o 

ceny soutěž zvaná LETECKÁ. Tohoto turnaje se zúčastnilo bezmála 40 občanů, a to nejen 

z Litovle. Mezi muži vyhrál pan Marek Štěpánek výkonem 64 a mezi ženami zvítězila 

Marková Dagmar výkonem 59 sražených kolků, mezi dětmi do 12 let zvítězil Sigmund 

Ondra výkonem 52.  

   Ve dnech 3.-5. června navštívili Litovel kamarádi kuželkáři z Drážďan-Radebeulu. 

V pátek proběhlo přivítání na internátě v Litovli, poté následovala večeře a posezení 

v místní restauraci Za Školou. V sobotu proběhlo střelecké klání v Uničově. V rámci 

návštěvy bylo odehráno přátelské utkání na 100 hodů, které bohužel Litoveláci prohráli.  

To byla poslední akce na kuželně Modrá hvězda. Po dohodě mezi členy oddílu bylo 

rozhodnuto, již neprodlužovat dále nájemní smlouvu. V srpnu byla kuželna vyklizena, panu 

majiteli předána výpověď a kuželnu oddíl opustil.  
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 V září oslavil 80. výročí narození Šimek Vítězslav. V měsíci říjnu u příležitosti oceňování 

významných osobností města Litovle se dostalo velké pocty dlouholetému členu, 

předsedovi a trenérovi panu Jaroslavu Čamkovi, kterému bylo uděleno ocenění Osobnost 

města Litovle za velký přínos nejen v kuželkářském sportu.   

Zpracoval Kamil Axmann, předseda oddílu. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ TATRAN LITOVEL 

Oddíl KČT Litovel měl v roce 2016 členskou základnu 23 členů, z toho 12 členů 

dospělých, 5 členů důchodců a 6 juniorů do 26 roků. Výkonný výbor oddílu pracoval ve 

složení: předseda -Ing. Šišma Zdeněk; členové výboru: Ing. Lakomý Miroslav, Kaštilová 

Ludmila, Iveta Hrachovinová a Šišmová Ivana. Výbor se scházel 1x měsíčně za účelem 

přípravy vycházek a vedení agendy odboru. 

 V roce 2016 oddíl pořádal 10 jednodenních vycházek. Tradiční zahájení roku bylo 1. 

1.  výstupem na Pardusku (účast 18); 20. 3.  1. Jarní výšlap Luká - Bouzov (účast 14). Dne 

16. 4. pořádal oddíl s městem Litovel akci „Zahájení turistické sezóny v Litovli“ -  548 

účastníků. Dne 23. 4. byla vycházka okolo Luhačovic (účast 8); 28.5. se členové oddílu 

zúčastnili pochodu Putování za Loštickým tvarůžkem.  V červnu (4. 6.) pořádal oddíl 

turistický pochod Toulky Litovelským Pomoravím společně s rodičovským sdružením při ZŠ 

Jungmannova ulice, při celkové účasti 594 pěších turistů, cykloturistů a organizátorů a 11. 

6. směřovala vycházka Velký Újezd k prameni Odry (účast 16). V září byla provedena 

obnova značení Mladečského okruhu 12 km; 15. 10. vycházka Šumperk – Nové Domky – 

Šumperk (účast 18); 12. 11. zakončení turistické sezóny výšlapem Litovel –  Sobáčov – 

Haňovice-Litovel (účast 20).  

 Při značkařské činnosti členové provedli obnovu značení v délce 18 km. Provedli 

údržbu 3 rozcestníků a 3 rámů s TVM v okolí Javoříčka a Bílé Lhoty. Členové oddílu KČT se 

dále účastnili i akcí dalšího oddílu TJ Uničov v odboru Haná. Jednalo se o zájezdy na 

Pálavu, týdenní zájezd do Novohradských hor, týdenní zájezd do Rakouských Alp 

s vysokohorskými túrami a víkendový pochod po Krkonoších. V roce 2016 zemřel 

dlouholetý člen oddílu Ing. Ludvík Urban. 

Zprávu podal Ing. Zdeněk Šišma, předseda. 

  

39. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

FOTOKLUB LITOVEL (při MK)  

Jedná o léta úspěšný fotoklub v ČR a tím pádem i s velkým množstvím kontaktů s 

ostatními fotokluby, lze srovnávat dění v různých regionech. Když pomineme průzkumy 

různých agentur, má negativní vliv na činnost klubů, politická i hospodářská situace. 

Informace o průměrné mzdě je sice pěkná, ale tuto mzdu nemá podstatná část občanů. 

Mnoho lidí má druhé zaměstnání, což je vyčerpává a stále se zvyšující ceny, nutí občany, 

aby šetřili. Lidé by se rádi věnovali svým koníčkům, ale když jsou večer unaveni, tak raději 

sednou k televizi a sledují pořady, které jsou většinou vzdáleny uměleckým hodnotám. Ve 

školách se zrušily nebo omezily předměty, které alespoň trochu mohly zapůsobit na 
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duševno a vést k umění všeho druhu. Vznikl další fenomén tzv. " práva dítěte ", ale 

zapomnělo se, že kromě práv, má každý ještě povinnosti. 

A tak nám vyrůstá generace, které chybí základní lidské vlastnosti, jako je 

ohleduplnost, porozumění, cit a láska. Z lidí se vytrácí pravá hodnota života. Stoupající 

tendenci mají zhoršují se mezilidské vztahy, na kterých se podepisují vrcholní politikové, 

kteří hledí na své zájmy, neznající, jak skutečně funguje život běžného občana. Stoupá tak 

nenávist, pomlouvačství, agresivita a další negativní jevy.  Tolik ke všeobecné situaci, která 

má přímý i nepřímý vliv na zájmovou činnost. 

       My fotografové se snažíme hodně cestovat po světě a zaznamenávat život a 

krajinu. Je mnoho ukázek, jak velké firmy přetvářejí ráz krajiny k horšímu. Na jedné straně je 

zájem hospodářský a finanční, jak co nejvíce vyrobit a co nejvíce prodat. Přeplněné 

obchody zbožím, jsou důkazem této politiky. Právě tato chamtivost vede ke zhoršování 

životního prostředí, kdy je sice snaha řešit důsledky, ale pravé příčiny asi nikdo nezkoumá. 

Zapomíná se, že veškeré vytěžené suroviny a následná výroba je závislá na dopravě a na 

energiích, až po likvidaci odpadů. O množství vyrobených nekvalitních výrobků ani 

nemluvě a i tyto výrobky spotřebovávají suroviny a energie. Potom jsme svědky zoufalých 

opatření tzv. ekologů, kdy se krátkodobě omezuje doprava apod. 

          Velký rozvoj fotografického průmyslu způsobil, že téměř každý má fotoaparát, 

nebo mobilní telefon s fotoaparátem, a tak všichni cvakají, kdekoliv a cokoliv a nezabývají 

se skutečným fotografováním, které má svá pravidla, a to o umělecké stránce ani 

nemluvě. Vydavatelé novin postupně ruší reportážní fotografy a získávají potřebné 

fotografie pomocí laiků na internetu, kde vypovídající hodnota snímku je mizivá a 

komentář neodpovídá skutečnosti. 

       Další kapitolou je výstavnictví. Majitelé galerií obvykle platí velké nájemné, a tak si 

nemohou dovolit dávat prostor začínajícím umělcům, nebo těm, kteří to mají jako svou 

zálibu, neboť tato skupina již vložila velké finanční částky do své tvorby a nemá další tisíce 

na pronájem galerie. Sponzorování nebo dotace tak zůstávají jen snem. Píši o tom proto, 

že všechny tyto faktory mají vliv na veškerá dění. 

       V tomto neutěšené prostředí potom působí jako zázrak, že se v Litovli dokáží scházet 

2x v měsíci členové fotoklubu na svých schůzkách. V roce 2017 uplyne již 70 let od jeho 

založení.  Tyto schůzky jsou zaměřeny nejen na ukázky fotografické tvorby jednotlivých 

členů, ale aktuálně i na probíhající dění ve světě fotografie a samozřejmě i na probíhající 

fotografické a kulturní akce v Litovli a v celé ČR.  Tyto akce jsou dle povahy a rozsahu 

následně navštěvovány. Na mnohých akcích se klub aktivně podílí. 

       Klubovna, která je zároveň jako ateliér, slouží ke ztvárňování výtvarných představ a 

zkoušení různých metod v ateliérové tvorbě při různých způsobech nasvícení. Tyto aktivity 

slouží k rozvoji výtvarného cítění v oblasti nejen fotografie, ale i v ostatních oborech 

výtvarného umění, včetně architektury. Členové v menších skupinkách pořádají během 

roku fotovycházky a zúčastňují se různých setkání fotografů po celé republice, které 

pořádají organizace celorepublikového působení pod záštitami městských úřadů a 

některých ministerstev. Jeden z našich členů je členem Židovské obce v Olomouci, která 

spolupracuje se Židovským muzeem v Praze. Za podpory Židovských obcí v Brně, Praze a 
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Olomouci, bylo uspořádáno několik výstav v synagogách několika měst.  Klub je zapojen v 

celostátním a mezinárodním „Mapovém okruhu“. Při každé výstavě a fotografické akci je 

kladen důraz na propagaci města Litovel, jako např. na Fotofestivalu v Moravské Třebové 

nebo na Open-air FOTO Festivalu v Českém Krumlově.  Je třeba si uvědomit, že veškeré 

náklady spojené s fotografování, tj. tisk fotografií, adjustáž, návrhy a tisky pozvánek, 

plakátů a dopravu včetně veškeré fototechniky si hradí členové ze svých prostředků. 

Výjimkou je užívání klubovny, výstavní síně a tisk pozvánek na výstavy ve výstavní síni MK 

Litovel, které hradí MK. 

               Přehled akcí-výstavy: Jindřich. Buxbaum: „Divadelní svět“ a „Život Chasidů 

v Londýně“ - MK Litovel; „Po stopách hrdinů“ - Husův sbor v Kladně; „Jeruzalém - Sv. 

město“ - kostel svatého Ducha V Ostravě Zábřehu; „Ješiva - židovská škola dnes“ - Light 

Cube Gallery Brno; „Život v diaspoře“ - Galerie v Č. Těšíně a festival židovské kultury 

v Holešově; „Chasidé v Mikulově“ - Muzeum v Boskovicích; „Židovská škola dnes a Ješiva 

v Kijevě“ - FF UP Olomouc. Pavel Čunderle: „Pohled kolem sebe“ - MK Litovel (autorská 

výstava k 70tinám). Pavel Dačický: „Kyrgyzstán-země hor, jezer a divokých koní“ - 

Regionální centrum Olomouc.  Radek Opluštil: 2x výstava fotografií v betlému J. Beneše v 

Lošticích. Expozice fotografií na velikonoční výstavě, na podzimní výstavě a na vánoční 

výstavě v KD v Lošticích. Jaroslav Petráš: stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích 

(průběžně aktualizovaná), stálá výstava Klubu přátel hudby v Pňovicích (průběžně 

aktualizovaná). Miroslav Pinkava: Trvalá výstava retro fotografií Litovle v restauraci " 

Záložna ". Marie Vykydalová : " Litovelské Pomoraví " - restaurace ve Třech Dvorech. Lenka 

Zapletalová: Itálie a karneval v Benátkách-Restaurace ve Třech Dvorech. Fotoklub: 

Fotofestival v Mor. Třebové - J. Buxbaum, P. Dačický, P. Dolinský, P. Forst, J. Gottfried, J. 

Novák, R. Opluštil, J. Petráš, M. Pinkava, E. Ullmann, M. Vykydalová a L. Zapletalová. 

FOTO SALON v Otrokovicích -  P. Čundrle, P. Dačický, P. Forst, R. Opluštil, J. Petráš, M. 

Pinkava, E. Ullmann, P. Vojanec, M. Vykydalová, L. Zapletalová. (organizoval Fotoklub 

Beseda v Otrokovicích, kde jsme vystavovali jako jejich hosté). 

 Přednášky a komentované promítání: P. Dačický: Himálaj a Káthmandú, Glamour - 

setkání seniorů v Ostružné, Šumava, Glamour+akt - Brumov-Bylnice., Yellowstonský NP a 

glamour - setkání cestovatelů Prachatice, Kyrgyzstán -  Arcidecézní muzeum v Olomouci, 

Aljaška a Kanada - celorepublikové setkání fotografů na Pancíři – Šumava,Severozápad 

USA - setkání cestovatelů N. Hůrka na Šumavě. Jan Gottfried: 2x ukázka fotografií 

doplněná promítáním s komentářem z cest po Indii v klubu seniorů v Cholině. M. Pinkava: 

3x prezentace fotografií a promítání v klubu seniorů v Cholině. Prezentace z vlastních 

fotografií ze zaniklé TESLY Litovel pro litovelské muzeum o výrobě gramofonů. 

    Soutěže: J. Buxbaum: 3. místo v Československé fotografii, 4. místo v Slovak Press 

foto; P. Dačický: „Komunikace“ - 2. místo FotoŠkoda Praha.   Ostatní činnost: P. Čundrle: 

Tvorba a vedení kroniky fotoklubu. Fotografie pro regionální obecní zpravodaj, a pro 

fotoročenku – Pňovice; J. Petráš: Fotodokumentace včetně tisků fotografií pro „Kruh přátel 

hudby“ v Pňovicích; R. Opluštil: Výroba kalendářů pro malíře P.A. Taťouna a pro město 

Loštice; M. Pinkava: Vydání nástěnného kalendáře Litovle pro rok 2017.  

Zpracoval: Ing. Pavel Dačický – předseda Fotoklubu Litovel 
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SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MK LITOVEL - KANTIKA 

 K žádným zásadním změnám v roce 2016 nedošlo.  Rámec základního repertoáru 

zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k dalšímu rozšíření o nově nacvičené 

skladby tak, že v repertoáru převažují skladby, které vznikly, nebo byly upraveny v 19. a 20. 

století a nově už i několik skladeb naprosto současných - ze století 21. 

  Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 

23 řádných členů, z toho 18 žen a 5 mužů.  Sbor řídí umělecká vedoucí a dirigentka Irena 

Blektová. Předsedou sboru, který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací, je Ing. 

Zdeněk Zavadil. 

 Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti kteří se přestěhovali za 

prací, nebo za životními partnery. Sbor je třeba doplňovat neustále novými zpěváky.  

V roce 2016 nedošlo k výraznějším změnám ohledně personálního složení sboru. Stále je 

pociťována potřebu mužských hlasů – tenor a bas, ale sbor by uvítal i kvalitní posilu v 

sopránu.  

 Výsledky roku 2016 byly velmi dobré. Celkem bylo po celé republice předvedeny 3 

koncerty: Tříkrálový koncert v Chudobíně, Ostravě a Vánoční pásmo v Litovli; 1 koncertní 

pásmo se 2 koncerty v Cholticích v Pardubickém kraji. Tam bylo sboru vysloveno velké 

ocenění, stejně jako koncertu v Chudobíně, kde byl odborníky vysoce ceněn předvedený 

kvalitní a hlasově velmi vyrovnaný výkon. V Cholticích byla také vyzvednuta práce 

umělecké vedoucí a dirigentky sboru, paní Ireny Blektové, za příkladný nácvik, dirigentský 

projev a výtečný výběr skladeb, které byly vybrány přesně podle hlasových a rytmických 

schopností sboru. Sbor Kantika byl proto vysoce hodnocen nejen porotou, ale především i 

vlastními posluchači, kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes sboru. Z výše uvedených 

důvodů obdržel sbor pozvání na vystoupení i následujících letech. 

 Kantika do roku 2016 plánuje účast minimálně na 2 koncertních pásmech 

v následujícím roce.  Ačkoliv byla přislíbena možnost vystoupení v partnerském městě – 

Mikolowo-dosud není z Polské strany žádná odezva, přestože realizace byla již Mikolowem 

přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo žádné doručeno. Dále jsou v jednání další 2 

koncerty s okolními farními úřady a poptávky na vystoupení z okolních obcí – např. 

Chudobín. Množí se hlasy na možnost pořádání další koncertní přehlídky – Kantikum. 

Pořádání této přehlídky je náročné nejen organizačně, ale zejména finančně a smíšený 

pěvecký sbor si pořádání této přehlídky nemůže dovolit. 

  Předpokládá se v roce 2017 uspořádání koncertního pásma na počest 

zakládajícího dirigenta sboru – pana Vlastimila Nedomy u příležitosti jeho 90. narozenin – 

pravděpodobně 22. 4. 2017 od 16 hod. Nebráníme se ani spolupráci s dalšími sbory na 

větších hudebních projektech – např. Palora, Uničovský smíšený pěvecký sbor. Sbor si pro 

rok 2017 klade za cíl posílit členskou základnu v hlasech – bas, tenor, soprán.  Altová sekce 

se jeví jako zcela naplněna a není nyní potřeba jejího dalšího posilování. 

Zpracoval Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika. 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 221 

HANÁCKÁ AMBASÁDA 

 Po 2 letech samostatné a příležitostné programové činnosti (za působení p. ředitele 

MK Litovel Jaroslava Krestýna a osobní spolupráce p. Mirko Spurníka) byl přijat název 

Hanácká ambasáda, kterou skupina "Hanácká mozeka", doprovází už více jako 1O roků 

na společných vystoupeních. Mimo zájezdová vystoupení, koná základní programy v 

Litovli podle ročního kalendáře-čtvero ročních období. Je pod organizační záštitou MK-

Litovel, a na oplátku s Hanáckó mozekó - zúčastňuje se na jejich pozvání - již také 

tradičně jejich adventních vystoupení v Husově sboru. „Ambasorem“ je stále Ing. Zdeněk 

Braný a společně s ním vystupují Miluška Flášarová, Jaromír Hlavinka, Petr Linduška, a Karel 

Vinkler. Termíny akcí jsou pravidelně ve čtvrtek, pokud možno nejblíže času 21. 3. (zima-

jaro) a stejně tak 21. 6. (jaro -  léto) a 21. září (podzim-zima). Ty stanoví MK podle možností 

a s ohledem na ostatní požadavky při obsazování koncertního sálu. Podrobněji v kapitole 

Události a MK. 

Zprávu podal Ing.  Zdeněk Braný 

FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA, z. s. 

 Během roku 2016 nedošlo k žádným organizačním změnám. Statutárním zástupcem 

je nadále Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru a vedoucí dospělé taneční složky, 

zástupkyní předsedy je Kamila Sléhová a hospodářem Pavla Bezová. Nácvik v dětské části 

Hanáčci vede Petra Huličná. K 1. 1. 2016 měl soubor celkem 34 členů (z toho 26 dospělých 

a 8 dětí). Počet dospělých se během roku nezměnil, takže na konci roku byl počet 

dospělých opět 26 osob. Do dětského souboru přibylo 1 dítě, takže počet dětí se změnil 

na 9. K 31. 12. 2016 měl soubor celkem 35 členů (26 dospělých + 9 dětí). 

 Během roku se uskutečnila různá vystoupení, a to především za doprovodu CD 

nahrávky. Na únorovém Hanáckém bále v Litovli za doprovodu Hanácké mozeke 

předvedl soubor masopustní pásmo „OSTATKE-Pochováváni base“. V dubnu děti 

z Hanáčků krátce vystoupily v Litovli na Diamantové svatbě. V květnu  na Svátek matek se 

zástupci vedení souboru zúčastnili Slavnosti kroje ve Velké Bystřici, letos zaměřené 

především na dětské soubory a dětské kroje. Koncem května se dětský soubor Hanáčci za 

doprovodu několika muzikantů z Hanácké mozeke zúčastnil přehlídky dětských folklorních 

souborů v Hulíně. V červnu zatančila HANAČKA i Hanáčci za doprovodu CD nahrávky 

poblíž Ochozské kyselky při kulturním odpoledni spojeném s ochutnávkou vín. 

   V srpnu se soubor zúčastnil 2 mezinárodních folklorních festivalů. Začátkem měsíce 

vyjel dospělý soubor HANAČKA do Polska na IV. Letní umělecký festival KRAKOW, kde 

vystupoval opět za doprovodu CD nahrávky. Festivalu se zúčastnily i soubory z Litvy, 

Rumunska, Izraele, Estonska, Chorvatska, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Turecka, 

Švédska a Kypru. Dalším významným festivalem byl tuzemský XXVI. Mezinárodní folklorní 

festival CIOFF, IOV v Šumperku, kterého se zúčastnily soubory z Polska, Rakouska, Ruska, 

Srbska, Chorvatska, Indonésie, Itálie, Řecka a 10 souborů z České republiky – mezi nimi 

HANAČKA Litovel a 1 den v rámci dětského okénka i náš dětský soubor Hanáčci. Všechna 

vystoupení na tomto festivalu se musela uskutečnit za doprovodu CD nahrávky, protože 

muzika měla domluvené jiné vystoupení. Součástí šumperského festivalu je i sobotní tzv. 
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„Roztančená ulice“, kdy průvod souborů prochází dopoledne městem a na předem 

určených stanovištích soubory na ulici vystupují.   

 Koncem měsíce vystupovali dospělí tanečníci za doprovodu CD nahrávky 

v Olomouci v Hotelu Flora pro zahraniční hosty. V září vystupovala Hanačka v Litovli na 

náměstí při Litovelských slavnostech -  dospělí i dětští tanečníci. Závěr měsíce září patřil 

velkolepému VI. Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje, které se konalo 28. 9. 

v Olomouci.  Soubor se zúčastnil (dospělí i děti) velkolepého průvodu krojovaných Hanáků 

městem, který končil na Horním náměstí, kde následoval bohatý folklorní program. Celkem 

se na této celodenní akci sešlo 762 krojovaných Hanáků a Hanaček, takže byl překonán 

rekord z minulých ročníků. Na úplný konec měsíce účinkoval soubor v Zemědělském 

družstvu Haňovice při slavnostním otevření velkoskleníků pro pěstování rajčat. Akce byla 

za přítomnosti ministra zemědělství p. Ing. Mariana Jurečky a mnoha dalších významných 

osobností z Olomouckého kraje, města Litovel apod. V říjnu se ženil člen souboru, kterému 

připravili před Bazilikou na Svatém Kopečku u Olomouce členové souboru krojované 

překvapení. Zbytek měsíce října a celý listopad byly věnovány velmi intenzivní přípravě a 

organizaci oslavy výročí 35 let souboru HANAČKA v Litovli.   

 Oslava výročí 35 let folklorního souboru HANAČKA byla naplánována na 3. 12., a 

byli na ni pozváni všichni dosud žijící bývalí členové, přátelé a různí hosté. V úvodním 

folklorním programu vystoupili dospělí tanečníci HANAČKY a dětský soubor Hanáčci za 

doprovodu Hanácké mozeke. Potom všem přítomným hrála k tanci hudební skupina 

Fofrovanka z Uničova. Poslední akcí v roce 2016 bylo vystoupení v Mladoňově na 

Mikulášských hodech (opět s CD).  

 Velkým problémem začíná být to, že Hanácká mozeka, která je již několik roků 

samostatným spolkem, hraje i jiným souborům nebo má vlastní samostatná vystoupení, 

takže na společná vystoupení s Hanačkou nemá volný termín nebo čas, přestože má 

zdarma zapůjčeny naše kroje. Za celý loňský rok muzikanti vystupovali pouze 3x, a to v 

únoru na Hanáckém bále, potom několik muzikantů zahrálo dětem na přehlídce dětských 

souborů a v prosinci muzika zahrála k vystoupení na oslavě výročí 35 let Hanačky. 

Nezbývá nic jiného než buď vystoupení úplně zrušit (pokud pořadatel trvá na vystoupení 

s muzikou) nebo stále častěji vystupovat s CD nahrávkou. 

Informace podala Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

 Základní organizace má 35 členů, z toho 4 mladé chovatele. Předsedou je nadále 

pan Ladislav Janeček. Do ZO přešli chovatelé ze Slatinic, kde organizace zanikla. V lednu 

proběhl 39. ročník Memoriálu Josefa Vrbky (okresní výstava holubů); 1. 5. Olympiáda 

mladých chovatelů v Uničově, kde se mladí chovatelé z Litovle umístili na prvních místech 

v oborech králík a drůbež. Na Celostátním setkání předsedů klubů chovatelů všech 

plemen v Litovli se sešlo na 100 účastníků z ČR a Slovenska (předních genetiků a 

veterinářů) a akce se stala výbornou propagací města. Členové ZO se pravidelně účastnili 

okresních, krajských i celostátních výstav a pan František Pavelka získal pohár 

Moravskoslezské výstavy v Přerově v oboru drůbež. V měsíci září proběhla výstava exotů a 

každou třetí neděli se koná burza exotů. V říjnu se konala Všeobecná výstava králíků, 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2016 

 223 

drůbeže a holubů na kterou byly pozvány i všechny mateřské školy města a Klubová 

výstava velkých voláčů – Hanácký voláč u příležitosti 60. výročí vzniku klubu za účasti 

předsedy Svazu chovatelů Praha Pavla Weidera a přátel z Německa, Holandska a 

Slovenska.  

Zprávu podal Ladislav Janeček, předseda ZO ČSCH  

 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ 

 Základní organizace Českého svazu chovatelů poštovních holubů Litovel Dukelská 

(ZO CHPH) je novým názvem místního spolku. V roce 2016 se změnil název V.S. Uničov na 

V.S. Litovel, který má následující ZO – Horka nad Moravou, Bohuňovice, Šternberk, Old 

Šternberk a Vilémov. OS Uničov má 142 členů a závodů a nácviků se účastnilo 15 

chovatelů ZO Litovel s tímto umístěním: 5. Kubíček, 6.  Duda, 10. Moťka, 13. Hlubinka, 24. 

Satora, 47. Kvapil, 49. Měsíc, 54. Blechta. Ve V. S. Litovel bylo umístění následující. 4. 

Kubíček, 5. Duda, 7. Moťka, 9. Hlubinka, 13. Satora, 23. Kvapil, 24. Měsíc a 28. Blechta.  

  Umístění v závodech: Mochov l – 7. Kubíček; Mochov 2 – 2. Kubíček; Rakovník 1 – 3. 

Hlubinka; Rakovník 2 – 12. Moťka; Krajková 1 – 1. Kubíček; Cheb 1 – 9. Moťka; Wertheim – 2. 

Moťka; Mochov 3 – 1. Duda; Krajková 2 – 1. Hlubinka; Mayen – 1. Kubíček; Cheb 2 – 1. 

Kubíček; Cheb 3 – 3. Kubíček; Eisenach – 1. Moťka; Krajková 3 – 5. Satora; Leverkusen – 3. 

Hlubinka; Cheb 4 – 4. Kubíček; Krajková 4 – 3. Sarora; Rottendorf – 10. Duda a Ostende – 5. 

Duda. ZO Litovel si vedla velmi dobře jak v závodech, tak i v nácvicích.  

Zapsal: Miroslav Satora, Šmakalova 539, Litovel   

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÝ ODDÍL 

 Klub sdružuje členy nejen z Litovle, ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí.  Předsedou 

klubu je Ondřej Vespalec. Výcvik psů probíhal opět pravidelně každou neděli na cvičišti v 

městské části Litovel – Komárov. Cvičilo se ve dvou skupinách - štěňata a dospělí. Někteří 

členové docházeli a zdokonalovali výcvik psů i v jiné dny v týdnu, zejména ve středy, kdy 

se cvičilo dle dohody s výcvikáři a figuranty. Stálých (platících) členů bylo 40, podmínkou 

členství byl a je zdravotní stav psa, povinné a ověřené očkování, dále uhrazení členského 

příspěvku a podílení se na brigádách a údržbě výcvikového prostoru a klubového 

vybavení. 

 Do stávajícího výboru klubu byli zvoleni další z členů: předseda-Ondřej Vespalec; 

místopředseda-Zdeněk Kubín; výcvikáři-Ondřej Vespalec a Zdeněk Kubín; výcvikáři štěňat-

Miroslav Reichel, Veronika Sloupská a Martina Valentová; pokladník a facebook-Veronika 

Vespalcová; hospodář-Martin Buchta; MTZ technik-Pavel Sedlář; kontrola a revize-Ladislav 

Havlíček; správa webu-Eva Hrachovcová; vedení kroniky-Miloslava Kargerová. 

Činnost klubu během roku byla opět bohatá, nejen pravidelné výcviky, účast na 

soutěžích, výkonnostní zkoušky, brigády. Také společné stmelování členů při klubových 

akcích i pochodech s pejsky a prezentace ukázkami výcviku na veřejnosti. Brigády: 

zbudování pergoly, pravidelné sečení trávy během sezony, oprava brány a plotu, údržba 

prostranství, úpravy a úklid v klubovně, oprava překážek, údržba kotců, kácení suchých 
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stromů a ořezání suchých větví, nachystání a navezení dřeva na zimu a příprava na zimní 

sezonu. 

 Akce: 29. 4. ukázka výcviku na hřišti u Sokolovny – slet čarodějnic; 28. 5. Den pro 

děti v areálu kempu u loděnice – soutěže pro děti a ukázky výcviku; 17. 12. vánoční 

posezení členů v klubovně ZKO; 29. 12. zimní pochod Litovel – Kovářov – Sobáčov – Litovel. 

 Zkoušky, soutěže, závody a chovatelské úspěchy: Petr Moťka - pes Qwem složil 

zkoušky ZM, BH, SPR1 a na závodech ZM získal 1. místo; Miroslav Reichel - pes Bolt složil 

zkoušky BH a ZVV1; Jitka Koňaříková - fena Cira Daripo v roce 2016 složila zkoušku ZVV2,FPr 

3 a SPr 3 . V lednu se jí narodila štěňata. Další štěňátka se narodila v listopadu 2016 feně 

Amalia – Irisberg, chovatelky Dajány Tůmové. Eva Hrachovcová - fena Lucky závod OB1 2. 

místo. ZKO každým rokem provozuje svoji činnost za finančního přispění města Litovle. 

Zpracovala: Miloslava Kargerová, kronikářka ZKO 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. -  Místní organizace Litovel 

 Členská základna: Ke dni   31. 12. 2016 měla MO ČRS celkem 742 členů. 

Z celkového počtu bylo dospělých 663 členů (z toho 19 žen); mládež 16 – 18 let 9 členů; 

mládež do 15ti let 70 členů. Nově přijatých členů, kteří úspěšně složili předepsané zkoušky, 

bylo 45. 

 Výbor se scházel pravidelně většinou první čtvrtek v měsíci.  Na svých schůzích řešil 

veškeré záležitosti související s činností MO a dále se členové výboru zúčastňovali různých 

jednání jako zástupci MO, popřípadě byli též pověřeni zastupováním ÚS OV zejména při 

vodoprávních řízeních. V průběhu roku došlo ke změně ve funkci vedoucího mládeže 

z důvodu rezignace na všechny funkce pana Mgr. Ondřeje Dočkala. Na základě této 

skutečnosti byl do funkce kooptován p. Jan Bombera, který doposud vedl kroužek 

rybolovné techniky.  

 Ještě koncem roku 2015 byly zahájeny přípravy na účasti ve výběrovém řízení na 

pronájem rybářského revíru Morava 19A o kterém se začalo hovořit v souvislosti 

s informacemi, že tento revír by od roku 2016 měl provozovat jiný uživatel. Jednání a 

výběrové řízení, které bylo opravdu vypsáno, bylo provázeno řadou jednání, zejména pro 

ujasnění podmínek a předmětu nájmu a též z důvodu měnění podmínek v průběhu 

tohoto výběrového řízení. Nicméně po téměř osmiměsíčním martýriu se podařilo uzavřít 

nájemní smlouvu pro roky 2016, 2017 a 2018. Smlouvu se sice podařilo uzavřít, ale 

podmínky této smlouvy jsou poměrně tvrdé a bylo nutné zajistit řadu opatření, která z této 

smlouvy plynou. Jedná se zejména o udržování pořádku v průběhu celého roku v úsecích 

vyhrazených pro rybolov a v době od prosince do dubna i ve společných lokalitách 

vyhrazených pro rybolov a koupání. Dále je potřeba dohlížet na zákaz koupání v úsecích 

mimo prostory k tomu určené a dodržování zákazu vjezdu automobilů, zejména ze strany 

od Březové. Při vymáhání dodržování tohoto zákazu je nutno poděkovat zejména Městské 

policii Litovel, která v dané lokalitě prováděla pravidelnou kontrolní činnost, což se 

okamžitě projevilo na výrazném úbytku vjíždějících automobilů, čím došlo i k značnému 

úbytku koupajících. Dále bylo nutno zabezpečit každodenní kontrolní pochůzku a zasílání 

pravidelných kontrolních hlášení v týdenních intervalech. Další podmínkou vyplývající ze 
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smlouvy bylo zajištění vyznačení bójkami 100 metrového pásma na vodní ploše, určeného 

pro rybolov se zákazem vjíždění motorových plavidel.  

 Od začátku roku se ve spolupráci s městem také začalo pracovat na přípravě 

plánované rekonstrukce loviště a odtokového kanálu z Uničovského rybníka. Byla 

provedena aktualizace rozpočtu a zahájily se úkony nutné pro vydání stavebního 

povolení. Dále byly započaty práce na vypracování projektu pro získání dotace na 

realizaci této rekonstrukce z Operačního programu rybářství. Veškeré tyto úkony se 

podařilo zajistit v potřebném termínu, ale v rozhodující fázi před podáním žádosti o dotaci 

se nepodařilo získat potřebné finanční prostředky na pokrytí nákladů realizace, které bylo 

potřeba mít na účtu v případě přidělení dotace. Pozitivní na této skutečnosti je, že se 

podařilo vyřídit stavební povolení, které má platnost 3 roky a je tedy předpoklad, že 

v daném termínu bude ze strany města snaha rekonstrukci zahájit, aby nebylo nutné 

opětovně vyřizovat stavební povolení.  

 V roce 2016 se po roční přestávce opět konaly tradiční rybářské závody, které se 

uskutečnily v druhé polovině září na Uničovském rybníku. Účast závodníků nepatřila mezi 

nejvyšší, ale i přes tuto skutečnost lze hodnotit tyto závody jako úspěšné. Výlovy 

rybochovných zařízení se opět uskutečnily v tradičním termínu, první říjnovou sobotu. 

Loveny byly všechny tři rybníky a díky dobré organizaci a zkušenostem z předešlých let se 

podařilo rybníky slovit bez problému a s dobrým hospodářským výsledkem. Opětovně byly 

problémy s vypuštěním "Německého" rybníka, kde po revitalizaci zůstává voda na 

poměrně velké ploše a ryby není možno lovit pouze v lovišti. S napětím se očekával 

výsledek hospodaření na Novozámeckém rybníku, kde se v roce 2015 usadila vydra a 

veškerou obsádku totálně zdecimovala a nebylo v podstatě co lovit. V roce 2016, byl 

kolem rybníka vyhotoven pachový ohradník, který měl ochránit obsádku od vydry. V 

průběhu roku se toto opatření jevilo jako účinné, a proto se čekalo s napětím, jak 

dopadne výlov. Po spuštění rybníka byl výlovek velice dobrý až nad očekávání, což 

potvrdilo velice dobrou účinnost provedeného opatření. 

 Celkový průběh výlovů bylo možno vyhodnotit jako úspěšný a opětovně je nutno 

připomenout nenahraditelnou spolupráci s členy sboru dobrovolných hasičů z Třech 

Dvorů, kteří zajišťovali přísun čisté vody a čerpadla pro odčerpání vody z rybníků, kterou 

nebylo možno spustit. Za jejich obětavost a spolupráci jim patří poděkování.  

 Rybářské závody: Závodníci v lovu ryb udicí přívlač se snažili navázat na úspěchy z 

let minulých. V extralize přívlače skončili 2 týmy MO ČRS na 8. a 14. místě, přičemž tým MO 

Litovel A sestupuje do I. ligy. V celorepublikovém žebříčku skončil na krásném 5. místě Jan 

Němec. Na krajském poháru závodníci obsadili první 3 místa v pořadí Jan Němec, Robert 

Forst a Martin Janeček. Do širšího výběru reprezentace se nominovali Robert Forst a Martin 

Janeček a Robert Forst se zúčastnil i loňského MS na Slovensku jako asistent. Na rybářských 

závodech pořádaných RS Vysočina v Poličce se závodních několikrát umístili v 1. desítce a 

to i při silné mezinárodní účasti.  

 Velkého až historického úspěchu se podařilo dosáhnout p. Janu Bomberovi v 

rybolovné technice, který se díky velice dobrým výsledkům opět probojoval do seniorské 

reprezentace ČR a v měsíci září se zúčastnil MS ve Španělsku, kde se stal trojnásobným 
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mistrem světa ve víceboji jednotlivců a též mistrem světa v soutěži družstev. Dařilo se mu i v 

domácích soutěžích, kde se stal vítězem Českého poháru a vítězem 1. ligy družstev. 

K dalším úspěchům roku 2016 patří 2. místo v devítiboji na Mezinárodním mistrovství ČR, 

vítězství v závodu Světového poháru v Polsku a vítězství v devítiboji na Mezinárodním 

mistrovství Slovenska.  

 Spolupráce s MěÚ Litovel, byla opětovně na velice dobré úrovni.  Velice mnoho 

času bylo věnováno přípravě podkladů pro vydání stavebního povolení pro rekonstrukci 

loviště a odpadního kanálu z „Českého“ rybníka a řešení finančních prostředků pro 

podání žádosti o dotaci z OP Rybářství na realizaci tohoto záměru. Bohužel tato snaha 

nebyla korunována úspěchem. Spousta času byla opět věnována přípravě několika 

srážek, které byly plánovány a které se díky přípravě podařilo velice dobře provést, ale 

bohužel jak již bylo uvedeno jedna srážka díky neukázněnosti majitele MVE Víska, byla 

ukázkovým příkladem, jak srážka nemá probíhat.   

 Čistota vod a stav životního prostředí: Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 

2016 probíhal monitoring na revírech MO ČRS Litovel, hlavně potom na rybochovných 

zařízeních. Monitoring zahrnuje měření pH, obsahu kyslíku ve vodě a teploty vody. 

Výsledky měření jsou průběžně hlášeny hospodáři. Během roku 2016 nebylo při 

pochůzkách zjištěno, ani nahlášeno znečištění vodních ploch a úhyn ryb. Probíhaly opravy 

a nátěry na železničních mostech na řece Moravě, dále potom pokračující práce na 

rameni radniční Moravy Nečíz (nová stavidla u hydroelektrárny, oprava mostu v ulici 

Komenského, zpevnění břehů v parku u gymnázia). Během pochůzek na tomto rameni, 

nebylo zjištěno znečištění vody ropnými látkami, ani úhyn ryb v průběhu těchto oprav. 

V zimních měsících byla zaměřena činnost hlavně na sčítání predátorů. Jedná se zejména 

o kormorána velkého, dále potom volavku popelavou, norka amerického a vydru říční.  

Zjištěné stavy predátorů byly zaslány ČRS Výboru územního svazu pro Severní Moravu a 

Slezsko. 

 Práce s mládeží: pod záštitou odboru mládeže proběhlo v roce 2016 zejména 

následující: Kroužek pro mladé rybáře v Litovli v roce 2016 probíhal pod vedením Mgr. 0. 

Dočkala, který dokončil školní rok 2015-2016 a poté předal funkci p. Janu Bomberovi. 

Novým vedoucím kroužku mládeže se stal Ing. Pavel Doležel. Závěrečné zkoušky, které 

proběhly dne 27. 4.  složilo všech 21 nových mladých rybářů.  Tito mladí rybáři v rámci 

akce "první povolenka zdarma", získali povolenku k rybolovu zcela zdarma. Kroužek se i ve 

školním roce 2015/2016 scházel ve 14 denních intervalech. Rybářský kroužek v Nákle, jehož 

činnost, která byla před devíti lety obnovena, pokračuje díky p. Zdeňkovi Závodníkovi i 

nadále. Třetím z kroužků mládeže je kroužek rybolovné techniky, vedený p. Janem 

Bomberou. Počet dětských zájemců o rybaření účastnících se setkání všech kroužků 

v tomto školním roce dosahuje 31. V rámci práce s mládeží probíhá i pravidelné 

každoroční přezkoušení mladých rybářů (neúčastnících se pravidelné činnosti kroužků) ze 

znalosti rybářského řádu a poznávání ryb. 

 Rybářské závody pro mladé rybáře proběhly v sobotu dne 17. 9.  dopoledne na 

Českém rybníce v Litovli. Celkem se zúčastnilo 23 dětí.  Uloveno bylo celkem 136 kusů ryb 

o váze 205,18 kg. S pořádáním dětských rybářských závodů se počítá i pro další léta. 
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 Činnost rybářské stráže: Na revírech MO ČRS bylo provedeno celkem 208 

pochůzek, při kterých bylo zkontrolováno 394 členů MO Litovel a 421 členů jiných MO. Při 

těchto pochůzkách byly zadrženy celkem 3 povolenky. Další drobné prohřešky byly řešeny 

na místě domluvou, případně úklidem břehů. Kontrolní činnost na revírech MO byla 

zajišťována též ze strany Policie a činitelů profesionální rybářské stráže. Zejména na revíru 

Morava 19A byla zvýšena kontrolní činnost prof. RS, aby bylo zajištěno dodržování 

dohodnutých pravidel, zejména v udržování pořádku, které byly dohodnuty s vedením 

pískovny a nájemcem přilehlých pobřežních pozemků. V současné době má MO 11 členů 

rybářské stráže, z toho jsou 3 policisté a 3 členové s rozšířenou krajskou působností. 

 Činnost hospodářského odboru: Jedním z prvořadých úkolů hospodářského odboru 

je splnění zarybňovacího plánu pro rok 2016. Násada do dvou hlavních rybníků pocházela 

z vlastní produkce, jež byla slovena v roce 2015. Tím byly ušetřeny značné náklady za 

nákup násady cca 44 200 Kč. Nákup štiky Š0 byl pořízen z Rybářství Kroměříž, celkem 

30 000 kusů Š0 za cenu 2 700 Kč. Z Rybářství Litomyšl byla zakoupena násada plůdku kapra 

Ø 0,02 kg o celkové váze 150 kg za 17 250 Kč, která byla vysazena na NZ rybník. 

Opětovně, a ještě větší míře, došlo na RZ Nové Zámky k přemnožení okřehku, který také 

nepřidal na kvalitě vody. Kvalita se v průběhu roku musela často měřit. Dále byl na RZ 

Nové Zámky opětovně zjištěn výskyt vydry říční. Na základě této skutečnosti byl instalován 

pachový ohradník a v průběhu roku se prováděl monitoring pochůzkami za účelem 

kontroly výskytu tohoto predátora. Při pochůzkách nebylo zjištěno, že by se vydra v RZ 

rybníku vyskytovala. Tento předpoklad se potvrdil i při výlovu, kdy bylo sloveno 273 kg 

násady kapra.  

 V roce 2016 se výlovy rybníků opět konaly tradičně první říjnovou sobotu, Výlovek 

z rybníků byl následující: kapr 1 440 kusů o váze 3 080 kg a průměrné váze 2,139 kg/ks 

v ceně 154 000 Kč. Z rybníků byly ještě vyloveny další druhy ryb: štika 53 ks o váze 91 kg 

v hodnotě 18 200 Kč, lín 110 ks o váze 32 kg v hodnotě 2 560 Kč, okoun o váze 20 kg 

v hodnotě 4 000 Kč a bílá ryba 87 kg v hodnotě 1 044 Kč. Celkový výnos z rybochovných 

zařízení MO Litovel byl použit do společného hospodaření a napomohl ke splnění a 

překročení zarybňovacího plánu. Finanční hodnota vylovených ryb z rybochovných 

zařízení MO činila celkem 179 804 Kč. Při výlovu se podařilo vytřídit násadu kapra 

obecného (“Český rybník“ 240 kg a “Německý“ 200 kg). Tato ryba byla ihned vrácena 

zpět do rybníků a tvoří násadu pro rok 2017.  

 Zarybňovací plán byl plněn průběžně v závislosti na počasí, stavu a kvalitě vody. 

Kapr z místní i zakoupené produkce byl do revírů vysazován průběžně po celý rok, kdy se 

jednalo o jarní, letní a podzimní zarybňování. Celkem byl kapr vysazován 8x. Ostatní druhy 

ryb ze zarybňovacího plánu byly do revíru vysazovány dle distribuce jednotlivých 

rybářských zařízení.  První vysazení kapra se uskutečnilo až 13. 6., což bylo zhruba o 2 až 2,5 

měsíce později než v předchozích letech. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo 

možno vysazení provést dříve. První dodávka objednané násady byla ze strany MO 

zrušena z důvodu velmi zvýšených průtoků. Následné požadavky následně nedokázal 

zajistit dodavatel, který v důsledku velmi nízkých přítoků do rybochovných zařízení nemohl 

snížit hladinu a musel provádět odlov z plné vody, což se mu bohužel v požadovaném 

množství a velikosti nedařilo. Nicméně, následnými dodávkami byl jarní výpadek dohnán 
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a zarybňovací plán byl ve finále i překročen. Celkem bylo do revírů MO ČRS za rok 2016 

vysazeno 36 206 ks o váze 15 125 kg v hodnotě 962 754 Kč. Od externích dodavatelů byly 

do našich revírů vysazeny ryby v hodnotě 782 950 Kč a z vlastní produkce v hodnotě 179 

804 Kč.  

 Brigádnická činnost se plnila v průběhu celého roku dle potřeb spojených 

s hospodařením. Na "Uničovském" a "Německém" rybníku se jednalo především o krmení, 

úklid odpadků, zabezpečení průtočnosti, sečení břehů a výpustí, odstraňování větví, po 

výlovu bylo také provedeno vápnění. Poděkování za pomoc při údržbě a provozu 

rybochovných zařízení během celého roku patří Jaroslavu Jíchovi, Markovi Jíchovi, 

Jaroslavu Knoblochovi, Rudolfu Prášilíkovi, Martinovi Hekalovi a některým pracovníkům 

Technických služeb města Litovle. 

 Brigádnická činnost na revírech se týkala hlavně úklidu břehů od odpadků, 

označení revírů tabulemi. Řada brigádnických hodin byla odpracována při údržbě 

rybochovných zařízení a rybářského vybavení sloužícího k rybochovným účelům. Bohužel i 

přes loňské navýšení poplatku za neodpracované brigádnické hodiny, nedošlo ke zlepšení 

účasti členů na brigádách.  

  Úlovky: Rybářům MO se v loňském roce dařilo i při samotném lovu, kdy po 

zpracování úlovkových lístků, které byly odevzdány po skončení platnosti povolenek, bylo 

následnou sumarizací zjištěno, že rybáři v roce 2016 ulovili celkem na revírech MO  3 413ks  

ryb, o váze 5 766 kg, při 10 632 zapsaných docházkách. Též se jim dařilo i na ostatních 

rybářských revírech kde se jim podařilo nalovit celkem 1 615 ks ryb o váze 2 437 kg při 5 

058 docházkách. Celkem vykázalo úlovek 412 členů a v odevzdaných sumářích našich 

rybářů bylo zaznamenáno 5 028 ks ryb o celkové hmotnosti 8 203 kg při 15 690 

docházkách. 

 Nejvíce kg ulovených ryb: Leopold Hykel 130,38 kg 35 kapr/štika 0/candát 0/sumec 

0/docházek 109; Pavel Valovič 103,30 kg 40/0/0/0/122; Vojtěch Leiter 97,60 kg  

28/6/0/0/164. Největšího kapra ulovil Michal Marek 97 cm, vrácen,  v revíru Dyje 5; štiku Jiří 

Myslík – 135 cm, 18,25 kg, Dyje 3; amura Ludvík Majzlík – 102 cm, 18,5 kg, Morava 14; 

sumce Adam Vaňha – 120 cm, 9,7 kg, Morava 19B; úhoře Jan Chyťa – 105 cm, 1,3 kg, 

Morava 19;  tolstolobika Petr Novák – 90 cm, 10,5 kg, Oskava 3 A; parmu Vladimír Kráčmar 

– 62 cm, 1,8 kg, Morava 19; ostroretku Tomáš Hanák – 49 cm, vrácena, Morava 19; tlouště 

Vladimír Prchal – 60 cm, 2 kg, Morava 19; candáta Jakub Mazáč -72 cm, 3,8 kg, Morava 

19;  lína Jan Chyťa – 41 cm, 1 kg, Morava 19; karasa Vladimír Prchal – 45 cm, 1,5 kg, 

Morava 19; marénu Martin Kolečář – 53 cm, 2 kg, Morava 19A; pstruha Ladislav Holínský 

ml. – 50 cm, 1,4 kg, Morava 19.   

„Petrův zdar!“ – Petr Machala, sekretář MO ČRS 
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MYSLIVECKÝ SPOLEK DOUBRAVA 

 Na počátku roku 2016 měl myslivecký spolek 27 členů, 2 čekatele a 1 adepta, 

z nichž však někteří již nevyvíjí žádnou činnost, a to zejména z důvodu nemoci a 

pokročilého věku. Tento stav zůstal po celý průběh roku. 

 Činnost MS byla již tradičně opět velmi rozsáhlá, a nevybočila tedy ani 

z dosavadních dlouhodobých výsledků. Na veškerých pracích bylo odpracováno 3 838 

hodin, což činí v průměru sice 148 hodin na člena, ale tohoto čísla dosáhlo opět pouze 10 

členů, a to ve většině ti věkově starší. Úkoly stanovené na VČS předchozího roku byly 

splněny prakticky beze zbytku. Vlastní činnost mysliveckého spolku LD lze rozdělit do 

několika oblastí, a to zejména oblast myslivecká, oblast pracovní aktivity, oblast 

společenská, součástí myslivecké oblasti je myslivecká kynologie.  

 Nejrozsáhlejší činnost je samozřejmě v oblasti myslivecké, do které patří především 

práce spojené s chovem a ochranou zvěře a samozřejmě i lovem a zajišťováním údržby a 

opravy mysliveckých zařízení. Tak jako celou řadu předchozích let se členové zabývali 

voliérovým chovem bažanta obecného, kde bylo opět dosaženo dobrého výsledku. 

Využilo se možnosti zakoupit bažantí kuřata ve stáří 7 týdnů od nového zdroje, neboť ty 

poslední zdroje se již jevily jako nekvalitní, zvěř se jevila více či méně degenerovaná. 

Odchovaná zvěř byla ve velmi dobrém stavu vypuštěna k možnosti odlovu jen v těch 

nejvhodnějších částech honitby. Výsledkem pak byly velmi pěkné a zajímavé hony. Bylo 

uloveno 201 ks bažantích kohoutů, odchované slepice byly z části ponechány 

k reprodukci a částečně vypuštěny do honitby, další pak k jiným účelům.  

 Vzhledem k tomu, že byly na jaře 2016 vcelku příznivé podmínky pro odchov 

kachen – březňaček, nakoupilo se 60 ks kachňat a tyto dle již zaběhlých zvyklostí beze 

ztrát byly odchovány do dospělosti a při společných honech loveny společně s původně 

divokými, které na stávaniště přilétaly. V průběhu roku se však vyskytly problémy, neboť 

letní měsíce byly dosti suché, a tak voda v přírodních tůních rychle mizela a na hladinách 

velmi silná vrstva řas, což kachnám příliš nesvědčí. I přes tyto nesnáze se však podařilo 

kachny odchovat a pak částečně s divokými slovit. 

 V každé hodnotící výroční zprávě je zmínka o koroptvích, a to opravdu jen zmínka, 

neboť tato tradiční polní zvěř byla nejrozsáhlejší zvěří na hanáckých polích. Bývala to 

radost myslivců, kteří v letních měsících mohli tuto zvěř lovit, což byla i nutnost, neboť 

těmito lovy se napomáhalo k reprodukci, tedy k rozmnožování. Lovem se totiž rozdělovala 

a mísila koroptví hejna, a tak se zamezovalo k degeneraci. Bohužel v dnešní době díky 

modernímu zemědělskému hospodaření, pokud se tak vůbec lze hovořit o zemědělství 

tato zvěř mizí, a v honitbě se již vyskytuje pouze mizivé procento jedinců. Této zvěři 

s ohledem na způsob života není prakticky pomoci, přitom v dřívějších dobách, do konce 

50. let minulého století tato zvěř pomáhala zemědělcům při likvidaci hmyzu, který 

plodinám značně škodil.  
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Další zvěří, která je nejen v honitbě MS Doubrava na ústupu je zajíc polní. Jeho stavy 

již dosahují kritického stavu, proto se spolek snaží vytvářet co nejoptimálnější podmínky. Pro 

tento neutěšený stav na hraně normovaného stavu nebyli zajíci v roce 2016 loveni, a asi 

ani už lovit nebude možné nikdy. Pokud se stát (družstva, či podniky) pohrnou jen po 

penězích tak to tak u nás zůstane. Po myslivcích stále slídí ochránci přírody (pracovníci, či 

členové CHKO), kteří je v péči o zvěř navíc i omezují, ale o ty velkozemědělské podniky se 

nikdo nezajímá, jak hospodaří, jak dávají všude přednost jen zisku a na životní podmínky 

zvěře vůbec nepamatují. 

 Nejrozšířenější a hlavní spárkatou zvěří je zvěř srnčí. V roce 2016 byl opět 

zaznamenán pokles jejich stavů, proto byl i lov omezen oproti plánu lovu. Bylo uloveno 

pouze 8 ks, a to v I. věkové třídě. Srnčí holá s ohledem na pokles stavů a její úhyn nebyla 

lovena. Stabilně se v honitbě vyskytuje zvěř dančí, ale to především při vegetaci polních 

kultur, především řepky a kukuřice. Většinou jsou to lokality polí u lesa Vrapač v Litovli a 

pak v lokalitě Nového Dvora.  V roce 2016 bylo v souladu s plánem lovu a následného 

zvýšení uloveno celkem 24 ks dančí zvěře z toho 8 daňků a 16 ks holé / daněla a daňče/. 

Když se zamyslíme nad snižujícími se stavy srnčí zvěře, zjistíme, právě dančí zvěř má na tom 

značný podíl, když její větší výskyt vytlačuje z lokalit především tuto zvěř. 

 Zvěř černá se v honitbě vyskytuje ve většině jen sporadicky, není tedy pravdou, že 

by byla všude přemnožena, většinou je její výskyt ovlivňován zemědělskými plodinami, 

které se v té které lokalitě pěstují. V posledních letech se ve velmi značné míře pěstuje 

kukuřice a řepka, a tyto plodiny především svědčí zvěři černé. Černá zvěř je zvěř velmi 

migrující, ale v lokalitách, kde se pěstuje právě kukuřice a řepka se „zabydlí“. Větší a delší 

výskyt černé zvěře velmi negativně ovlivňuje především stavy zvěře drobné, bažantů a 

zajíců. Počet ulovených ks, je, jak bylo již řečeno odvislý od jejího výskytu a ten je zase 

především odvislý od pěstovaných plodin. V průběhu roku 2016 bylo uloveno 35 ks, a to ve 

velké většině lončáci a selata. Průměrná váha uloveného ks byla 46 kg. Díky ulovení černé 

zvěře je produkce zvěřiny na 1 270 ha ve výši 1,78 kg z 1 ha, což v „dávných“ časech bylo 

skoro běžné u lovu pouze drobné zvěře – zajíců, bažantů a koroptví. 

 Ulovená zvěřina z veškeré zvěře se ve smyslu provozního řádu a hmotné 

zainteresovanosti rozdělila částečně mezi členy, ale opět převážná většina byla použita 

na společenské akce-ples, myslivecké dny a při pořádání kynologických akcích k přípravě 

občerstvení pro návštěvníky, k získání finančních prostředků pro činnost a celkový provoz 

mysliveckého spolku. 

 Škodná zvěř značně ovlivňuje stavy užitkové zvěře, proto je třeba ji tlumit. Ve smyslu 

zákona o myslivosti jsou stanoveny jako u zvěře užitkové doby jejího možného lovu. 

V posledních cca 30 letech se lov škodné zvěře dost omezil, a tak je celá řada hlavně 

ptačích predátorů hájena. Tento stav se negativně projevil i na drobném zpěvném 

ptactvu, na holubech hřivnáčích a dalších, ale zřejmě nejvíce však na koroptvích. 

Můžeme pozorovat, že za poslední léta se velmi rozmnožili především straky, sojky z těch 

tradičních predátorů především motáci, krkavci a dokonce se objevují v nižších polohách i 

výři. Z šelem je nejrozšířenější liška obecná. V roce 2016 bylo uloveno zatím zřejmě nejmenší 

počet a to 7 ks. Dále se vyskytuje psík mývalovitý, ten v roce 2016 uloven nebyl, ale 

v honitbě zaznamenán na několika místech, dále pak jezevec, kterého  byly uloveny 2 ks. 
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Nikdo z laiků by snad nevěřil, ale mezi predátory musíme počítat i labutě a volavky. 

Labutě dokáží zlikvidovat jak hnízda, tak i malá káčátka březňačky a volavky i malé 

zajíčky. 

 Mezi velmi významnou oblast činnosti patří oblast společenská, která obsahuje 

konání akcí pro veřejnost a pro spolek je významná i proto, že zde prodejem občerstvení 

jsou získávány potřebné finanční prostředky, bez nichž by prakticky spolek nemohl 

existovat na stávající úrovni. Každoročně v lednu je pořádán myslivecký ples, a to tradičně 

v sokolovně v Července.  

30. dubna se uskutečnil rovněž tradičně Jarní myslivecký den, opět s přehlídkou a 

posuzováním exteriéru psů loveckých plemen s hojnou účastí občanů nejen z Litovle, kteří 

se mohli i seznámit s různými plemeny loveckých psů.  K velmi dobré úrovni přispěla i  

myslivecká kuchyně.  V červnu, v rámci Měsíce myslivosti byl uspořádán Letní myslivecký 

den, jehož součástí byla i soutěž v brokové střelbě o „pohár Doubravy“ (již 46. ročník!).  Tak 

jako v posledních letech, rovněž v roce 2016, na počátku září bylo uspořádáno pro 

všechny členy, jejich rodiny a příznivce přátelské posezení, i jako odměnu jak členům, tak i 

jejich rodinám za vykonávanou či umožněnou práci.  24. a 25. září byly v honitbě MS 

v rámci OMS v Olomouci konány všestranné zkoušky loveckých psů – ohařů, kde veškerou 

organizaci včetně občerstvení nejen pro zúčastněné psovody zajišťoval Myslivecký spolek 

Doubrava.  

 Myslivecké spolky jsou organizace neziskové, nemusí tedy odvádět daně. Veškeré 

příjmy jsou na výdaje spojené s chovem zvěře, provozem, údržbou a opravami všech 

zařízení pro činnost spolku nezbytné, současně i k úhradě nájmu z honitby. Na nějaké velké 

i potřebné investice peníze nejsou, ale bylo nutno vybudovat vlastní chladící box, který 

umožňuje skladovat určitou dobu ulovenou zvěř, či následně zvěřinu určenou k dalšímu 

použití (provedeno z větší části vlastními silami členů).  Chata Doubrava neslouží jen 

myslivcům, ale i široké veřejnosti, tak je potřebné stále provádět její údržbu a opravy a 

obnovovat vnitřní i venkovní vybavení. V roce 2016 se členové podíleli i na zabezpečení 

krmiva pěstováním krmné řepy, kterou v zimních měsících spásla zvěř.  

Zprávu sestavil František Sležek, předseda MS Doubrava.  

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Základní organizace Litovel 

 Členská základna organizace měla ke konci roku 112 členů. Během roku byla hlavní 

činnost organizace zaměřena na běžný chod organizace. Výbor se scházel pravidelně 

jedenkrát za měsíc. V polovině roku přestala bez jakéhokoliv vysvětlení pracovat 

pokladnice, proto v říjnu byla do výboru do této funkce kooptována Ilona Jančí. V tomto 

roce byla zahájená úprava dvora. Na jaře na větší části po urovnání terénu byl zaset 

trávník. Na zbylé části byl navršen odpadní materiál, který firma do podzimu i přes několik 

slibů neodvezla. Díky počasí jsme požádali TS Litovel, které nám vyhověly, odvezly rumisko, 

a navíc ještě nám dovezly chybějící zeminu. Takže dokončení úpravy dvoru muselo být 

přesunuto do roku 2017. Na údržbu trávníku byla zakoupena sekačka a vyžínač. Náklady 

na odvoz rumiska a zakoupení sekaček byly uhrazeny z příspěvku od Města Litovel. 
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 Pro členy organizace bylo zajištěno 100 ks 40litrových pytlů Agrohumu, o který mají 

členové stále větší zájem. Pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje byla poskytnuta 

klubovna. Parcely v zahrádkových osadách byly během roku plně obsazené a využívané. 

Výstava výpěstků se v tomto roce nekonala, většina ovoce byla poškozena pozdními 

jarními mrazíky, a z řad členů by nebyla zajištěna dostatečným počtem vzorků. 

 Za ZO ČZS Litovel Ing. Leonard Machala, předseda organizace.  

HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB (HKJ)   

HKJ je spolkem nadšenců, kteří mají rádi koně, přírodu a jezdecký sport. Litoveláci   

patří mezi koryfeje v této oblasti. První jízdní spolek vznikl v Litovli v roce 1883 a byl vedle 

Jízdního Sokola Pražského a podobného spolku v Opavě mezi prvními v českých zemích. 

HKJ se snaží tuto tradici udržovat. Hanácký jezdecký klub vznikl v roce 1997. Za 20 let 

existence klubu jím prošlo mnoho dětí a mládeže, kteří se stále jezdectví věnují, mají své 

koně. Aktivně závodí, pomáhají s výcvikem nováčků či jinak pracují pro klub. Nyní mají 

členové k dispozici 6 poníků různé výšky a výkonnosti a 9 velkých koní.  

 S klubem jsou spojeny počátky pony sportu na Moravě. Zástupci HKJ se poprvé 

zúčastnili MČR v roce 2002 v Hradci Králové. V současné době se zúčastňují soutěží od 

stupně úrovně hobby, pro ty co nemají jezdeckou licenci, až po úroveň S, ST pro ty co 

licence mají a věnují se sportu naplno. Pokud jde o závodní aktivity, jezdci a koně se 

objevují na kolbištích Moravy a Čech na výkonnostní úrovni a snahou je dostat se mezi 

vrcholovou třídu koní a jezdců. Samozřejmostí je a v minulosti byla spolupráce se školami, 

školkami, družinami a DDM. Děti z těchto institucí pravidelně docházejí do areálu HJK. Po 

prohlídce areálu a výkladu o jezdeckém sport, chovu a ošetřování koní jsou dítka 

posazena na koně, aby zažila i pocit na   hřbetě koně. Z těchto dětí se rekrutují noví 

členové HJK.       

 Každoročně HKJ organizuje zkoušky výkonnosti pro pony a malé koně z celé ČR. 

Členové se snaží zvelebovat areál na Šargouně. To vyžaduje značné úsilí. Taktéž krmiva 

pro koně si z velké části zajištují sami vlastními silami a též službami za úhradu. Pomoc a 

podporu má klub v našem městě, dále SZIF, KU Olomouc. Tato pomoc však nestačí, a 

proto si musí členové některé věci dotovat z vlastních prostředků individuálně. 

V roce 2016 činily členské příspěvky částku 2 000 Kč, od SZIF obdržel klub 140 019 Kč, od 

města 66 000 Kč – celkem 208 019 Kč. Výdaje 348 591 Kč. Rozdíl 140 572 Kč byl pokryt 

z vlastních prostředků členů a brigádní činností. 

Zpracovali:  Pavlíček Jan a Buláková Pavla 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 

           Předsedou základní organizace ČSV Litovel byl pan Zdeněk Rozsypal. Jako každý 

rok včelaři zazimovali svá včelstva včasným dodáním zásob. Zima byla mírná až teplá, což 

včelám neprospívá. Někteří včelaři tak přišli o svá včelstva, proto byli nuceni zakoupit 

oddělky. Včelstva, která byla v kondici, využila nabídky jarní snůšky. Další očekávaná 

snůška z lip nebyla, včely hladověly a některá včelstva se musela přikrmovat. Též bylo 

nutné včelstva přeléčit proti varoáze. 
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   Na včelařský zájezd se členové vydali k příteli Maradovi na jeho oplozovací stanici, 

kterou má v Rakousku. Na chovné stanici následovala přednáška o chovu matek, s 

možností jejich zakoupení. Celkově byl loňský rok snůškově podprůměrný. Píše se o tom i 

v novinách MF DNES 21. 10.: „Včelaři z Olomouckého kraje letos neprožívají zrovna 

„medový“ rok. V létě jim pokazil náladu akutní nedostatek nektaru, a mnoho z nich hlásilo, 

že měli pouze jarní snůšku. Při druhé, která bývá na přelomu července a srpna, už 

nevytočili nic. Medníky byly prázdné. Už v tu dobu se muselo začít s krmením, aby včely 

nezahynuly,“ říká jednatel olomoucké organizace ČSV Vladimír Krsek. Mizernou snůšku 

včelaři připisují špatným přírodním podmínkám, a kvůli nedostatku nektaru mnohým 

menším včelařům už nyní docházejí zásoby medu. O medovou krizi ale nejde, větší 

producenti okresu Olomouc mají včelstva ve vyšších oblastech a zásobu medu mají 

dostatečnou. Ceny květového medu v regionu se většinou pohybují kolem 130 až 150 

korun, u lesního je to 150 až 160 korun za kilogram (u včelařů), na trzích je cena okolo 200 

Kč. Zdá se tedy, že produkovat med, není žádný „med“!     

Za ZO ČSV Litovel Zdeněk Rozsypal, předseda.   

PĚVECKÝ SBOR SENZAKORD 

Pěvecký sbor SENZAKORD je amatérský smíšený sbor, který funguje v Litovli od roku 

2004. Původně vystupoval jako Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové, označení 

Senzakord používá od září roku 2011. Aktuálně má sbor kolem čtyřiceti členů a od 

počátku jej vede sbormistryně dr. Hana Kaštanová. Jeho zkoušky probíhají pravidelně 

každý pátek na Městském klubu v Litovli.  

 Senzakord je multižánrové pěvecké těleso, věnuje se tedy repertoáru jak 

klasickému (od baroka po 20. století), tak i populárnímu (jazz, pop, etno, sónická hudba 

atd.), nebrání se však ani neobvyklým nebo ryze autorským projektům. V roce 2014 sbor 

získal bronzovou medaili na mezinárodní soutěži Svátky písní. Má za sebou řadu 

výjimečných spoluprací a hudebních projektů – např. s Alfredem Strejčkem, s folkovou 

skupinou Nezmaři, Symfonickým a Smyčcovým orchestrem ZUŠ v Uničově, atd.  

 V roce 2016 zpíval Senzakord na několika významných akcích. První byla slavnostní 

mše ke sv. Janu Sarkandrovi celebrovaná arcibiskupem Janem Graubnerem 7. května 

v chrámu sv. Václava v Olomouci. Dne 22. května byl sbor pozván jako host na koncert 

Pěveckého sboru v Uničově do koncertní síně, kde sklidil velký úspěch s projektem The 

Latin Jazz Mass, mší s latinsko-americkými a jazzovými styly za doprovodu jazzového tria 

(Marek Fischer – klavír, Martin Pánek – kontrabas, Viktor Korduljak – bicí). V červnu se 

uskutečnila Noc kostelů a v rámci této akce proběhl koncert Senzakordu v kostele sv. 

Marka, kam byli pozváni i přátelé z pěveckého sboru z Bystřice nad Pernštejnem. 

Recipročně byl i Senzakord pozván do Bystřice nad Pernštejnem, aby 16. října předvedl 

The Latin Jazz Mass.  Ke konci roku sbor tradičně tvořil vrchol adventního programu při 

rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Následovaly tři vánoční koncerty ve 

spolupráci s pěveckým sborem Carmen Zábřeh a Symfonickým orchestrem ZUŠ Uničov - 

11. prosince v Litovli, 12. prosince v Uničově a 17. prosince v Moravičanech. Hudební 

tělesa nastudovala oblíbenou mši Jiřího Pavlici Missa Brevis. 

Zprávu podala Mgr. Hana Kaštanová, Ph. D., sbormistryně. 
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HANÁCKÁ MOZEKA 

 Hanácká mozeka Litovel je cimbálová muzika, která se od svého vzniku (r. 2001), 

tehdy jako součást FS Hanačka Litovel, zaměřuje na písně a taneční pásma z oblasti 

Hané. Tvoří ji muzikanti a zpěváci všech věkových kategorií z Litovle a okolí. Za dobu své 

existence již odehráli mnoho vystoupení, od malých komorních až po vystoupení na 

velkých festivalech, jak v blízkém, tak širokém okolí. Několikrát také reprezentovali Hanou v 

zahraničí - jak s FS Hanačka Litovel a FS Haná Přerov, tak i samostatně (Holandsko, 

Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Srbsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko). Pravidelně se účastní 

hanáckých bálů, masopustů a dalších kulturních akcí v našem okolí. V době adventu 

tradičně zařazuje do programu několik vánočních vystoupení s hanáckými koledami, 

které v roce 2014 nahráli na CD s názvem Nad Betlémem vězda stoji. 

 Od druhé poloviny roku 2013 Hanácká mozeka Litovel funguje jako občanské 

sdružení, od roku 2016 jako samostatný spolek bez finanční podpory dalších subjektů; 

vystupuje samostatně a zároveň spolupracuje s různými folklorními a národopisnými 

soubory a spolky, které se zaměřují na udržování tradic a tanců z Hané - FS Hanačka 

Litovel, NS Cholinka Cholina, FS Haná Přerov, Smíšený pěvecký sbor Příkazy. V současnosti 

je vedoucí muziky Mgr. Iveta Navrátilová. 

 Během roku 2016 soubor absolvoval 30 vystoupení, například: Tříkrálový koncert v 

Medlově  (9. 1.); XXIII. Hanácký bál Olomouc – vystoupení s NS Cholinka a samostatné 

hraní k tanci a poslechu (16. 1.);  Přerov – Tancovačka na Katovně – krojovaná účast 

několika dalších hanáckých souborů (17. 1.);  Masopust v Cholině - s NS Cholinka (30. 1.); 

Masopust v Přerově - s FS Haná Přerov (6. 2.); XXX. Hanácký bál Litovel – vystoupení 

samostatně a společně s FS Hanačka Litovel s programem Pochovávání basy – (19. 2.); 

Přendite si splknót – Hanácká ambasáda a Hanácká mozeka Litovel - předvelikonoční 

program (24. 3.); Olomoucký tvarůžkový festival - vystoupení v několika vstupech s NS 

Cholinka (16. 4.); Filipojakubská pouť  KDU-ČSL v Litovli (8. 5.); Žehnání pramenů Slatinice – 

vystoupení s NS Cholinka (15. 5.); Festival dětských folklorních souborů Hulín - doprovod 

vystoupení Hanáčků - FS Hanačka Litovel (29. 5.); Přendite si splknót – Hanácká ambasáda 

a Hanácká mozeka Litovel (16. 6.); svatba Tanvald (2. 7.); Příkazy - Žně a dožatá - 

účinkující: FS Zákopčan Hutisko-Solanec, DS Větřák Pivín, Hanácká mozeka Litovel (6. 8.); 

Folklorní přehlídka k 30ti letům existence NS Cholinka (20. 8.); Polsko - s FS Haná Přerov - 

Dožínky v městečku Gmina Tworóg (27. a 28. 8.); 18. ročník mezinárodního festivalu 

dechových hudeb a folklorních souborů ve Zlíně - spolu s FS Haná Přerov (3. 9.); DD 

Červenka – Zahradní slavnost, mluvené slovo Z. Braný (10. 9.); Červenka (nádraží) – oslavy 

130 let trati Červenka, Litovel, Mladeč, Senice n. H. (17. 9.); Přendite si splknót – Hanácká 

ambasáda a Hanácká mozeka Litovel (22. 9.); VI. Setkání Hanáků Olomouc, samostatný 

galakoncert HML, doprovod vystoupení FS Hanačka Litovel, NS Cholinka a FS Haná 

Přerov (28. 9.); Den otevřeného dvora na farmě Doubravský dvůr u Červenky (1. 10.); 

Příkazy, Pocta paní Boženě Langové - účinkující SPS Příkazy, NS Cholinka a Hanácká 

mozeka Litovel (23. 10.); Adventní koncert Příkazy  (2. 12.); Oslavy 35 let FS Hanačka Litovel 

- společné vystoupení (3. 12.); Adventní koncert Husův sbor Litovel - jubilejní desátý ročník 

(10. 12.); Oživlá řemesla Muzeum Litovel (26. 12.). 

Zpracovala Mgr. Iveta Navrátilová, vedoucí souboru. 
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40. POLITICKÉ STRANY 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ (SNK) 

SNK Litovel stabilně působilo na politické scéně města. Z jeho členů je ve vedení 

města starosta a místostarosta. Před jednáním zastupitelstva se projednávají 

v zastupitelském sboru podklady k jednání a hlasování. Vlastní sdružení nedoznalo 

personálních změn. Starosta města je po krajských volbách členem FV Olomouckého 

kraje za   STAN.  Své aktivity sdružení prezentuje na nástěnce v ulici Husově. Byl uspořádán 

tradiční Slet čarodějnic pro rodiny s dětmi. Na této akci jsou pro děti pořádány soutěže a 

po jejich   absolvování děti dostanou cukrovinky a dárky.  Závěr je zapálení hranice a 

opékají se špekáčky a pro děti   Viktor Kohout dělá hudební hrátky. 

  SNK podpořilo zahájení regenerace sídliště Gemerská a Karla Sedláka. Tato akce 

má 5 etap – každý rok se bude realizovat jedna, a to i z důvodu možného fungování 

života občanů. Velkou diskusí prošla i příprava rekonstrukce mostu na Pavlínce, která se 

plánuje na rok 2018. V dalších letech by potom měla navazovat rekonstrukce 

silnice vedoucí Litovlí ve správě SSOK – průjezd od Olomouce na Uničov. Ta bude mít velký 

vliv na organizaci výstavby a omezení provozu ve městě. 

 Připravují se projekty na rekonstrukci kleneb Nečízu v ulicích Husova a 

Jungmannova. Po rekonstrukci by mohly loďky proplouvat z náměstí až do parků.  NPÚ 

bude městu navrhovat, aby byl Nečíz vyhlášen za kulturní památku, protože je v naší zemi 

takový tok raritou. I to by město zatraktivnilo. V současnosti dochází ke změnám ve využití 

budov na náměstí. Po odchodu ZŠ pro slabozraké město nakonec prodalo svoji budovu 

na Havlíčkově ulici.  Z prodeje a dalších svých peněz zrekonstruovalo v budově interiéry a 

úřadovny, které se tak nyní nachází v jedné budově. Ještě je však nutné dořešit navazující 

dům v ulici Kostelní – prázdný, a také ve velmi špatném stavu. Na náměstí je historický 

Langův dům, který je také na prodej. Hezká fasáda, ale je nutná komplexní rekonstrukce 

interiérů. V budově Záložny jsou uzavřené prostory ubytovací části hotelu, a i ty potřebují 

opravit. V neposlední řadě je na náměstí dům paní Sienelové, který spravuje insolvenční 

správce a bude prodán. Tyto změny chce město uhlídat, aby centrum města zůstalo stále 

pěkné a funkční. Je to ovšem o velkých investicích a   vlastnících. 

Zpracoval Ing. Zdeněk Potužák, starosta města. 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (SNK–ED)  

 Politická strana SNK-ED vznikla v lednu 2006 integrací politického hnutí SNK 

s politickou stranou Evropští demokraté. V Litovli se na kandidátce do obecního 

zastupitelstva v roce 2014 objevilo 25 kandidátů, z nichž ani jeden nebyl členem této 

politické strany. Do městského zastupitelstva byly zvoleny 2 osoby – lídr kandidátky 

Jaroslav Skála, učitel autoškoly a Mgr. Robert Najman, pracovník Muzea Litovel. Strana 

nebyla oslovena do připravované koalice, a tak působí v prvním volebním období 

v opozici. Oba členové zastupitelstva za SNK-ED se aktivně podílejí v komisích Rady města 

Litovle (pro dopravu, resp. letopisecké) a Jaroslav Skála je i členem finančního výboru 

Zastupitelstva města Litovle (ZML). Další členové z kandidátky: Mgr. Hana Kaštanová, 

Ph.D., působí v kontrolním výboru ZML, Mgr. Martina Holadová v komisi sociálně-právní 
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ochrany dětí, Bc. Marta Moťková působila krátkodobě v bytové komisi a Ing. Radek 

Nepustil jako člen komise pro investice a výstavbu a také jako asistent starosty pro tuto 

oblast. Žádná akce pro veřejnost pod hlavičkou SNK-ED dosud nebyla organizována. 

Zpracoval: Mgr. Robert Najman 

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 

 Její výbor MO pracoval ve složení předsedkyně Ing. Ludmila Zavadilová, 

místopředsedkyně JUDr. Marie Mazánková, hospodářka Jarmila Rozsypalová a členové 

výboru MUDr. Alena Šromová, Ing. Gabriela Gyurka a Olga Barančíková. Hlavní akcí byla 

pouť u sv. Filipa a Jakuba na Starém městě v neděli 8. května. Po mši svaté vystoupila 

Hanácká mozeka a žáci ZUŠ Litovel, významně se prezentovala Charita Litovel a Mateřské 

centrum Rybička.  

Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně. 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 

  Novým předsedou MO ČSSD Litovel je Miroslav Janeček, který byl zvolen na říjnové 

volební schůzi. Bylo zvoleno celé nové vedení organizace. Místopředsedou se stal Mgr. 

Pavel Skácel, členy výboru Luboš Čunderle, Ing. Milan Procházka a Petr Šrůtek. 

Poděkování patří přítelkyni Hedvice Weberové, která dlouhou řadu let vedla místní 

organizaci, stejně tak poděkování patří i všem ostatním členům, kteří se podíleli na jejím 

chodu.  

 Na začátku roku měla místní organizace v Litovli 32 členů, 1 člen vystoupil na vlastní 

žádost a 1 bylo ukončeno členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků. K 31. 12. 

eviduje MO ČSSD 30 členů. Na výroční členskou schůzi jsou pozváni 3 zájemci o členství.  

V roce 2016 proběhlo 5 členských schůzí a 5 výborových schůzí. Konala se tradiční akce 1. 

máje, která byla v tomto roce pojata jako akce volební. Zástupci organizace pomáhali 

s organizací návštěvy ministra a představitelů ČSSD na Července ve firmě HOPAX a 

v domově důchodců. 

Zprávu podal Miroslav Janeček, předseda MO ČSSD Litovel. 

HNUTÍ ANO  2011 

 Po založení místní organizace v Litovli (MO ANO 2011) se daří nacházet příznivce. 

Nyní má MO 5 členů, ale běžně se schází ve větší skupině (cca 12 lidí) k diskusím na 

důležitá témata. Vždy chceme znát názory litovelských občanů a dělat vše pro jejich 

potřeby a radost ze života. Pravidelně pořádáme Dětský den v měsíci září.  

Zprávu podal Martin Pavlík.    

 

 

Ostatní strany a hnutí (ODS, SNK – Občané a sportovci Litovelska, KSČM) i přes žádost, urgenci i osobní výzvu zprávy 

nepodaly.   
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41. CÍRKVE  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ-FARNOST LITOVEL 

 V polovině července došlo k výměně faráře, když Mgr. Josef Rosenberg odešel jako 

děkan do Vizovic a na jeho místo byl jmenován Mgr. Miroslav Bambuch (blíže o něm 

v kapitole O kom se píše…). Dne 30. dubna ve svatém roce milosrdenství přijalo 31 

mladých i starších farníků svátost biřmování. Biřmování (z latinského confirmatio) znamená 

posila, stvrzení, upevnění. Svátost biřmování udělil pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička 

pomazáním křížkem na čele při současném vkládání ruky a vyslovení slov: „Přijmi pečeť 

daru Ducha svatého.“   

  Dne 15.  září se uskutečnila pouť k Panně Marii Bolestné v Římskokatolické farnosti 

Jívová. Slavnostní poutní mši svatou celebroval P. Jan Hrudík, farář z Bystřice 

pod Hostýnem. Mariánská pobožnost inspirovaná sedmi bolestmi Panny Marie navazuje 

na starobylou poutní tradici, neboť do Jívové se putovalo již v roce 1687. Poutníci 

přicházeli k milostnému obrazu Bolestné Panny Marie, který přinesli jívovští farníci z pouti do 

Čenstochové. Úcta k obrazu Panny Marie se velmi rozšířila, o čemž svědčí i evidence 

vyslyšených proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do roku 1753 bylo zaznamenáno 164 

případů).  

 V roce 2016 byla zahájena I. etapa restaurování varhan v kostele sv. Marka. 

Varhany od firmy Em. Š. Petr z Prahy Op. 145,II/28 z roku 1902 jsou mimořádně kvalitní, 

intaktní romantické varhany. Jejich obnova je nezbytná z důvodu napadení červotočem. 

Byla provedena oprava v hodnotě 706 100 Kč. Pro Římskokatolickou farnost Litovel 

realizovala dílo Varhanářská dílna Dlabal – Mettler s.r.o., Bílsko díky finanční pomoci Města 

Litovel, kraje Olomouckého a příspěvků farníků. 

   V říjnu byla dokončena sanace interiéru kostela sv. Filipa a Jakuba. Odborným 

způsobem byly použity vnitřní sušící omítky tzv. 3. generace, které díky nanoskopické 

velikosti pórů nevytvářejí kapiláry, a tudíž se v čase nedegradují solemi. Byl použit soubor 

opatření, který jednak odstranil příčiny vlhkosti, a současně odstranil i následky. Celková 

hodnota díla byla 351 595 Kč. Sanace interiéru kostela byla z větší části hrazena z 

programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností v roce 2016. 

Zpracovala Hana Likešová. 

 

Faráři ostatních farností (Římskokatolická Chudobín, Církev československá husitská Chudobín, Církev československá 

husitská Litovel, Pravoslavná církev Chudobín) i přes žádost, urgenci a 2 osobní dopisy své zprávy nepodali. 
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42. VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA   

 Byly vyhlášeny na dny 7. a 8. října 2016 a některé ze subjektů připravily předvolební 

akce. Tou asi největší byl Dětský den ANO 2011 17. 9. na sokolovně. Do schránek byly také 

doručeny předvolební agitační materiály. Do voleb v kraji se přihlásilo 21 stran a hnutí a 

v 6 z nich se objevilo i 9 kandidátů z Litovle. Na kandidátní listině ODS to byli Bc. Zdeněk 

Jančí (kandidující ze 17. místa), Petr Grofek (43.) a Ing. Radovan Urválek (52.); ČSSD Petr 

Šrůtek (34.) a Hedvika Weberová (50.); KSČM Kamil Veselý (17.); Starostové ProOlomoucký 

kraj Ing. Zdeněk Potužák (8.); Občané pro Olomoucký kraj – volba OK Viktor Kohout (4.) a 

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty MUDr. Alena Šromová (47.).  Strany a 

hnutí jsou zde seřazeny podle vylosovaných čísel pro označení hlasovacího lístku.  

 Volebních místností v Litovli a místních částech bylo 16 a v každé z komisí bylo 

kolem 6 členů a   zástupce MěÚ. Předvolební odhady pracovaly s padesátiprocentní 

účastí, ovšem zkušenosti říkaly něco jiného. Volební účast v předcházejících krajských 

volbách byla vždy nižší – 2000  33,6 %, 2004 29,6 %, 2008 40,3 % a 2012 36,8 %. V našem kraji 

to bylo 24,1 % (vítězem byla Čtyřkoalice KDU-ČSL, Unie svobody, Demokratická unie a 

ODA), 30,5 % (ODS), 39,7 % (ČSSD) a 26,7 % (ANO 2011).   

 Celorepublikově vyhrálo krajské volby ANO 2011, když získalo 21,05 % hlasů a ač je 

v krajích nováčkem, zvítězilo v 9 krajích a má nejvíc zastupitelů: 176. Rok před sněmovními 

volbami dostala ČSSD těžkou ránu. Uspěla jen ve dvou krajích s 15,25 % hlasů. Čekalo se, 

že komunisté posílí a pootevřou si cestu do příští vlády. Místo toho ztratili víc než polovinu 

křesel. Fiaskem skončily volby pro TOP 09, která získala v celé zemi jen 12 zastupitelů a 4 

v koalici a dopadla hůře než ODS, STAN i lidovci. Jde o návrat ODS? Ač na své někdejší 

výsledky nenavázala, pomalu se zvedá – získala 5x více zastupitelů než TOP 09. Lidovci si 

udrželi 42 zastupitelů, které měli dosud. Okamurova SDP uspěla ve více krajích a má 18 

míst. Suma sumárum – ke krajským volbám chodí tak málo lidí, že se výsledky značně liší od 

prognóz. Předseda vítězného hnutí ANO dokonce tvrdí: „Účast je chybou politiků, lidé jsou 

politikou znechuceni.“ 

 Jaké jsou výsledky voleb v kraji? Vítězem je hnutí ANO 2011 se ziskem 23,77 % hlasů, 

následuje ČSSD 13,88 %, KSČM 11,56 %, Koalice pro Olomoucký kraj 11,39 %, STAN 9,68 %, 

ODS 7,54 % a SPD + SPO 7,33 %. Celkem bylo zvoleno 55 zastupitelů, kteří jsou rozděleni 

takto: ANO 2011 16 MANDÁTŮ, ČSSD 9, KSČM 7, Koalice pro Olomoucký kraj 7, ODS 5 a 

Koalice SPD a SPO 5. Jak to vypadá v Litovli? I tady vítězí ANO 2011 s 20,8 %, dalšími jsou 

ČSSD 14,5 %, KSČM 11,8 %, Koalice pro Olomoucký kraj 7,6 %, Občané pro Olomoucký kraj 

– volba OK 6,8 %, ODS 6,0 %, Koalice SPD a  SPO 5,6 % a Koalice STAN a ProOlomouc 5,5 

%. Žádný z litovelských kandidátů však do krajského zastupitelstva nepostoupil – škoda! 

 Vládnout bude vítězné ANO s ČSSD a v „konkurzu“ na třetího partnera, bez kterého 

se neobejdou, zůstává jen ODS a Koalice pro Olomoucký kraj. První jednání znamená: 

hejtman Oto Košta (ANO), první náměstek pro finance Jiří Zemánek (ČSSD) – dvě nejsilnější 

strany si rozdělily nejcennější křesla.    
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Občanští demokraté po sérii jednání vyhráli nakonec nad lidovci v boji o třetí místo 

v koalici a KDU-ČSL tak odchází do opozice. Vše rozhodly tahanice o jeden post 

náměstka. Lidovci pro sebe v krajské radě chtěli dva náměstky, zatímco ODS souhlasila 

s původním návrhem na jednoho náměstka a jednoho radního. Když nakonec slevili, bylo 

již pozdě. V 55členném zastupitelstvu bude mít koalice ANO, ČSSD a ODS většinu 30 hlasů.   

 Nová krajská vláda ale zřejmě uškodí hnutí ANO. Spojení s ČSSD a ODS nemusí 

potěšit voliče, kteří si babišovce vybrali jako protestní alternativu k tradičním partajím a 

popřeli vlastní pečlivě budovaný marketingový étos protestní opoziční strany. Protestně 

naladěné voliče to skutečně může znechutit. Pokud by ANO mělo dostát slibu, že krajskou 

samosprávu vyčistí, muselo by hledat koalici u novějších uskupení, jež nebyla spojena 

s přechozí krajskou politikou, což jsou Starostové nebo nyní už i Koalice pro Olomoucký 

kraj, byť to jsou lidovci. Ale to ANO neudělalo a spojilo se raději s ověřenými tradičními 

stranami, proti nimž se vymezovalo. Tak uvidíme, jak to bude fungovat!? 

 Babišovi vyjednavači si o cenný rezort dopravy řekli již při prvních schůzkách, a tak 

se stalo i při jednáních o koaliční smlouvě, kterou zástupci hnutí ANO 2011, ČSSD a ODS 

podepsali 17. 10. 2016. Prim hraje doprava, čerpání evropských dotací z fondů, podpora 

malého a středního podnikání a zdravotnictví. Posty byly rozděleny takto: Oto Košta (ANO) 

– hejtman, krizové řízení, sociální věci, vnější vztahy, cestovní ruch; Jan Zahradníček (ANO) 

–  náměstek pro dopravu; František Jura (ANO) – náměstek pro kulturu, tělovýchovu, sport 

a volný čas; Milan Klimeš (ANO) – náměstek pro životní prostředí, zemědělství, majetek; Jiří 

Zemánek (ČSSD) – náměstek pro finance, investice; Ladislav Hynek (ČSSD) – náměstek pro 

školství; Pavel Šoltys (ČSSD) – náměstek pro regionální rozvoj, územní plánování, evropské 

projekty, péče o památky; Dalibor Horák (ODS) – náměstek pro zdravotnictví. Před sebou 

mají strany ještě sepsání programového prohlášení do konce ledna příštího roku. 

 I když se tentokrát našeho města senátní volby vlastně netýkaly, nebude na škodu 

stručně komentovat jejich výsledky. Skončily fiaskem pro ČSSD a ANO a narodila se 

konkurence v boji o Sněmovnu – KDU-ČSL a STAN. ČSSD z jedenácti senátorů obhájila jen 

dva, ANO pouhé tři senátory. To vítězové – lidovci s devíti novými senátory a dalšími 

dvěma, které podpořili, poskládají v Senátu druhý nejsilnější klub hned po ČSSD. A 

Starostové a nezávislí se šesti novými senátory mohou utvořit třetí největší klub. Úspěch 

v těchto volbách však nelze přeceňovat, když k urnám přišlo ve druhém kole historicky 

nejméně voličů, jen 15,4 %. Ukázal se důležitý fakt, ze kterého by lidovci i Starostové dál 

mohli těžit – lidé slyší na regionální tváře, které právě dvěma nejsilnějším uskupením ve 

vládě naopak chybějí. Asi proto uspěl v olomouckém obvodu lidovec Lumír Kantor, primář 

novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Zdá se, že po těchto volbách je Senát takový, 

jaký si jej kdysi vysnili jeho zakladatelé: plný nezávislých osobností. Ozvaly se ale i hlasy pro 

jeho zrušení. Tak co s ním?   
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43. ZÁVĚR  

 Máme dost peněz, a ještě více obav. Tak Češi vidí tento rok. Ještě před dvěma lety 

jsme byli plni optimismu – začátek utrácení, návrat spokojenosti – tak to předvídal průzkum 

agentury Median. V tom prvním se přesně trefil, v tom druhém zcela minul. Dnes máme 

opravdu plnější peněženky, ale paradoxně i „blbější náladu“. Radost z konce ekonomické 

krize v nás přebíjejí obavy o bezpečnost kvůli častým teroristickým útokům a přetrvávající 

migrační vlně do Evropy. Polovina lidí v průzkumu uvedla, že se bezpečnostní situace 

zhoršila, přestože u nás zatím k žádnému útoku nedošlo, a ani nejsme cílovou zemí 

běženců. Ukazuje se, že kromě ekonomické oblasti je v zemi silný apokalyptický diskurz, že 

se blížíme k nějakému bodu zlomu nebo konci. Máme tendenci události interpretovat buď 

vysloveně pozitivně, nebo negativně – nic mezi tím. Říkáme si, že situace ve světě se 

zhoršuje, a toto pak aplikujeme na všechno – na životní prostředí, korupci, zaměstnanost – 

bez ohledu na to, k jakým trendům dochází. Evropa je zranitelná.  Žijeme v době, kdy se 

láme historie, a svět už nebude nikdy takový, jako byl dřív. Dochází nám i trpělivost se 

stavem domácí politiky a s „nesmiřitelnými“ politickými soky, kteří v podstatě všichni říkají 

to samé a jen slibují. 

 Máme práci, vyšší příjmy, cítíme se zdravě – měli bychom být spokojeni. Jenže 

nejsme. Je to paradox. Pesimismus obvykle svírá ty, jimž se nedaří v osobním životě. 

Tentokrát to neplatí. Lidé, přestože se sami mají lépe, nevidí vývoj ve společnosti příznivě – 

ani doma, ani ve světě. Téměř pro polovinu lidí (39 %) je u nás stále větší korupce a 

propojování byznysu s politikou, více než čtvrtina se domnívá, že nemají možnost 

ovlivňovat politiku, dovolat se svobody slova a domoci se práva a spravedlnosti. Třetina 

tvrdí, že se zhoršuje atmosféra ve společnosti a vzájemné porozumění. Že se vztahy mezi 

lidmi vyostřují, život je sice možná bohatší, ale zato náročnější. Určitě to ovlivňují 

celosvětové události, kvůli nimž se lidé cítí víc ohroženi okolím.  

 Pokusme se na to podívat i jinak. Skepse může mít i pozitivní dopady. Pokud je 

známkou toho, že lidé jsou zodpovědnější a aktivnější v případech, kterých si dříve 

nevšímali, a nad kterými dosud mávali rukou, je to jen dobře. Tolik mírně pesimistická 

úvaha kronikáře nad rokem 2016.  

 Litovel si prožila klidný a úspěšný rok. Zdá se, že není žádná zásadní nespokojenost 

mezi občany, město se rozvíjí a je krásnější. Máme řadu úspěchů, kalamity a kolapsy se 

nám vyhnuly. Tak nechme i mírného pesimismu a dívejme se do dalších let s nadějemi.  

 Práce kronikáře není vůbec lehčí, spíše naopak. Ochota subjektů poskytovat 

informace je stále menší, a k tomu je „vydyndat“, je třeba nejen žádost, ale i urgence, 

osobní dopis a následná prosba (téměř na kolenou!). Jakoby se mnozí styděli i za úspěchy 

a medaile? Spíš to bude o laxnosti a mnohdy lhostejnosti, slušnost odpovědi se nějak 

nenosí. Nebýt aktivní pomoci tajemnice Letopisecké komise paní Hany Dohnalové, byl by 

kronikář administrací zavalen, a na tvoření textu by mnoho času nezbylo. Členové komise 

nejen že kolportují mnohé žádosti subjektům, u kterých neznáme e-mailové adresy, ale 

jednotlivé kapitoly připomínkují nebo i některé dodávají (Luboš ŠIK – Úvod, Jubilea a 

Jubilanti). Nedocenitelná je pomoc paní Marie Hrubé v pečlivé korektuře textu – té neujde 

nesprávný mluvnický tvar, uvedené počty, ani mezera navíc (velikánský dík!). Důležitá je 
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pomoc a spolupráce s vedením města a perfektní sestavení konečného textu, které 

spolehlivě provádí pan Petr Navrátil, pracovník Odboru MHaSI. Na úplný závěr je třeba 

poděkovat i těm, kteří umožnili dlouhodobé vysedávání u počítače při tvorbě kroniky a 

neúčast při pracích domácích – manželce Pavle a vnukovi Jožkovi, který přispěchal na 

pomoc při všech zádrhelech IT a pomáhal při úpravě textu a vytváření jednotlivých 

kapitol. Bez nich by to nešlo – velké díky!  

                                                                                                           PhDr. Josef Hubáček, kronikář města  
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