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1. ÚVOD 

V tomto roce média připomínala dvě kulatá výročí: Sto let od počátku první 

světové války a 25 let pádu komunismu. To první výročí je už vzdálené, ale přece jen 

patřím k posledním pamětníkům, kteří ještě mohli od rodičů či prarodičů slyšet autentické 

vzpomínky.  To druhé výročí patří k našemu životu. Ale i tak už dorostly do dospělého věku 

generace, pro něž je komunistická totalita jen slovem z učebnice. Novináři v desítkách 

článků psali úvahy, nakolik se představy účastníků Sametové revoluce uskutečnily. Lidská 

paměť je nespolehlivá, pokud by si lidé tehdy skutečně zaznamenali své myšlenky, asi 

bychom nalezli dvě krajní polohy. Ti, kdo byli přímo postižení komunistickým režimem, 

očekávali návrat ukradeného majetku, zadostiučinění za zmarněná léta, potrestání viníků. 

Ti z opačného pólu určitě necítili vinu, vždyť jenom uskutečňovali likvidaci třídních 

nepřátel, jak se to učili na stranických školeních. Jistě ale sledovali v televizi co se dělo 

v Rumunsku a možná se báli soudce lynče.  

Naprosto dominantní většina představy o budoucnosti neměla, nechala se jen nést 

euforií doby. Chtěli konec komunismu, pravdu a lásku, ale hlavně krámy plné zboží jako 

v sousedním Rakousku. Chtěli západní prosperitu, volnost podnikání. Chtěli svobodu, 

málokdo však si připouštěl neoddělitelnou zodpovědnost, k prosperitě také vlastní 

přičinění. Vždyť byli zvyklí, že o všem důležitém rozhodovala strana, někdo nahoře, nikdo 

za nic nenesl vlastní odpovědnost. I ti straníci jenom plnili usnesení. 

Jenom máloco z tehdejších představ se splnilo, viníci nebyli ani nalezeni, natož 

potrestáni, restituce vrátily zlomky majetku, ale už ne léta života. Život nezná klávesu 

restart. Výsledkem je všeobecné zklamání, znechucení, blbá nálada, jak to už dávno 

zhodnotil prezident Havel a dodnes ukazují výzkumy veřejného mínění. Proč jsou ale 

zklamáni ti, kdo nemají s čím srovnávat? V době komunistické totality byli ještě děti nebo 

nebyli na světě. Proč jsou nespokojení tehdejší studenti, účastníci revoluce, vždyť současný 

stát nevytvářela pouze generace důchodců, na realizaci svých představ měli celé 

čtvrtstoletí. První republika, ke které se stále obracíme, měla vyměřený čas o pět let kratší. 

Vedoucí úloha komunistické strany byla sice z ústavy vyškrtnuta, ale lidé čekali, že 

tu vytouženou změnu k lepšímu někdo zařídí. Většina kritiků uplynulého čtvrtstoletí je 

přesvědčena, že hlavní chybou popřevratové éry byly chybějící zákony. Lékem na každý 

nedostatek by měl být nový zákon. Nikdo nechce rozhodnout sám a nést za to 

odpovědnost, na vše musí být předpis, nebo se alespoň sejít komise. I vrcholní politikové 

rozhodnutí přenášejí na soudy, soudci zase na ty vyšší, ústavní soud je zahlcen požadavky. 

Kdyby to šlo tak i soudci přenechají rozhodnutí Pánu Bohu.  

Ke všemu zde máme Evropskou unii, kde nejlépe vědí, co máme jíst, pít, čím svítit, 

co a jak platit, čím vysávat podlahu, jak správně splachovat, co sít na zahrádkách, koho 

chránit a koho postihovat sankcemi. Evropská unie vydala v letech 2010 až jaro 2014 

celkem 4 789 nových zákonů a regulací. V průměru vydává tedy EU pět regulačních 

opatření denně! Kde se mají občané učit osobní odpovědnosti? 
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Strach z odpovědnosti vedl i k přenesení volby hlavy státu z parlamentu na občany. 

Občané pro mnohé překvapivě dali v přímé volbě své hlasy zdánlivě odepsanému 

důchodci Miloši Zemanovi. A ten nabytou moc, už méně překvapivě, hned využil. Lze 

spekulovat, nakolik byly další události souhrou náhod nebo pečlivě řízené. Pod vedením 

orgánů policie a Ivo Ištvana proběhl státní převrat a rozpadla se vláda i sněmovna. Jako 

v operetě je jediným viníkem milenka bývalého premiéra, která prý úkolovala vojenskou 

rozvědku, aby sledovala premiérovu manželku. Zneužila tak pravomoc veřejného činitele. 

Vedoucí kanceláře premiéra neměla pravomoc úkolovat generály vojenské rozvědky a 

nemohla ji proto zneužít. Mimoto si prý kupovala drahé kabelky. Je pochopitelné, že toto 

obvinění se po více než roce ani nedostalo k soudu. 

Ale dostali jsme úřednickou vládu jmenovanou prezidentem přes odpor 

parlamentu. Teprve až premiér Rusnok dosadil do všech možných úřadů vhodné 

„odborníky“, jmenoval prezident Zeman koncem ledna Sobotkovu vládu. Podmínkou bylo 

schválení zákona o státní službě, který by znemožnil, nebo alespoň ztížil výměnu úředníků. 

Jako příklad korupce, který ovšem Ivo Ištvan přehlédl, obdržel pan Rusnok od prezidenta 

za odměnu lukrativní funkci člena bankovní rady ČNB. Lánský pokus o svržení Sobotky za 

pomoci místopředsedy ČSSD Michala Haška se nezdařil a koaliční vláda se ujala moci. Byť 

není jasné, je-li to vláda Sobotkova nebo spíše ministra financí Andreje Babiše. Napětí mezi 

prezidentem a vládou nepolevilo, spíše se vyostřovalo. V závěru roku média rozpoutala 

smršť urážek a útoků na prezidenta Zemana. Při vzpomínce 17. listopadu k urážkám přibylo 

i házení vajec, což odnesli i přítomní prezidenti sousedních států.  

Orgány činné v trestním řízení předváděly svoji nezávislost na volených orgánech 

státu kriminalizací politických rozhodnutí. „O tom, co je trestný čin a co ne, rozhoduje 

soud,“ prohlásil Ivo Ištvan. Neměli by to občané vědět dřív, než se proviní? Použití 

odposlechů a operativní techniky na kohokoliv včetně premiéra se stalo běžnou věcí. 

Nejprve pár výmyslů a kýbl špíny v médiích, k tomu odposlechy, pak domovní prohlídka a 

to by v tom byl čert, aby se něco nenašlo. Jenže vlastně není ani nutno namáhat se 

s hledáním důkazů a odsouzením. Zvláště když soudy občas obžalobě nevyhoví. Po dvou 

či více letech může být obviněný klidně s omluvou propuštěn.  Samo obvinění a měsíce se 

vlekoucí vyšetřování již splnilo svůj účel, stačí k doživotní diskriminaci. Všechny procesy 

s politiky, o nichž jsem se zmínil v úvodu minulého roku (Rath, Parkanová atd.), se 

bezvýsledně „vyšetřovaly“ i celý letošní rok. Možná se čeká na nějakou bouračku autem, 

aby se konečně našel důvod k odsouzení a soud to spočítal všechno dohromady.   

Vláda vyhlásila heslo „Boj s korupcí ve státní správě“, může z ní být obviněn 

kdokoliv. Přiživily se různé hlasité „nezávislé“ globálně financované iniciativy a tucty 

aktivistů. Obyčejná závist ústí v trestání úspěchu, bohatství, vlastnictví. Průzkum veřejného 

mínění zjistil, že 95 % obyvatel ČR tvrdí, že korupce je u nás strašlivá. Jenže jen 9 % říká, že 

se s ní už někdy setkalo, jsme tedy vskutku stát prolezlý korupcí, nebo se jen občané dali 

zmanipulovat mediálním tlakem? Voliči si to zjednodušili: jsou-li strany prolezlé korupcí, pak 

tedy všechny. Výsledkem je nulová důvěryhodnost všech ústavních institucí – politiků, 

stran, parlamentu, vlády, prezidenta - nulová autorita státu. Prostor pro náhradu 

politických stran a tradiční demokracie vládou pevné ruky je otevřen.  
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Není to ovšem vinou této vlády ani to nepřinesl až tento rok. Prvním pokusem rozložit 

politické strany byla akce „křížkování od konce“, tedy zvolení lidí, kteří s volbou nepočítali 

a byli na kandidátce „do počtu“. Výsledkem bylo oslabení stran a sněmovny. Druhý pokus 

už byl účinnější, nestranické hnutí Věci veřejné se sice rychle zesměšnilo, ale dokázalo 

zcela rozložit vládu. Třetí pokus překonal očekávání, když se vedení ujal podnikatel a 

miliardář Andrej Babiš. Nepotřebuji politické strany, povedu stát jako firmu. Samotné volby 

zvládl excelentně, úspěšnost správy státu zaznamenají až další díly této kroniky. 

Optimistický není ani pohled za naše hranice. Pokračovaly občanské války, ta stará 

mezi Izraelem a Palestinci a vlastně také už stará v Iráku a Afghánistánu. Snaha USA vnutit 

svoji představu demokracie islámským národům zcela ztroskotala. Prezident Obama do 

konce roku stáhl vojenské jednotky z ohnisek bojů a za nimi zůstaly rozvrácené země, 

vhodné jedině jako ideologické i vojenské cvičiště teroristů. Nejhorší fanatici vyhlásili 

Islámský stát, který se středověkou krutostí vraždí v přímém přenosu. Jak se ukázalo, není to 

žádná vzpoura chudých a utiskovaných, je to síla dobře organizovaná, mediálně 

schopná, moderně vyzbrojená a mající k dispozici miliardové příjmy. 

Letos pak přibyla nám bližší nová válka, která propukla na Ukrajině. Země je zmítána 

krutou občanskou válkou, která se tak ani nesmí nazývat, není to korektní. Kyjevská 

armáda bombarduje a bezohledně obrací v ruiny svoji nejprůmyslovější oblast, Donbas. 

Nad oblastí bojů v červenci někdo sestřelil civilní letadlo, zůstalo 300 mrtvých. Družice 

dokáží fotografovat centimetrové detaily na zemi, přesto se nepodařilo odhalit, která 

z válčících stran je pachatelem. Kruté boje se neblíží konci. Ukrajinci, kteří to přežijí, budou 

společně budovat jednotný stát? USA a EU podporují vládu v Kyjevě a vyhlásili sankce 

proti Rusku, které zase podporuje proruský východ - separatisty. Sankce poškozují Rusko i 

nás, nesmíme to ale říkat nahlas, jen prezident Zeman se neudržel. Jenže jsme členy 

Evropské unie, a tak se stal terčem nevybíravé kritiky. 

Komunální volby nás opět vrátily na domácí scénu. Nabízeli se nám samí „nezávislí 

kandidáti“. Už to není žádný boj mezi pravicí a levicí jako ještě před tím čtvrtstoletím. 

Téměř nikdo se nehlásí ke svým ideovým východiskům, nikdo nerozlišuje levicové a 

pravicové recepty na řešení problémů. Kandidáti politických stran zamlčují svá politická 

východiska a vyhlašují, jak jsou nezávislí. Na čem vlastně jsou nezávislí? Na národu, na 

křesťanské víře, na morálce, na vzdělání, na penězích, stáří, na drogách nebo alkoholu, 

na korupci? Možná jenom na těch, kdo je zvolí, chce se mi dodat. Andreji Babišovi to ale 

nelze vyčítat, je to podnikatel a nabízí zboží, jaké lidé žádají. Pro něj je nezávislost značka, 

marketingový tah, promyšlená strategie. V Litovli získalo Hnutí ANO čtyři mandáty, ale 

zvoleno bylo z 25 zastupitelů 17 bezpartijních, starostou zůstal nezávislý Ing. Zdeněk 

Potužák, místostarostou nezávislý Viktor Kohout. 

Hlavním úkolem zvolených zastupitelů je úspěšně utrácet dotace – od Evropské 

unie, od státu, od kraje. Stát nás zdaněním obere o naše peníze a pak rozhoduje, k čemu 

budou použity. Možná v náš prospěch – ale možná bychom zvolili potřebnější vynakládání 

prostředků. K dotacím totiž musíme přidat peníze z rozpočtu. Bez dotací se neobejde 

žádná investice města. K nejviditelnějším patřila revitalizace litovelského náměstí a 

radniční věže, zateplení a obnova fasády celé řady domů v Revoluční ulici, činnost 

zahájilo nové turistické informační centrum v budově Záložny.  
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Město se za uplynulé čtvrtstoletí viditelně změnilo. Nepochybně je krásnější a není 

tak oprýskané a zanedbané, jak to dokumentují fotografie z doby před rokem 1989. Je 

plné obchodů a ty jsou plné zboží. Jsou zde nezaměstnaní, ale rozhodně nevytvářejí obraz 

města. Ten představují celkem prosperující, byť notně zeštíhlené továrny, opravené 

památkové objekty a parky, přeplněná parkoviště aut. Posluchačům se nabízejí zajímavé 

kulturní programy, mladým lidem není líto zkoušet v pěveckých sborech nebo tančit a 

zpívat v Hanačce, úspěšní házenkáři hrají v extralize, a závodníci se sjíždějí při Bobr Cupu. 

Slunečné, i když studené čtvrteční odpoledne 6. 3. přivítalo nového prezidenta 

republiky Miloše Zemana s doprovodem na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Na setkání 

s vedením města, řediteli škol a jiných organizací se zastupitelé měli čím pochlubit. Třeba i 

novou sochou slavného občana Gustava Frištenského. Byť v průzkumu veřejného mínění 

by nepochybně převládala blbá nálada. Přiznávám, že ani tento úvod není přespříliš 

optimistický. V dalších kapitolách si však čtenář může vybrat i příznivější hodnocení roku.                                             

                               Lubomír Šik 

 

02. UDÁLOSTI 

01. 01.  Tak nám ten rok pěkně začíná! Novoroční projev neměl prezident Miloš Zeman, ale 

„zastoupil“ jej exprezident Václav Klaus, který nás v Novoročním zamyšlení uzemnil slovy: 

„Naše země zase nevzkvétá“. Po havlovsku si posteskl nad stavem země, který je prý však 

lepší než dřív. 

01. 01. Rušnou noc měli záchranáři v našem kraji, kteří vyjížděli k 120 případům, když za 

většinu z nich mohl alkohol. Naopak klidu si na přelomu roku užili hasiči, kteří zasahovali jen 

u drobných požárů od světlic. U nás v Litovli po silvestrovském ohňostroji byl, až na další 

početné petardy, klid. 

01. 01. Krátce poté, co v pražské čtvrti Suchdol utichly silvestrovské petardy, se ozval další 

výbuch. Obětí exploze se stal důležitý diplomat, teprve nedávno jmenovaný velvyslanec 

palestinského státu Džamál Muhammad Džamál, v jehož bytě vybuchl trezor. Policie tvrdí 

že nešlo o teroristický ani jiný násilný čin, spíše o neopatrnost. 

01. 01. S platností od dnešního dne VHS Čerlinka, s.r.o. zvyšuje cenu vodného o 1,7 % na 

28,45 Kč/m3, stočné se nezvyšuje a zůstává na 27,01 Kč/m3. Celkem tedy odběratelé vody 

uhradí 56,46 Kč/m3 (Šternberk 69 Kč/m3, Uničov 80,26 Kč/m3).  

02. 01. V lednových výplatách dávek už zase nastal chaos. Ministerstvo práce nezvládlo 

přechod na nový počítačový systém výplaty sociálních dávek a nezaměstnaní, chudí či 

zdravotně postižení mohou mít problém, jak vyjít s penězi. 

03. 01. Snad budoucí premiér Sobotka na Hradě konzultoval s prezidentem Zemanem 

jména ministrů budoucí vlády. ANO i lidovci už své definitivní seznamy mají, ČSSD řeší, co s 

„nepřáteli“ prezidenta Zemana. 
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03. 01. Státní rozpočet skončil loni ve schodku  80,9 miliardy korun, schválený rozpočet 

přitom počítal s deficitem 100 miliard. Za příznivým výsledkem stály lepší výběr DPH a 

čerpání peněz z EU. Celkové příjmy rozpočtu činily loni 1 092,2 miliardy korun, výdaje 

dosáhly 1 173,1 miliardy korun.  Šlo tak o nejnižší deficit od roku 2008.  

04. 01. Jsou jen tři králové, ale ve skutečnosti jich náš kraj obcházejí desítky. Už počtrnácté 

tak i letos lidé mohou přispět do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Olomouc. 

Z finančních darů charita v minulosti podpořila lidi s duševním onemocněním, tělesným 

handicapem, seniory, lidi bez domova, děti z lokalit ohrožených sociálním vyloučením či 

lidi, kteří se stali oběťmi trestných činů, domácího násilí nebo živelních katastrof. Koledníky 

s viditelně označenou kasičkou v ulicích měst lidé mohou potkat do 14. ledna.  

06. 01. Celkem 24 podpisů do čtyř exemplářů koaliční smlouvy vsadila šestice členů vedení 

ČSSD, hnutí  ANO  2011 a KDU-ČSL a definitivně tak završila více než  70 dní trvající jednání 

o nové vládě. Koalice se shoduje na programu i jménech jednotlivých ministrů, a tak 

vzniku nové vlády zdánlivě už nic nebrání. Na řadě je nyní prezident Miloš Zeman, který 

musí nejprve jmenovat Sobotku premiérem a posléze i celou vládu a zdá se, 

s dokončením procesu nehodlá nijak pospíchat. 

06. 01. Blokováním vlády by Zeman mohl přijít o mandát, tvrdí ústavní právníci! Pokud by 

nechtěl jmenovat některé ministry navržené předsedou vítězné ČSSD Bohuslavem 

Sobotkou, Ústavní soud ho v krajním případě může zbavit prezidentského úřadu. 

Parlament může u Ústavního soudu podat žalobu pro hrubé porušení ústavy prezidentem. 

Doufejme, že až takovou mezinárodní ostudu nezažijeme!?  

08. 01. Vernisáž prací studentů Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci 

pod názvem „Vyváženě“ přilákala řadu návštěvníků, především mladých. Osm studentů 1. 

– 3. ročníku se prezentovalo svými pracemi v nejrůznějších žánrech a zajímavou součástí 

byly i kresbičky našich spoluobčanů, ke kterým je vedli dva ze studentů při své návštěvě 

města. Výstavu zahájil místostarosta města pan Petr Šrůtek, jednotliví vystavovatelé 

představili své práce a na závěr promluvil starosta města Ing. Zdeněk Potužák. Výstava 

potrvá do 31. 1. 2014. 

09. 01. Třiatřicet kolednických skupin vybralo v rámci letošní Tříkrálové sbírky pořádané 

Charitou Litovel ve městě a okolí 116 429 korun. Peníze se použijí na pomoc rodinám a 

lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitních projektů.  

10. 01. Prezident Miloš Zeman zkritizoval navrhované složení vlády i jednotlivé členy. 

Pohrozil, že některá jména nemusí přijmout. Výhrady vyjádřil hned k  6 navrženým.  

Budoucí premiér Bohuslav Sobotka však výtky z Hradu odmítl a změny ve svém vládním 

seznamu nechystá. 

11. 01. Stát má konečný seznam pozemků a nemovitostí, o které žádají církve také 

v Olomouckém kraji. Měnit majitele tak budou desítky tisíc hektarů a stovky nemovitostí, 

mezi nimi možná i známé hrady a zámky. Nejvíc žádostí podalo Arcibiskupství olomoucké, 

které žádá na 45 000 hektarů pozemků (z toho asi 5 000 hektarů u nás na Olomoucku) a 

asi 200 budov. Německý řád si podal restituční žádost na 13 500 hektarů a cenné 

historické nemovitosti – zámek Bruntál, hrady Bouzov a Sovinec či lázně Karlova Studánka. 
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Kvůli problémům s platností dokumentů není ovšem jasné, jak to s vydáním objektů 

nakonec dopadne.  

11. 01. První Litovelské setkání chovatelů a příznivců terarijních zvířat proběhlo v DDM na 

Komenského ulici. Šlo také o výměnu chovatelských zkušeností a účastníci si mohli prověřit 

své znalosti o obyvatelích terárií. 

12. 01. Sýrárna ORRERO chce dvakrát vyšší produkci parmazánu! Plánuje zpracovat ve 

výhledu do roku 2018 až milion litrů mléka denně (dnes je to 440 000 litrů denně). Z denního 

množství lze vyrobit přibližně 25 tun tvrdého sýra GRAN MORAVIA, který poté dozrává 

v litovelských a italských skladech. 

13. 01.  Ve 2. lize mužů ve volejbalu, skupině A se naši muži drží na pěkném  6. místě, když 

ze 20 utkání 8x zvítězili a 12x prohráli. Mají nyní 25 bodů a skóre 31:42. 

14. 01. Na koncertě KPH vystoupilo Trio Martinů – Petr Jiříkovský (klavír), Pavel Šafařík 

(housle) a Jaroslav Matějka (violoncello) se skladbami Vítězslava Nováka, Josefa Suka a 

Bohuslava Martinů. Po skončení koncertu proběhla autogramiáda a bylo možno si 

zakoupit nové CD Tria Martinů. 

14. 01. Začaly zápisy do prvních tříd a do lavic míří děti narozené v roce 2008, nejsilnější 

ročník posledních let. Nejoblíbenější školy budou muset přidat třídy, místa v lavicích se však 

nakonec najdou pro všechny. Odhaduje se, že k zápisu by letos mohlo v kraji přijít 8 016 

dětí. 

15. 01. Vláda má projednat návrh na snížení minimálního počtu poboček České pošty, kdy 

by došlo k uzavření řady vesnických pošt. I v našem kraji by se to mohlo týkat až několika 

desítek obcí, mimo jiné i Litovle, kde pod hlavní poštu spadá i několik menších v okolních 

obcích. Proto už lidé podepisují petici proti možnému rušení poboček a za zachování 

dostupnosti služeb. 

15. 01. Opět jsme uspěli v soutěži O Priessnitzův dortík, která je pro mladé cukráře velmi 

prestižní. Tentokrát zvítězila Stanislava Jarošová z naší SOŠ, která okouzlila porotu loukou 

plnou máků, na kterou nalétávají motýli. Prvním místem stylově oslavila narozeniny, když 

právě v den soutěže jí bylo osmnáct. 

 15. 01. Večer s charismatickým hercem a zpěvákem Josefem Lauferem splnil nabídku: 

představení jednoho muže plné příběhů, písniček a zábavných scének. Konal se 

v Koncertním sále MK a měl slušný ohlas.  

16. 01. Muzeum Litovel zahájilo výstavu o obci Střeň. Je představena mateřská i základní 

škola, texty a fotografie týkající se obce a nechybí ani prezentace spolkové činnosti 

(hasiči, myslivci, rybáři, sportovci). K vidění jsou také obrazy místního malíře Františka Lóna 

nebo kulturní památky včetně zvonu ze začátku 18. století. Celou výstavu spojují texty 

místního kronikáře a předsedy Klubu seniorů Milana Jahody, který zpracoval zajímavé 

informace jak o obci samotné, tak o jejím okolí. Výstava bude přístupná do 27. dubna.    
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16. 01. Ještě k Tříkrálové sbírce: Lidé byli i letos štědří – restituce nerestituce. Už více než 

dvacet milionů napočítala Arcidiécézní charita v Olomouckém kraji, když spočítala obsah 

4 995 pokladniček a aktuální výnos byl 20 685 028 korun (v roce 2012 21 464 721 Kč). 

Konečná suma pak byla 22,4 milionu korun. 

17. – 18. 01. Proběhly zápisy do prvních tříd ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova. Zapsány byly 

děti narozené do 31. 8. 2008 včetně dětí s odkladem docházky z minulého roku. 

17. 01. Premiér číslo 11: Bohuslav Sobotka z ČSSD. Byl jmenován nejpozději ze všech, od 

voleb uplynulo již 83 dnů.  

17. 01. Zahajovací ples MK od 20 hodin v obou sálech Záložny otevřela polonéza v podání 

žáků ZŠ Jungmannova. Hrála šternberská skupina GAMA, vystoupily roztleskávačky Golden 

Bees, KANKÁN – taneční skupina Colorédo a CARAMBA s latinskoamerickými tanci. 

Tombola byla bohatá a občerstvení na výši.  

18. 01. Titulek z novin: „Olomouc pije vodu z podzemí u Litovle a Senice. Je jí dost.“  

Nejvyšší podíl pitné vody vyrobené z podzemních zdrojů má Olomoucký kraj, celých 91 %. 

Pitná voda pouze z podzemí proudí například do Olomouce z vydatných pramenů u 

Litovle a Senice na Hané, které díky vysoké kvalitě nemusí být již dále upravovány. Zásoby 

vody jsou prý dostatečné minimálně na dalších 20 let. To se to Olomoučákům pije naše 

voda, my pak hledáme další vody zkušebními vrty!        

22.01. Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání ve zvěřinci: pořad plný známých písniček z filmů, 

pohádek a Hodin zpěvu pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti ve Velkém sále 

Záložny. 

22. 01. Autobusový zájezd členů Seniorklubu Litovel do Vlastivědného muzea v Olomouci 

na unikátní výstavu, která přibližuje tajemnou kulturu Egypta, ze sbírek Ferdinanda 

Habsburského „Poklady starého Egypta“. Umožnila účastníkům (50) prohlédnout si 

všechny současné expozice muzea a setkala se s velmi příznivým ohlasem.  

22. 01. Michaela Gübelová: Druhý břeh. Divadelní komedie o neobyčejném životě jedné 

obyčejné Terezy, ve které vystoupily Eva Holubová, Tereza Gübelová, Zuzana Bydžovská a 

Vladimír Javorský. Představení ve Velkém sále Záložny mělo úspěch.   

24. 01.  Platby u lékaře skončí až za rok. Budoucí vláda se lekla slibů, že rychle zruší všechny 

zdravotnické poplatky. „Díra“ pět miliard v rozpočtu je příliš velká. Platby za hospitalizaci 

se už nevrátí, ale za ambulanci a za recept skončí už od ledna 2015. 

26. 01. Uplynul rok ode dne, kdy byl v historicky první přímé volbě hlavy státu zvolen 

prezidentem Miloš Zeman, politik neomaleného stylu s populistickým akcentem. I když 

udělal i několik dobrých věcí, bilance není příliš povzbudivá – prezident záhy odmítl 

respektovat zaběhlá pravidla a nabídl svéráznou interpretaci ústavy. Jeho popularita 

klesla až k 35 %. 
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27. 01. U vinotéky „D“ v Palackého ulici spadla z kola paní a poranila si hlavu. Cizí zavinění 

(auto) prý nebylo. Ještě dva dny pak ležely na chodníku zakrvácené hadry, snad 

prostěradlo. Nepěkný pohled na frekventované cestě!  Až po intervenci u pracovnice 

MěÚ vše zmizelo. Kdo asi má úklid provést? Snad ošetřující záchranáři, ne? 

28. 01. O Kyrgyzstánu a Uzbekistánu vyprávěl cestovatel Václav Arnoš v besedě „Střední 

Asií po hedvábné stezce“ v Malém sále Záložny a své vyprávění doplnil fotoprojekcí. 

28. 01. Muzejní společnost Litovelska , o.s. otevřela výstavu o obci Střeň, kterou komentoval 

kronikář pan Jahoda. Poté následovala výroční schůze společnosti, byl schválen rozpočet 

a plán činnosti na 1. pololetí roku 2014.  

29. 01. Prezident po 95 dnech od voleb jmenoval kabinet Bohuslava Sobotky. Vláda má 17 

členů, z toho tři ženy. Od jmenování má 30 dnů na to, aby získala důvěru ve Sněmovně. 

Vzhledem k tomu, že strany vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL mají v dolní komoře 

parlamentu celkem 111 hlasů z 200 a k získání důvěry postačuje nadpoloviční většina hlasů 

přítomných poslanců, neměl by to být problém. Dojde k tomu kolem 18. února.  

29.01. Důležitým členem vlády a jejím prvním místopředsedou je předseda hnutí ANO a 

nyní ministr financí poněkud kontroverzní Andrej Babiš. Ten přichází do úřadu se slibem 

snížit státní dluh 1 654 miliard korun, což se dosud podařilo pouze Ivanu Kočárníkovi. 

Schodek rozpočtu je 110 miliard korun a meziroční změna HDP – 1,2 %. Uvidíme, jak si 

poradí, když ekonomika stále klesá, ekonomové však pro příští rok předvídají mírný růst. 

01. 02. 25. ročník základního kola Dívka roku 2014 v pořadatelství DDM Litovel a paní 

Hedviky Weberové se uskutečnil ve Velkém sále Záložny. V doprovodném programu 

vystoupil finalista SuperStar Martin Šafařík. Zvítězila Aneta Koupá z Doubravice nad 

Svitavou, první vicemiss je Barbora Hošková ze Zábřeha a druhou naše reprezentantka 

Tereza Gallasová z Litovle.     

02. 02. Sportovně úspěšná předolympijská neděle: Zdeněk Štybar získal již svůj třetí titul na 

Mistrovství světa cyklokrosařů v Hoogerheide (Tábor 2010, Sankt  Wendel  2011) a tenisté 

potvrdili v Davisově poháru roli favorita, když porazili Nizozemsko v  Ostravě 3:2. 

03. 02. Nové hnědé tabule s vyobrazením pamětihodností mají u silnic lákat k návštěvě 

muzeí, rozhleden či zámků a olomoucké hejtmanství jimi chce rozšířit nabídku významných 

turistických a kulturních cílů v kraji. Nově dostane svou tabuli i naše radniční věž. Vedení 

kraje si od projektu 43 nových značení slibuje mimo jiné to, že se zvýší návštěvnost 

pamětihodností, kulturních stánků a dalších atraktivit regionu.  

04. 02. Podle průzkumu chudoba a sociální vyloučení hrozí 1,58 milionu obyvatel Česka (!). 

Z nich zhruba 128 000 nemá dostatečný příjem, materiální vybavení ani práci. I tak je na 

tom ČR nejlépe ze zemí EU. Zatímco v osmadvacítce hrozí chudoba a vyloučení 

v průměru čtvrtině lidí, v Česku 15 %. 

05. 02. Pozoruhodnou výstavu fotografií Eduarda Ullmanna „Na cestách“ otevřela hojně 

navštívená vernisáž ve Výstavní síni MK. Barevné, většinou širokoúhlé fotografie jsou z jeho 

cest po Evropě i naší republice, nechybí ani snímky z Litovle a okolí. Vernisáž uvedl Ing. Petr 
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Dolinský, za představitele Města Litovel místostarosta Petr Šrůtek. Výstava je zpřístupněna 

do 28. 2. 2014. 

08. 02. Masopust – čas bálů: Ples přátel dobré zábavy připravila Agentura BAVI na Záložně 

a Farní ples Charita Litovel a Římskokatolická farnost Litovel v Nasobůrkách. 

08. 02. Při letošní Tříkrálové sbírce koledovalo v 50 obcích regionu 104 skupinek koledníků, 

vykoledovalo se 457 331 Kč. V samotné Litovli bylo vybráno 74 275 Kč. Na projekty Charity 

Litovel z nich bylo využito 250 900 Kč. 

09. 02. Dva dny olympiády, dvě medaile. Češi v Soči začali skvěle! Poprvé v historii země 

na zimních olympijských hrách získal cenný kov biatlonista – Jaroslav Soukup na trati 

olympijského sprintu bronz a Martina Sáblíková v rychlobruslení na trati 3 000 metrů slaví 

stříbro. Snad celá republika byla u obrazovek, aby sledovala, jak si naše „tutovka“ 

povede.  

10. 02. Třetí den – třetí medaile! Po bronzu stříbro z biatlonu – ve stíhacím závodě na 12,5 

kilometru byl druhý biatlonista Ondřej Moravec! Česká olympijská pohádka v Soči trvá, jak 

to bude dál? 

11. 02. V budově DDM na Staroměstském náměstí proběhla pěvecká soutěž pro školy 

Skřivánek. Organizaci soutěže zajišťovala ředitelka DDM Litovel Mgr. Jana Čekelová.   

11. 02. Pro velký zájem v Koncertním sále MK vystoupili „nesmrtelní“ RANGERS PLAVCI – 

stálice české folk a country scény, na které působí kapela od svého založení v roce 1964. 

Zazněly hity jako Pole s bavlnou, Zvedněte kotvy, 500 mil, Rákosí, Trpasličí svatba či Vím, 

vím. Návštěvu tvořili hlavně „pamětníci“a ti byli výkonem nadšeni.  

11. 02. To tu ještě nebylo! Petr Nečas, první premiér obviněný z korupce! Jde o obvinění 

z toho, že na podzim 2012 uplatil trojici poslanců ODS – Petra Tluchoře, Ivana Fuksu a 

Marka Šnajdra tím, že jim slíbil významné posty v polostátních firmách za to, že odejdou ze 

Sněmovny a nebudou dělat problémy při schvalování daňových zákonů.   

12. 02. Seniorklub Litovel uspořádal v jídelně DPS besedu o Číně s paní Evou Vaňkovou, 

pracovnicí MěÚ a manažerkou Mikroregionu Litovelsko. Jídelna nestačila zájemcům a 

přítomní se dověděli mnoho zajímavého o této obrovské zemi, jejích městech a životním 

stylu. 

12. 02. V Městské knihovně proběhl křest již čtvrté hanácké knížky Petra Lindušky tentokrát 

s delším názvem: Hanácká konverzace pro Pražáke, okolični a iny cezence anebo Vitéte 

na Hané – originální jazykovou příručku, nutnou to pomůcku pro orientaci cizinců v naší 

mateřštině. Knihu tradičně pokřtil pan Jiří Valenta, přítomno bylo vedení Města Litovel, 

nakladatel knihy, přátelé, známí – přes 50 účastníků. Další knížka je slíbena za rok!? 

Návštěvníci si mohli také prohlédnout výstavu oceněných prací středoškolských studentů 

z fotografické soutěže Evropa všude, kam se podívám, kterou představuje sdružení OK4EU. 

Výstava potrvá do konce února.  
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14. 02. Na dalším z koncertů KPH se představila houslistka Julie Svěcená a klavírista Václav 

Mácha se skladbami Antonína Dvořáka, Josepha Haydna, Johanna Sebastiana Bacha, 

Ernesta Chaussona, Bedřicha Smetany a Nicola Paganiniho. Krásný a poetický večer! 

15. 02. Olomoucký kraj plánuje v příštích dvou letech kvůli splátkám dluhů a slabému růstu 

daňových příjmů snížit provozní výdaje, aby udržel míru investic například do zdravotnictví 

a sociální sféry. Kraj dluží bezmála 4,4 miliardy korun a jeho zadlužení je nejvyšší v zemi, 

přičemž příjmy kraje činí 3,578 miliardy korun.  

16. 02. Pár vteřin, pár milimetrů… maličkosti chyběly, abychom na olympiádě získali 

medaili, ale tato neděle vše vynahradila. Ne rychlobruslařka Sáblíková ani biatlonové 

hvězdy, ale snowboardkrosařka Eva Samková získala v Soči první zlatou medaili české 

výpravy! 

16. 02. Jak si průběžně vedou litovelští sportovci? Ve 2. lize volejbalu ve skupině C jsou muži 

na 6. místě, když po 26. kole mají 38 bodů za 13 vítězství a 13 porážek (skóre 46:49) a 

házenkáři v 1. lize mužů po 12. kole stále ligu vedou s 19 body (9 výher, 1 remíza, 2 porážky, 

skóre 351:305). 

16. 02. Záchranná služba, hasiči a policisté vyjížděli v podvečer k velmi vážné dopravní 

nehodě u Unčovic. Čtyřiaosmdesátiletý řidič ve felicii nedal přednost autobusu jedoucímu 

z Litovle, srazil se s ním a na místě zemřel. Jeho dvě spolujezdkyně byly převezeny s těžkými 

zraněními do olomoucké nemocnice. Cestující autobusu vyvázli bez zranění.  

17. 02. Dvakrát jí medaile unikla o fous – smolně dojela čtvrtá. Svoji poslední šanci však už 

z rukou nepustila – biatlonistka Gabriela Soukalová v olympijském závodě s hromadným 

startem získala stříbrnou medaili – pro Česko již pátou! 

18. 02. Po zlaté neděli a stříbrném pondělí došlo v Soči na bronzové úterý. Ondřej Moravec 

sestřelil v hromadném závodě všech 20 terčů a jako třetí proběhl cílem. Na kontě 

olympijské výpravy jeho zásluhou tak přibyl šestý cenný kov. Český rekord zimních 

olympijských her je na spadnutí – reprezentanti už vyrovnali 6 medailí federální 

reprezentace ze Sarajeva 1984 i stejný počet z posledních her ve Vancouveru 2010. Navíc 

po lítém boji se Slováky (5:3), postoupili naši hokejisté do semifinále, takže medaile ještě 

není úplně ztracená!                   

18. 02. Muzejní společnost Litovelska, o. s., uspořádala přednášku archeoložky Mgr. Pavlíny 

Kalábkové z Univerzity Palackého v Olomouci ve výstavních prostorách Muzea Litovel. 

Tématem byly archeologické poznatky z dob nejstaršího osídlení Litovle a okolí.  

18. 02. Sobotkova vláda v pozdních večerních hodinách po kritickém projevu prezidenta 

Zemana a dlouhých diskusích získala důvěru ve Sněmovně. Pro bylo 110 poslanců koalice, 

proti 38 zástupců ODS A TOP 09. Dala si 7 klíčových slibů: od zrušení poplatků po zdanění 

hazardu. Tím nejtěžším ale asi bude důchodová reforma a vyšší příjmy rozpočtu! 

19. 02. České medailové hody! Ještě není konec, a už je to nejúspěšnější zimní olympiáda 

v dějinách Česka. Rychlobruslařka Martina Sáblíková pozlatila na hrách v Soči své 

úchvatné vystoupení na trati 5 000 metrů a o chvíli později smíšená štafeta biatlonistů – 

Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec nestačila jen 
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na Nory a přiveze stříbrné medaile. Češi tak vybojovali na olympiádě osm cenných kovů! 

Škoda, že pohasly naděje vkládané do hokejového týmu – ten podlehl USA 2:5. 

20. 02. Ve Velkém sále Záložny pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ včetně veřejnosti byla 

připravena divadelní pohádka „Kluk z plakátu“ na motivy stejnojmenného večerníčku.    

20. 02. V pořadu „Turné čtyř můstků“ se ve Velkém sále Záložny diváci setkali s jedinečným 

a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera, jehož partnerkou byla zpěvačka a finalistka 1. 

řady SuperStar Šárka Vaňková. 

20. 02. To už se nedá jen omlouvat tím, že nás to nezajímá, protože nejsme sousedi, krizi 

pocítíme také! Ukrajina je na pokraji občanské války, v ulicích se umírá. Mrtvé na 

kyjevském Majdanu, náměstí, které je centrem protestů, ve svých řadách počítají 

demonstranti i policisté. Zatím je jich asi 75. Hrozí rozpad země i partyzánské boje. 

S prezidentem Janukovyčem vyjednávají nejen představitelé opozice, ale i ministři 

zahraničí Německa, Francie a Polska.   

21. 02. Pacientům s nadváhou i poruchou příjmu potravy, kteří doposud museli jezdit do 

Olomouce, pomůže nově otevření nutriční ambulance na poliklinice. Ordinuje se v ní 

každé úterý od 7 do 13.30 hodin.  

21. 02. Situace na Ukrajině je rázem jiná – emisaři EU pomohli dojednat dohodu o ukončení 

násilí – válka se odkládá! Má vzniknout vláda národní jednoty a v prosinci předčasné 

prezidentské volby. Poslanci schválili zákony posilující parlament na úkor prezidenta a 

umožnili propuštění opoziční vůdkyně Julie Tymošenkové. V Kyjevě je klid. 

22. 02. XXVIII. Hanácké bál ve Velkém i Malém sále Záložny. Hrála taneční kapela 

FANTASTIC BAND a Hanácké mozeka, v programu vystoupil folklorní soubor Hanačka 

Litovel.  

23. 02. Ukrajinou prolétla poltická bouře a smetla prezidenta Janukovyče, který byl 

sesazen a pokusil se uprchnout do zahraničí. Zemi teď čeká další velmi těžká zkouška, stojí 

totiž na pokraji bankrotu. Stabilizace ekonomiky bude bolestivá a Ukrajince čeká velké 

šetření a citelné zdražování. Ale, alespoň je klid! 

23. 02. Olympijský oheň v Soči, pro českou výpravu s 8 medailemi nejúspěšnější v historii, 

zhasl. Extravagantní a nejdražší zimní hry za 51 miliard dolarů, nám tedy přinesly 2 zlaté 

(Sáblíková, Samková), 4 stříbrné (Sáblíková, Moravec, Soukalová, smíšená biatlonová 

štafeta) a 2 bronzové medaile (Soukup, Moravec), 3 4. místa, 4 5. místa a 3 6. místa, 

v bodování národů jsme na 15. místě! K Putinově spokojenosti nakonec bylo nejlepší 

Rusko, před Německem a USA. Tak na shledanou v Pchjongčchangu v roce 2018!     

25. 02. Tři desítky hasičů obsadily pivovar. Nacvičoval se totiž zásah při úniku téměř tuny 

čpavku z chladícího zařízení ve strojovně, a také to, co dělat, kdyby na místě někomu ze 

zaměstnanců omrzly ruce a nadýchal se výparů. Zhruba hodinový nácvik prověřil hasiče 

z 5 stanic. Ti museli zasahovat i v ochranných oblecích. 
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26. 02. Seniorklub Litovel nabídl již potřetí videoklipy Miroslava Pinkavy, tentokrát o Korsice, 

Itálii a Londýně. Malý sál Záložny byl téměř zaplněn 48 účastníky, které zaujaly natočené 

zajímavosti i krásná doprovodná hudba na Panovu flétnu. 

27. 02. 31. zasedání Zastupitelstva města Litovle schválilo částku 2 930 717 Kč na 

rekonstrukci radniční věže a dalo zelenou Dohodě o realizaci přístavby Sokolovny Litovel 

za účelem vybudování kuželny pro TJ Tatran Litovel. 

28. 02. Na prestižní degustační soutěži Pivex opět bodovala středomoravská piva. Holba 

Classic z produkce hanušovického pivovaru se stala vítězem mezi světlými výčepními pivy, 

přerovský Zubr zvítězil v kategorii tmavých piv. Nejvyšší ocenění od degustátorů si odneslo 

naše pivo Litovel Citron Free. 

01. 03. Moskva schválila na návrh šéfa Kremlu Vladimíra Putina „ochranu“ ruských 

obyvatel Krymu a početné ruské jednotky tento ukrajinský poloostrov začaly obsazovat.    

02. 03. Velká nedělní divadelní pohádka pro celou rodinu „Kubula a Kuba Kubikula“ na 

motivy stejnojmenného večerníčku ve Velkém sále Záložny byla příjemně stráveným 

odpolednem pro děti i jejich rodiče.   

02. 03. Rusové ovládli Krym, Ukrajina mobilizuje – svět je krok od války! Reakce světa ukáže, 

jakou má ruský prezident Putin skutečně sílu. Konflikt se bezprostředně dotýká i Česka, 

nejen proto, že velmi připomíná vpád okupačních vojsk do Československa v srpnu 1968, 

ale i kvůli naší závislosti na ruském plynu. 

03. 03. Ruská ruleta o Krym pokračuje – armáda se přelévá na Ukrajinu, pozval ji padlý 

prezident Janukovyč. Ruští vojáci ze základen na Krymu, posíleni o tisíce dalších vojáků 

elitních jednotek, definitivně obklíčili ukrajinské jednotky na poloostrově a pohraniční 

stanoviště v Kerčské úžině. Spojili tak Krym s Ruskem. 

04. 03. Volby do Sněmovny by nyní s 19,7 % hlasů vyhrálo hnutí ANO a o jedno procento 

by porazilo ČSSD (18,7 %). Volební model ppm factum ukazuje, že do Sněmovny by se 

dostalo stejných 7 stran, které uspěly v podzimních volbách (KSČM 15,9 %, TOP 09 11,0 %, 

ODS 7,1 %, Úsvit 6,4 %, KDU-ČSL 6,2 %).   

05. 03. XXIII. Mikolovské nálady – Impresje Mikolowskie  2013 – plener malarski – tradiční 

prezentace tvorby umělců EU ve Výstavní síni MK. Představení tvorby 15 umělců proběhlo 

na vernisáži za účasti delegace z Polska a Klimkovic, představitelů města a početných 

příznivců umění.  Putovní výstava potrvá do 28. 3. 2014. 

05. 03. V restauraci Loděnice byla připravena zajímavá přednáška s videoprodukcí 

cestovatele Roberta Kazíka – Brahmaputra. 

06. 03. Významný den pro město – potřetí sem zavítal prezident republiky. Po T. G. 

Masarykovi, Václavu Klausovi to byl Miloš Zeman. Nejprve si prohlédl  provoz Papcelu 

Litovel, poobědval v restauraci Záložna se starosty obcí s rozšířenou působností, setkal se 

s představiteli města v obřadní síni radnice a na náměstí Přemysla Otakara s občany 

města. Více v kapitole Návštěvy. 
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06. 03. Krize kolem Krymu trvá – Krym vyhlásil bezodkladné připojení k Rusku! Ani tento krok 

krymského parlamentu nepřiměl EU zavést tvrdé ekonomické sankce vůči Rusku. 

Diplomacie tak v řešení krize na Ukrajině dál selhává a pokrok nepřineslo ani jednání Ruska 

s USA. 

07. 03. Skončilo prvních dvanáct prezidentských měsíců Miloše Zemana. Ten po 

„vysočinské pauze“ vtrhl na českou politickou scénu jako tank a na co zpočátku sáhl, to 

mu vycházelo. Suverénně měnil ústavní zvyklosti, komplikoval život ČSSD a protěžoval 

stranu nesoucí jeho jméno. Zdálo se, že má energii na rozdávání – ovšem bilancování 

druhého půlroku vypadá spíše rozpačitě a z tanku je dohasínající meteor, z jeho plánů 

trosky a z jeho síly spíše slabost. 

10. 03. V Poděbradově ulici 751/2 zahájila provoz Insolvenční  poradna pro oddlužení osob 

a rodin. Poskytuje poradenství, právní zázemí a evidenci v poradně zdarma, zpracování 

návrhu na oddlužení pak v základních cenách.     

12. 03. 12. března 1999 přivedl naši armádu do NATO náčelník generálního štábu Jiří Šedivý 

- slavíme půlkulatiny. Tehdy pracovalo v armádě 77 728 lidí, z toho 22 966 vojáků 

z povolání a 21 481 civilních zaměstnanců. Dnes je to „jen“ 26 962 lidí, z toho 19 462 vojáků. 

Rozpočet ministerstva obrany byl tehdy 2,25 %, dnes je to 1,08 % HDP.  

12. 03. Seniorklub Litovel uspořádal besedu s panem Petrem Machalou, jednatelem MO 

Českého rybářského svazu v Malém sále Záložny. Účastníci si vyslechli podrobné 

informace o historii i současnosti činnosti litovelských rybářů, o jejich práci s mládeží, 

problémech i kapitálních úlovcích ve 3 současných revírech. „Petrův zdar!“ 

13. 03. Diashow „Báječná Amazonie“ s Mgr. Vojtěchem Alberto Slámou, cestovatelem a 

spisovatelem v Malém sále Záložny byla nevšedním zážitkem. Účastníci mohli v duchu 

plout po Amazonce, Rio Negru, Purusu i Demini a vidět růžové sladkovodní delfíny, 

neuvěřitelné druhy zubatých i monstrózních amazonských ryb a mohli se vydat po 

stopách záhadných tvorů, o nichž vyprávějí domorodí cabocios a indiáni.     

14. 03. 4 608 žáků z devátých tříd míří do středních škol a na učiliště v našem kraji. Že 

vezmou každého, kdo přijde? To naštěstí už neplatí, hlásí třeba gymnázia, která tradičně 

zažívají nápor studentů. Ani řada jiných středních škol či učilišť nemusí o studenty bojovat. 

Svítá snad na lepší časy? 

15. 03. Smutné výročí – před 75 lety, 15. března 1939 začala brutální německá okupace a 

vojska Třetí říše obsadila jak Pražský hrad, tak i zbytek zmrzačené země. Poučné výročí 

právě nyní v době boje o Krym. 

16. 03. Na Krymu se hlasovalo o připojení k Rusku a výsledek referenda před hlavněmi 

automatů se dal odhadnout předem. Výsledek byl skutečně předem daný, a tak se 

jednalo jen o procenta: účast byla přes 80 % a 95 % hlasujících je pro připojení. K urnám 

přicházeli jen ti, kteří věří, že jim Rusko zajistí blahobyt, ostatní referendum bojkotují.   

 18. 03. Koncert KPH byl tentokrát netradiční. Pod mottem: MUSICA DOLCE VITA zazněla 

hudba žen, skladatelek nejranějších hudebních období - sv. Hildegardy von Bingen, 

Francesci Caccini, Marianne von Martinez a Barbary Strozzi; skladby královen a šlechtičen 
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– Marie Teresie von Paradis, Marie Antoinetty a Queen Liliuokalani; členek známých 

hudebních rodů – Fany Mendelssohn  Hensel, Clary Schumann a Almy Mahler; českých 

hudebních skladatelek – Sylvie Borodové a Zbyňky Šolcové a hudba francouzských 

impresionistek Cecile Chaminade a Pauline Viardot. To vše v podání Žofie Vokálové 

(flétna), Daniely Demuthové (mezzosoprán) a Zbyňky Šolcové (harfa). Skutečně nezvyklý 

hudební zážitek! 

19. 03. Seniorklub Litovel připravil tradiční taneční odpoledne „Vítání jara a loučení se 

zimou“ v Koncertním sále MK za účasti 83 seniorů. Vystoupil žák ZUŠ Zbyněk Dušek na 

akordeon, se zajímavým programem Novoveské šťabajzny a k tanci i poslechu hrálo MIX 

TRIO pana Němce z Olomouce. Výborná nálada a spokojenost s dobře připravenou akcí. 

20. 03. 23. zasedání ZML schválilo pro poskytnutí úvěru ve výši 50 milionů korun v rámci 

nadlimitní veřejné zakázky „Úvěr pro Město Litovel“ jako uchazeče Komerční banku, a.s. 

Praha 1 a pověřilo starostu města podpisem smlouvy. Jistina bude městem pravidelně 

měsíčně splácena k poslednímu dni kalendářního měsíce od 30. 4. 2016 do 31. 3. 2026. 

20. 03. Hanácká ambasáda připravila další vystoupení „Přendite si splknót“ na téma: 

…bodem ordinovat dobró pohodo a nálado k začátko a k oslavě jara. Jako obvykle 

zábavný program doplnila Hanácká mozeka.  

21. 03. Tak dění kolem Ukrajiny dostává asi konečnou podobu a ani NATO, ani EU či kdo 

jiný s tím nepohne. Ukrajinský premiér Arsenij Jaseňuk podepsal s lídry EU politickou část 

asociační dohody. Podpisu se tak dočkala část textu, který  loni v listopadu odmítl tehdejší 

ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, a prakticky tím rozpoutal ukrajinskou krizi.  

21. 03. Ruský prezident Putin podepsal krymsko-ruskou smlouvu o připojení Krymu k Rusku, a 

uzavřel tak ústavní proceduru anexe. Krátce předtím ratifikovali smlouvu jednomyslně 

poslanci rady federace, když den předtím tak učinili zastupitelé ve Státní dumě. Konec 

představení, opona! 

22. 03. Muzejní  společnost Litovelska, o.s., připravila výlet do Vlastivědného  muzea 

v Olomouci. Byla zajištěna prohlídka nové stálé expozice národopisu s její autorkou Mgr. 

Veronikou Hrbáčkovou. Poté si účastníci prohlédli další aktuální muzejní výstavy a 

expozice.  

24. 03. Litovel podpoří opravy domů – zastupitelé totiž rozhodli poskytnout úvěr z fondu 

rozvoje bydlení za výhodnějších podmínek než dosud a snížili úrokové sazby. U půjček na 

vybudování nové bytové jednotky a opravy střech z 5 na 2 %; u výměny oken a 

vchodových dveří z 5 na 3 %. O dvě procenta, ze čtyř na dvě, poklesly úroky z půjček na 

opravy fasád, zateplení či oplechování domů mimo historické jádro města a u budov 

v centru došlo u stejného typu opravy ke snížení ze dvou na jedno procento.  Výhodněji si 

lidé mohou půjčit i na napojení domů na kanalizaci, zastupitelé sazbu snížili ze tří na dvě 

procenta.  Novinkou je i to, že o půjčku je možno požádat kdykoliv během roku.  
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25. 03. Městská knihovna Litovel v rámci Měsíce čtenářů uspořádala autorské čtení 

litovelského spisovatele v hanáčtině, pana Petra Lindušky. Charakteristické ukázky z každé 

z jeho již vydaných 4 knížek a první tři kapitoly z té připravované vyvolaly salvy smíchu a 

přispěly k dobré náladě jarního podvečera.   

26. 03.  Už jsou tady! Návštěva! Na komíně na sídlišti Vítězná se objevila čapí rodinka. Snad 

na ně není ještě příliš brzo, jaro je někdy nevyzpytatelné. Přejeme jim, aby brzy vyvedli 

mladé! 

26. 03. Hru Milana Kundery „Jakub a jeho pán“ – vtipná, hravá a moudrá divadelní 

komedie, variace na román Denise Diderota Jakub fatalista ve Velkém sále Záložny v režii 

Ivana Rajmonta ozdobily především dvě herecké hvězdy současnosti – Jiří Bartoška a Karel 

Heřmánek. Jim skvěle sekundovali i Veronika Freimanová, Jiří Pospíchal, Josef Carda, 

Zdeněk Žák, Martin Kubačák, Vanda Konečná a Kateřina Janečková.  

27. 03. V podvečer Dne učitelů starosta a místostarosta města předali titul Pedagog roku 

2014 RNDr. Miroslavě Černé ze ZŠ Vítězná. Ocenění Jana Amose Komenského Pedagog 

roku 2014 obdržela za celoživotní pedagogickou práci s mládeží. Více v kapitole O kom se 

píše… 

27. 03. Muzejní společnost Litovelska, o.s., připravila přednášku našeho předního etno-

muzikologa a zároveň absolventa litovelského gymnázia prof. PhDr. Pavla Klapila, CSc. ve 

výstavních prostorách muzea. Tématem byla připomínka Františka Sušila, významného 

sběratele moravských lidových písní, narozeného v roce 1804 a povídání o lidové písni na 

severní Hané a na Litovelsku zvláště. 

29. 03. Koncert české pop-funkové kapely Rybičky 48 v Koncertním sále MK  na jejich turné 

k novému CD. 

29. 03. – 24. 04. V Malém sále Záložny je k vidění výstava kostýmů a rekvizit z pohádkových 

seriálů České televize pod názvem Arabela.  

30. 03. Slovensko má nového prezidenta, který je tak trochu zvláštní. Nikdy nebyl členem 

žádné politické strany, nemá sponzory a o politice příliš nemluví. Jde o úspěšného 

podnikatele, miliardáře a spoluzakladatele nadace Dobrý anděl, jedenapadesátiletého 

Andreje Kisku. Ten získal 59,4 % hlasů, jeho protikandidát, současný premiér Robert Fico 

pak 40,6 %. Regulérní volby potvrdily sílu a kvalitu slovenské demokracie.   

01. 04. Slavnostní otevření nového TIC v prostorách Záložny bylo velkou show. Hrála 

Hanácká mozeka a sjeli se hosté ze široka daleka – europoslankyně MUDr. Olga 

Sehnalová, MBA, hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, senátor Ing. Karel Korytář, 

představitelé města, starostové obcí Mikroregionu Litovelsko i široká veřejnost. Zazněly 

slavnostní projevy a vystoupil i pan Petr Linduška s ukázkou z jeho poslední knížky 

v hanáčtině. Pak už se jen prohlíželo a konzumovalo. Jde o skutečně důstojné prostory pro 

nové TIC, takové si Litovel už dávno zasloužila. 

02. 04. Vernisáž umělecké malířky Silvie Janotta Forsyth ve Výstavní síni MK spojená 

s vystoupením folkové skupiny HRNEK z Ostravy byla zdařilá. Autorka se narodila a 

vyrůstala v Olomouci, deset let žila a studovala v Kanadě. Její olejomalby představují 
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portréty, malebná zátiší i historickou architekturu. Vystupuje i jako písničkářka, píše vlastní 

skladby a občas i hraje s folkovou kapelou.  

03. 04. EXPEDIČNÍ KAMERA – pořad pro školy a posléze i pro veřejnost předvedl ve Velkém 

sále Záložny filmy o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních 

zážitcích i sportu.  

05. 04. Divadelní pohádku pro celou rodinu: Jak šel drak sníst princeznu, v podání Docela 

velkého divadla Litvínov, které již u nás představilo pohádky Ferda Mravenec a Mrazík, 

nabídl MK na sobotní odpoledne ve Velkém sále Záložny (pro děti do 3 let byl vstup 

zdarma). 

07. 04. Tak už i Litovel má zastavárnu! V Poděbradově ulici 2, místo bývalé prodejny 

sportovního zboží se rozjela Zastavárna – bazar – komisní prodej – výkup – to je prezentace 

nového podnikatelského pokusu. Uvidíme, jak se dlouho udrží!? 

08. 04. 66. zasedání Rady města Litovel schválilo projekt Revitalizace historického centra 

města Litovel – náměstí Přemysla Otakara a doporučilo Stavební firmu Vymětal, s.r.o., 

která nabídla nejnižší cenu - 29 831 274 Kč. Celková částka na revitalizaci -  36 095 842 Kč 

(včetně DPH) bude dle předpokladů ze 70 % (20 212 913 Kč) hrazena z dotace 

Regionálního operačního programu Střední Morava, 30 % podíl Města Litovel bude nutno 

vyčlenit v rozpočtu města pro léta 2014 a 2015.    

09. 04. Na 8. ročníku předávání cen Olomouckého kraje za mimořádné počiny na poli 

kultury převzal cenu v oblasti výtvarného umění MgA Jiří Finger za vytvoření sochy Gustava 

Frištenského v Litovli. Bylo oceněno nejen samotné provedení sochy, ale také skutečnost, 

že osazení nového pomníku na veřejném prostranství znamená obohacení vzhledu města 

a upozorňuje na osobnost světového významu, která byla svým životem s městem 

spojena. Vítěze v 10 kategoriích vybírali krajští zastupitelé a prostřednictvím internetu i 

obyvatelé kraje, kterých byly téměř tři tisíce.    

09. 04. Seniorklub Litovel pozval na schůzku seniorů v DPS paní Zuzanu House, odbornici na 

Alzheimerovu a Parkinsonovu nemoc. Účastníci akce (35) byli seznámeni se signály 

a projevy demence, hlavně pak s potřebou komunikace s nemocnými a prevencí této 

nevyléčitelné nemoci.  Pokud se podchytí v počátcích, lze její průběh výrazně ovlivnit. 

Výzva k duševní i tělesné aktivitě v seniorském věku se, doufejme, nemine účinkem.  

10. 04. Legenda českého folku Karel Plíhal vystoupil s koncertem na turné k CD 

Vzduchoprázdniny ve Velkém sále Záložny a potěšil tak srdce skalních folkařů svými 

písničkami. 

12. – 19. 4. Tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací, doplněna o 

výstavu dětských prací ve spolupráci s DDM Litovel se konala v Koncertním sále MK.   

12. 04. Město Litovel v rámci projektu „Brány památek dokořán“ uspořádalo Zahájení 

turistické sezóny na náměstí Přemysla Otakara. V 9 hodin zahájil turistickou sezónu starosta 

města, vystoupila Hanácká mozeka, skřítek Lesánek a víla Vodněnka a odstartovala 

Lesánkova cyklotrasa pro děti. Na ní byly připraveny soutěže a drobné dárky. Zdarma byly 

zpřístupněny památky: radniční věž, muzeum, knihovna, kaple sv. Jiří a historické místnosti 
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Městského úřadu.  Pro plavbu na loďkách po Nečízu pod věží byl nástup u Starého mlýna. 

Volně byla přístupná velikonoční výstava v Koncertním sále MK, výstava obrazů Silvie 

Forsyth ve Výstavní síni MK a za poloviční vstupné výstava kostýmů a rekvizit 

z pohádkového seriálu Arabela v Malém sále Záložny. 

14. 04. Litovelská radnice ocení i letos děti, které dosáhly ve stávajícím školním roce 

významného úspěchu a v rámci školních i mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, 

uměleckých, sportovních či ostatních soutěžích či přehlídkách. Nominace na „Litovelské 

naděje“ je možno podávat do 5. 5. 

16. 04. Den, který připomíná ukřižování Ježíše Krista, velikonoční Velký pátek, zkusí vládní 

strana KDU-ČSL dostat i v ČR mezi státní svátky. Svátečním dnem je v Německu, na 

Slovensku i v dalších zemích, u nás se to zatím nepodařilo prosadit. Tak, že by už v roce 

2015?     

17. 04. Mír na Ukrajině? Velvyslanci Ukrajiny, Ruska, USA a EU se v Ženevě shodli, že všechny 

nelegální ozbrojené jednotky musí být v zájmu „deeskalace konfliktu“ rozpuštěny. 

Zúčastnění se dohodli na pokračování diskuse. Schůzka tak přinesla naději, že v oblasti 

nedojde k občanské válce ani k násilné anexi území Ukrajiny. Můžeme tomu ale věřit? 

18. 04. Olomoucký zázrak na ledě! Hokejový tým HC Olomouc se po dlouhých 17 letech 

vrací do extraligy! Porazil Mladou Boleslav a spolu postupují do nejvyšší soutěže. Vlastníkem 

klubu je legendární hokejista Jiří Dopita, který tam Moru Olomouc šťastně dovedl. 

19. 04. Silácká Litovel 2014 úspěšně proběhla ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Po 

roztleskávačkách začala silácká soutěž, potom ukázky řeckořímského zápasu, soutěž 

v páce pro diváky i sportovce – Arm Wrestling a dále se soutěžilo v silových disciplínách. 

Součástí byla výstava fotografií a sportovních ocenění Gustava Frištenského, replik 

sportovního náčiní a originálních činek. Čestnými hosty byli Dušan Tesařík a Martin Vodák, 

několikanásobní mistři ČR a Evropy v páce. Více v kapitole Slavnosti.     

23. 04. Seniorklub Litovel se na schůzce seniorů v DPS dověděl na besedě s vedoucím 

autoškoly panem Jaroslavem Skálou o novinkách v dopravě, především těch, které se 

týkají bezprostředně tohoto věku. Řada konkrétních dotazů byla srozumitelně vysvětlena. 

25. 04. XINDL X – Čecháček s kytarou na turné – akustický koncert českého písničkáře 

v Malém sále Záložny. Jako host vystoupil Petr Lüftner, který loni zabodoval svým 

internetovým hitem Ty jsi to Ústí.  

27. 04. V srdci Vatikánu, na Svatopetrském náměstí, proběhlo svatořečení dvou pontifiků 

najednou – Jana XXIII. a Jana Pavla II. Mezi poutníky do centra katolické církve byly i 

stovky věřících z Česka. 

28. 04. Koncert KPH v Mladečských jeskyních „Fibich – Poem“ - Osudová láska aneb 

milostný deník Zdeňka Fibicha, předvedli umělci Anna Trahová (soprán), Miroslav Sekera 

(klavír), Ondřej Kepka (mluvené slovo). Zazněla i hudba Roberta Schumanna, Antonína 

Dvořáka a Bedřicha Smetany. Koncert se uskutečnil za podpory Nadace Českého 

hudebního fondu a jeho generálním sponzorem byla Vápenka Vitoul, s.r.o. 
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30. 04. Pálení čarodějnic se stává tradicí, a tak se velká show konala na Sokolovně, 

podobně jako v Mezicích, kde se tancovalo skoro až do rána. 

01. 05. Deset let v Evropské unii – Češi jí ale příliš nerozumějí, a tak ji nemají rádi. Za tuto 

dobu u nás masivně investovaly zahraniční firmy a příjmy se přiblížily evropským zemím. 

Citelně však rostly i ceny.  V květnu bylo spolu s námi přijato dalších 9 zemí do EU, dnes ji 

tvoří 28 evropských států s 507,7 milionu obyvatel, což je přibližně 7,3 % světové populace. 

„Zlotřilci“ z Bruselu nám sice vzali tuzemský rum a pomazánkové máslo, ale dostali jsme 

676,2 miliardy korun a zaplatili do ní 342,8 miliardy. Ptejme se tedy pragmaticky – vyplatilo 

se to? 

01. 05. Tradiční akce ČSSD k 1. máji tentokrát „chytila“ slušné počasí. Ve spolupráci s DDM 

byly na dopravním hřišti a přilehlém areálu parku připraveny soutěže pro děti, dělaly se 

bramboráky a teklo litovelské pivo. Jinak ale ticho po pěšině. Kde jsou rozjásané 1. Máje? 

1. 5. – 31. 7. Výstava dětských leporel a dřevěných kostek v prostorách TIC při MK Litovel. 

Leporela a dřevěné kostky ze sbírky pana Petra Lindušky sledují proměny času od První 

republiky až po současnost. 

01. 05. Na adrese 1. máje 628/6  je po vietnamském extempore nová prodejna tureckých 

specialit – BONE´MA  nabízející saláty, kebabové speciality i vegetariánská jídla, a to 

denně od pondělí do čtvrtka a v neděli do 24 hodin, v pátek a sobotu dokonce do 04 

hod. Snad se jim bude dařit lépe než předchůdcům? 

03. 05. MSL, o.s. připravila akci Vítání ptačího zpěvu pod vedením ornitologa Radka 

Vidlaře. Sešlo se 12 zájemců, kteří viděli a slyšeli 42 druhů ptáků během tříhodinové 

vycházky. Nejvíce jich bylo v zahrádkářské kolonii u koupaliště, kde mají dostatek potravy.   

03. 05. Okresní myslivecké sdružení Olomouc uspořádalo v areálu Dvora Nové Zámky 

Myslivecké dny OMS a jarní svod psů. Počasí jim ale hrubě nepřálo – pršelo a byla zima a 

tak vše skončilo velmi brzy.  Odpoledne už zel areál prázdnotou. 

04. 05. Lidovci si to jinak zařídili a v neděli už tradiční pouť na Staroměstském náměstí vítalo 

modré nebe. U příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba, patronů kostela, proběhla zpívaná 

mše svatá s účastí krojovaných členů folklorního souboru, vystoupení Hanácké mozeke i 

folklorního souboru Cholinka a odpoledne vystoupil Pěvecký sbor Úsvit při ZŠ 

Jungmannova. Přes 40 stánků s „poutním“ zbožím, bohaté občerstvení a spousta atrakcí.   

04. 05. Prvních sto dní vládnutí kabinetu Bohuslava Sobotky zanechalo spíše rozpačitý 

dojem. Premiér tvrdí, že spíše než spory s koaličními partnery jej trápí „stíny minulosti“, přísun 

peněz z Bruselu pak označil za katastrofu. Co se týče nakládání s veřejnými prostředky, 

premiér se snaží „mobilizovat výdaje“ – jako v časech, kdy byl ministrem financí. 

05. 05. Absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Litovel prezentuje práce Michaely 

Sovové, Jiřího Štencla, Pavly Dohnalové, Martina Nantla, Jany Buxbaumové, Alžběty 

Spurné, Aleny Dostálové, Vojtěcha Grossmanna, Lucie Milčické a Adama Bednáře.  Práce 

vznikly pod vedením vedoucích učitelek ZUŠ Mgr. Svatavy Hoffmannové a Mgr. Michaely 

Linhartové. Výstava potrvá do 29. 5. 2014.  
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06. 05. Pořad pro děti „Bezpečně přes cestu“ s Míšou Růžičkovou, kde si děti i zacvičily a 

zazpívaly s moderátorkou, byl určen pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ (včetně veřejnosti) ve 

Velkém sále Záložny. 

06. 05. Jedinečný koncert v rámci turné MARATONIKA TOUR 2014 – „Dan Bárta a 

ILLUSTRATOSPHERE“ v sestavě špičkových hudebníků představil novinky z CD i starší 

skladby, konal se ve Velkém sále Záložny.  

07. 05. Výstava s železniční tématikou 100 let železniční tratě Litovel – Senice na Hané a 

Litovel předměstí  - Mladeč  je instalována v Muzeu Litovel. 

10. 05. Soutěž tanečních souborů O erb města Litovle – organizace DDM Litovel, pod 

vedením ředitelky Mgr. Jany  Čekelové.  

11. 05. Klasika (v)popu – koncert pěveckého sboru SENZAKORD Litovel ve Velkém sále 

Záložny. Jako host vystoupil soubor bicích nástrojů SOLO STICKS Litovel pod vedením 

Viktora Korduliaka. V programu řízeném Hanou Kaštanovou zazněl výběr populárních 

melodií. 

13. 05. „S vorvaněm do Bulharska“ – zábavný pořad s Bobem Kleplem. Večerem 

v Koncertním sále MK provázel Michal Herzán. 

14. 05. 2. beseda o myslivosti s MVDr. Vojtěchem Grézlem a RNDr. Jiřím Zbořilem se pro 

seniory konala v Malém sále Záložny. Na 30 účastníků dostalo informace, kdy probíhá 

myslivecký rok a co se děje v přírodě, což komentoval dr. Zbořil a veterinář dr. Grézl přiblížil 

činnost v nejbližších honitbách, zodpověděl dotazy a podělil se o své zážitky z bohaté 

myslivecké praxe. Zajímavé odpoledne! 

17. 05. Akce MSL a Letopisecké komise RM – 3. procházka litovelským hřbitovem, kterou 

připravila paní Marie Hrubá. Ta poskytla informace o kamenících a kamenické práci a 

komentovanou prohlídku sekce S, kde jsou pochováni mj. první sládek litovelského 

pivovaru Josef Elleder a slavný zápasník Gustav Frištenský. Počasí akci příliš nepřálo, 

pokračování muselo být odložena až na podzim. 

17. 05. 8. ročník zábavné projížďky Litovelským Pomoravím FREE Litovelská jízda. Pod 

heslem „Kdo nesleze vyhraje“ byla zahájena ve 12 hodin v areálu Pivovaru Litovel, start byl 

ve 14 hodin, ale dojezd už se potýkal s deštěm a větrem. V areálu pivovaru byly k dispozici 

adrenalinové atrakce, probíhala hudební produkce a soutěže. Škoda, že pěkné počasí 

nevydrželo, akce si jej zasloužila! 

17. 05. FC GALAXY  LITOVEL uspořádala charitativní akci „Když hudba pomáhá“ ve 

Velkém i Malém sále Záložny, na které vystoupili: LUNETIC, Martin Šafařík, Jarda Plšek (Best 

of Argema a V - rock), ANNDY (Litovel), NOTION DEEPEST (Plumlov), VYPSANÁ FIXA, 

SKYN´HELL (Šternberk) a  RECKLESS DRIVING. 

22. 05. Naši házenkáři zvítězili v 1. lize a postoupili do extraligy házené ČR. 34. zasedání ZML 

v bodu 7 vzalo tuto skutečnost na vědomí a schválilo do rozpočtu města na rok 2014 

částku 300 000 Kč na pokrytí výdajů spojených s účastí v extralize a do rozpočtu 2015 

bude pro tento účel zapracována částka 500 000 Kč.   
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23. 05. 109 kostelů a modliteben otevřelo své brány a lidé si je mohou užít v „Noci kostelů“. 

V celé olomoucké arcidiecézi jich pak bude 213, což je o 16 památek více než loni. U nás 

nejprve proběhla slavnostní mše, poté komentované prohlídky kostela sv. Marka, kaple sv. 

Jiří a kostela sv. Filipa a Jakuba a následoval koncert Smíšeného pěveckého sboru Uničov.  

23. – 24. 05. Probíhají volby do Evropského parlamentu, v nichž bude zvoleno 751 

poslanců, z toho 21 českých. Ti budou zastupovat 508 milionů obyvatel Evropské unie. Naši 

voliči mohou letos vybírat z rekordního počtu 38 stran a hnutí, které mají ve hře 849 

kandidátů. Na jedno křeslo tak připadá přes 40 uchazečů. Vzhledem k silnému 

euroskepticismu našich občanů se očekává se nízká volební účast, kolem 28 – 30 %. Více 

v kapitole Volby do EP.  

24. 05. Autobusový zájezd Muzejní společnosti Litovelska, o.s. na Konicko. Nejprve byly 

navštíven  starý větrný mlýn  v Hačkách, poté s průvodci město Konice. Na zpáteční cestě 

pak další větrný mlýn v Přemyslovicích a na závěr meteorologická stanice v Luké. 

Vzhledem k velkému zájmu je akce opakována ještě další sobotu 31. 5.  

24. 05. Charita Šternberk, středisko Litovel uspořádalo v areálu Charity na ulici Vítězné Den 

rodin. Nejprve byla slavnostně otevřena nově vybavená zahrada Mateřského centra 

Rybička, poté pojmenována 3 morčátka, následovala prohlídka prostor Charity Litovel a 

MC Rybička. V kulturním vystoupení se představil MiniBand - mladí žáci ZUŠ Litovel a pak i 

skupina Střemkoš.  Během celého odpoledne byla dětem k dispozici trampolína a skákací 

hrad, nafukovací balonky, malování na obličej a pro všechny dobroty z udírny, koláče, 

kofola a litovelské pivo. Zdařilá akce! 

25. 05. Tak jako loni ve Stockholmu, tak jako v únoru v Soči! Ani v Minsku se naše hokejová 

reprezentace neprobila k medaili, navzdory postupu do semifinále. Čekání na ni se tak 

minimálně o rok posouvá, avšak na místo, kde by „chutnala“ lépe než jinde – do Prahy a 

Ostravy. Náš tým selhal střelecky, když v semifinále prohrál s Finskem a v zápase o bronz se 

Švédskem, vždy 0:3! 

24. – 25. 05. Voly do Evropského parlamentu provázela rekordně nízká účast, jen 18,20 %. 

Doma tak zůstalo přes 80 % českých voličů a potvrdili svůj dlouhodobý nezájem o EU.  Více 

v kapitole Volby do EP.   

28. 05. První letošní cyklovýlet seniorů měl málem všechno „nové“. Trasa vedla přes Nové 

Zámky, Nové Dvory, Nové Mlýny na Chrám přátelství – Templ a přes Mladeč do 

občerstvovny u sobáčovského  rybníka.  

31. 05. MSL pro velký úspěch opakovala zájezd na Konicko s totožným programem jako 

24. 5.  

31. 05. Černý den olomouckého fotbalu – tradiční klub, kterému fandí řada Litoveláků, po 

remíze 1:1 v Liberci sestoupil po 30 letech z první fotbalové ligy. Ale poslední zápas sezony 

za pád modrých nemůže. Příčin je celá řada a vedení Hanáků se z nich musí poučit, aby 

cesta zpět do ligy byla rychlá a správná. 

31. 05. Západní a severní Čechy zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 29 let. 

Epicentrum bylo na Chebsku, ale záchvěvy cítili lidé v západních i středních Čechách, a 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 22 

dokonce až v Praze. Otřesy měly sílu 4,6 Richterova magnituda, byly v hloubce 8,5 

kilometru severně od obce Nový Kostel a vyrovnaly se dosud nejsilnějšímu českému 

zemětřesení v roce 1985.  Zaznamenány byly prasklé zdi a spadlé komíny, vylekaná zvířata 

i lidé, ale škody jsou malé. 

31. 05. Mezi 8 symbolů regionu zařadila do soutěže „Nej unikát Olomouckého kraje“ 

redakce MF DNES i litovelskou radnici s nejvyšší věží na (řece) Moravě. Tak spolu s Ruční 

papírnou ve Velkých Losinách, muzeem tvarůžků a tvarůžkovou cukrárnou v Lošticích, 

zlatokopeckým skanzenem ve Zlatých Horách či přečerpávací vodní  elektrárnou Dlouhé 

Stráně soutěží o nejoriginálnější unikát kraje. Čáku na vítězství asi nemá, ale alespoň nás 

zviditelnila pro turisty. 

01. 06. Litovelské náměstí dostane nový povrch, lavičky a osvětlení! Dlouho očekávaná 

revitalizace centra města začala – zmizela dlažba na polovině náměstí i zašlý mobiliář. 

Opravy potrvají téměř rok a budou pro řidiče znamenat komplikace v dopravě, 

obchodníci se obávají, že jim stavební ruch ubere zákazníky. Město pro ně ale 

kompenzace nechystá.  Vedení města si od revitalizace slibuje zvýšení atraktivity centra. 

Většinu nákladů 38 milionů korun by měla pokrýt dotace z evropského regionálního 

operačního programu (asi 25 milionů), o zbylou část investice se musí postarat město.  

03. 06. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Telče. Zájem byl obrovský -  

plno. Zážitky neopakovatelné, spokojenost! 

04. 06. Pavel Forst: FOTOGRAFIE – autorská výstava fotografií z let 1973 – 2013 ve Výstavní 

síni MK. Výstava potrvá od 5. do 29. června. 

05. 06. Tři velice směšné, ale lidské divadelní příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic a Já 

jsem Herbert) předvedli ve Velkém sále Záložny pražští umělci – Petr Nárožný, Václav 

Vydra, Eva Janoušková, Libuše Švormová, Naďa Konvalinková a Jiří Ptáčník pod názvem 

„Víš přece, že neslyším, když teče voda“.  

06. 06. Odpolední lidovecká grilovačka – neformální odpoledne u grilu pro členy, příznivce 

a přátele KDU-ČSL se konalo v Hospůdce U Kolmanů v Haňovicích. Přítomni byli též ministr 

zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a MUDr. Alena Šromová – kandidátka do Senátu 

v obvodu 66 Olomouc.   

07. 06. 15. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty, Toulky Litovelským 

Pomoravím, připravil Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Rodičovské sdružení při  ZŠ 

Jungmannova. Trasy pro cyklisty byly vytyčeny na 15, 25, 30 a 45 kilometrů a v celé své 

délce byly vedeny po turisticky značených stezkách nebo cyklotrasách. „Minitoulky – 

Řemesla a profese“ byly součást Dětského dne a na trase si bylo možno vyzkoušet stará 

řemesla – mletí mouky a pečení placek, výrobu mýdla, předení a plstění, praní na valše či 

výrobu a zdobení papíru. Bylo připraveno i bohaté občerstvení v prostorách dvora ZŠ 

Jungmannova a pro cyklisty na trasách. 

07. 06. Za krásného počasí proběhly oslavy významného jubilea – 80 let od založení 

prvního házenkářského klubu v Litovli. Hlavním prvkem programu byl 27. ročník Memoriálu 

Jiřího Dohnálka, který proběhl jako Turnaj generací. Zvlášť byla vyhlášena kategorie 
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starých gard, kde bylo pořadí Tatran Litovel, Iskra Holíč, Unex Uničov. Na oslavy přijal 

pozvání i Mgr. Aleš Pospíšil, prezident Českého svazu házené. Následoval křest knihy „80 let 

házené v Litovli“ autorů Milana Beni, Karla Zmunda a Radovana Šimka a autogramiáda. 

Volnou zábavu doprovodila kapela Dandy Band.  

08. 06. 10. výročí litovelských mažoretek na sokolovně spojené s vystoupením všech skupin 

s hůlkami, miniformace s pom pony a sólová vystoupení na házenkářském hřišti.   

09. 06. Před deseti lety se prohnalo městem ničivé tornádo. Těžko uvěřitelná katastrofa 

způsobila škody za 100 milionů korun. Trvala pouhých 7 minut a po nich zbyla jen spoušť. 

Zpustošena byla asi třetina města, bouře strhla nebo poškodila střechy zhruba 50 domů, 

vyvrátila několik set stromů, nápor větru nevydržely stovky oken. Šlo o zřejmě nejsilnější 

tornádo, které za poslední léta zasáhlo české území a rychlost větru dosahovala až 332 

kilometrů za hodinu. Dodnes ji obyvatelé města nevymazali z paměti, obavy zůstávají. 

11. 06. Římskokatolická farnost Litovel pozvala na mezinárodní výstavu fotografií  Leny 

Jakubčákové, Michala Luczaka a Martina Wágnera „Sen o svobodě“ do kaple sv. Jiří. 

Vernisáž uvedl doc. Jindřich Štreit, hudebně doprovodil SENZAKORD. Výstava potrvá do 

31. 8. 2014. 

13. 06. Tradiční rockový minifestival ve Vísce letos přivítal kapely: Faust (Praha), Exfiles 

(Praha), Shaker C (Olomouc) a The Shooters (Litovel). 

14. 06. 12. HANÁCKÉ BENÁTKY! Akce uspořádaná Městským klubem na hlavní scéně na 

náměstí, v parku Míru a na školním dvoře ZŠ Jungmannova spojená s oslavami 100 let 

výročí zahájení provozu na železniční trati Litovel - Senice na Hané a Litovel předměstí  - 

Mladeč s bohatým doprovodným programem přivítala na 5 000 návštěvníků. Více 

v kapitole Slavnosti. 

14. 06. V rámci slavnosti se uskutečnil v prostorách muzea křest nové knihy s názvem Vodní 

dílo Nečíz. Autorkami jsou Mgr. Lucie Augustinková a Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D., které 

vyučují na Fakultě stavební VŠB TU Ostrava.  

19. 06. HURVÍNEK MEZI OSLY – představení pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ ve Velkém sále 

Záložny. Dopolední představení bylo od 10 hodin, odpoledne od 17 hodin pak 

představení pro veřejnost. 

19. 06. Další večer s Hanáckou ambasádou a Hanáckou mozekou – Přendite si splknót  

v Koncertním sále MK.   

21. 06. Oslavy 90 let litovelské kopané.  

24. 06. Házenkáři si vybojovali právo startu v nejvyšší soutěži, město jim slíbilo podporu 

300 000 korun pro navýšení rozpočtu a posílení mužstva. Znamená to sehnat dva miliony 

korun a dotáhnout rozjednané posily. Náš dres by mohl obléknout i dlouholetý 

reprezentant David Juříček, který před rokem ve francouzském Saint-Raphaël ukončil 

kariéru. Trenérem Tatranu v extralize by měl být Lubomír Krejčíř, který již s mužstvem 

spolupracuje dva roky. 
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25. 06. Pod naším náměstím se skrýval vůbec nejstarší most na Moravě! Po staletí tu čekal 

most přes Nečíz a archeologové ho objevili pod vrstvou hlíny. Stáří tohoto unikátního 

nálezu památkáři zasadili do 15. století. Dosud toto prvenství držel Svatojánský most, který 

je zároveň po tom Karlově v Praze a mostě v Písku třetí nejstarší funkční podobnou 

kamennou stavbou vůbec. 

27. 06. Minifestival živé hudby FOLKOVÉ POMORAVÍ ve vodácké restauraci Loděnice 

zahájili mladí VODNÍCI z Mohelnice, poté vystoupily soubory JARRET a MADALEN.    

28. 06. Přesně před 100 lety se odehrál Sarajevský atentát, kdy Gavrilo Princip zastřelil 

arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho 

ženu Žofii Chotkovou a začala se předehra k 1. světové válce. Mobilizováno bylo 68 

milionů lidí, zabito téměř 10 milionů, zraněno 21 milionů, pohřešováno 7,75 milionu. Jen 

těžko lze vyčíslit úmrtí civilistů zapříčiněná hladem, nemocemi apod. Poučení si lidstvo ale 

nevzalo!  

29. 06. Začíná dekontaminace skládky v Nasobůrkách a práce zde budou trvat do 

listopadu 2015. Zhotovitelem stavby je sdružení Nápravná opatření Litovel – Nasobůrky, 

které tvoří společnosti IES Recykling, a.s., Olomouc, SITA Olomouc, a.s., Praha a Ekosystém, 

spol. s.r.o., Praha.    

04. 07. První akce Hudebních podvečerů na dvorku MK – TRIGON – večer se sametovým 

bigbítem a další večer vystoupila  trash metalová kapela – METALLICA REVIVAL. 

06. 07. Tenistka Petra Kvitová podruhé dobyla Wimbledon a tak jasné finále tam neviděli 

od roku 1983. Za 55 minut vyřídila sebejistou Kanaďanku Justine Bouchardovou 6:3, 6:0. 

Češka tak má druhý grandslamový titul. Kolik jich ještě přidá? 

06. 07. Na věčnost odešel pan Vlastimil Mazánek, který za klávesami varhan v kostele sv. 

Marka strávil téměř 70 let. Jeho život se završil v 88 letech.  

07. 07. S předstihem už vyjely do polí na Hané kombajny a jako první začala sklizeň 

ozimého ječmene. Žně tak začaly zhruba o dva týdny dříve než loni. Jako další z plodin je 

pak na řadě sklizeň řepky. 

11. 07. Další z hudebních podvečerů na dvorku MK představil Hanáckou mozeku a o den 

později se prezentovala rocková kapela VINNÝ STŘIK.  

13. 07. Dvacáté mistrovství světa v kopané v Brazilii skončilo vítězně pro mužstvo Německa, 

které ve finále v prodloužení porazilo Argentinu 1:0. Fotbalisté Německa tak jsou počtvrté 

v historii a po dlouhých 24 letech mistry světa. Bronzové medaile získali Nizozemci. 

Pořadatelská Brazilie nebude na tento šampionát vzpomínat ráda. Domácí výběr, od 

kterého se čekalo zlato, skončil (až) čtvrtý a poslední dva duely prohrál děsivým součtem 

skóre 1:10!  

17. 07. Na ukrajinsko-ruské hranici se zřítil civilní Boeing 777 Malasijských aerolinií za letu 

z Amsterodamu do Kuala Lumpuru. Pravděpodobně byl zasažen protileteckou raketou 

země-vzduch a z 298 lidí na palubě nikdo nepřežil. Rusko a Ukrajina se obviňují vzájemně. 
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Neštěstí může zásadně přepsat situaci ruských separatistů na Ukrajině. Co udělá prezident 

Putin? 

18. 07. Litovelské kulturní léto pokračuje hudebními večery: blues a chanson v podání 

skupiny STŘEMKOŠ a další den rockový večer s kapelou  SVL.   

25. 07. Hudební podvečer na dvorku MK byl tentokrát zaměřen na tradiční jazz a 

vystoupila zde skupina HB BAND, další den pak na folk-rockovém večeru skupina NOACO. 

26. 07. V altánku Smetanových sadů (po mnoho let prázdném) je možno si prohlédnout 

snímky přírody z CHKO Litovelské Pomoraví, které nabídla k prohlédnutí zájemcům 

litovelská rodačka Ivana Kubíčková. Momentky budou k vidění až do konce srpna. 

28. 07. 100. výročí vyhlášení 1. světové války, nazývané též před příchodem té „Druhé“ 

Velká válka. Globální válečný konflikt začal vyhlášením války Rakouska-Uherska Srbsku, 

což vyvolalo řetězovou reakci. Během jednoho měsíce se takřka celá Evropa ocitla ve 

válečném stavu. Během čtyř let bylo mobilizováno až 70 milionů vojáků, z nichž padlo 

nebo zemřelo asi 10 milionů. Čechů padlo odhadem 200 000. Konflikt skončil 11. 11. 1918, 

kdy od 11 hodin dopoledne začalo platit na všech frontách příměří. 

30. 7. – 2. 8. Letní kino – Kinematograf bratří Čadíků připravil pro občany města zdarma 

představení čtyř filmů na náměstí Přemysla Otakara: komedii s prvky trilleru režiséra Jonáše 

Karáska Kandidát; životopisné krimi-drama režiséra Petra Nikolaeva Příběh kmotra; 

hudební komedii režisérky Alice Nellis Revival a romantickou komedii režiséra Jiřího 

Chlumského Martin a Venuše. Vše zajišťoval MK, menší návštěvnost byla způsobena 

rozmary deštivého počasí. 

02. 08. Házenkáře Litovle posílil David Juříček a letos by měl být zřejmě nejzářivější hvězdou 

celé extraligy. Dlouholetý reprezentant a šestinásobný mistr Francie nahlásil návrat 

k házené v dresu našeho extraligového nováčka a zahájil s ním letní přípravu. Házené 

chce pomoci i mimo hřiště, rád by pomohl nastartovat obrodu házené, z níž, podle jeho 

názoru, mizí profesionalita. Uvidíme!?  

09. 08. 10. LITOVELSKÝ OTVÍRÁK znamenal pro pořadatele značné obavy z počasí. 

Nakonec vše vyšlo téměř na jedničku, jen kolem 16. hodiny zahrozila bouře, ale spadlo 

naštěstí jen pár kapek (ne jako v sousedním Šternberku, kde bouře strhávala střechy!). 

Návštěvníků bylo přes 11 000, nabídka 20 druhů piv (vedle klasických piv i nabídka pivních 

speciálů).  Vyčepovalo se 700 sudů piva přesně ze 100 kohoutků. Na třech scénách se 

vystřídala řada kapel v pestrém hudebním programu, byla tu klauniáda pro děti i 

alternativní scéna s taneční hudbou mnoha žánrů. V pravé poledne odstartovali účastníci 

tradičního závodu Free Litovel Bobr Bike a byla i možnost prohlédnout si prostory, kde se 

vaří pivo. Vstupné bylo zdarma, k dispozici pak kyvadlová doprava. Podrobněji viz 

v kapitole Slavnosti. 

15. 08. Archeologové pod dlažbou náměstí Přemysla Otakara II. našli další unikátní objekt. 

O nález snad nejstaršího mostu na Moravě jsme již psali, nyní odkryli základy pranýře, který 

na svém místě stál až do roku 1817. Našly se základy, dřevěné a kamenné, a mezi bloky 
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pískovce byl pak kdysi vsazen sloup, nejspíše taky kamenný. Vše je datováno do raného 

novověku. Více v kapitole O Litovli. 

18. 08. – 29. 11. Výstava – Sluňákov „Místa setkání“ v prostorách TIC při MK v budově 

Záložny nabízí modely F. Skály – Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví, M. 

Šejna – Sluneční hora, M. Fekara – Lesní chrám a kouzelný les a M. Hubáčka – Ohniště 

zlaté spirály, podle kterých vznikají reálná umělecká díla v uvedeném areálu  Sluňákova. 

20. 08. Seniorklub Litovel začal s novou aktivitou – pěší turistikou. První výlet směřoval na 

hanácký Mont Blanc – Velký Kosíř, kam se za krásného počasí vydalo 17 odvážlivců 

včetně psa, pod vedením „horského vůdce“ Mirka Fendrycha. Všem se to líbilo a už 

plánují další výpravu – tentokrát do Petříkova a na Paprsek.     

22. 08. MO KDU-ČSL  pozvala členy, přátele i příznivce strany na setkání s kandidáty do 

komunálních voleb při odpoledním grilování v areálu Charity na ulici Vítězné 1129. 

Grilovaly se klobásy, čepovalo pivo, byly klasické lidovecké koláčky a výborná nálada.  

28. 08. Je to invaze? Rusko vyslalo na Ukrajinu tisíc těžce vyzbrojených vojáků – agresi 

potvrdilo NATO, sešla se Rada bezpečnosti OSN. Začala se nová, zřejmě ještě krvavější 

kapitola válečných snah Ruska o ovládnutí východní Evropy. Může to být předvoj ruských 

sil, které se pokusí Moskvě vybojovat několikasetkilometrový pozemní koridor z Ruska na 

Krym, který je Rusy od jara okupován a anektován?    

30. 08. Ukrajina je „půl kroku od opravdové války s Ruskem“. Česko se k tomu vyslovilo na 

diplomatické zvyklosti dost kategoricky pohotově a nesmlouvavě jako na ohrožení míru a 

stability v celé Evropě.  

31. 08. Krajský přebor v kopané má za sebou první 4 kola podzimní části a Litovel je 

uprostřed tabulky na 9. místě, když získala zatím 5 bodů za 1 výhru, 2 remízy a 1 porážku a 

má skóre 6:4. 

31. 08. Srpen 2014 byl zcela výjimečný, když měl 5 pátků, 5 sobot i 5 nedělí.  To se stane 

jednou za 823 roků! Číňané to nazývají „Kapsou plnou stříbra“.     

01. 09. Poprvé do lavic usedlo v Olomouckém kraji 7 100 dětí, což je zhruba o 400 školáků 

více než loni. Čekaly na ně upravené třídy a na našich ZŠ i slavnostní zahájení.  

03 09. Senioklubu konečně vyšlo počasí na cyklovýlet, když po dvou deštivých dnech 

vysvitlo sluníčko. Ne 12 apoštolů, ale 12 seniorů se vydalo na Nové Zámky, Řimice, 

Sobáčov, protože původně zamýšlená trasa na Haňovice a Novou Ves byla kvůli blátu 

pro kola nezpůsobilá. 

03. 09. „ZE MĚ“ – zajímavý název výstavy slavětínské rodačky Radky Doubravové ve 

Výstavní síni MK. Úvodní slovo přednesla Barbora Chmelinová, hudební doprovod zajistil 

bratr autorky Jan Doubrava a výstavu zahájil místostarosta města pan Petr Šrůtek. Výstava 

potrvá do 27. 9. 2014. 

04. 09. Pak že se u nás nic neděje! Celkem 18 litrů slivovice a k tomu svářečku na plasty, 

úhlovou brusku a dva hasáky ukradl zloděj, který se vloupal do sklepa jednoho z domů na 
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ulici Karla Sedláka. Majiteli ještě stačil poničit jízdní kolo a způsobená škoda tak byla 20 000 

Kč.   

5. – 6. 09. V Nasobůrkách uspořádal Český svaz chovatelů, krajské sdružení Olomouckého 

kraje, Okresní organizace Olomouc XXIV. Celostátní výstavu mladých králíků a VI. 

Celostátní výstavu mladé drůbeže pořádanou pod záštitou KÚ Olomouckého kraje a 

Ministra zemědělství ČR. Vstupné bylo 50 Kč, děti do 12 let zdarma. 

05. 09. Ve Velkém sále Záložny byl zahájen kurz tanečních hodin pro mládež od 18 hodin a 

od 20.15 hod. pro dospělé pod vedením zkušených tanečních mistrů manželů 

Coufalových z Olomouce. Kurz pro mládež byl, tak jako vždy, plně obsazen. 

06. 09. Litovel v televizi! Tahákem extraligy házené se stal zápas nováčka – Tatranu Litovel 

proti tradičnímu účastníkovi a nejslavnějšímu českému klubu Dukle Praha. Naši se před 

televizními kamerami neztratili. V poločase sice prohrávali o 5 gólů, nakonec jim ale 

vítězství uniklo o jediný gól – 22:23!    

6. – 7. 09. ZO Českého svazu zahrádkářů Litovel ve spolupráci se ZO Českého svazu včelařů 

uspořádaly v klubovně ČSZ na Sušilově ulici výstavu zeleniny, ovoce a květin. Letos se 

předváděly i výrobky z medu a k vidění byly i melouny a obrovské, snad 10kilové, zelí od 

pana předsedy ZO ČSZ  Machaly. 

08. 09. Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO s 25,5 % hlasů před ČSSD s 17 %. Do 

sněmovny by se dostaly všechny strany, které v ní mají zastoupení od loňských 

předčasných voleb, tedy také KSČM (13,5 %), TOP 09 (11,5 %), ODS (6,5 %), lidovci (5,5 %) i 

Okamurův Úsvit (5 %). Proti začátku července si ANO pohoršilo o citelných 5,5 %, ČSSD 

zastavila pokles preferencí. 

08. 09. V Hospodářských novinách, části Panorama v článku Kde se dobře žije je uvedeno 

mezi městy Vodňany, Břeclav, Lysá nad Labem, Moravská Třebová a Železný Brod i město 

Litovel a jako prioritní je mimo jiné uváděna dobře dostupná lékařská péče. Takže se o nás 

ví!  

09. 09. Po úspěchu pěšího výletu na Velký Kosíř se senioři vydali na horskou túru na 

Paprsek. Počasí se umoudřilo a nespadla ani kapka a tak 16 účastníků zažilo nejen 

příjemné ovzduší Jeseníků, ale všichni si nasbírali i spoustu hub.   

09. 09. První koncert cyklu KPH přivítal asi nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti – 

Ivana Ženatého. V sólovém houslovém recitálu zazněly skladby Heiricha Ignaze Franze von 

Bibera, Bély Bartóka, Johanna Sebastiana Bacha, Eugéne Ysaye a Niccola Paganiniho.  

Brilantní výkon ocenilo na 60 posluchačů potleskem ve stoje.  

09. 09. V TIC bylo slavnostně pokřtěno DVD „Litovelsko – hanácké ráj. Vydejte se za 

příběhy“. Mezi hosty byl hejtman Ing. Jiří Rozbořil, autoři hudby a textu – členové skupiny 

Stracené ráj, starostové obcí Mikroregionu Litovelsko, vedení města a členové Rady města 

Litovle. Úvodní slovo přednesl starosta města Ing. Zdeněk Potužák, který spolu s hejtmanem 

a autory pokřtil DVD pivem Gustav. Pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení. 
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09. 09. To je senzace! Fotbalová kvalifikace o mistrovství Evropy 2013 nemohla začít lépe. 

Podceňovaní Češi, kteří pod novým trenérem Vrbou ještě nevyhráli, porazili Nizozemsko, 

bronzový tým ze světového šampionátu, 2:1! 

10. 09. I litovelští fotbalisté se tuží – po 6. kole krajského přeboru mají 8 bodů a skóre si 

vylepšili vítězstvím nad Hněvotínem 5:1 na celkových 12:7. 

11. 09. Zase jsme v „černé kronice“: na 17 000 korun vyčíslila škodu žena, která nechala 

v prodejně Penny na Uničovské ulici volně odloženou kabelku. Neznámý zloděj ji ukradl i 

s obsahem – peněženkou, doklady, penězi a platebními kartami. Z těch navíc vzápětí 

vybral peníze (asi díky poznamenanému PIN!?). Hrozí mu až dva roky vězení (pokud ho 

ovšem chytí!?). 

12. 09. Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Olomoucký kraj pozvali 

občany Litovle a okolí do Domu přírody Litovelského Pomoraví na Šargouně, kde jim vše 

předvedl a vysvětlil ředitel S CHKO LP Ing. Michal Servus. Následně mohli debatovat o 

otázkách Evropské unie s poslankyní Evropského parlamentu za KDU-ČSL  Michaelou 

Šojdrovou. Účast kolem 50 zájemců, kteří obdrželi malé dárky a občerstvení.  

14. 09. Muzejní společnost Litovelska, o. s. připravila cykloprojížďku novozámeckým 

areálem s průvodkyní Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D., zahradní architektkou Národního 

památkového ústavu.  

17. 09. Seniorklub Litovel připravil besedu s MUDr. Alenou Šromovou na téma chování 

v kritických zdravotních situacích pod názvem „Co kdyby…“, doplněnou o informace o 

sebeobraně seniorů, které vysvětlil a názorně předvedl Mgr. Richard Kozák z Combat 

Elements, o. s. Olomouc. Účast 42 seniorů. 

18. 09. 75. zasedání Rady města Litovle bylo slavnostní s předáním ocenění a finanční 

odměny úspěšným reprezentantům ve vodáckém sportu Michalu Šmoldasovi a Karlu 

Šotolovi za medailové umístění na Mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě 

v Bosně.  

18. 09. MO KDU-ČSL uspořádala v Regiokavárně Ječmínek seznámení s kandidáty do 

komunálních voleb a kandidátkou do Senátu ČR MUDr. Alenou Šromovou spojené 

s promítnutím DVD Hanácké ráj, představením volebního programu, harmonikou a kytarou 

i malým občerstvením. 

19. 09. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Klášterního Hradiska a 

Arcibiskupského paláce v Olomouci. Součástí byla i procházka Bezručovými sady, 

Michalským Výpadem a návštěvou Korunní pevnůstky. Spokojeno bylo 52 účastníků, 

kterým navíc přálo krásné skoro letní počasí. 

19. 09. Další, tentokrát netradiční koncert KPH v kapli sv. Jiří „Zbojníkova modlitba – příběh 

pastiera Matúša v piesňach slovenského ľudu“. Marian Plavec předvedl hru na fujaru, 

bačovskou trúbu, píšťaly, drumble, ústné harmoniky v hudebním pořadu s fotoprojekcí a 

mluveným slovem. Velmi zajímavé a dojemné!  
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20. 09. Předvolební program si připravila MO ČSSD v parku Míru s atrakcemi, občerstvením, 

představením kandidátů do komunálních voleb i kandidátem do Senátu ČR Ing. Karlem 

Korytářem. Pěkné počasí, návštěva kolem 300 zájemců, hlavně rodiny s dětmi. 

20. 09. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce s Agenturou ochrany 

přírody uspořádalo „Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví aneb Ořechový den“ 

v Horce nad Moravou, jehož součástí bylo otevření Informačního střediska CHKO Litovelské 

Pomoraví – Šargoun s expozicí o včelařství a promítáním 3D filmu o Litovelském Pomoraví. 

20. 09. Muzejní společnost Litovelska, o.s. připravila autobusový zájezd do Mladějova  a 

České Třebové za poznáním historie dopravy. Součástí byla projížďka parním vlakem po 

Mladějovské úzkokolejné dráze i návštěva Průmyslového muzea tamtéž. Účast 15 

zájemců. 

21. 09. Radostný i smutný víkend litovelských sportovců: bláznivý večer zažili naši házenkáři 

v duelu s Karvinou v extralize házené, když 4 vteřiny před koncem utkání Jakub Schmalz 

vyrovnal na 27:27 a Litovel získala první extraligový bod. „ V závěru jsme byli šťastnější, ale 

bod byl rozhodně zasloužený,“ zdůraznil trenér Tatranu Lubomír Krejčíř. Zato naši fotbalisté 

v krajském přeboru v 8. kole dostali doma „nakládačku“ od Šumperka 0:4 a jsou teď na 

10. místě s 9 body. 

22. 09. Ve Velkém sále Záložny byl zahájen kurz Fitness latino pro ženy. Po osm pondělních 

večerů se budou ženy učit latinsko-americkým tancům pod vedením zkušených lektorů 

z Taneční školy manželů Coufalových z Olomouce.  

25. 09. Hanácká ambasáda připravila další pořad „Přendite si splknót“, tentokrát 

s podtitulem: Přendite e ze sósedama, ať je nás vic! Probereme fšecko možny! 

S doprovodem Hanácké  mozeke vše proběhlo v Koncertním sále MK. 

26. 09. I strana ANO si připravila setkání s voliči před komunálními volbami – za přítomnosti 

předsedy strany Andreje Babiše před marketem Albert se opět rozdávaly sliby i koblihy. 

27. 09. Sedmiletý boj o 30 korun skončil – poplatky se ruší. Takové emoce před sedmi lety 

vzbudily, nyní je poslanci zrušili skoro potichu. Poplatky za recept a za ošetření u lékaře se 

od 1. 1. 2015 ruší, dál zůstává jen 90korunový poplatek za návštěvu lékařské pohotovosti.     

01. 10. Vernisáž výstavy olejomaleb „Harmonie“ skladatele, spisovatele a malíře Richarda 

Pachmana a výšivek Richelieu paní Evy Čížkové ve Výstavní síni MK byla spojena 

s autorovým hudebním vystoupením. Výstava potrvá do 31. 10. 2014. 

02. 10. Sonda na radnicích středně velkých měst (mezi 10 až 50 tisíci obyvatel, kterých je u 

nás 111 a žije v nich každý pátý obyvatel ČR) týden před komunálními volbami o tom, co 

města dělají pro spokojenost svých obyvatel, dopadla pro naše město mimořádně 

úspěšně. Litovel skončila s 19 body na 25. místě s následujícím komentářem: „Nejmenší 

z hodnocených měst čile investuje: do kanalizace, vodáckého kempu, koupaliště či nové 

galerie. Má však vyšší dluh.“ Starosta města Ing. Zdeněk Potužák komentuje takto: 

„Otevřeli jsme cyklostezky, významná byla rekonstrukce koupaliště. O naši průmyslovou 

zónu projevil vážný zájem investor z Německa, to by byl další plusový bod pro 

zaměstnanost. Máme hodně firem, které dávají lidem práci.“  
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03. 10. Vernisáž výstavy sběratele Jiřího Mládka „Legendární stavebnice MERKUR“ ve 

Výstavním sále Muzea Litovel. Zajímavá výstava potrvá do 1. 2. 2015. 

03. 10. Seniroklub Litovel pod patronací Města Litovel u příležitosti mezinárodního dne 

seniorů pozval své členy i ostatní seniory na představení Divadelního odboru Sokola Litovel 

SOS (Spurníkův ochotnický soubor Sokola Litovel) hry Michala Schmalze „Co vám kdo 

dá?“ v sále sokolovny. Účast 130 diváků, velký úspěch ochotnického souboru! 

04. 10. 20. ročník BOBR CUPu se konal za příjemného podzimního počasí za rekordní účasti 

256 tříčlenných štafet, které odstartovaly přesně ve 12 hodin od Loděnice. Vítězem se stal 

tým Trek – běžec Pavel Kubričan, biker Jan Škarnitzl a kajakář Karel Slepica. Došlo i k 

historicky prvnímu škrtání ve výsledkové listině, když kvůli přetržené pásce část cyklistů 

vyjela z trati. Trojice cyklistů si trať zkrátila a dostala dvouminutovou penalizaci. Více 

v kapitole Slavnosti.  

08. 10. Seniorklub Litovel získal pro přednášku skutečnou kapacitu – Mgr. Jarmilu 

Podhornou, odbornici na gemmoterapii (medicína léčící výtažky z pupenů).  Ta do 

Malého sálu Záložny přilákala na 60 zájemců, především žen. Po přednášce a 

zodpovězení dotazů poskytla zájemcům možnost odborné konzultace a k dispozici byly i 

přípravky její firmy Naděje z Brodku u Konice. Velmi prospěšná a úspěšná akce! 

08. 10. V rámci 14. týdne knihoven pozvala Městská knihovna na přednášku Lenky 

Kohlové, která v rámci mise EUROSOHA v roce 2012 pracovala jako dobrovolník v Keni, 

kde se věnovala mapování a rozšiřování open-source technologií. Hovořila o pobytu ve 

městě Molo, mapování kolem města  Marigatu, návštěvě Nairobi, Mombasy a řady 

národních parků. Zajímavé!   

08. 10. Ve Velkém sále Záložny bylo pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ včetně veřejnosti uvedeno 

divadelní představení hry Princezna se zlatou hvězdou. 

09. 10. Divadlo Radka Brzobohatého uvedlo ve Velkém sále Záložny divadelní hru Hany 

Gregorové „Tančírna“ v podání Karla Hábla, Jana Révaie, Petra Vágnera, Petra Olivy, 

Hany Gregorové, Dagmar Čárové a dalších. Divadelní představení mělo neobyčejný 

úspěch. 

10. – 11. 10. V 1. kole voleb do Senátu ČR se v obvodu č. 66 Olomouc, zúčastnilo 37,56 % 

voličů a do 2. kola postoupili Jan Zahradníček z hnutí ANO 2011 (25,34 %) a Alena 

Šromová z KDU-ČSL s podporou Strany zelených (25,05 %). Více v samostatné kapitole 

Senátní volby 2014. 

10. – 11. 10. Ve volbách do obecních zastupitelstev v Litovli bojovalo 8 subjektů v 1 

volebním obvodu v 17 okrscích. V seznamech bylo zapsáno 8 134 voličů, bylo vydáno 

3 179 obálek, odevzdáno 3 172, platných hlasů bylo 67 497 a volební účast 39,08 %. Více 

v samostatné kapitole Komunální volby 2014. 

10. 10. V Malém i Velkém sále Záložny proběhla Prodloužená tanečního kurzu pro 

začátečníky, kde kurzisté předvedli, co vše se zatím v tanečních naučili.  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 31 

14. 10. Beseda České obchodní inspekce zaměřená na ochranu a prevenci spotřebitelů 

před praktikami prodejců v oblasti předváděcích akcí v Koncertním sále MK byla 

pojmenována „Předváděcí akce – STOP!“ Snad už se nikdo nedá nachytat? Bohužel, 

návštěva velmi slabá! 

15. 10. Populární televizní pořad „PARTIČKA“ se prezentoval ve Velkém sále Záložny jako 

improvizovaná show, ve které účinkovali komici Suchánek, Sokol, Genzer, Chmela, Dang 

a Čurko. Pro některé senzace, pro jiné zábava až na hraně, mnohé asi odradilo vstupné 

430 Kč? Přesto bylo vyprodáno!       

17. – 18. 10. 2. kolo senátních voleb skončilo vítězně pro naši občanku MUDr. Alenu 

Šromovou (KDU-ČSL), která získala 53,87 % hlasů a porazila Jana Zahradníčka (ANO 2011). 

Získala 8 194 hlasů, protikandidát měl o 1 179 hlasů méně. K urnám ovšem přišlo jen 13,6 % 

voličů! Více v kapitole Senátní volby 2014.  

18. 10. Muzejní společnost Litovelska. o. s. a Letopisecká komise RM připravily 4. procházku 

hřbitovem v Chořelicích, kterou vedla paní Marie Hrubá. V úvodu seznámila 38 účastníků 

se sakrálními stavbami (Boží muka) a poté je informovala o hrobech v jedné ze sekcí 

hřbitova.   

20. 10. Na koncertě v krásném prostředí Mladečských jeskyní v pořadu „Harfa a múzy“ 

vystoupily Jana Šelle (zpěv) a Anastasia Stambolidu Tomečková (harfa). Zazněly skladby 

C. Debussyho, C. Saint-Saënse, G. Carrisimiho, L. Koželuha, F. Drdy, W. A. Mozarta, G. 

Masseneta, A. Dvořáka, J. Brahmse a L. Bernsteina. Generálním sponzorem byla Vápenka 

Vitoul, s.r.o., pořadatelem MK. 

22. 10. Vzhledem ke špatnému počasí se nemohla uskutečnit akce Seniorklubu – 

Procházka podzimní Litovlí. Účastníci ale nepřišli zkrátka. Besedovali s vedoucím Odboru 

životního prostředí MěÚ Litovel Ing. Pavlem Kurfürstem a radním, pověřeným ochranou 

životního prostředí MVDr. Vojtěchem Grézlem na toto téma v zasedací místnosti MěÚ na 

Havlíčkově ulici. 

26. 10. Ve tři hodiny skončil letní čas a ručičky hodin jsme posunuli o hodinu zpět.  Na letní 

čas Evropa znovu přejde v neděli 29. března 2015.  

28. 10. Státní svátek – připomínka 96. výročí vzniku Československé republiky. Prezident 

republiky Miloš Zeman vyznamenal ve Vladislavském sále Pražského hradu 33 osobností. Ta 

nejvyšší vyznamenání obdrželi mimo jiné sir Nicholas Winton, 105letý Brit, který v roce 1939 

zachránil 669 židovských dětí a britský ministerský předseda Winston Churchill, vítěz nad 

nacisty. 

29. 10. V kapli sv. Jiří se konal Podzimní koncert k výročí republiky. Zahájen byl koncertem 

domácích interpretů – žáků a pedagogů ZUŠ Litovel – Ireny Frélichové, Nikoly Vařekové a 

Martiny Krajcové za doprovodu Viktora Korduliaka, Jiřího Kováře a Hany Kaštanové. 

Ocenění „Osobnost města Litovle“ pak převzali:  Vlasta Machalová, Vlastimil Nedoma, Jiří 

Hrozek, Vratislav Spurný, František Navrátil a Jaromír Hlavinka. Více v kapitole Galerie 

úspěšných.       
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03. 11. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Litovle zvolilo starostou města na období let 

2014 – 2018 Ing. Zdeňka Potužáka (SNK Litovel). Uvolněným místostarostou Viktora Kohouta 

(SNK Litovel) a členy Rady města Litovel. Více v kapitole Komunální volby 2014. 

04. 11. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se potýká s jezdci na čtyřkolkách. 

Stroje v zakázaných místech ničí louky, ohrožují vzácné živočichy a dokonce i kolemjdoucí 

lidi. Nejvíce řádí na Komárově ve směru k národní přírodní rezervaci Vrapač. Zatím se 

žádného chytit nepodařilo, a tak ochranáři už zapojili policii a vyzývají obyvatele, aby jim 

pomohli jezdce chytit.     

05.11. Vernisáž výstavy Jany Motlové ve Výstavní síni MK představila její rozsáhlou tvorbu – 

obrazy, lavírované kresby, malované hedvábí, keramiku a také ilustrace knížek Jarmily 

Cholinské a Petra Lindušky. Vernisáž otevřel starosta města, který poděkoval panu Petru 

Šrůtkovi, jenž po 12 let vernisáže uváděl, poděkování zaznělo i od ředitelky MK a všech 

zúčastněných. Tentokrát autorku představila redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová. Výstava 

potrvá do 29. 11. 2014. 

05. 11. Ve Velkém sále Záložny se představila skupina IN FLAGRANTI, elektronické trio hrající 

ve stylu Vanessy Mae a jako host vystoupil Josef Vojtek, který zazpíval známé muzikálové 

písně.  

06. 11. Na 1. schůzi Rady města Litovel byly ustaveny jednotlivé komise: bytová komise (V. 

Kohout); Komise sociálně právní ochrany dětí (MUDr. A. Šromová); Komise prevence 

kriminality a BESIP (Ing. L. Zavadilová); Letopisecká komise (PhDr. J. Hubáček); Komise 

školství, kultury a SPOZ (Bc. Z. Jančí); Komise Fondu rozvoje bydlení (V. Kohout). 

Z Povodňové komise byli uvolněni pan Petr Šrůtek a Bc. Libor Navrátil a kooptováni Viktor 

Kohout a npor. Ing. Martin Benešl.  

06. 11. 3. setkání s Jiřím Hrozkem – akce Seniorklubu Litovel v Malém sále Záložny. 

Promítnuto bylo 5 klipů ze zájezdů seniorů, záznam vystoupení skupiny Novoveské 

šťabajzny z roku 2013 a dva snímky z pobytu u moře v Černé Hoře a Chorvatsku. Pro 38 

účastníků příjemný podzimní podvečer. 

8. 11. Na Narozeninové hody Pivovaru Litovel se naprosto nevyvedlo počasí. Mžilo, mrholilo 

a chvílemi i vydatně pršelo na farmářské trhy i bohatý program oslav, jehož hlavní 

hvězdou byl František Nedvěd se skupinou Tiebreak. Více v kapitole Slavnosti. 

09. 11. DDM Litovel připravil přehlídku tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disco 

dance a dance mix i cvičení s hudbou pro všechny diváky ve Velkém sále Záložny. 

09. 11. Český tenis zažívá mimořádné časy, které nemusí jen tak brzy skončit. Ženská 

reprezentace potřetí za čtyři roky ovládla týmovou soutěž Fed Cup. Ve  finále zdolala 

Německo a hlavní zásluhu na tom měla Petra Kvitová, která získala dva body a další 

přidala Lucie Šafářová. Celkově tenistky vybojovaly ve Fed Cupu osmý triumf, z toho 

potřetí pro samostatné Česko. 

12. 11. Divadelní komedie v podání Divadla Kalich „Bez předsudků“ přivedla na jeviště 

Velkého sálu Záložny Janu Paulovou a Pavla Zedníčka, kteří představili příběh dvou přátel, 

kteří musí strávit společnou noc v jednom motelovém pokoji.  Úspěšná inscenace! 
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12. 11. Obrovský úspěch litovelského pivovaru: za světlý ležák Litovel – Premium získal 

zlatou evropskou pivní hvězdu! 

13. 11. V atraktivním prostředí varny litovelského pivovaru se představila v rámci KPH 

zajímavá čtveřice klarinetistek souboru CANTARINA CLARINETE – Věra Kestřánková 

(basklarinet), Hana Tauchmanová, Jana Lahodná a Jana Černohouzová (klarinety). 

Zazněly úpravy nejznámějších světových a českých skladeb (Bizet, Purcell, Dvořák, Bartók, 

Brahms, Thompson, Ježek, Warren, Chačaturjan, Joplin, Mancini, Strauss, Bernstein). Hojná 

návštěva a příjemný hudební zážitek! 

14. 11. GJO uspořádalo shromáždění u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a 

demokracii spojené se vzpomínkou na události 17. listopadu 1939 a 1989 a položením 

květin k pomníku MUDr. Jana Opletala, absolventa litovelského gymnázia. Současně byla 

v aule otevřena výstava fotografií Jindřicha Buxbauma „Ješiva – židovská škola dnes“, 

kterou  zahájil  prof. Mgr. Jindřich Štreit) a studentská výstava „Spolky na Litovelsku“ ve 

spolupráci s Místní akční skupinou Moravská cesta.   

15. 11. Ve Velkém sále Záložny proběhla Závěrečná kolona tanečního kurzu pro 

začátečníky.  

17. 11. Uplynulo čtvrt století od Listopadu 1989, vzpomínkové akce se konají po celé 

republice.  Někde se ovšem místo vzpomínky na sametovou revoluci stal 17. listopad 2014 

dnem velkého protestu proti prezidentu Zemanovi. Na Albertově ho tisíce lidí se 

symbolickými červenými kartami nad hlavou vypískaly a požadovaly jeho odstoupení za 

excesy z posledních dnů.  Lidé jej při projevu překřikovali a skandovali: „Zemane, odstup!“ 

a na pódium se snesla sprška vajíček. Vše před zraky čtveřice středoevropských hlav států 

a německého prezidenta Joachima Gaucka – mezinárodní ostuda! 

19. 11. Diashow rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani „Keňa & gorily“ o 

krásách afrického kontinentu na fotografiích a videích s poutavým komentářem byla ve 

Velkém sále Záložny pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ, večer pak pro veřejnost. 

21. 11. „Sindibád mořeplavec“ – divadelní představení pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ včetně 

veřejnosti ve Velkém sále Záložny.  

26. 11. Seniorklub Litovel pozval seniory a příznivce sportu na besedu k 80 letům litovelské 

házené do Malého sálu Záložny. Besedovat přišli ti nejpovolanější, autoři publikace 

k tomuto výročí: Milan Beňa, který byl tajemníkem oddílu 55 let, Ing. Karel Zmund, 

donedávna předseda oddílu, činný v házené po 35 let a Mgr. Radovan Šimek, nynější 

tajemník a kronikář. Pečlivě připravená a dokumenty doprovázená beseda měla velký 

ohlas! 

28. 11. Pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc. přednosty dětské kliniky v Olomouci 

a sdružení Šance Olomouc, o.p.s. se konal prodej vánoční hvězdy ve vestibulu MK. 

Zakoupením se pomohlo těžce nemocným dětem, když výtěžek z prodeje byl věnován 

Dětskému hemato-onkologickému oddělení FN v Olomouci. 
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28. 11. V 15.30 hod. byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na náměstí Přemysla Otakara. 

V programu vystoupili Dětský pěvecký sbor Benjamínek z MŠ Gemerská, DPS Mládí ze ZŠ 

Vítězná a PS SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové, Ph. D. Připravena byla Ježíškova 

pošta i vánoční punč, vstup byl volný.  

29. 11. Adventní tvoření ve Velkém sále Záložny pod vedením zkušené floristky 

z Olomouce. Bylo možno vytvořit vánoční a adventní dekorace. V ceně 100 Kč byl vstup a 

základní materiál, přízdoby dle výběru bylo možno si přikoupit na místě. 

30. 11. Seniorklub Litovel připravil autobusový zájezd do MDO na hru bratří Mrštíků 

„Maryša“.  Příznivý ohlas.  

1. a 2. 12.  Největší ledový kolaps za posledních 30 let! Celé Česko sevřela ledová krusta – 

zkolabovala silniční i železniční doprava, ve městech nejezdily tramvaje. Ve vlacích zůstaly 

uvězněny tisíce pasažérů, led lámal stromy a větve, vypínal elektřinu. V okresech Prostějov 

a Přerov byl vyhlášen kalamitní stav, hasiči vyjížděli více než ke třem stovkám zásahů. Více 

viz v kapitole Počasí. 

04. 12. Seniorklub Litovel připravil již tradiční setkání s představiteli města a vedoucími 

spolupracujících organizací do Koncertního sálu MK. V oficiální části byli účastníci 

seznámeni s činností klubu v roce 2014, promluvili hosté, včetně starosty města Ing. Zdeňka 

Potužáka a zástupce Krajské rady seniorů Ing. Jiřího Hambálka. Kulturní vystoupení zajistily 

Novoveské šťabajzny. Přijeli i hosté z klubů seniorů z Choliny a Pňovic, takže se nakonec 

sešlo na 110 lidí. Při muzice k tanci i poslechu se všichni dobře bavili a chválil si i chutné a 

bohaté občerstvení. 

05. 12. VIII. slet Mikulášů, čertů a andělů na náměstí Přemysla Otakara byl kromě tradičního 

programu – soutěže o nejlepší masky pro děti i dospělé, provázen hudebním vystoupením 

Pavla Nováka ml. s nejznámějšími hity jeho otce, hudebně naučným pořadem pro děti, 

plným čertovských písniček „Od čerta k Ježíškovi“ a vystoupením dramatického kroužku 

Rolnička dětí ze ZŠ Jungmannova. Provádělo se zapisování hříchů u Lucifera a fungovala 

Ježíškova pošta i s Mikulášem, voněl vánoční punč a i připravené občerstvení. Vstup byl 

volný.     

8. – 17. 12. V prostorách TIC Litovel je instalována výstava Studia ATELIÉR – prodejní výstava 

litovelských výtvarníků pod patronací Městského klubu a TIC Litovel. 

08. 12. Přednáška cestovatele Vladislava Habermana „Od Inků k ostrovům muškátových 

oříšků“ o cestování na vlastní pěst z And do ráje v Karibiku v Malém sále Záložny.   

8. – 17. 12. MK ve spolupráci s DDM Litovel uspořádal Prodejní vánoční výstavu ve Výstavní 

síni MK s prodejem vánočních ozdob, dekorací a ručních výrobků spojenou s výstavkou 

dětských prací. 

09. 12. Adventní koncert ZUŠ Litovel v Koncertním sále MK.  

12. 12. V rámci Prodejní vánoční výstavy se koná Ježíškova dílna, kde si děti mohou přijít 

vyrobit vánoční přání, věnečky a další ozdoby.  
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12. 12. Na náměstí Přemysla Otakara se konaly Farmářské trhy s možností nákupu zdravých 

potravin – výrobků od místních farmářů. Součástí akce bylo psaní přání Ježíškovi, 

vypouštění balonků s přáním Ježíškovi pod vedením herce Václava Vydry  (s pokusem o 

celorepublikový rekord v této disciplíně) a koncertem folk-rockové kapely A.M.ÚLET a 

skupiny ADDAMS FAMILY – rodinné kapely z Moravičan s pásmem vánočně adventních 

písní.  

13. 12. Pěvecký kroužek při Husově sboru KOLEDNÍCI vystoupil v hudebně-literárním pořadu 

připraveném Vlastimilem Nedomou „Vzdávejme Pánu chválení“. Účinkovali. Miloš 

Tomášek (tenor), Jitka Soldánová (el. varhany), Vlastimil Nedoma (housle), Lucie Haltofová 

(aktuální text) a Jana Hlavinková (průvodní slovo).  

14. 12. Nedělní program koncertu „Barokní Vánoce“ v kostele sv. Marka vyplnily: 

SENZAKORD Litovel, Collegium Musicum Mohelnice – komorní smyčcový orchestr, Monika 

Kaštanová (soprán), Petra Charlote Savaskan (alt). Řídili Monika Kaštanová a Milan 

Plodek. Barokní hudba spolu s prostředím kostela vytvořila nezapomenutelnou vánoční 

atmosféru.  

16. 12. Seniorklub Litovel uspořádal zájezd do Moravského divadla Olomouc na operetu 

Rudolfa Frimla „Rose Marie“ pro 55 zájemců. Senioři měli možnost nasát atmosféru 

předvánočního Horního náměstí, zazvonit si pro štěstí i ochutnat některý z nepřeberné 

nabídky vánočních punčů. Samo představení vyznělo k plné spokojenosti diváků.  

17. 12. Seniorklub Litovel pozval do jídelny DPS zájemce o informace o dostupných 

prostředcích čínské přírodní medicíny, které dodal pan Ing. Milan Čech. Doporučil 

především kustovnici čínskou  - goji (prý zázračnou!?), prostředky na posílení imunity a 

přiblížil metody masáží podle Borise Tichanovského. Pro zájemce je ochoten zorganizovat 

seminář.  

17. 12. Vánoční koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ Vítězná pod vedením Ivety 

Navrátilové v Koncertním sále MK.  

19. 12. Po krátké nemoci zemřela náhle členka Letopisecké komise a bývalá vedoucí 

Muzea Litovel paní Ladislava Kolpaková (Doleželová) ve věku 70 let. 

19. 12. Rusko na mizině! Oslabený rubl, strach ze znehodnocení úspor a hrozba rostoucích 

cen žene Rusy do obchodů – hlad je po jakémkoli zboží. Rubl od začátku roku ztratil 

polovinu své hodnoty i v důsledku propadu cen ropy i Putinovy politiky. Ruská měnová 

krize může sice českým firmám krátkodobě pomoci k vyšším prodejům, dlouhodobě však 

export na Východ ochromí.  

20. 12. Další z vánočních koncertů, také v kostele sv. Marka. Vystoupil smíšený pěvecký 

sbor KANTIKA za vedení sbormistryně Ireny Blektové.       

24. 12. Letošní Ježíšek byl bohatší než v minulém roce. Třetina Čechů utratila za dárky více 

než pět tisíc korun, zatímco loni jich tuto hranici překročilo pouze 26 %. Nejvíce při 

nakupování ožila střední třída a tradičně největším šlágrem byla elektronika, kosmetika a 

oblečení. Hitem letošních Vánoc jsou především mobilní telefony, tablety, počítače, 

notebooky a malé domácí spotřebiče (kávovary, kuchyňské roboty). 
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25. 12. Klasickým pohlednicím s vánočním přáním už asi odzvonilo – v Česku odešlo na 

Štědrý den přes sedmdesát milionů  SMS, asi poloviční množství bylo e-mailů. Jo, jiná doba, 

jiný mrav! 

26. 12. V prostorách Muzea Litovel se konal již jubilejní X. ročník tradičních Oživlých řemesel 

pořádaných KIRRI o. s., MSL, o. s. a Muzeem Litovel. Příjemně prožité sváteční odpoledne 

překonalo i rekord v návštěvnosti -  na akci bylo kolem 350 návštěvníků, několik desítek 

dětí do 6 let (zdarma), 40 účinkujících a pořadatelů. Nálada byla výborná. Více v kapitole 

o MSL.  

27. 12. Jedna dobrá zpráva ke konci roku pro obyvatele Olomouckého kraje: v roce 2015 

nebudete většinou muset sáhnout do peněženek hlouběji než letos. Jen voda mírně 

podraží, ostatní poplatky by měly růst minimálně, některé dokonce zlevní.    

29. 12. Lepší ekonomické vyhlídky, úspěchy sportovců, čtvrtstoletí svobody, ale i fakt, že 

kdysi mocný lobbista Roman Janoušek neunikl trestu za útok na ženu, zlepšily Čechům 

náladu. Do nového roku tak vstupují mnohem optimističtěji než dříve. 

31. 12. Rok končí a v Litovli je klid a mír, jen půlnoční ohňostroj jej poněkud narušil. 2014tý 

byl pro město i jeho obyvatele úspěšný a žádná z kalamit ani tragédií jej z běžného života 

nijak podstatně nevykolejila. Tak, díky za něj! 

 

03. VÝROČÍ  

 

800 let 

Když se Olomouc stala sídlem přemyslovských knížat, vzniklo několik cest do Prahy. 

Na těchto cestách a jejich křižovatkách pak se souhlasem panovníka vznikala stálá sídliště 

a rozvíjela pravidelná obchodní činnost, zejména trhy potravin, dovážených z okolí. 

Pracovníci Památkového ústavu v Olomouci Pavel Šlézar a Karel Faltýnek prováděli 

v letech 2002 – 2004 archeologický průzkum v oblasti Starého města a nalezli doklady 

osídlení v místech dnešní Zahradní ulice. Toto sídliště spadá do doby konce 12. a začátku 

13. století. Podle nálezů mělo sídliště spíše charakter města, nález množství železné strusky 

v zásypech a stopy hutnictví svědčí o tom, že se zde zpracovávalo železo. Podle rozboru 

archeologů jedli ořechy, jablka, broskve, slívy, borůvky, pěstovali pohanku, oves, žito, len, 

okurky, rozšířená byla vinná réva. Čilý dálkový obchod dokládají zrníčka fíků nebo černý 

pepř. 

 

760 let 

Přibližně v této době bylo v sousedství staroměstského sídliště (Antiqua civitas) 

založeno Přemyslem Otakarem II. město Litovel. V roce 2005 zveřejnil Mgr. Pavel Šlézar, že 

vzorky dřeva, získané při archeologickém průzkumu kanalizace, zařadila dendrologická 

analýza do let 1252 až 1256, což upřesňuje dobu založení města. Lokátorem byl Heinrich 

Epich (= břečťan), asi bratr olomouckého fojta. Epich vytýčil hranice města, rynk i parcely 

(dosud v rozvržení historického jádra zachované), počítal už i s církevním okrskem (byť se 

stavbou kostela se nezačalo). Přivedl 57 osadníků, počet vychází z pravovárečných 
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domů. Král osvobodil nové osadníky od daní na 15 let, pak měli platit z každého lánu půl 

hřivny stříbra. 

 

700 let 

Agrární revoluci charakterizuje především trojpolní systém. Úhor už nebyl ponecháván 

sám sobě, aby se vzpamatoval, ale pásl se na něm dobytek, byl tím přirozeně hnojen, i 

třikrát přeorán. Zásadním způsobem se modernizovalo zemědělské nářadí, používal se 

železný pluh aj. To spolu s klimatickými podmínkami umožnilo troj až čtyřnásobný výnos 

oproti výsevu. Bylo v průměru tepleji, termín počátku žní v těchto letech byl o 10 dní dříve 

než nyní. 

 

660 let 

Při vpádu Jana Parduse roku 1437 farář uprchl a litovelská fara zůstala neobsazena. 5. 

10. 1444 byl kostel sv. Marka znovu vysvěcen pomocným biskupem Vilémem z Kolína a 

obnovily se nadace na jeho opravu. Ani pak však nebyl v Litovli ustanoven žádný kněz. 

Městská rada si stěžovala, že se Medlov o svůj filiální kostel nestará. Olomoucký biskup 

listinou z roku 1448 vyčlenil litovelskou faru za svazku mateřského kostela v Medlově. Nově 

ustavení litovelští faráři byli podobojí nebo alespoň nerozlišující oba druhy náboženských 

obřadů.  Také klášter sv. Ducha byl za husitských válek vydrancován. Po uklidnění poměrů 

se klášter stal střediskem pravověrných katolíků. Řád se proto ucházel o papežskou 

podporu a papež Mikuláš II. mu listinou 11. 12. 1450 potvrdil všechny dosavadní výsady, 

zejména vybírání almužen a pohřbívání. 

 

650 let 

Roku 1364 moravský markrabí Jan Jindřich nařizuje kupcům cestu do Prahy z 

Olomouce přes Litovel a Uničov do Jevíčka.  Posiluje tím vliv a význam královských měst. 

Původní cesta z Olomouce odbočovala od Rozvadovic po stráních k Nasobůrkám a 

Chudobínu, pak úvozem do Sobáčova, kde stávala pověstná hospoda. Dále pod strání k 

Mladči, pod jeskyní k Měníku, dál na Loštice, Vyšehoří a Líšnici do údolí Třebůvky a přes 

Svitavy na Litomyšl (Pinkava). 

 

630 let 

Období markraběcích válek. Král Karel IV. udělil Moravu v léno svému mladšímu 

bratrovi Janu Jindřichovi. Markrabě měl tři syny, nejstarší Jošt se stal markrabětem, některé 

statky na Moravě dostal nejmladší Prokop a oba měli právo na titul markrabě. Prostřední 

bratr Jan Soběslav se dal na církevní dráhu. Litovel připadla Prokopovi, ale mezi bratry 

vypukly války o jejich podíly na Moravě, oba se zapojili i do bojů o český trůn. Roku 1382 

markrabí Prokop ustanovuje rychtářem v Litovli Mikeše ze Žerotína, tato listina napovídá, že 

byl tehdy pánem města, ale 4. 1. 1389 markrabí Jošt uděluje měšťanům Litovle významné 

privilegium cestovat se zbožím po celé Moravě beze cla. Roku 1394 byl král Václav zajat 

panskou jednotou pod vedením Jošta, o rok později opět uvězněn Jošt Václavem na 

Karlštejně. Král Václav vyzval Prokopa, aby se ujal Joštova panství na Moravě, Jošt se však 

osvobodil a mezi ním a Prokopem znovu vypukly boje. Počátkem  roku 1396 ještě město 

holdovalo  markraběti Joštovi, ale listinou ze 6. 2. 1396 uznává Jošt právo na Litovel bratru 
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Prokopovi. Prokop jmenuje hejtmanem v Litovli Jana Přibíka z Odlochovic. Roku 1398 Přibík 

koupil pro markraběte Prokopa městskou rychtu, chtěl si tak zajistit kontrolu nad městem. 

Současně ustanovil jako svého zástupce purkrabího Haška. Roku 1402 markrabí Prokop 

prodal rychtu Sulíkovi z Turovic. 

 

560 let 

Král Ladislav Pohrobek 12. 9. 1454 povolil městu svatojakubský jarmark (25. 7.). Podle 

tohoto pergamenu se jarmark mohl konat 15 dní - týden před a týden po sv. Jakubu. 

Datum trhu nepřímo svědčí o významu kostela sv. Jakuba na Starém městě. Jednalo se asi 

o přenesení tradičních jakubských poutí do vnitřního města. Jinak bychom oprávněně 

čekali zasvěcení trhu ke sv. Markovi. Jakubský jarmark se také trvale neudržel. Nejprve se 

omezil na jednodenní dobytčí trh osm dní před Jakubem a po roce 1654 zanikl docela. 

Konec července, obvyklá doba žní, nebyl čas vhodný pro jarmark.  Převážily významnější 

trhy, zejména Mikulášský, povolený městu roku 1502 králem Vladislavem Jagellonským. 

Nezávisle na výročních trzích se ovšem stále podle dávného privilegia Václava II. z roku 

1291 konaly ve městě týdenní trhy. Byly dva - v pondělí a pátek. Pokud pátek - jako  hlavní 

trhový den - připadl  na svátek, konal se trh den předem.  Byly to současně trhy na 

dobytek a obilí. Pondělní trh, i když nebyl zrušen, se později vynechával. Rčení „Za krále 

Holce byla v Čechách „za groš ovce“ odkazuje k Ladislavu Pohrobkovi a naznačuje, jak 

nesmírně rychle se po husitských válkách ekonomika vzpamatovala. 

 

540 let 

Roku 1474 byl nově pokládán "ham" – tedy práh na rozvodí Moravy u Řimic. Při té 

příležitosti se sešli zástupci vrchností zainteresovaných mlýnů a uzavřeli smlouvu, podle níž 

dvě třetiny vody tekly na Litovel a zbývající třetina na mlýny položené na druhém hlavním 

říčním toku Příkopa. Řeka Morava se u Templu dělila na hlavní rameno (Samica) a Příkopu. 

Na Příkopě stály mlýny mladečský (1407), sobáčovský (1371), Vavákův (1574), Přední 

(1384), Víska (1402), soukenická valcha (1479), Šargoun, Březové (1398), Lhota (1474). 

Hlavní rameno se dělilo na Nečíz, na něm stál městský mlýn (pak elektrárna – 1287), 

Kuttelmühl (Jateční mlýn v Husově ulici – 1437), později druhá valcha a papírna. Z hlavního 

ramene se oddělovala Špitálská struha s mlýnem, obě ramena pak po spojení napájela 

náhon na Pušmýl. 

 

530 let 

Roku 1484  byla postavena krásná pozdně gotická kaple, o rok později dokončena 

výzdoba (nástěnný obraz světce zabíjejícího draka). Nápis s letopočtem objevili 

restaurátoři roku 2010. Kaple sv. Jiří v sousedství kostela sv. Marka je jednou z 

nejzajímavějších církevních staveb v Litovli. Jednolodní kaple, zaklenutá síťovou klenbou, 

je zachována v původní pozdně gotické podobě, okna mají pěknou plaménkovou 

kružbu. Kaple se obvykle nazývala česká či moravská, název sv. Jiří je uveden poprvé až 

roku 1605 v úmrtním zápise, že Ludmila, manželka soukeníka Martina byla pohřbena "zu S. 

Georgii in die bohemische Kirche". Pozdější zprávy o kapli sv. Jiří jsou velmi řídké. Po 

rekatolizaci Litovle byla kolem roku 1640 kaple odsvěcena. K obnově obřadů dochází 

patrně až počátkem 18. století. Po roce 1750 byla z nadace bratří Engelmannů zřízena 

funkce druhého městského kaplana, jeho úkolem bylo i české kázání každou neděli v kapli 
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sv. Jiří. Později zde byly pobožnosti konány jen třináctkrát do roka o významných svátcích. 

Když se roku 1891 stal farářem Čech Josef Přikryl, nebyla zvláštní česká kaple potřebná, 

české mše byly přesunuty do kostela sv. Marka. Kaple sv. Jiří byla pak využívána pouze na 

Tři krále a o Velikonocích. Za první republiky se tu konaly přípravy k náboženským úkonům, 

bohoslužby jen příležitostně, hlavně v době postní. Později sloužila kaple jen jako depozitář 

kostelního inventáře. Podle svědectví pamětníků zde byly v květnu 1945 veřejně vystaveny 

pozůstatky letce Tabačnikova a dalších obětí závěru války. Od padesátých let zůstalo 

jenom skladiště a kaple velice zchátrala. Roku 1988 ji převzal stát a pověřil město Litovel 

rekonstrukcí. Ta se prováděla v roce 1990, pak byla zastavena až do vyjasnění dalšího 

využití. Roku 1991 byla vrácena církvi, restaurátorské práce byly dokončeny až roku 2010 

za pomoci Norských fondů a za spoluúčasti města Litovel. 

 

520 let 

Roku 1494 brněnská městská rada potvrzuje, že se v Litovli od starodávna platilo 8 

grošů mýta od dvojspřežního vozu a 4 groše mostného, při odjezdu rovněž tolik. Z 

prázdného vozu jen 3 haléře mostného. Vybírání mýta náleželo ze dvou třetin rychtáři a 

z třetiny městské radě. Když město roku 1483 koupilo rychtu, patřilo mu mýto celé. Mýtné 

se vybíralo u závor ve městě, ale také na zemské silnici Olomouc – Mohelnice, mezi 

Nasobůrkami a Haňovicemi. Druhé mýto bylo vybíráno u hostince při mostu 

v Nasobůrkách. Při špatném počasí se cestující vyhýbali mokřinám kolem Litovle a jezdili 

od Unčovic přes Haňovice na Sobáčov, Mladeč, Měník, čímž se vyhnuli litovelskému mýtu. 

O to se pak počátkem 16. století vedly spory, když si haňovický Jan Zoubek ze Zdětína činil 

nárok na část mýta vybíraného u Nasobůrek. 

 

 

450 let 

Roku 1564 Albrecht z Boskovic potvrdil v Litovli 15 cechů, nejpřednější jsou soukeníci, 

pak pláteníci a hrnčíři (soukeníci vyráběli výrobky z vlny, pláteníci ze lnu). Ve městě bylo v 

této době 26 soukenických mistrů a 21 tkalců. Soukeník se v Litovli uvádí už roku 1359 - jako 

radní, roku 1364 již byli v radě dva a roku 1445 tři soukeníci. K soukeníkům patřil i bohatý 

Lorenz Lang, dům cechu soukenického je dnešní budova knihovny. 

Letopočet 1564 je také na boží muce  která stávala naproti hostince U Zeleného stromu, 

nyní je v parku před muzeem. Byla postavena jako připomínka skončení morové 

epidemie. 

 

410 let 

 Ve věžní listině z roku 1604 nacházíme krátkou zmínku o první opravě litovelské 

radniční věže, kdy byla obnovena vadná střecha, při čemž 22. května sňali makovici a 27. 

5. ji nasadili zpět. Byla to první skutečně doložená oprava věže. Listina uvádí v čele města 

purkmistry: Vít Zwitter, Kryštof Schuster, Michal Ješek, Merta Klopper. Městská rada měla 12 

členů: čtyři purkmistry, kteří se v úřadě střídali, čtyři přísežné konšely a čtyři mladší radní. 

Celá městská rada se scházela jen při mimořádných příležitostech. V užším smyslu tvořili 

radu jen purkmistři, kteří se po 4 týdnech střídali v předsednictví. Úřadující purkmistr 

opatroval pečetidlo a šifroval listiny.  Všichni členové rady měli nárok na titul "pan" a jejich 

manželky "paní". Rada se měla měnit každoročně o sv. Vavřinci, obvykle se však měnila 
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jen jednou za dva až tři roky. Stará městská rada předložila knížeti doporučení na nové 

členy, což bylo její důležitou výsadou (ius denominandi). Díky tomu si správu města pro 

sebe vyhradila úzká vrstva patricijů. Rada zastupovala město pro nadřízené i pro 

podřízené. Jmenovala a propouštěla městské úředníky, cechmistry, písaře, školního mistra, 

vesnické rychtáře. Měla dohled nad sirotky a poddanými. Povolovala svatby, adopci dětí, 

změny vlastnictví, vykonávala soudní pravomoc, rozhodovala i o hrdelních trestech. I když 

existovala možnost odvolání ke knížeti nebo ke krajskému hejtmanu, v době útrpného 

práva rozhodovala o životě a smrti prakticky již první instance, kde se obžalovaný při 

mučení přiznal.  

 

390 let 

Roku 1624 vrchnost jmenovala farářem Mathaeuse Adalberta Schwamm-

schneidera s úkolem převést kacíře k pravé víře. Podařilo se mu ale obrátit na katolickou 

víru za dva roky jen 25 občanů. Rekatolizaci provedl až jeho nástupce Václav Jan Perger - 

v letech 1626 a 1627 se celé město oficiálně zřeklo víry luteránské. Nařídil kontrolu 

dodržování postních dnů, rychtář měl chodit dům od domu a zabavovat nalezené maso, 

měl i hledat kacířské knihy, bible, zpěvníky apod. Nekatolická víra neznamenala jen 

kacířství, ale zločin proti vrchnosti, proto měšťané přestoupili ke katolíkům, ač si mysleli své. 

Že se občané podrobovali neradi, ukazuje nařízení, že knížecí rychtář má dohlížet, aby se 

lidé, hlavně radní, v kostele neschovávali ve stínu, všichni občané aby se zjevně hlásili k 

vykonávání katolických obřadů. 

 

360 let 

Roku 1654 byl manžel Anny Želecké, rozené Zástřizlové, Bohuslav Želecký, při 

Jakubském jarmarku zavražděn vlastním služebníkem. Městská rada pak 7. 9. 1654 

odkoupila od vdovy za 4000 tolarů moravských zcela zdevastovaný a zadlužený „dům 

sousedící s věží radnice po pravé straně“ (donedávna škola pro slabozraké). Dům zvaný 

„Panský“ s polnostmi a zahradami se tak vrátil do majetku města. 

 

330 let 

Teprve roku 1684, když turecké nebezpečí pominulo, vrátila se městská rada v Litovli 

ke stavebním akcím. Panský dům, který před 30 lety koupila od Želeckých, byl přestavěn a 

v jeho druhém poschodí zbudován slavnostní sál. Při důkladné opravě byla také zaklenuta 

Šerhovní ulička a dům tak spojen přímo s radniční věží. Kamenná deska se dvěma nad 

sebou plovoucími rybami a nápisem „Renovatum 1684“ je nyní nad vchodem do Sochovy 

vily. V radniční věži byla upravena komora pro hlásného, který zde bydlel. Hlásný byl také 

učitelem hudby, v jeho inventáři se uvádějí 3 polnice, 2 pozouny, housle a basa. Se svou 

družinou povinně vyhrával při jarmarcích, při svátku Vzkříšení a na Nový rok, při volbě 

purkmistra a při narozeninách císaře. Jistě však i při svatbách a podobných příležitostech 

ve městě i na Úsově. 
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320 let 

Roku 1694 byla dokončena přestavba kostela sv. Filipa a Jakuba na Starém městě. 

Probíhala v létech 1682 – 1694. Chrámová loď byla prodloužena i rozšířena, původní 

zůstalo jen presbyterium, nově postavena věž. Po obnově byl kostel vysvěcen na den sv. 

Filipa a Jakuba. 

 

300 let 

Městská rada, která mívala kdysi neotřesitelnou autoritu, v 18. století ztrácela prestiž 

a stala se terčem kritiky. Z mladších radních se vytvářela opozice, podali jménem občanů 

stížnost, žádali, aby žádný radní nezastával více než jeden úřad, aby nebyli vzájemně 

spříznění. 2. května 1714 kníže Josef Jan Adam jmenoval novou radu a 26. 6. na Nových 

Zámcích vydal listinu s instrukcemi pro chování rady a měšťanů. Limitoval nejen výsady 

radních, ale i pravovárečníků.  Obyčejní měšťané tak získali větší váhu. Byl zvolen výbor 36 

osob, polovina jmenována radou a polovina volena z majitelů nešenkovních domů. Do 

rady byli jmenováni i hlavní kritikové. 

 

V době 26. 7. až 1. 11. 1714 postihla město největší morová epidemie. Zachvátila 

tehdy celé království, při tomto posledním moru v českých zemích onemocnělo na 50 tisíc 

lidí. První obětí moru se v Litovli stala žena tehdejšího magistrátního sluhy a jeho dvě dcery. 

Za 4 měsíce moru zemřelo 123 lidí, z nichž polovice pochována "ad sylvam", tedy u lesa. 3. 

8. při mši za zemřelou dívku Rosalii se zde odehrál "zázrak". Při obětování z pravého oka sv. 

Pavlíny na obraze vytryskla slza, která vypadala jako perla. Tato slza hned uzdravila jednu 

z nemocných žen. Biskupská konzistoř však zázraku nevěřila a nařídila obraz uschovat. Lidé 

však měli jiný názor a na tom místě postavili kapličku sv. Pavlíny, k níž se konaly poutě. Na 

mor zemřel i purkmistr Udalrich Scheiber, který před svou smrtí 21. 8. 1714 uložil sumu 50 

zlatých k postavení morového sloupu na náměstí. Ten postavil roku 1724 olomoucký 

sochař Václav Render, sochařská výzdoba se připisuje olomouckému sochaři Janu 

Sturmerovi. 

 

290 let 

Krátce po morové epidemii přišla na město další pohroma. 26. června 1724 vypukl v 

dnešní ulici Komenského požár (vedle školy), který v několika hodinách silným větrem 

přeskočil radnici a zničil 32 domů. Shořela tehdy i cenná mědí krytá radniční věž s 

hodinami. Přestavba budovy s novou věží v dnešní podobě ukončena roku 1727. Věž byla 

zvýšena o další dvě patra, která stavěl olomoucký zednický mistr Kristián Auler. Na věž byla 

nasazena nová cibulovitá střecha, na jejímž prodlouženém stvolu spočívá makovice 

s uschovanými památnými listinami z historie města. Letopočet 1724 nad vraty domu U 

Žlutého lva (vedle radnice) upomíná přestavbu po požáru. 

 

280 let 

V Litovli bylo od 16. do 18. století nejrozšířenějším řemeslem soukenictví a tkalcovství, 

v důsledku zavádění mechanických stavů ale klesl do roku 1734 (podle místopisu 

Wolného) jejich počet na 5 soukeníků, 36 domácích tkalců a 6 mesulánů (výrobců 

hrubších vlněných látek). Zato se rozšířilo hrnčířství. Vlastivěda moravská uvádí koncem 18. 

století v Litovli 16 hrnčířských mistrů, kteří vyráběli dobré černé nádobí. V Olomouckém kraji 
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bylo 8 cechovních džbánkařů a 357 hrnčířů, šlo o drobné výrobce soustředěné nejvíce v 

Lošticích, Litovli, Jakubí  a Tupesech, ve Zlíně a Prostějově. 

 

260 let 

Roku 1754 primátor Jan Jiří Heintz staví dům U božího oka (pozdější kino). Téhož roku 

zavedeno pravidelné poštovní spojení z Olomouce do Prahy přes Litovel. V Litovli zřízeno 

dědičné poštmistrovství  v domě U Žlutého lva (vedle radnice). Poštmistrem byl Martin Böss. 

 

5. 9. 1754 navštívila Olomouc císařovna Marie Terezie s císařem Františkem I. 

Lotrinským, k oslavě této návštěvy byl dokončen Mariánský sloup. V kronice kláštera 

Hradisko je zaznamenáno, že litovelský pán František Josef Lichtenštejn pro císařský pár 

připravil na Nových Zámcích pohoštění a v okolních lesích hon. Cestou do Olomouce 

nepochybně projížděli Litovlí, i když to v litovelských zápisech nenajdeme. Asi jenom 

projeli. 

 

240 let 

Roku 1774 císařovna Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku (Všeobecný 

školský řád). Podle něj musela být v sídle každého farního úřadu škola, kde se vyučovalo 

triviu (čtení, psaní, počítání a náboženství). Ve větších městech byly hlavní školy s 

rozšířeným vyučováním (dějepis, zeměpis, příprava na povolání a další studium). Pod 

nařízení povinné školní docházce 6-12 let by spadalo v Litovli (včetně poddanských obcí) 

několik set žáků. Tomu nemohla škola stačit, i když byla roku 1774 opravena. Je ovšem 

otázka, nakolik se nařízení v praxi dodržovalo. 

 

Jedním z úkolů školy bylo i prosazení němčiny jako říšského jazyka a tím napomoci 

centralizaci říše. Čeština se téměř ztratila z vyšší společnosti. Jazykem církve byla latina, 

aristokracie francouzština, úřední agendy němčina. Čeština zůstala jen komunikačním 

prostředkem venkovského lidu. Od roku 1780 směl navštěvovat vyšší školy jen žák znalý 

němčiny, která roku 1784 nahradila latinu jako vyučovací jazyk na universitách 

v dědičných zemích. Od roku 1787 byla vyžadována i u řemeslnických zkoušek, mistr 

nesměl přijmout učedníka, který nechodil alespoň dva roky do německých škol. Nebylo to 

chápáno jako nástroj vědomého poněmčování, ale usnadnění chodu státní byrokracie. 

 

220 let 

V Litovli byl 9. 9. 1794 vyhlášen "aboliční kontrakt", rozdělení městských pozemků 

mezi občany, dnes bychom to nazvali privatizace městského velkostatku. Každý 

měšťanský dům dostal 2,5 měřice, šenkovní dům 3 měřice. Robotní povinnosti poddaných 

města byly změněny na naturální dávky, o obdělání pozemků se nyní museli postarat noví 

majitelé. 

 

200 let 

 

Výsadu vařit a prodávat pivo měly v Litovli pravovárečné domy již od roku 1291. 

Prodávat mohl každý sám, ale k vaření bylo zapotřebí zařízení a znalosti. Pivo se proto 

vařilo pro všechny jen v některých domech. Z 16. století jsou známy pivovary: Langův dům 
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(roku 1692 koupil purkmistr Petersknecht dům spolu s pivovarem, sladovnou a pozemky), 

Petra Zanzigera (ul. Komenského), Jakuba Blížkovského (Městský klub) a Ondřeje Winklera 

(Šustrák). Také ty byly ve zlém stavu a kvalita piva klesala. Roku 1747 koupili proto 

pravováreční měšťané Zanzigerův dům a zřídili zde první spolkový pivovar, stavbu 

připomíná pamětní deska v Šerhovní uličce. Chyběly jim však peníze, a tak odprodali 

západní část domu (do ulice Komenského, dnes tělocvična) městu, které zde zřídilo "zadní 

kasárna". 

Vaření piva zde skončilo roku 1814, kdy si pravovárečníci postavili nový pivovar v 

dnešní ulici B. Němcové. Připomíná to pamětní deska se seznamem pravovárečných 

domů, dnes v chodbě knihovny. Roku 1874 prodalo město "zadní kasárna" zpět 

pravovárečníkům, kteří zde zřídili sladovnu. Litovelské pivo se v novém pivovaru vařilo sto 

let, až do roku 1912. Měšťanský pivovar nevydržel konkurenci českého Rolnického 

pivovaru, ten jej koupil i se sladovnou a tady byla zavedena výroba lihovin. 

 

190 let 

 

Roku 1824 Střelecký spolek velkým nákladem téměř 8 000 zlatých přestavěl budovu 

své Střelnice (nyní muzeum). V nádherném slavnostním sále, největším v širokém okolí, se 

pořádaly pověstné plesy. Jenže střelecká společnost se stavbou zadlužila a přenechala ji 

proto i s dluhy městu. Když po první světové válce město převzalo péči o muzejní sbírky, 

hledalo pro ně vhodné umístění. 12. 7. 1919 rozhodlo o vzniku muzea v 1. patře střelnice a 

16. května 1920 tam také bylo slavnostně otevřeno. 

 

160 let 

Roku 1854 od základu přestavěl stavitel Vincenc Cerha za 12.000 zlatých starý špitál 

sv. Ducha. Donat Ulrich píše, že do bahnité půdy muselo být zatlučeno přes 800 

dřevěných kůlů. Nový chudobinec stál tehdy na břehu řeky, vedle Špitálního ramene 

Moravy. Ve špitále býval i cejchovní úřad. Dům u křižovatky ulice Kysucké má velmi 

dlouhou historii. Již roku 1209 vznikl na předměstí Vídně hospital k ošetřování chorých a 

podpoře chudých. Z tohoto hospitálu pak povolal Přemysl Otakar II. řeholníky do Litovle a 

ti postavili mezi starým a nově založeným městem klášter a špitál pro choré a chudé. Areál 

kláštera tvořily dva oddělené objekty, byla to komenda s kostelem P. Marie Sasské 

v místech kde je dnes prodejna Albert, na druhé straně cesty ke Starému městu potom 

hospitál s kaplí sv. Josefa. Ta zde stála až do roku 1938, kdy byla zbořena, aby nebránila 

dopravě na nové ulici Kysucké. 

 

150 let 

Litovelská škola stála odedávna v ulici Komenského vedle kostela. Škola měla 

v polovině 19. století 4 třídy a 350 dětí, stará budova nestačila a město hledalo řešení. 

Magistrát chtěl získat pro tento účel knížecí špitál (dnes knihovna), ale kníže jej neprodal. A 

tak se roku 1861 rozhodl starou školu zbourat a roku 1864 postavil stavitel Cerha na tehdejší 

dobu velkou komfortní školu za 70.000 zlatých. Ve škole byli tři učitelé a pomocník. 

Původně farní škola se změnila na veřejnou, současně byla litovelská obecná škola 

rozšířena o měšťanku a byla to teprve třetí měšťanka na Moravě. Žáky, kteří chtěli dále 

studovat na reálce, doučovali učitelé soukromě a jezdili s nimi také k přijímacím zkouškám. 
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Zakládací listina z 6. 10. 1864 ukládala dvojjazyčné vyučování, když se později zostřily 

národnostní rozpory mezi Čechy a Němci, usneslo se roku 1869 zastupitelstvo města změnit 

školu na pouze německou. Následovala oficiální stížnost občanů z Chořelic, že jejich děti 

jsou nuceny jen trpně naslouchat nesrozumitelné řeči. Škola měla tehdy 132 žáků 

německých, 233 českých, 98 dvojjazyčných. 

 

 Roku 1864 byl staroměstský hřbitov rozšířen na severní straně a celý terén zvýšen o dvě 

stopy, kolem nové části byla doplněna zídka, vchod na západní straně byl zrušen. Hlína na 

zvýšení byla brána z Rybníčku. Socha sv. Trojice byla přemístěna k jihovýchodnímu rohu 

hřbitova a na severní části hřbitova postaven nový kamenný kříž. 

 

 

SOKOL 

Jako protiváha německého tělocvičného spolku Turnverein byla v Litovli založena 

tělovýchovná jednota Sokol. Přípravný výbor se sešel už 8. 9. 1873, prozatímním předsedou 

se stal dr. Karel Brom. Založení spolku pak schválilo brněnské místodržitelství a 22. února 

1874 se konala první valná hromada na Záložně. Starostou byl zvolen hostinský Josef 

Špička, místopředsedou Josef Šolc, jednatelem Jiljí Hloch, pokladníkem Mnohoslav Král 

(všichni z Litovle), správcem František Běhal z Březového, náčelníkem Hynek Vavrda z 

Nasobůrek, dalšími členy výboru Kašpar Bednařík z Myslechovic, Jan Nepustil z Nasobůrek, 

František Korhoň z Dubčan, Josef Sýkora z Nasobůrek, Josef Spurný z Odrlic. Cíle Sokola 

nebyly zaměřeny jen na tělovýchovu, ale i na vzdělání a osvětu, chápán byl především 

jako spolek vlastenecký. 

 

120 let 

3. 2. 1894 se na sokolských šibřinkách čepovalo první pivo z litovelského rolnického 

pivovaru. Vyzdobené čtyřspřeží rozváželo pivo po okolních hospodách. Začal tvrdý 

konkurenční boj, nový pivovar se musel uplatnit na obsazeném trhu. Kvalita litovelského 

piva však byla vynikající a napomáhala také národně zaměřená propagace. 

 

Stěžujete si na nešvary při volbách? V přípravě na obecní volby roku 1894 Němci 

ohlásili 75 fingovaných živností, hokynářky, květinářky, švadleny apod. Celý trik vycházel z 

toho, že živnost nemusela být reálně provozována. Pro zisk hlasu stačilo, že v rozhodujícím 

období zaplatila, byť minimální, daň. Poměry před volbami podle Litovelských novin: "U 

nás se perou děti, mládež, muži, ženy a starci, plivání jednoho po druhém na veřejné ulici, 

nadávky, surovosti a podobné - to vše jest téměř na denním pořádku." 

 

V září 1894 navštívila Litovel divadelní společnost Trnkova, uvedla mj. Prodanou 

nevěstu, Hubičku a operetu Orfeus v podsvětí. 

 

22. 10. 1894 píší noviny: „bleskový vlak jel zkušebně z Veselí do Gmündu rychlostí až 

110 km/hod. Rozrážel tak prudce vzduch, že stromy do vzdáli mnoha metrů jakoby silným 

vichrem kláceny byly.“ 
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110 let 

26. 8. 1904 vypukl požár v Poděbradově ulici, ale podařilo se jej včas uhasit. Noviny 

píší, že z požáru mohla být tragédie, neboť všechny domy v této ulici jsou kryty šindelem. 

 

Nálezem diluviálního člověka roku 1904 v lichtenštejnském lomu v Mladči se znovu 

vzbudil zájem o jeskyně.  Ihned byly zahájeny práce na jejich prozkoumání a zpřístupnění. 

Největší podíl měli ředitel reálky dr. Fürst, stavitel O. Douša a obchodník Smékal. J. Smyčka 

a V. Socha koupili z vlastních prostředků od Karla Fišary z Nákla pro připravované litovelské 

muzeum pravěké nálezy, přes tisíc předmětů. Téhož roku přijel z Vídně známý profesor 

Szombathy, aby posoudil mladečské archeologické nálezy uložené na Úsově. Roku 1923 

byly předány muzeu v Litovli a po roce 1960 spolu s ostatními sbírkami „znárodněny“ 

muzeem v Olomouci. 

 

Po dlouhých vedrech vyschly potoky, studánky i studny ve městě, bez vody byla i 

městská struha (Nečíz), rybníky ztratily přívod vody, množství leklých ryb zapáchalo v 

celém okolí. 

V září 1904 se prováděla oprava radniční věže, při té příležitosti byla 24. 9. 1904 sňata a 

otevřena také makovice s uloženými spisy. Hodiny přemístěny o patro výš. 

 

BUDOVA REÁLKY 

Hlavní událostí roku 1904 bylo otevření nové reálky. Krásnou novorenesanční 

budovu navrhl prof. české techniky v Brně Josef Bertl, technické plány zhotovili litovelští 

stavitelé Otakar Douša a Čeněk Chrudimský, stavbu prováděl Dominik Fey z Uherského 

Hradiště.  11. září byla reálka vysvěcena novým arcibiskupem Bauerem z Olomouce, 

slavnostní řeč přednesl poslanec dr. Jan Žáček, čestný občan Litovle. Zpívali Moravští 

učitelé, hrála Kmochova hudba, přišlo množství lidí a hosté z široka, daleka. Slavnost dobře 

dopadla, ač prý „pršelo štěstí", ale na odpolední průvod už svítilo sluníčko. Přišli sokolové, 

hasiči i jiné spolky s širokého okolí. Zasypáním části rybníka vzniklo prostranství před 

budovou, upravené jako park. Výzdobu průčelí 4 mozaikami z historie města navrhl malíř 

Jano Koehler, a pak zhotovila rakovnická keramička. Ve výklencích 2. patra byly bysty Fr. 

Palackého a Karla Škréty, rovněž dílo J. Koehlera. Na reálce tehdy studovalo 124 žáků, z 

toho 37 z Litovle. 

 

OTEVŘENÍ DÍVČÍ MĚŠŤANKY 

Ve školním roce 1904/05 byla první třídou otevřena také dívčí měšťanka. 1. 7. 

povoleno její zřízení a 1. 12. zahájen školní rok. Ředitelem byl jmenován Vladimír Novotný, 

který přišel z měšťanské školy v Tovačově. Učilo se zpočátku v zadním traktu Šustráku, do 

nové budovy v Jungmannově ulici se škola přestěhovala až 20. 1. 1906. Vyučování na 

základní škole bylo nejprve koedukované, až od školního roku 1909/10 se rozdělila také 

chlapecká a dívčí obecná škola. 

 

100 let 

18. 1. 1914 Litovel obdržela císařský diplom, že smí používat titul Královské město. 

Celou komplikovanou cestu k diplomu popisuje Smyčka v Litovelských novinách 13. 6. 
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16. 6. byla v hostinci pana Zemánka (U Snášelů) založena Učňovská besídka, prvním 

předsedou se stal cukrář Karel Kvak, správcem odborný učitel F. Kabelík. Besídky se měly 

konat o zimních nedělích, v důsledku války se však činnost rozvinula až roku 1917 v 

místnostech Střelnice. Učňovská besídka se pak stala významným kulturním spolkem ve 

městě, pořádala přednášky, výlety, měla svůj divadelní a hudební soubor. 

Na společenské zábavy stále dohlížela církev, římský vikariát vydal okružní list, v němž uložil 

duchovním, „aby pozvedli svého hlasu na ochranu křesťanské slušnosti a aby varovali 

věřící před tancem tango, který jest jak svým jménem, tak svým provedením těžkým 

proviněním proti studu.“ 

 

SVĚTOVÁ VÁLKA 

28. 6. 1914 Gavrilo Princip v Sarajevu zavraždil rakouského následníka trůnu. Nejprve 

se událost podceňovala (Titulky v Selské stráži: "Císař pro mír", pak „Napětí rakousko-

srbské"), ale 25. 7. byla vybubnováním vyhlášena částečná a pak 31. 7. všeobecná 

mobilizace. Do 48 hodin se svolávali muži od 19 do 42 let, v Litovli se to týkalo 900 mužů, 

rodiny, úřady, řemeslnické dílny byly ochromeny. Pro obavy z násilností a drancování byly 

zřízeny dobrovolné noční hlídky. 

 

Noviny uveřejnily 1. 8. (2. vydání po konfiskaci prvního) ultimátum Srbsku a po jeho 

odmítnutí i vyhlášení války, vyhlášen byl výjimečný stav. Také další číslo Selské stráže 8. 8. 

bylo nejprve konfiskováno, od 15. 8. zaplňují větší část novin úřední zprávy z bojiště, 

proložené bílými místy s textem "Zabaveno". Pak zde byly informace o „nesvědomitém 

zdražování potravin“. Noviny omezily rozsah ze 4 na 3 listy. 

 

14. 11. přišla do města menší vojenská posádka, dvě setniny domobraneckého 

pluku č. 31 z Těšína, kolem 400 mužů a 20 důstojníků. Ubytováni byli na Střelnici a v 

Německém domě (dnes Městský klub), velitelství bylo na okresním hejtmanství. 

 

ŽELEZNICE LITOVEL – SENICE  

1. 8. 1914 byl zahájen provoz na soukromé železniční trati Litovel – Senice 

s odbočkou do Mladče.  Počátky stavby sahají do roku 1908, klikatost tratě svědčí o 

obtížích při vykupování pozemků.  Svoji roli sehrál i strach z neznámého dopravního 

prostředku. Současně byla postavena i železniční vlečka do pivovaru, která velmi 

usnadnila obchod, zejména při válečném nedostatku koní a formanů. Trať z Červenky do 

Litovle (k nádraží u Papcelu) byla otevřena už roku 1886. Iniciátory byli občané Choliny a 

litovelský cukrovar. 

 

90 let 

1. 3. 1924 skončilo vydávání Selské stráže. Místní týdeník, vydávaný  poslancem 

Josefem Svozilem  od roku 1902,  se stal zemským orgánem Čsl. rolnické jednoty  se sídlem 

v Prostějově. Litovel by tak přišla o noviny, proto se představitelé města rozhodli nahradit 

jej novým týdeníkem Litovelský kraj. Vycházel každý čtvrtek, první číslo o osmi stranách 17. 

4. 1924, odpovědným redaktorem byl starosta Alois Knaibl, vydavatelem majitel tiskárny 

Albín Smetana. 
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8. 5. 1924 se vzdal svého úřadu pro vážné onemocnění starosta dr. Jan Smyčka 

(zemřel 15. 10. 1927).  Novým starostou byl zvolen 31. 5. mlynář z Předního mlýna Alois 

Knaibl, náměstky Vincenc Horák a Metoděj Charvát. Na uprázdněné místo radního 

nastoupil Karel Valouch. 

 

První pokusy o kopanou spadají k počátku 20. století. 8. 9. 1906 sehrálo „Volné 

fotbalové sdružení litovelských studujících a členů Sokola“ zápas se studujícími z 

Prostějova. Nesmělé pokusy zastavila první světová válka. Po ní vzniklo několik družstev, 

jako SK Reálné gymnázium, SK Staré město, SK Rybníček, SK Olomoucké předměstí, která 

hrávala mezi sebou. Časem se ustavilo volné sdružení kopané s předsedou JUDr. Jakubem 

Knaiblem. Až když se roku 1924 fotbalisté zapojili do Sportovního klubu, začala skutečně 

regulérní činnost. První meziměstský zápas se Zábřehem na hřišti v Dolním lese sehráli 

litovelští fotbalisté 3. 8. 1924. 23. října 1924 bylo potom členstvo Sportovního kroužku 

svoláno na schůzi, kde došlo k ustavení SK Litovel. Do čela spolku byl postaven MUDr. J. 

Kroulík. První řádná valná hromada se konala 16. 2. 1925 a SK Litovel měl tehdy již 78 členů. 

 

Sokolská jednota si župním srazem připomněla 50 let od svého založení. V průběhu 

oslav 5. – 6. 6. 1924 byl slavnostně položen základní kámen nové sokolovny v sousedství 

gymnázia. Jenže částka na stavbu, přesahující podle projektu milión Kč, byla nad síly 

jednoty, a tak se projekt na řadu let odložil. Starostou Sokola byl v té době Raimund Volek, 

náčelníkem František Kalabis, náčelnicí Anna Čamková, vzdělavatelem Bohuslav 

Ondroušek. 

 

Hostinský Josef Kyselý byl prvním zdejším vlastníkem radiového přijímače a jedním 

z prvních v ČSR. Vysokou anténu si postavil u svého hostince (stával u Alibony). První česká 

stanice Radiojournal začala vysílat teprve 18. 5. 1923 a koncem roku 1924 bylo v celé ČSR 

jen 217 radiopřijímačů! 1. 3. 1925 začala jako první na Moravě vysílat rozhlasová stanice 

Brno. 

 

V litovelském okrese bylo evidováno 7 motocyklů, 8 osobních a 4 nákladní 

automobily. V Olomouckém okrese bylo 389 motorových vozidel, v samotné Olomouci 66, 

na celé Moravě 1652 motorových vozidel. 

 

80 let 

9. 1. 1934 byl zkolaudován hlavní jez, rozdělující vodu k elektrárně a ke Svatojánu. 

Jez sestává z vlastního betonového tělesa 16 m dlouhého a ze dvou propustí po 4,50 m 

šířky. Propusti se uzavírají stavidly ovládanými ručně i elektricky přímo z elektrárny. Stavba 

trvala 5 měsíců, po tu dobu byly oba litovelské rybníky bez vody. Tím byla ukončena 

nejdůležitější etapa regulace řeky Moravy. Práce pak ještě pokračovaly roku 1934 v části 

od jezu k Novým Zámkům. 

 

Nezaměstnanost byla stále největší bolestí těchto let. V zimních měsících bylo v 

okrese kolem 1600 nezaměstnaných, z toho 1100 dělníků bez kvalifikace, 180 zedníků, po 

50 lesních a zemědělských dělnících, v menším množství pak kovodělníci, cihláři, stolaři aj. 
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Stav se zvýšil po dokončení stavby sokolovny, část lidí opět zaměstnala cukrovarnická 

kampaň. 

 

8. září 1924 měl v Litovli koncert slavný houslista Jan Kubelík. Druhý den navštívil v 

doprovodu litovelských hostitelů Bouzov, Mladeč i místní muzeum a podepsal se do 

městské kroniky. Hostitelé z Muzejního spolku připomněli i letošní Mistrovy padesátiny. 

 

75 let 

16. 1. 1939 nastoupil nový obvodní lékař dr. Karel Rýznar, přišel z Měrotína a otevřel 

ordinaci v Tyršově ulici naproti Husova sboru. 

 

Podle vládního nařízení byly propouštěny vdané ženy ze státních a městských 

služeb. Mělo to pomoci nezaměstnanosti české inteligence a emigrantů z pohraničí. 

Současně ovšem nezaměstnanost výrazně poklesla, podílel se na tom vojenský průmysl i 

nábor pracovníků do Německa, vlna dobrovolného odchodu na práci do Německa 

skončila až počátkem války roku 1941. 

 

PROTEKTORÁT 

Malá republika se dále zmenšila vyhlášením Slovenského štátu a ve středu ráno 15. 

března 1939 začali Němci obsazovat protektorát. První německé oddíly projely Litovlí už v 

šest ráno, ale nezastavily se. Současně s vojskem přijela pojízdná kuchyně, která měla 

demonstrovat socialistické cítění nacistů. V Německém domě začala vyvařovat pro 

chudé, dokonce zdarma rozdávali chleba. Akci organizovala NSDV (Naz.-soc.-deutsche 

Volkswohlfahrt). Našlo se i pár zvědavců a dětí k pořízení propagačních snímků. Němci 

vyzdobili své domy vlajkami s hákovým křížem. Okresní úřad nařídil, že až do 20. 3. platí 

zákaz zdržovat se na ulicích po 22. hodině a vycházení z domu po 17. hodině se má 

omezit na nezbytnost. Ve městě byl celkem klid, ale před obchody se tvořily fronty. 17. 3. 

vyšlo nařízení o jízdě vpravo a rychle se změnily dopravní značky. Projíždějící vojenské 

jednotky trestaly nezkušené řidiče, na silnicích se rychle zřizovaly německo-české 

orientační tabule. Po letech se vrátil letní čas. Devalvace koruny zhodnotila rázem říšskou 

marku z 5 na 10 Kč. Restaurace, cukrárny a obchody se tak staly pro Němce rájem. 

 

Začaly se uplatňovat protižidovské zákony, byly sestaveny seznamy občanů, kteří 

pod ně spadali.  V popředí byly rodiny Festů (10 členů), Tramerových (5), Ritterspornových 

(4), celkem 28 občanů. Všechny nežidovské obchody musely být označeny nápisem 

„arijský obchod". Židé kromě jiných omezení nesměli do restaurací, na hřiště a kulturní 

akce. 

 

1. 9. 1939 přepadli Němci Polsko a začala druhá světová válka. Litovelský kraj to 

komentoval nacionálním článkem „Polská vina". Tentýž den byl znovu zatčen starosta 

Horák a dalších devět občanů jako rukojmí. Dva byli propuštěni, šest z nich se vrátilo 

během léta 1940 z Buchenwaldu, židé Fest a Graetzer v koncentráku zahynuli. Po zatčení 

starosty i 1. náměstka převzal funkci ve správě města 2. náměstek, mlynář F. Konečný. 

Členství v radě se vzdal Rudolf Trunkát, nahradil jej Jar. Staroštík. 
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1. 9. byl vyhlášen zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic. S vyhlášením 

války přišla i hospodářská opatření. 29. 9. vyhláška zavedla lístky na potraviny, po půl roce 

přišly šatenky a tabačenky, lístkový systém byl zaveden i v restauracích. Lístky se vydávaly 

v Lidovém domě (později kino), kde byl zřízen vyživovací úřad. Obchodníkům přibylo 

nepříjemné práce, mimo peněz museli vyúčtovávat i odebrané lístky a každý měsíc je 

řádně nalepené na arších papíru odevzdávat na úřad. Na Střelnici byl otevřen pracovní 

úřad. 

 

LÍPA SVOBODY 

28. 5. 1939 si Češi v Litovli připomněli narozeniny dr. Beneše a shromáždili se u 

ozdobené Lípy svobody na Kostelním náměstí. Druhý den byl poprask. Okresní hejtman 

vydal prohlášení: „Nezodpovědnými živly bylo svoláno 28. 5. 1939 na 20 hod. přes přísný 

zákaz všech shromáždění a průvodů shromáždění pod širým nebem u „lípy svobody" v 

Litovli. S ohledem na dalekosáhlé důsledky tohoto nezodpovědného činu žádá okresní 

úřad všechny občany dobré vůle, aby ihned mezi sebou tyto živly zjistili a je neprodleně 

oznámili okresnímu úřadu za účelem vyvarování nevinných obětí. V případě záporného 

výsledku této výzvy vyhražuje si okresní úřad přísně a bezohledně zakročiti proti všem i 

nepřímým podněcovatelům k této akci všemi trestními prostředky, které mu zákon dává." 

12. 7. potom „neznámí pachatelé" Lípu svobody uřezali (podle informace dr. Sonntaga 

cukrář Petzina). Když si lidé odnášeli odřezky na památku, oberlandrát nařídil pahýl 

vykopat a pamětní desku zničit. Starosta Horák byl zatčen, po dvou dnech jej gestapo 

propustilo, ale do úřadu se už nevrátil. Správu města převzal 1. náměstek Rudolf Daněk. 

Karel Sedlák se v této situaci vzdal předsednictví Národního souručenství. Vystřídal jej od 

září JUDr. Karel Robenek. 

 

70 let 

NĚMECKÁ PERZEKUCE V LITOVLI 

Od roku 1943 se formoval ilegální národní výbor, ale celá skupina byla prozrazena, 

v prvních měsících roku 1944 zatčeno přes 40 osob, mezi nimi Gustav Frištenský, plk. Josef 

Kolář,  štkp. Ladislav Chrudina, MUDr. Šamšula, Cyril Nemeškal, Kornel Tesař. Jako vedoucí 

akce byli ve Vratislavi popraveni 21. 12. 1944 ředitelé litovelských škol Josef Linhart a Jan 

Vymětal. Vyhláška o popravě visela v Litovli pro výstrahu. 

 

V letních měsících byla zatčena velká skupina občanů, kteří pokračovali v akci na 

podporu perzekvovaných rodin (B. Dvořák, Alois Hudec, Čamek, Jiří Smital, A. Tesařová, 

František Hymr, A. Zavadil, Jar. Staroštík, MUDr. Jan Bičík, Jan Renda, JUDr. Alois Kolář, Josef 

Kavan aj.). 

 

V srpnu 1944 se ve městě ubytovalo na 4 000 vojáků, bydleli po soukromých 

domech i v provizorních barácích za městem, byli to převážně Arméni, Ukrajinci, německé 

bylo jen velení. U nádraží Litovel-pivovar se budovalo velké skladiště pro vojenský ženijní 

materiál evakuovaný z východu.  Zvláštní nádražní vlečka plná nákladních vagónů se 

táhla až k Nasobůrkám. 
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V září byla prozrazena partyzánská skupina, jejímž základem byli studenti gymnázia. 

Z 18 členů bylo 5 odsouzeno k smrti, popravy se však už do konce války neuskutečnily. 

Zatčen byl radiomechanik Pařízkovy firmy, František Ryšavý, který zhotovoval zařízení pro 

poslech zahraničního rozhlasu. V té souvislosti byla zatčena i řada Litoveláků, pro které 

zařízení vyrobil (St. Pařízek, kaplan Kadlčík, drogisté Smékal a Rudolf, zubař Chlum, 

zámečník A. Koupil, učitel Smýkal a mnoho dalších). Ryšavý byl popraven 4. 4. 1945. 

 

Na přelomu roku 1944 a 1945 táhly přes Litovel kolony zajatců a uprchlíků z 

východu. Ve městě se začaly kopat kryty, u muzea, u kostela, na Staroměstském náměstí, 

ve sklepě Spořitelny zbudován veřejný kryt pro 50 osob. U vjezdů do města od Olomouce, 

Uničova a Tří Dvorů se budovaly zákopy a protitankové zábrany. Po civilních uprchlících 

přecházely město ustupující vojenské jednotky, vojáci byli ubytováni ve školách, 

restauracích i soukromých domech. Muži starší 15 let se povinně střídali při požárních a 

protiletadlových hlídkách na ochozu radniční věže. Válka se blížila ke svému závěru. 

 

OBŘADNÍ SÍŇ 

Ovládnutí Litovle chtěl oslavit Fritz Mekiska tím, že si nechal restaurovat radnici, 

vstupní mázhaus a zasedací síň. František Flasar zde roku 1944 namaloval sedm výjevů z 

dějin města. Na jižní straně (proti vchodu) Přemysl Ot.II. pověřuje Epicha založením města, 

Trojspolek Litovle, Uničova a Olomouce, Jan Pardus v  Litovli, Purkmistr Minnich před Švédy.  

Na severní stěně pak Litovel za švédských válek, Litovel za války sedmileté a obsazení 

Litovle Němci v roce 1939. Obrazy dodnes zdobí obřadní síň, jen poslední scéna byla po 

válce přemalována na „Osvobození Litovle Rudou armádou". 

 

60 let 

Snad pro vytvoření předvolební nálady, bylo 1. 4. 1954 vyhlášeno snížení cen, které 

stouply po loňské měnové reformě. Příští den se na náměstí konala děkovná manifestace, 

z níž byl odeslán i telegram s poděkováním ÚV KSČ do Prahy. Přítomny byly v plném počtu 

Lidové milice a školní žáci. 

 

16. 5. 1954 se uskutečnily volby do Národních výborů všech stupňů, poprvé se volilo 

do jednomandátových obvodů s jediným kandidátem. V Litovli bylo zřízeno 40 obvodů, z 

kandidátů bylo 25 členů KSČ, 6 členů ČSL, 1 člen ČSS a 8 nestraníků. Předsedou MNV 

zůstal Václav Müller, místopředsedou Oldřich Kubálek, tajemníkem Josef Šmakal. Do rady 

zvoleni Paulů, Weber, Pavlat, Beková, Kostelník a Vobořilová. Tajemníkem ONV se stal 

Ludvík Urban. 

 

1. 6. 1954 byl z bývalého Německého domu na náměstí zřízen Okresní dům osvěty s 

ředitelem Otto Urbáškem. Ze Sochovy vily se sem přestěhovala i knihovna. Jako vedoucí 

nastoupila po Miloši Řoutilovi Marie Doleželová (Šiková) (1954 - 1957). Okresní knihovní 

inspektorkou byla Hana Kleinová (Tylichová). 

 

V padesátých letech se město rozhodlo pomoci bytové krizi a na místě tzv. 

Mekiskových kasáren v tehdy Legionářské ulici postavit vlastními silami řadu činžovních 

domů. Chybělo ovšem technické vybavení i pracovníci. Nějaké pracovní stroje zapůjčily 
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litovelské závody, z celé Moravy (Gottwaldov, Přerov, Prostějov) se sháněli zedníci. Až 

konečně ústav pracovních záloh v Gottwaldově poslal 27 zednických učňů. Pracovali zde 

od 28. 6. do 29. 7. 1953, než byli odvoláni do Ostravy a práce se zastavila. Do konce roku 

potom pracovalo na stavbě 520 brigádníků z řad uchazečů o byty. První dva domy byly 

dokončeny roku 1954, kolaudace proběhla 7. 7. 1954. 

 

22. 9. 1954 otevřena nová škola pro slabozraké v Havlíčkově ulici. Zakladatelem 

školy byl MUDr. Václav Vejdovský, přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. 

První ředitelkou byla Libuše Pivoňková. Škola měla jednu třídu a 11 žáků. Postupně žáků 

přibývalo, až v letech 1960/61 zde již bylo 9 tříd se 103 žáky, kteří byli pod stálým dohledem 

oční kliniky. 

 

V tělovýchově byly roku 1954 místo dřívějších spolků zavedeny nové názvy 

odvozené od příslušnosti ke svazu ROH. V Litovli vznikly tři jednoty: v Papcelu Tatran 

(předseda Ladislav Cabejšek), v Gramozávodech Slovan (předseda Milan Kašparovský), u 

SNB Rudá hvězda. V době svého vzniku měl Tatran 170 členů v oddílech: ZTV, kopaná, 

česká házená, odbíjená, stolní tenis, šachisté, pozemní hokej, turistika, lyžování. 

 

50 let 

Ve volbách 14. 6. 1954 byl rozšířen počet obvodů a poslanců. Zvoleno 24 členů 

KSČ, 2 ČSL, 1 ČSS a 14 nestraníků. Předsedou MěNV zůstal Josef Veis, místopředsedou se 

stal Antonín Vlček a tajemníkem František Kutra. V městské radě byli J. Galuška, J. Slouka, 

F. Mach, L. Anton, dr. V. Veselská, M. Petr, J. Pospíšil a dr. J. Vavrouch. Zvolena byla i 

komise lidové kontroly, předseda František Ilek. 

 

1. 9. v novém školním roce se základní devítiletá škola Opletalova (ředitel Kočí) 

oddělila od tříleté SVVŠ. Jejím ředitelem se po období Heleny Dobové (1953/64) stal 

Stanislav Sládeček. Obě školy se dělily o budovu gymnázia. 

 

40 let 

22. 1. 1974 otevřena po rekonstrukci prodejna železářství v Palackého ulici. Nejstarší 

český obchod zde založil roku 1878 František Schenk. Zemřel 31. 10. 1916 a závod převzal 

syn Antonín, od roku 1937 až do znárodnění zeť Rudolf Piwowar. Od 13. 12. 1949 zde byl 

největší litovelský Kovomat, který byl během roku 1973 značně rozšířen na úkor sousedních 

domů. 

 

1. 9. při vjezdu do města od Olomouce vznikla nová čerpací stanice n. p. Benzina. 

Nahradila čerpací stanici před skladištěm hospodářského družstva u pivovarské vlečky. 

 

30 let 

Roku 1984 byla postavena lávka pro pěší v ulici Příčné přes řeku k Muzeu, měla 

zkrátit cestu do centra města. Naproti autobusovému nádraží byla zřízena zastávka, aby 

vystupující cestující, zejména děti, nemuseli přecházet frekventovanou silnici Dukelskou. 
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6. 11. 1984 otevřen nový most u Předního mlýna v ulici Palackého. 

 

V prosinci 1984 byl slavnostně otevřen areál rybářů u Předního mlýna. Stavba 

provozní budovy se skladovacími prostorami a kulturní místností byla zahájena roku 1982. 

 

25 let 

1. 1. 1989 od počátku roku byl po delimitaci Komunálních služeb Uničov opět zřízen 

státní podnik Služby Litovel. Měl kolem sta zaměstnanců, jeho součástí byly řemeslnické 

provozovny ve městě. Sídlo měl v bývalé Staroštíkově pile na Čihadle 854 a ředitelem byl 

Václav Kučera. Údržba komunikací se svozem komunálního odpadu zůstala ještě rok v 

Uničově. 

 

27. 2. 1989 zemřel v 86 letech malíř František Flasar. Narodil se 23. 3. 1903 v 

Července, byl všestranně kulturně činný jako ochotnický herec, režisér, malíř kulis. 

Namaloval řadu akvarelů a olejů, cyklus lunet v obřadní síni litovelské radnice, sgrafity 

vyzdobil řadu fasád rodinných domků v okolí Litovle. 

 

20. 6. Na konci školního roku 1988/1989 odešel do důchodu Květoslav Pecha a od 

nového školního roku byl jmenován ředitelem hudební školy Jiří Kovář, který přešel z LŠU 

Žerotín v Olomouci. 

 

SAMETOVÁ REVOLUCE 

27. 11. 1989 generální stávka dovršila týden protestů proti režimu. Ve větších 

podnicích utvořeny stávkové výbory. Stávkující z Papcelu, Tesly, cukrovaru a sladovny se 

sešli na náměstí, kde Ing. Kmeco přečetl rezoluci vyjadřující požadavky Občanského fóra. 

Bylo svoláno shromáždění občanů 29. 11. na Záložně. 

 

28. 11. v úterý bylo na Loděnici ustaveno Občanské fórum a určeni první mluvčí, 

Ing. Rudolf Kmeco, Ing. Karel Hróz a Mirko Spurník. 

 

29. 11. první veřejné shromáždění občanů na Záložně, svolané OF v Litovli. Do 

konce roku následovalo ještě několik aktivů na Záložně (5. 12., 12. 12., 22. 12) za velké 

účasti lidí, kde zástupci Občanského fóra informovali o vývoji politické situace. 

6. 12. Už v prvním prosincovém týdnu se sešli zástupci politických stran a Občanského fóra 

u „kulatého stolu" k dohodě o změnách v městské správě po zrušení vedoucí úlohy KSČ.  

 

22. 12. bylo dohodnuto složení rady: 3 členové KSČ, 6 členů OF, po dvou zástupcích 

ČSL a ČSS. Na tomto základě se vzdali členství v radě komunisté Janků, Ambrož, Čikl, 

Kozáková, Kučera, Ing. Lilek, Pajkrová a Soukeník. 
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20 let 

11. 5. 1994 začalo vysílání litovelského Infokanálu. Pravidelnou týdenní 

zpravodajskou relaci připravovala skupina litovelských amatérů filmařů. 

 

Byla zrušena osobní doprava na trati Litovel předměstí - Mladeč, jako novinku však 

zavedly České dráhy možnost objednat si zvláštní jízdu vlaku v kterýkoliv den po zaplacení 

paušálního poplatku 150 Kč. 

 

1. 9. mateřská školka ze Staroměstského náměstí byla přestěhována do uvolněné 

budovy po zrušených jeslích na Čihadle. Budova na Starém městě byla bezplatně 

pronajata Školskému úřadu v Olomouci pro potřeby litovelského Domu dětí a mládeže. 

 

13. 10. 1994 – bývalý klášter na Rybníčku, po mnoho let sídlo Lesního závodu, se v 

restituci vrátil řádu Milosrdných sester, ten jej obratem prodal Ústavu sociální péče na 

Nových Zámcích. 

 

Přes snahu městské i státní policie neklesala kriminalita, největší vzrušení vyvolalo 

loupežné přepadení Komerční banky na náměstí v pravé poledne 1. 11. 1994. Lupiče, 

který kryt rukojmím odnesl 1,5 mil. Kč, se podařilo dopadnout až v únoru 1995. 

 

18. 11. 1994 se konaly druhé obecní volby. Lidé si pořád spojovali slovo „strana“ 

s KSČ, nechtěli být spojeni s žádnou stranou a politické strany byly bez členů. Proto slavila 

úspěch kandidátka „nezávislých". Po šesti mandátech získali Nezávislí, ODS a KSČM, pět 

mandátů KDU-ČSL, ČSSD tři a  SPR-RSČ jeden. Starostou byl zvolen MVDr. Vojtěch Grézl za 

nezávislé, místostarostou komunista Pavel Veselý. Do rady zvoleni RSDr. Lubomír Vymětal, 

MUDr. Elen Vacová, Mgr. Blahoslav Papajk, MUDr. Olga Vojancová, PhDr. Josef Hubáček, 

MUDr. Jarmila Fousová a Miloslav Číhal. 

 

10 let 

31. 3. 2004 se sešla ustavující schůze Muzejní společnosti Litovelska. V zasedací síni 

na radnici bylo přítomno 22 občanů, včetně pozvaných hostů. Byl zvolen výbor Mgr. 

Zdena Frištenská, Libuše Grohmanová, Jarmila Šalšová, Lubomír Šik, Blanka Opíchalová a 

Karel Daševský. Předsedou se stal Ing. Radovan Urválek. 

Při restauraci sklepních místností v Městském klubu byly odkryty základy původního 

domu z doby kolem založení města. Základy dokládají konstrukci hrázděného zdiva - 

kamenná zídka se žlabem, v němž byl původně uložen základní trám. Dále zde byla 

objevena pec řemeslníka, který se věnoval tavení kovů, s unikátním dokladem 

nepovedeného bronzového odlitku spony. Je to nejspíš nejstarší doklad kamenné stavby 

ve městě. 

V prvních měsících byla dokončena stavba bazénu (plavecké třídy) v základní 

škole Vítězná a 1. 5. 2004 byl po přestřižení pásky a projevech starosty Grézla a 

místostarosty Papajka předán veřejnosti. Poslední investicí v nové škole pak bylo sportovní 

hřiště s atletickým stadiónem, tenisovými a volejbalovými kurty a úprava přístupových 

komunikací na sídlišti. Tyto práce probíhaly o prázdninách. Předání celé stavby veřejnosti 

se uskutečnilo v rámci Litovelských slavností 15. září 2004. 
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16. 9. Po odstoupení Lubomíra Šika byl kronikářem města Litovel jmenován od roku 

2005 PhDr. Josef Hubáček. 

 

KANALIZACE 

22. 11. 2004 byla slavnostně ukončena stavba kanalizace, lze tedy rekapitulovat: 

Stavební práce začaly v říjnu 2002, byla vybudována nová kanalizační síť o délce 16 186 

metrů, její součástí je i 8 čerpacích stanic, jejichž stavbu si vyžádaly složité podmínky, 

rovinatý terén, vysoká hladina spodních vod a překonání šesti ramen řeky Moravy. 

Nejhlubší z nich dosahuje 7,7 m. Kapacita čističky odpadních vod byla zvýšena z 25 tisíc 

na 40 tisíc ekvivalentních obyvatel. 22. 11. byla za přítomnosti oficiálních hostů nová 

kanalizační síť v Litovli a rekonstruovaná čistička odpadních vod na Pavlínce slavnostně 

otevřena. Hlavním dodavatelem stavby byl podnik VCES a.s., projektantem 

Vodohospodářské inženýrské služby, společnost s. r.o. Náklady na největší investiční akci 

ve městě dosáhly 216 milionů korun. 

 

MUZEUM 

Tradiční termín Dnů evropského dědictví byl příležitostí k otevření muzea. V poledne 

12. 9. 2004 bylo po několika letech a náročné restauraci budovy slavnostně otevřeno 

muzeum banketem pro zvané hosty a v 15 hodin byla první expozice zpřístupněna 

veřejnosti, k poslechu hrála cimbálová muzika Ječmínek. Poté co nás Olomouc připravila 

o veškeré doklady litovelské historie a muzejní sbírky shromažďované po generace, začala 

nově jmenovaná vedoucí paní Mgr. Zdena Frištenská z darů občanů postupně budovat 

nové litovelské muzeum. První expozicí byla symbolická výstava „Přírodní katastrofy v 

Litovli". Ve velkém sále pak pod názvem „Litovel v obrazech“ byly převážně instalovány 

obrazy, které jinak zdobí kanceláře městského úřadu. 

 

PREZIDENT V LITOVLI 

13. 10. 2004 se Litovel po 75 letech dočkala návštěvy hlavy státu. Naposled se zde 

zastavil v roce 1929 prezident Masaryk a letos jsme mohli uvítat prezidenta Václava Klause 

s manželkou Livií. Václav Klaus nebyl v Litovli poprvé, navštívil město 1. 5. 1990 jako ministr 

financí a představitel Občanského fóra, 17. 5. 1992 na předvolební manifestaci strany 

ODS, potřetí pak před volbami 16. 5. 1996. Tentokrát již od 15 hod. vystupovaly na náměstí 

mažoretky a hrála dechovka, náměstí se přes chladné a větrné počasí postupně zcela 

zaplnilo. Po půl páté přijel pan prezident s manželkou a doprovodem. Kytici mu na uvítání 

předala paní Věra Sonntagová, která jako malá holčička vítala před 75 lety i prezidenta 

Masaryka. Na tribuně pak krátce přivítal hosty starosta města a promluvili hosté, Václav 

Klaus, Livie Klausová a krajský hejtman Březina. Po projevech pan prezident podepisoval 

občanům své knihy a fotografie, paní Livie zatím hovořila s občany. K příjemné náladě 

přispěli i místní rybáři, když před pana prezidenta postavili vaničku se dvěma rybami – 

štikou a kaprem. Evidentně rozpačité hlavě státu s úsměvem vysvětlili, že je to náš městský 

znak v živé podobě, a má ho pustit na svobodu, nikoliv chytit. Pan prezident si ulehčeně 

oddechl a ryby vypustil do Nečízu. Litovelané tak jsou jediní v Česku a pravděpodobně i 
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na světě, kterým se podařilo sebevědomého pana Klause pořádně zaskočit. Kolem půl 

šesté se odebrali do radnice na setkání se zástupci městské samosprávy. Pan prezident s 

chotí se podepsali do knihy návštěv města, podali ruku všem zastupitelům, připili si a po 

společné fotografii v neformální atmosféře krátce pohovořili. Kolem 18. hodiny se auta se 

vzácnými hosty s Litovlí rozloučila. 

 

ČTYŘKA 

Vichřice 9. června 2004 polámala mnoho stromů ve všech litovelských parcích a 

pohromu dovršilo následné kácení poškozených stromů. Preventivně byly odstraněny 

stromy, které mohly mít skryté praskliny a větve, které by mohly pádem ohrozit chodce. 

Kácení padla za oběť i památeční Čtyřka v aleji v ulici Boženy Němcové. 15. 6. byla 

necitlivě skácena, ač určitě chodce neohrožovala. 

Kapitolu zpracoval pan Lubomír Šik. 

 

04. POČASÍ  

 První leden nás vítá (ne)tradičně: mrholí, slunce nikde a teplota kolem pěti nad 

nulou. To nám to pěkně začíná! A co letité přesvědčení o redukci této kapitoly na 

minimum? Podaří se alespoň letos splnit? Po prosinci, který spíš připomínal začátek jara, 

přichází leden, ale ani ten klasickou zimu nepřináší. Předpovědi hovoří o zatažené obloze, 

slabém dešti a mlhách. Sněžit by snad mohlo jen na horách, bílá zima u nás v nížině je 

stále v nedohlednu. „Po přední straně tlakové níže nad Atlantikem k nám i nadále bude 

proudit teplejší vzduch od jihozápadu a počasí bude v prvním týdnu ledna ovlivňovat od 

západu okludující frontální systém a potom zvlněná studená fronta,“ popisuje situaci 

meteorolog Pavel Šimandl.  

 Vše je vzhůru nohama! V lesích našeho kraje se objevují nečekané druhy hub, které 

tu jinak rostou na podzim či na jaře. Podle mykologů za to může současné poměrně teplé 

počasí. Znalci hub si tak po příchodu z lesa mohou i v lednu uvařit houbovou polévku či 

omáčku anebo smaženici. Košíky si budou moci v lesích plnit do doby, než přijdou větší 

mrazy. Na střední Moravě mohou narazit například na ucho Jidášovo, hlívu ústřičnou a 

penízovku sametonohou. Z podzimních druhů si mohou houbaři odnést v košících i čirůvku 

fialovou a dvoubarvou, které rostou v jehličnatých i listnatých porostech a jsou to výborné 

jedlé houby. Ale pozor! Počasí přeje i houbám jedovatým. V lesích už mykologové narazili 

na třepenitku svazčitou, která obsahuje podobné jedovaté látky jako muchomůrka 

zelená. Objevili se i nadšenci s bedlou, ale na hřibovité houby nikde nenarazili. 

 Smutní jsou lyžaři – sníh je už jen sporadicky a ani letošní 47. ročník Jizerské 

padesátky se (teprve popáté v historii!) pro nedostatek sněhu nepoběží. A to už bylo 

přihlášeno téměř 7 000 běžců, zhruba čtvrtina z ciziny. Rukama lomí i jeseničtí vlekaři a 

tvrdí, že je to nejhorší zima za čtvrt století. Místo nejlukrativnějšího období mají milionové 

ztráty. Lyžařské areály v kraji teplé počasí na přelomu roku připravilo o pracně a draze 

vyrobený technický sníh, i o lyžaře. Jde o naprostý propadák a majitelé či provozovatelé 

skiareálů mají pro přelom roku i další označení: katastrofa, tragédie, hrozící bankrot – a 
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počítají tak obrovské ztráty, které už zřejmě nedokážou dohnat. Ani Litoveláci nemají „své“ 

svahy k dispozici – petříkovské údolí sice patří k nejchladnějším místům v Jeseníkách, jenže 

teď by tomu asi nikdo neuvěřil. Teploty na svahu se kolem 7. ledna vyšplhaly až na osm 

stupňů, navíc foukal teplý vítr a pršelo. „Areál vlastním 23 let. Za celou tu dobu tak špatný 

začátek roku nepamatuju,“ říká majitel skiareálu Kaste v Petříkově František Kaštyl. 

 „Klimatický blázinec“ – titulek novin napovídá, že z počasí ve světě je normální 

bramboračka. Neobvyklé teplo svléká lidi ze zimníků, lyžaři truchlí, příroda neví, čí je! 

Počasí v Česku připomíná na Tři krále spíše začátek dubna. Na moravských loukách se 

objevují sedmikrásky, na Plzeňsku se hlásí rozkvetlý zlatý déšť i první pupeny broskvoní, 

Pražany ráno budí zpěv ptáků. Rekordy padly na jednadvaceti místech (v Klatovech bylo 

skoro 14 stupňů!). Nezvyklé teploty mají své vítěze a poražené. Proklínají je pochopitelně 

majitelé lyžařských areálů – návštěvnost hor je sotva třetinová oproti loňsku.   

 Spekuluje se o tom, že na opožděném nástupu zimy se podílí pravidelné odtávání 

arktického ledu v Severním ledovém oceánu. Výměna tepla mezi oceánem a atmosférou 

totiž probíhá jinak, když oceán tvoří voda, a jinak, když je zamrzlý. To ovšem neznamená, 

že to zima nakonec nedožene, ale meteorologové nedokážou odpovědět na otázku, zda 

a kolik sněhu vůbec letos napadne. Ta je pro přírodu přitom klíčová, neboť se čeká 

ochlazení. Příroda částečně ještě ani neusnula a částečně už se probudila, a pokud by 

nenapadl sníh, mohl by to být problém. Zatímco loni byl leden nejstudenějším měsícem 

roku, ten letošní se jeví jako silně nadprůměrný a podle expertů má být teplejší i únor. 

Nabízí se tady srovnání s evropskou zimou 2006/2007, kdy zůstalo Česko úplně bez sněhu, a 

to i na horách.  

   Ještě pár týdnů při těchto teplotách a příroda se zblázní úplně – zatím má jen první 

symptomy.  Pupeny a květy na stromech a keřích, nezazimované jezevce či ježky i houby 

na loukách a v lesích. A lidé, kteří do ní vyrazí, si už teď v lednu, musí dávat pozor na 

klíšťata (!). Podle odborníků se ale není co divit. Jakmile stoupne teplota nad pět stupňů 

Celsia, klíšťata začínají být aktivní. V lednu k takové situaci dochází zřídka, ale letošní 

neobvyklé počasí k tomu nahrává. Pozor by si lidé měli dávat především na osluněných 

plochách na krajích lesů či na mýtinách. Z tak časné aktivity klíšťat se dá podle odborníků 

předpokládat, že jich bude v sezoně 2014 opravdu hodně.  

 Příroda nyní skutečně zažívá časné jaro. Kvete například jasmín malokvětý, 

narašené jsou sakury. Teplé počasí probudilo v botanických zahradách i vilíny a lýkovce. 

Pokud by teploty i v druhé polovině ledna přesahovaly více než týden deset stupňů, 

mohou začít pučet i broskvoně a meruňky. Případný mrazík by pak napáchal velké škody.  

V záchranných stanicích zase zažívají nápor ježků a netopýrů. Teplo tak přináší trošku 

komplikace se zvířaty, která by normálně zazimovala.  Dále mohou ven vyrazit i houbaři – 

běžně se objevuje penízovka sametonohá, na loukách čirůvky, a protože nezamrzlo, stále 

se ještě drží i podzimní druhy a rostou stále dál. 

 Na začátku třetího lednového týdne se sice ochladilo, ale na horách je to pořád 

sněhová bída. Poslední zbytky sněhu tají, nejen v údolích rozkvétají stromy či třeba 

sedmikrásky. V Jeseníkách už mnohá lyžařská střediska vzdala boj s nepříznivým počasím a 

své areály uzavřela. Provoz se stále ještě snaží udržet Kouty nad Desnou, Ramzová či 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 57 

Branná na Šumpersku. Naopak bez problémů jede zatím nejvýše položené lyžařské 

středisko v tuzemsku na Ovčárně. Podle provozovatele Figury leží na sjezdovkách až 90 

centimetrů přírodního sněhu. Současná svízelná situace se citelně dotýká i lyžařských škol, 

které jsou na provoz areálů vázané a obavy mají ze současné situace i mnohé školy, které 

se chystají na lyžařské kurzy. Mnohdy jim nezbude než kurz uskutečnit za každou cenu, 

protože stornovací poplatky jsou příliš vysoké. Tak asi dostane uplatnění cynický vtípek 

nabídky na lyžařský kurz s dovětkem: „Podmínka – sníh s sebou!“.  

 Pozor! Zima dohání skluz a ze soboty na neděli (25. – 26. 1.) předvedla svou zatím 

nejchladnější noc. Zdá se, že se snaží se zpožděním dohnat vše, co zameškala. Na 

tradičním místě teplotních rekordů, na severočeské Jizerce, naměřila místní stanice brzy 

ráno minus 25 °C. Pro Moravu dokonce platila „výstraha na mráz“ a rekordně nízkou 

teplotu zaznamenalo celkem 12 stanic. U nás bylo v neděli ráno – 12,2 °C, přes den 

teplota stoupala až k minus osmi stupňům. Vlekaři jásají – dá se zasněžovat, přírodního 

sněhu příliš nenapadlo, ale provoz se rozjíždí i v níže položených areálech. Už potřetí zkouší 

rozjet sezonu skiareál Kaste Petříkov. Víme přece, že místní svahy patří k nejchladnějším 

místům v Jeseníkách!? Na vrcholcích, kde napadlo kolem deseti centimetrů sněhu je bílo 

a pravé zimní scenérie ale začínají až ve výšce nad 1 200 metrů. Lyžařské areály nyní těží 

co nejvíce především z jarních prázdnin a kurzů, slušnou návštěvu hlásí i středisko 

v Petříkově. 

 My máme starosti? To západ Evropy je na tom podstatně hůř! Přívalové lijáky a silný 

vichr sužuje Británii, Irsko i Francii, v nízko položených oblastech na britském území zůstává 

kvůli pokračujícím záplavám uzavřena část silnic a železnic. Na mnohých místech se 

z břehů vylila řeka Temže, vždyť letošní leden byl v Británii nejdeštivější od začátku měření 

v roce 1776! Lijáky jsou doprovázeny silnými bouřemi, které porážejí stromy, hlášeny jsou i 

oběti na životech. V USA, Srbsku, Chorvatsku, Itálii a Japonsku zase mají obrovské 

problémy s masami sněhu!   

 To u nás ze Šumavy hlásí: smiřte se s tím, že zima už nebude – tady je nejméně 

sněhu za 35 let! Meteorologové tak chudou zimu tady nepamatují. I u nás pátrají, kdy byl 

region tak dlouho bez sněhu, jako tuto zimu. Letošní zima zkrátka snese všechny přívlastky 

jen ne „typická“ a je málo pravděpodobné, že dožene, co zatím zameškala. Plus 

„mizerné“ zimy je snad v tom, že je mnohem méně problémů s inverzemi než v jiných 

letech. Na přehradách, rybnících a nádržích v regionu se letos pořádně nebruslilo. Pokud 

vodní plochy zamrzly, byl led tak slabý, že na něj nebylo možné vstoupit.  

 Období od prosince do února označují klimatologové za zimu. Ta letos končí a jak 

to vypadá, zimního zvratu v počasí už se nedočkáme. Budeme si tuto zimu pamatovat 

jako teplou, suchou a bez sněhu. Dlouhodobá průměrná teplota zimního období je 

v Česku + 1,5 °C a naprší nebo nasněží 130 milimetrů srážek. Aktuálně končící zima dosáhla 

průměrné teploty + 2,7 °C a dostala je tedy 1,2 °C nad dlouhodobý průměr a spadlo jen 

70 mm – něco málo přes 50 % dlouhodobého průměru.  

 V mírné zimě začínají kvést stromy i keře. Rýma, kýchání, astma, bolest hlavy – 

pacienti, které trápí alergie, letos zaplnili ordinace doktorů mnohem dříve než v minulých 

letech. Na vině je teplé počasí, které typicky zimní měsíc únor rozkvetlými stromy změnilo 
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k nepoznání. Jehnědy, ty jsou aktuálně největším nepřítelem lidí trpících alergiemi na 

časné pyly - tedy  ty z rozkvetlé lísky, olše nebo břízy. Lidé tak míří buď do alergologických 

ambulancí, vyhledají praktické lékaře nebo řeší problém volně prodejnými léky – 

antihistaminiky.  

  Hledejme nějaké pozitivum: druhá nejteplejší zima za posledních 80 let „přispěla“ 

do peněženek. Podle odhadů plynáren, tepláren a energetických společností ušetříme až 

15 % za plyn, teplo a elektřinu. Například průměrná rodina v domku, která topí plynem, 

ušetří za tuto zimu přes 1 300 korun. Při nynějším teplém počasí může úspora ještě narůst. 

Ušetřit se dalo i na teplém oblečení, to se nyní vyprodává s  80% slevou! Teplo prospělo 

nejen domácím rozpočtům. Ožila zahradnictví, uspíší se i sezona otevření hradů. Naopak 

lékárníci hlásí menší tržby, lidé byli méně nemocní. Snad to žádnou z pěti (!) litovelských 

lékáren na lopatky nepoloží? O zimě už dost! Hogwh!       

 První březnový víkend tomu dal za pravdu – nádherné slunečné počasí vylákalo lidi 

na procházky, zahrádkáře „na plac“, motorkáře do ulic a máme naději, že nynější jarní 

počasí s minimem deště a nadměrnými teplotami bude v tomto měsíci i nadále 

pokračovat. Teploty po ránu kolem nuly, odpoledne až deset nad – první tři březnové 

týdny mají být podle předpovědi teplotně nadprůměrné, čtvrtý teplotně průměrný. 

Průměr představuje pro toto období 4 °C. Srážkově očekávají meteorologové příští čtyři 

týdny spíše podprůměrné až průměrné a tak to vypadá, že po suché zimě přijde rovněž 

na déšť skoupé jaro. To je pro přírodu moc špatná zpráva! Hydrologové již upozorňují, že 

pokud nebude jaro mimořádně deštivé, hrozí letos sucho. Sněhu je po letošní zimě, která 

patřila k nejteplejším za posledních 80 let, čtyřicetkrát (!) méně než loni. To se může 

negativně projevit na zásobách podzemních vod a v řekách. Kritického nedostatku vláhy 

se obávají i zemědělci, kteří kvůli mírné zimě začali s pracemi na polích o měsíc dříve.  

Nebylo sněhu, takže vláha na polích je někde kolem 50 % obvyklého stavu. 

 Pozor! Už nyní hrozí, že si z výletu přinesete klíště! Těm totiž letošní nezvykle teplá zima 

vyhovovala nejvíc a aktivní jsou tak už o několik týdnů dříve než loni. Dostatek potravy měli 

díky teplému počasí i potkani, některá města tak už z obavy z jejich přemnožení 

preventivně začala s deratizací. Suché měsíce bez sněhu naopak dávají naději, že se letos 

obyvatelé regionu vyhnou komářím kalamitám, které téměř každoročně trápí Litovelsko. 

Sníh, který jindy na jaře roztál, totiž vodou zaplnil tůně, ve kterých se komáří larvy líhly. Díky 

teplému počasí a suchu však odborníci zatím tento problém neočekávají. Přesto se my 

v Litovli na boj proti obtížnému hmyzu chystáme, alespoň preventivně. „Už v dubnu se 

chystáme na postřik, který by měl ničit právě komáří larvy. Pokud by například zapršelo, 

stejně jako při povodních v roce 1997, mohla by se situace změnit a kalamita by mohla 

nastat,“ uvedl Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí Odboru životního prostředí naší radnice. Do 

postřiku investuje město i okolní obce a podle dohody to bude částka 20 korun na 

obyvatele, takže naši Litovel bude tento „špás“ stát kolem 200 000 korun. 

 O zimě jsme již nechtěli ani slyšet, ale ona je neodbytná, stále se hlásí, třeba se 

svými důsledky. Na konci první březnové dekády je venku jarní počasí, jenže příroda se 

potýká se suchem. Zatímco v případě běžných zim bývá v hřebenových oblastech od 105 

do 330 litrů vody na metr čtvereční ve sněhu, letos je to jenom kolem 15. Je totiž důležité, 

aby sníh v kopcích ležel od listopadu do února, kdy se zhutňuje. Od března už začíná tání 
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a voda se vsakuje až dvacet metrů pod zem a zásobuje tak spodní vody. To běžné srážky 

neudělají, pouze sníh. Letošní zima je tak co do vody skutečně nejhorší od roku 2000. 

Spodní vody je totiž tak málo, jako bývá v běžném roce až v červnu. Situaci by snad mohl 

zachránit deštivý duben nebo květen. Pokud ale pořádně nezaprší, lidé a především 

příroda už v těchto měsících poznají, že je vody málo.  

 Na třetí březnový víkend si počasí připravilo pěkné překvápko. Z jarních 15 až 19 

stupňů Celsia jde dolů nejméně o deset, na horách má sněžit a foukat silný vítr. Ještě 

v pátek 14. března padaly teplotní rekordy – v Olomouci přesáhla teplota 18 °C, v Litovli 

bylo jen o dvě desetinky méně, v Šumperku padl 57 let starý teplotní rekord. Rekordy 

padly celkem na 83 ze 136 stanic v Česku měřících třicet a více let. V pátek večer jsme 

ještě seděli na zahrádce restaurace Loděnice, v sobotu ráno už foukal silný studený vítr, 

denní teplota spadla nejmíň o deset stupňů, pršelo. Přírodě podle odborníků krátké 

ochlazení neuškodí, naopak rostlinám může pomoci. Déšť nám pomohl vlastně zachránit 

„suché“ zahrádky – vždyť to sucho už je neskutečné a rostliny srážky potřebují. Včelaři se 

poklesu teplot obávat nemuseli, včely totiž potřebují k tomu, aby opustily úl, teploty 

alespoň deset stupňů. 

 Varování meteorologů před silným větrem se netýkalo našeho kraje, ale spíše opak 

byl pravdou. O víkendu bylo kvůli tomu rušno, hasiči odstraňovali desítky zlámaných 

stromů, popadané větve zablokovaly několik železničních tratí a poškodily i vlaky. 

Neuvěřitelných 148 kilometrů za hodinu dosáhla rychlost větru na Sněžce. Silný vítr 

znepříjemnil možná poslední lyžování, když z bezpečnostních důvodů musely být 

zastaveny lanovky. Dokonce byl zrušen závod mistrovství světa v letech na lyžích 

v Harrachově. I hasiče v našem kraji zaměstnával prudký vítr s poryvy a jedním ze šesti 

výjezdů byl i ten do Litovle, kde se uvolnil plech na střeše administrativní budovy. Také 

padal sníh  - na deset centimetrů ho napadlo o víkendu v Jeseníkách. Sníh však pokryl jen 

nejvyšší partie, níže položená střediska se potýkala spíše s deštěm. Končí i sezona 

v Petříkově – provozovatel areálu František Kaštyl chce na Josefa skončit a začít chystat 

letní sezonu.      

  Na první jarní den padl v pražském Klementinu 130 let starý teplotní rekord, když 

bylo 19,4 °C. V týž den v našem kraji v Javorníku teplota dosáhla 20,4 °C a rekord z roku 

1990 tak byl překonán o 1,4 °C. Podle meteorologů šlo o nejvyšší teplotu nejen 

v Olomouckém kraji, ale i na celé severní Moravě. U nás se to vyšplhalo těsně 

k osmnáctce. Javorník je asi poněkud atypické místo, protože hned další den tu naměřili 

22,8 °C, a tím byl překonán dosavadní 24 let starý rekord o 4,2 °C. Město leží kolem 500 

metrů nad mořem, ale tím, že foukal severozápadní vítr, a jak vzduch přetékal přes 

Jeseníky, v závětří se při sestupu dolů ohříval. Proto tady byly vyšší teploty než třeba 

v jiných městech kraje, kde teplota přesáhla jen osmnáct stupňů. Tak máme léto v březnu 

a za takové počasí může teplý vzduch ze Sahary. Ale všeho do času. Předposlední 

víkendovou neděli prší, prší, jen se leje – my jsme ale spokojeni, protože vláhový deficit už 

byl až hrozivý!     
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 Řadu lidí tak počasí nepříjemně zaskočilo. Zatímco sobotní teplé počasí vybízelo ke 

slunění, studená a deštivá neděle dala jasně najevo, že jaro je teprve na svém začátku. 

Teploty v obou víkendových dnech se lišily až o patnáct stupňů! Do českých hor se navíc 

vrátilo sněžení. Jeseníky přikryla bílá peřina a v nejvyšších polohách kraje napadlo kolem 

pěti centimetrů sněhu. To v Krkonoších a Jizerských horách ho bylo až třicet centimetrů. 

Padající sníh byl mokrý a těžký, mnohde poničil stromy, a když začal odtávat, zvedal 

hladiny řek. Morava konečně vypadá jako řeka. 

 Zima tak překvapila jaro – přišlo jarní vystřízlivění, ale jen nakrátko. Nic nemůže zastřít 

skutečnost, že šlo o jednu z nejhorších zim v posledních letech. Lidé by na změnu počasí 

ale neměli nadávat – pro přírodu je spásou. Ta je po suché zimě vyprahlá, a tak déšť vítají 

zemědělci, zahrádkáři i hydrogeologové.  Stačilo pár hodin a zase mrzne – ráno ve středu 

26. 3. máme všude jinovatku a na teploměru 1 °C pod nulou. Venku už naplno kvetou 

meruňky, a tak máme obavy, zda květy nezmrzly a budou je stačit včelky opylit. Má se 

totiž oteplovat a mrazíky prý už nehrozí.    

 Vše se zdá jasné – teplé a spíše slunečné počasí má vydržet i v dubnu. 

Meteorologové očekávají oproti dřívějším letům nadprůměrné teploty a naopak 

podprůměrné množství srážek. Nedostatek vody, který vznikl po velmi suchém začátku 

roku, se tak bude prohlubovat. Teplotní průměr pro období mezi 31. březnem až 27. 

dubnem činí 8,3 °C a měl by být jen o něco překročen. Už první dubnové dny dokazují, že 

tomu tak bude – teploty se pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia, rána jsou ale ještě studená. 

Alespoň nějaká kuriozita – do ovzduší nad Českem se opět dostal písek ze Sahary – letos již 

podruhé. Projevilo se to zbarvením deště a červenožlutým popraškem na cestách nebo 

autech.  Více na jihu, u nás jen nepatrně. 

  Málo vláhy a pak mráz. Ačkoliv deště ve druhé dekádě dubna pomohly 

zemědělcům část úrody zachránit, s mnohými plodinami to dobře nevypadá – letos dají 

nižší úrodu. Deště nemohly doplnit obrovský vláhový deficit. Třeba unčovické družstvo 

hospodaří převážně na písčitých půdách, na kterých se nedostatek vláhy projevuje více 

než jinde. Díky nadprůměrným teplotám třeba extrémně rostla řepka olejka, která právě 

kvete, a jarní mrazíky by jí mohly ublížit. V nebezpečí je i cukrovka a mák. Převládající 

sucho se podepsalo nejen na úrodě, ale také na množství vody v řekách v kraji. Žádný tok 

v regionu zatím sice nedosáhl hranice sucha, ale průtoky jsou zde podprůměrné, pohybují 

se na 20 až 40 % dlouhodobého průměru v měsíci dubnu.  

 Teplé počasí si pochvalují pivovary v Olomouckém kraji, protože díky brzkému 

příchodu jara hlásí vyšší odbyt piva než v loňském roce, kdy ještě ve druhé polovině 

března hustě sněžilo. V první polovině dubna se prodej zvedl o více než 20 %. „Teplé 

počasí láká k pěší turistice, cyklistice, a to pozitivně ovlivňuje návštěvnost restaurací a 

prodej sudového piva. Dosavadní prodeje zatím slibují úspěšnou sezonu“, říká mluvčí 

Pivovaru Litovel Hana Matulová. Většina litovelských restaurací už otevřela svá zahradní 

posezení a lidé si pivo vychutnávají v záplavě teplých paprsků jarního slunce. Loni touto 

dobou venkovní stoly stále pokrýval sníh a panovalo zimní počasí. 
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 Konec dubna je ještě docela příjemný, ale začátek května má být ve znamení 

deště a hodně nízkých teplot.  Prognóza se plní – 1. máj byl ještě jarní a z toho mohli 

profitovat pořadatelé z ČSSD a DDM, kteří již tradičně v parku Míru připravili prvomájovou 

akci pro děti i dospělé. Pak se to ale nějak zvrtlo. Lidé, kteří si už schovali do skříní teplejší 

oblečení, si jej museli vyndat – teploty klesly až o deset stupňů a ještě před příchodem 

studené fronty zemi skropily silné bouřky, mnohde s kroupami. Na radikální změnu počasí 

doplatila akce myslivců v areálu Dvoru Nové Zámky – Myslivecké dny Okresního 

mysliveckého svazu a jarní svod psů, kterým nejen pršelo, ale byla docela vlezlá zima. O to 

větší příjemné překvapení čekalo pořadatele pouti u sv. Filipa a Jakuba, když v neděli 4. 

května ráno už byla obloha jako vymetená a návštěvě poutní mše a všech poutních 

atrakcí nic nepřekáželo. Noc po pouti ale byla pěkně studená, teplota těsně nad nulou, a 

to se asi za ráno bez mrazíku modlili i zarytí ateisté.        

 A tak to jde v květnu i dál. „Ledoví muži“ prý svůj nástup o týden uspíšili, ale na jejich 

klasické dny 12. – 14. května je přesto zima „jak v Rusku“.  Zahrádkáři s obavami ráno 

vykukují z oken, jestli náhodou není všude jinovatka a jejich brambory nepřipomínají 

tabákové listy.   

  Severovýchod republiky ve čtvrtek 15. 5. zasáhl vydatný déšť a objevilo se varování 

před povodněmi, včetně našeho kraje. Nejvydatnější srážky jsou očekávány v Beskydech 

a Jeseníkách, kde by mohlo za 48 hodin spadnout až 120 milimetrů srážek. Ohroženo je 

povodí horní Moravy, k nám by se snad velká voda nedostala. Kromě toho má foukat silný 

vítr, který může v nárazech dosáhnout až 90 kilometrů za hodinu. A tak tomu skutečně i 

bylo. Hasiči vyjížděli ke třicítce případů a jedním z nich byla i zablokovaná silnice číslo 373 

z Litovle na Konici, když popadaly stromy nad Novou Vsí na Pardusce.   

 Obavy z velké vody, které se usadily v podvědomí Čechů, jsou pochopitelné. 

Nicméně je to asi důsledek toho, že jsme si od vydatných povodní během „suchého“ 20. 

století prostě odvykli. Od vzpomínaného roku 1997 pak náhle české země „propláchly“ 

povodně minimálně každý druhý rok (1997, 2002, 2006, 2010, 2011, 2013).   

 16. – 18. 5. – tři dny vytrvalých dešťů a strachu z rozvodněných potoků mají za sebou 

lidé na severu kraje. Obavy z povodní se však naštěstí nenaplnily. Dramatický nárůst vody 

v korytech řek na Vidnavsku a u Žulové se nakonec zastavil a s ustávajícím deštěm hladiny 

začaly pomalu klesat. Hladiny ostatních toků byly o víkendu klidné a v neděli 18. 5. klesaly i 

na Bečvě a horním toku Moravy. U nás to vypadalo dobře, konečně se Morava na 

hlavním toku tvářila trošku jako řeka, když jinak je to spíš jak na větším potoce. 

   Tak snad to máme za sebou, protože podle výhledu hydrometeorologického 

ústavu nás do poloviny června čekají teploty mírně nadprůměrné. Povodně již nehrozí a 

nepříjemný déšť, který nás sužoval, bude střídat příjemné slunné počasí a také sucho. Teplý 

vzduch, který k nám proudí od jihu, až jihozápadu zvedá teploty až k  29°C, mnohde opět 

padají teplotní rekordy. Poslední květnový celý víkend jsou tu ale bouřky, někde i 

s kroupami. Zbytek jara až do už zmíněné poloviny června by teploty měly kolísat kolem 

22°C. A to jsou docela příjemné vyhlídky! 
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 Méně příjemné to ale bylo na Jesenicku, kde přívalové deště zatopily řadu sklepů a 

poničily cesty, když během půlhodiny byly potoky plné vody.  Intenzivní srážky znamenaly 

až 60 milimetrů srážek na metr čtverečný a bouřková činnost nad regionem neustávala. I u 

nás to v úterý 27. 5. v noci řádně zabouřilo, ale jak rychle bouře přišla, tak odešla, jen 

řádně zalila a žádné škody nenapáchala. To jinde mají velké problémy. Náhlé povodně 

v jižních a jihozápadních Čechách byly nebezpečné, nepříjemné a ještě něco: také 

velice názorné. Ukázalo se při nich přesně to, o čem mluví hydrologové – krajina nedokáže 

zadržovat vodu tak dobře jako v minulosti.  

 Problém je také v tom, že vody v půdě na území Česka ubývá sice pomalu, ale 

nepřetržitě. To, že pořádně nepršelo ani nesněžilo od loňského podzimu do půlky letošního 

jara, přitom není podstatné. Brutální dopady sucha by mohly znamenat, že podniky 

zastaví výrobu, čističky kontaminují řeky a lidé budou muset pro vodu k cisternám. O 

zahradních bazénech a mytí aut před domem ani nemluvě. Proto se plánuje obnova 

mokřadů a malých vodních děl či remízků a mezí proto, aby se voda držela v krajině a 

neodtekla. Musí se snížit spotřeba vody úspornými opatřeními, která budou umět využít 

dešťovou vodu ke splachování, zalévání zahrad a parků či zrecyklovat vodu v průmyslové 

výrobě. Musíme být připravení, že katastrofální sucho nastane. Nikdo zatím nedokáže říct 

kdy, ale ono přijde. Zatím se mluví řádově o desítkách let. To ale neznamená, že to 

nemůže klidně nastat letos na podzim - u počasí je vždycky lepší počítat s tou horší 

variantou.      

 Asi nastal paradox – píšeme o možném suchu, ale uprostřed posledního 

květnového týdne udeřily přívalové lijáky podruhé za tři dny v Jeseníkách a vyplavily řadu 

vesnic. Došlo k lokálním záplavám na Zlatohorsku a na Jesenicku ve směru na Mikulovice. 

Zdivočelé horské potoky po sobě nechaly milionové škody. Jen Ondřejovický potok zničil 

jedenáct mostů, blesková povodeň podemlela železniční trať, rvala cesty i domy. Škody 

napáchala hlavně voda z polí. Ty byly nakonec vyčísleny na téměř sto milionů korun.  

 Změna je život – na konci prvního červnového týdne přišly tropy a na řadě míst se 

opět přepisovaly rekordy. Tropické třicítky padly hned na několika místech regionu – 

nejtepleji bylo v Bělotíně na Přerovsku, kde naměřili 33 stupňů, a padl rekord z roku 1996. 

Nečekaně vysoké teploty naměřili i v Luké či v Pasece u Uničova. 10. června dosáhla 

teplota 35,5 °C v Brně a Brodě nad Dyjí a rekordy v tento den padly na 90 % měřících 

stanic ČR. Ovšem na republiku se hrne smrtící bouřka z Německa. Zemi paralyzoval silný 

vítr a větrná smršť si vyžádala 6 obětí na životě. Kromě této studené fronty bylo třeba ještě 

počítat s možnými bouřkami z tepla. To vše zasáhlo naplno sever a západ Čech, silný vítr 

dosahoval až 90 km/hod., my jsme zůstali téměř ušetřeni, i když i tady silně foukalo a 

přepršky se na zamračené obloze daly čekat každou chvíli.  

 Blíží se konec školního roku, počasí se již umoudřilo, ale všude je sucho. Tráva 

zežloutla a kdo nemá svou studnu na zalévání, nebo není napojen na některé z ramen 

Moravy, může zeleninu na zahrádce odepsat, nebo zalévat z řadu. Potom ale výpěstky 

budou jistě dražší, než kdyby si je koupil třeba v Albertu. Až do 20. července budou teploty 

spíše pod průměrem a podle výhledu by neměly překročit třicítku. Měly by se pohybovat 

kolem 25 stupňů. Pršet má srovnatelně s dlouhodobým průměrem, meteorologové však 

upozorňují na možnost, že mohou přijít silné lokální bouřky.  
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 Druhý červencový víkend nás překvapil tropickými teplotami – i u nás bylo přes 

32°C, a kdo mohl, byl ve stínu, u vody nebo v některé restauraci „v zahrádce“. V červenci 

se náš kraj výrazně potýkal s nedostatkem srážek. Řada řek v regionu je s vodou pod 

dlouhodobým průměrem, stav sucha vykazují 4 řeky včetně Moravy. Vedro a sucho 

komplikuje život i lidem na Prostějovsku, kde musí až do poloviny září počítat s omezením 

užívání pitné vody. Zákaz napouštění bazénů nebo zalévání záhonů pitnou vodou 

z vodovodního řadu zde platí pro obyvatele Skalky, Pivína a Čelčic. S povrchovou vodou 

to nevypadá o moc lépe, stav sucha platí kromě Třebůvky v Lošticích, Moštěnky v Prusech 

a Brodečky v Otaslavicích na Prostějovsku  také na Moravě v Moravičanech. Voda 

v řekách obecně v Olomouckém kraji je ve srovnání s běžnými červencovými průtoky pod 

průměrem a jak píšeme výše na čtyřech místech je vyhlášen stav sucha. Průtoky se 

pohybují v poměrně širokém rozmezí od 25 do 90 procent. Do regionu i celé republiky 

dorazily v pondělí 21. 7. lokální bouřky a přeháňky, ale hladiny toků mají i nadále slabě 

klesat nebo setrvávat na stávající úrovni. 

 V červenci se ráz počasí příliš neměnil – vysoké víkendové teploty, pak ochlazení a 

v závěru měsíce znovu silné bouřky, které někde doprovázely přívalové deště, které 

přinesla studená fronta přicházející ze západu. Ta se nad Českem střetla s teplým 

vzduchem a i my jsme si měli poznat jeden z jejích projevů.  Ve středu 30. července 

z ničeho nic se zatmělo a v 15.35 přišel výše uváděný přívalový déšť. Za 20 minut byla 

voda všude, kanály nestačily a obrovské kaluže překryly silnice. I u kronikáře na ulici 

Kysucké museli vymetat vodu z garáže a rychle vynášet z bečky  dešťovou vodu, aby se 

nedostala pod dům. Zajímavým doprovodem „slejváku“ byla snad stovka slimáků, kteří se 

najednou objevili zpod keřů, a o nichž jsme do té doby neměli ani tušení. Nastalo 

herodesovské vraždění pomocí soli, a tak i další „dáreček“ byl úspěšně zlikvidován.  Bouřky 

neustávají ani v dalších dnech, jedna silná opět přepadla Litovel v neděli 3. srpna. Horší 

ale byla situace třeba v Brně, kde voda zkomplikovala dopravu, když zaplavila prostor 

pod viaduktem na Kolišti.     

 Bouřky hrozí i v dalších dnech, na Šumpersku museli evakuovat dva dětské tábory u 

Hoštejna, kde bylo 85 dětí. V souvislosti s lijáky museli hasiči zasahovat na několika místech 

kraje, kde odstraňovali spadlé stromy či poškozené dráty vysokého napětí. Pořadatelé 

Litovelského Otvíráku měli asi pořádně nahnáno, ale nakonec se sobota 9. srpna vydařila. 

Přes 10 000 návštěvníků slavnosti klidně popíjelo litovelské pivo než kolem 16. hodiny se 

zatáhlo a mírně zapršelo. Náladu to nikomu nezkazilo, protože až do závěru po půlnoci byl 

od deště pokoj. Jinak to bylo jen o pár kilometrů dál u Šternberka. Tři utrhané či poničené 

střechy, potrhané elektrické vedení a popadané stromy, ve výsledku téměř 40 výjezdů 

hasičů. Tady ve městě a okolí během dvou hodin napršelo na metr čtvereční až 42 litrů 

vody. Náročná směna odstartovala hasičům okolo již zmíněné 16. hodiny, kdy kvůli 

bouřkám vyjížděli dvakrát na Šternbersku, kde u Komárova a Horního Žlebu stromy na 

silnici zablokovaly cestu autobusům, pak přímo ve Šternberku uletěly dvě střechy a 

v Babicích to utrhlo plechy ze zemědělského objektu. Podle meteorologů zde napršelo 

nejvíce srážek a přívaly vody zatopily i technologickou místnost kašny. Ani na další dny to 

nevypadá nijak vábně, bouřky mají hrozit i nadále.     
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 A jedna z nich nás pořádně vylekala. V pátek 15. srpna se kolem 13 hodiny zatmělo 

a spustil se liják. Prudká a silná bouře se nad městem držela přes 20 minut. Během této 

doby dvakrát začaly padat kroupy velikosti hrášku a napršelo 21 mm vody na metr 

čtverečný. U kronikáře se dostala voda do garáže (kanál do jímky nestačil vodu brát) do 

výšky asi 3 centimetrů, okapy chrlily vodu jako z konve a blesky a hromy doprovázely tuto 

spoušť. Pak se vyjasnilo, ale posléze déšť pokračoval a ještě napršelo dalších 12 milimetrů 

srážek. Naštěstí vítr nebral střechy, ani kroupy nepotloukly rajčata. Tak jsme z toho vyšli 

zase vcelku dobře. 

 Následuje chladnější počasí s občasnými srážkami, teploty se pohybují mezi 20 až 23 

stupni. Deštivé počasí ale nastartovalo nezvykle brzy houbařskou sezonu a s naplněnými 

košíky, především pravých hřibů, odcházejí spokojení houbaři i z lesů na Olomoucku. 

„Deštivé počasí houbám určitě pomohlo, vlhko je pro ně podmínka. Úroda je nyní 

stoprocentně lepší než loni v tuto dobu, ale i dokonce několik let pozpátku. Nepamatuji si, 

kdy byl srpen tak vydatný na hřiby. Tento měsíc bývá totiž většinou horký a lesy bývají spíše 

vysušené. Nyní jde hlavně o hřiby smrkové, hřiba kováře, v lesích se dají nalézt také kozáci, 

křemenáči, ale i holubinky či lišky. Les je docela zaplněný houbami“, říká přerovský 

mykolog Milan Plášek.      

 Co je toto za léto? Předposlední týden prázdnin se prezentuje neobvyklým 

závanem ranních mrazů – a to jsme v srpnu! Přesněji: překonal až třicet let staré meze 

v záznamech teplotních rekordů. Dvacátého pátého srpna hlásilo prolomení teplotních 

minim hned 41 % meteorologických stanic v celém Česku. Ráno bylo tak „teplo“ jako o 

Vánocích v poledne – republikový průměr minimálních teplot dosáhl 4,6 °C. U nás to bylo 

ráno v 6 hodin 4,8 °C, pak se ovšem teplota prudce zvýšila a odpoledne to už bylo kolem 

dvaceti. V dalších dnech prší, až leje, ale podle předpovědi by samotný konec prázdnin 

podobný netypický průběh mít neměl!?   V novinách se objevil zajímavý bonmot: Léto, jak 

nemá být – jakési léto v podzimu! Skutečně, závěr letních prázdnin připomíná hodně 

nevydařený podzim! 

 Několik dní na zlomu srpna a září vysloveně propršelo, na nedostatek vláhy si tedy 

nikdo nemůže stěžovat. Houbaři tahají megaúlovky z lesů kolem Slavětína a Hvozdečka, 

lesům deště vysloveně prospěly. Věřme, že nebude pravdivá dávná předpověď, že pokud 

je v lesích hodně hub, bude válka?  Začátek školního roku ovšem dětem ani moc nevadil, 

stejně by se nedalo ani koupat, ani venku si hrát. Je také poměrně chladno, ale prý svítá 

na lepší časy. Od 3. září by měl déšť ustávat, oteplit se a v dalších dvou týdnech ČHMÚ 

očekává nadprůměrné teploty – nejprve maxima mezi 18 až 24 stupni a ve třetím 

zářijovém týdnu dokonce mezi 15 a 20 °C. Naděje na příchod babího léta nehasne!  

 My jsme „před vodou“, ale jinde s ní mají plné ruce práce. První dva zářijové dny 

propršely a až na druhý stupeň povodňové aktivity silné deště začaly plnit koryta na 

Jesenicku ve Velké Kraši. K prvnímu stupni se dostala voda na řece Třebůvce v Lošticích, 

Morava sice zahrozila, ale žádné velké stoupání hladiny se nekonalo. Počasí v kraji se má 

v dalších dnech zklidnit, je slíbeno oteplení a i když nastal meteorologický podzim, je 

naděje na návrat teplot kolem 25 °C. 
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  Je tu druhý zářijový víkend a dá se říci, že kdo o něm uvidí slunce, dostane 

odměnu. A kdo tuhle hru vydrží hrát celé dva dny, má opravdu silné nervy. Déšť ne a ne 

přestat!  O to milejší je pak začátek třetího zářijového týdne, kdy se pomalu začíná vracet 

letní nálada – i když tentokrát již bez letních teplot. Sem tam ještě přeháňka, ale potom 

jasno a příjemných 23 °C. Skutečně letní počasí se vrátí nejspíš až příští rok?  Ještě 

k houbám – ty rostou dále všude, a to nadprůměrně a porostou ještě, pokud se výrazně 

nezmění počasí (což meteorologové neočekávají). Houbaři si nyní mohou vybírat z mnoha 

druhů, protože letní i podzimní druhy rostou vedle sebe. Můžete najít hřiby, holubinky, ryzce 

a muchomůrky a vedle nich třeba i podzimní bedly, pečárky a opěnky. V nové vlně však 

začaly růst jedovaté muchomůrky tygrované, jejichž mladé plodnice je možné zaměnit 

s jedlou muchomůrkou šedivou. Z jedovatých druhů rostou dále i pavučince, pečárky 

zápašné, čechratky podvinuté, pestřce nebo muchomůrky červené. Tak pozor!    

 Máme tu astronomický podzim a ten ohlásily první mrazíky. V pátek 26. září na 80 

stanicích hlásili mráz, u nás bylo 2,8 °C, při zemi kolem nuly. Nic ale nezmrzlo, během dne 

zasvitlo slunce a bylo kolem 17 °C.  Pro začínající podzim jsou příznačné mlhy a přízemní 

mrazíky, ale v samém konci září a prvních říjnových dnech zavládlo babí léto a teploty se 

pohybují kolem dvaceti stupňů. Je krásně! 

   Krásné dny babího léta náhle ukončila noc na 21. října, kdy se počasí nevratně 

přehouplo do opravdového podzimu a místy rovnou do zimy. Za ostrý zvrat může hurikán 

v Karibiku jménem Gonzálo, který dorazil přes Atlantik do oblasti Islandu, a jeho zbytky 

zamířily přes Severní moře na východ. Hurikán za sebou strhl studený vzduch z oblasti 

Grónska, který se dostal až k nám. Vrcholy Jeseníků dokonce pokryl první sněhový 

poprašek, když nejprve vydatně pršelo, k ránu se ochladilo a teploty se dostaly těsně pod 

nulu. Pak se déšť změnil ve sníh. Odborníky na počasí sněžení uprostřed října nepřekvapilo, 

byť k „Martinovi na bílém koni“ zbývají ještě tři týdny. První sníh koncem října je ale 

v Jeseníkách obvyklý jev. Až dosud ale bylo teplo, země je vyhřátá takže odtával a 

protože se ve druhé polovině týdne začalo oteplovat a přišla inverze, byl ten tam.  

 Jelikož s sebou studený vzduch přinesl i studený vítr, vydali experti výstrahu.  Vysoký 

stupeň nebezpečí platil i pro náš kraj a během dne divoké povětří zachvátilo hory i nížiny. 

Vítr při přechodu fronty dosahoval až třiceti metrů za sekundu čili 108 kilometrů za hodinu, 

což už bylo docela hodně. Počasí se nakonec ustálilo, ale s teplými dny je pro letošek asi 

konec!? 

 Kdepak! Zima se asi někde zapomněla, nadprůměrně teplé počasí je na začátku 

listopadu a ani na Martina na bílém koni to nevypadá. Listí už by mělo být dávno dole, ale 

je ještě i na jabloních, nemluvě o meruňkách či třešních. Teprve silnější vítr v polovině 

měsíce shodil i ty poslední zbytky. To vůbec nebývá pravidlem, počasí to zpozdilo o 30 až 

40 dní! Tento ráz počasí by se měl udržet ještě celý měsíc. Teploty, sice listopad příliš 

nepřipomínají, věrně ho však odráží zatažená obloha. Přesto v týdnu od 11. 11. jsme měli 

čtyři nádherně slunečné a docela teplé dny – teplota se dostala až na 15,9 °C! S časem 

sice přesnost dlouhodobých předpovědí klesá, nicméně meteorologové v nich vidí až na 

začátek prosince. A zdá se, že ladovská zima nepřijde ani na Mikuláše a sníh nám slibují až 

někdy na 22. prosinec!         
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 Ubohá zima číslo dvě?  Ještě horší rozjezd zimy než loni očekávají provozovatelé 

skiareálů v Jeseníkách. I když loni byla zima na horách nejhorší za dlouhé roky, mnohé 

areály začaly foukat sníh už v půli listopadu. Letos ale současné inverzní počasí zhatilo 

všechny plány – do zasněžování se do 25. listopadu kvůli teplotám nepustil z nich žádný a 

děla se tak dostanou ke slovu se zpožděním, zřejmě až koncem měsíce. Náběhová křivka 

počasí je hodně špatná. Nám nejbližší středisko v Petříkově zatím s výrobou sněhu nijak 

nespěchá. „Počkáme až na stabilnější chladné počasí, což podle předpovědí nebude 

dřív než začátkem prosince. Potom začneme zasněžovat. Do Vánoc bychom rádi 

všechno vyladili, chceme být připraveni na hlavní nápor návštěvníků,“ sdělil majitel 

střediska Kaste František Kaštyl.  S přírodním sněhem se příliš počítat nedá, napadne ho prý 

jen málo.  

 Dlouho o sobě zima vlastně nedávala vědět, ale poslední listopadový víkend 

naznačil, že se bude něco dít. Hned 1. prosince se ochladilo, teplota nepřesáhla nulu a 

kolem poledne začalo pršet a tím se spustila kalamita. První kalamita letošní zimy uvěznila 

ve vlacích a na nádražích tisíce lidí a nebyl k tomu zapotřebí ani sníh. Vlaky přestaly jezdit 

kvůli namrzlým trolejím nejprve na Moravě, ale kolem deváté večer už kolabovaly tratě i 

v Čechách. Velké problémy měla i městská doprava v Praze i Brně, přestaly jezdit 

tramvaje. Problémy měli pochopitelně i řidiči.  

 Co toto odpudivé počasí způsobilo? Od jihovýchodu proudil do Česka vlhký 

vzduch a zároveň se při povrchu udržovaly teploty pod bodem mrazu.  A ledovka se tvoří 

právě kvůli dešti při teplotách lehce pod nulou – tak právě ta svázala vlastně celou 

republiku, nejvíce však naši Hanou. V Olomouci kvůli namrzlým kolejím stály tramvaje i 

vlaky, problémy měly v celém kraji i autobusy a bojovali s ní vlastně všichni šoféři. Desítky 

zpožděných autobusů a vlaků, které zůstaly stát ve stanicích, vyhlášený kalamitní stav II. 

stupně v okresech Přerov a Prostějov, řada nehod a k tomu bezmála stovka výjezdů 

hasičů jen v tento jediný den. Tisíců lidí se tak problémy způsobené ledovkou silně dotkly, 

kritický stav nastal v době odpolední a večerní špičky. Velkou komplikací byly námrazou 

přetížené spadané stromy či větve, někde i dráty elektrického vedení.  

 Ani v noci se situace příliš nezlepšila – déšť přešel ve sněhové vločky, a tak nás ráno 

přivítalo souvislou sněhovou pokrývkou. Ještě za tmy projely ulicemi sypací vozy a ti, kteří 

museli do zaměstnání, potom nastal relativní klid – kdo vyjet nemusel, raději zůstal doma.      

 Je tu další den největšího ledového kolapsu. Na železnici jde o ten největší za 30 let, 

tramvajím se to v takovém rozsahu nestalo nikdy. Led na trolejích uvěznil v noci z  1. na 2. 

prosince ve vlacích tisíce pasažérů, a také během dne zůstal provoz na hlavních tazích, 

například mezi Prahou a Ostravou, ochromený. Nevyjelo 1 200 vlaků. Přesná čísla o tom, 

kolika lidí se kalamita dotkla, dopravci nezveřejnili. Dráhy odhadly, že kolaps pocítilo 

nejméně 100 000 cestujících, odřeknutých bylo na 500 vlaků, další nabíraly velká zpoždění, 

výjimkou nebylo ani více než deset hodin. Například cestující mezinárodního expresu 

Landek ze Žiliny do Prahy strávili 17 hodin na nádraží v Drahotuších na Přerovsku. Ledovka 

tak ukázala i odvrácenou stranu elektrifikace železnic. Sběrače na lokomotivách a 

elektrických jednotkách se marně snažily získat energii z trolejí obalených krustou ledu a 

situaci musely zachraňovat tzv. nechtěné lokomotivy s naftovým pohonem. Dopravci se 

za komplikace několikrát omluvili, ČD poskytly kompenzaci v podobě poukázky na 
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stokorunovou slevu jízdného všem cestujícím, které zpoždění postihlo. Rozdávalo se pití i 

sušenky. 

 Mrznoucí déšť a kalamita paralyzovaly vlakovou dopravu i v našem kraji, cestující 

trávili na nádražích dlouhé hodiny. Někteří se kvůli nepřízni počasí ani nedostali domů, 

nocovali, kde se dalo, mnozí zůstali uvězněni ve vlacích, jiní sháněli nocleh v hotelích, 

objednávali si taxi, či volali známým, aby je vyzvedli. Mobilní telefony byly všude v kurzu, 

lidé se jimi také snažili zjistit, jestli se do cíle své cesty nedostanou třeba autobusem.  

Silničáři, hasiči, energetici i pracovníci železnic se v práci nezastavili, celý kraj stále 

sužovaly problémy spojené s ledovkou. Stále platila vyhlášená kalamita – nejprve byla 

problémem ledovka, později se problémem číslo jedna staly spadlé stromy či větve, které 

na řadě míst zablokovaly komunikace a poškodily elektrické vedení nebo i zaparkovaná 

auta. V ohrožených městech Prostějově a Přerově byly uzavřeny městské parky, přerovský 

magistrát dokonce uzavřel městský hřbitov a jedna ze škol vyhlásila ředitelské volno.    

 Stejný problém, tedy led na trolejovém vedení, držel mimo provoz tramvaje 

v Olomouci, část z nich zastupovaly autobusy. Kvůli námraze a padajícím stromům vyhlásili 

kalamitu kromě silničářů a železničářů také energetici na Přerovsku – silná námraza lámala 

stromy a větve, které padaly do vedení a trhaly vodiče, popraskané byly i izolátory či 

dokonce i ulomené stožáry vysokého napětí. Hasiči vyjížděli za tyto dva dny k více jak třem 

stovkám zásahů. Naprostou většinu tvořilo právě odklízení popadaných stromů a větví, 

ovšem šlo také o tři desítky nehod a několik požárů.  

 Kde se to všechno vzalo? Tohle nebyla běžná ledovka, brání se meteorologové. 

„Je to mimořádný jev, který se vyskytne tak jednou za sedm let. Ve výšce zhruba dvou tisíc 

metrů, kde se utvářejí srážky, byla tentokrát teplota nad nulou, proto pršelo a nikoliv 

sněžilo. Kapičky dopadaly k zemi do studenějších vrstev, rozpleskly se a zmrzly. Tyto 

podmínky, kdy je ve výšce nad nulou a u země nepatrně pod nulou, nastávají jen 

málokdy a tato specifická situace se dá jen těžko předpovědět. Podmínky jsou odlišné i 

v další věci. Normálně teplá fronta přichází za velmi studeným vzduchem. Ten teplý 

přitéká ve výšce, s postupem fronty se teplota zvyšuje, až ledovka roztaje. Teď však teplá 

fronta nikam nepostupovala, zůstávala bez pohybu, a tak k nám pronikl chladnější 

vzduch,“ vysvětlil zvláštnosti tohoto počasí mluvčí ČHÚ Petr Dvořák.  

 Běžně se ledovky vyskytnou i desetkrát za zimu, ale vzhledem k členitosti českého 

území se objevují jen na menších plochách. Tentokrát ledový příkrov pokryl v podstatě 

celou zemi, snad jen s výjimkou severních Čech. Všude nad Českem bylo tak teplo, že 

místo sněhu padal déšť, a zároveň u země mrzlo. O tvorbě ledové krusty přitom mohou 

rozhodovat desetiny stupně Celsia. Právě proto nejsou silnice, po kterých jezdí auta, 

zdaleka tak namrzlé jako troleje, zaparkované vozy nebo stromy. Snad už bude klid? Čeká 

se jen občasné sněžení přecházející v déšť, teploty by měly být o něco vyšší až kolem pěti 

nad nulou, a tak bude ledovka rychle odtávat. Doufejme! 

 Třetí den je po zimě, jako po žabě! Sníh rychle taje, ledem obalené větve odtávají, 

silnice jsou skoro čisté, průjezdné. Srovnatelnou celorepublikovou kalamitu jsme sice ještě 

neměli, ale pamětníci nijak věkovití si vzpomínají na daleko horší lokální ledovky i tu téměř 

mytickou z  1. ledna 1979. Nenastal konec světa, a ani klimaticky prý nešlo o nic extra 
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výjimečného.  Tlaková níže nad západním Středomořím, na jejímž okraji byla teplá fronta, 

přes kterou k nám proudil teplejší vzduch od jihovýchodu a přinášel mrznoucí srážky, nám 

ovšem pěkně zavařila. Američané ledovce říkají „glaze ice“ nebo jen „glaze“, tedy 

„glazura“ nebo „poleva“, což nezní nijak hanlivě. Má ovšem všude tam, kde se může 

objevit, docela špatnou pověst, ale zároveň je krásná. Krajina obalená čirým ledem 

působí až mimozemsky, a když zrovna nemrznete na zastávce nebo v nevytopeném 

vlaku, pak máte bezpochyby nevšední zážitek. 

 Události prvních prosincových dnů nám však ukázaly, jak bezmocná je i technicky 

relativně vyspělá společnost vůči rozmarům přírody. Když už ledovka přišla, je 

pozoruhodné, jak jemně vyladěná souhra teplot dovede vykolejit dopravní sítě. Jejich 

fungování je zřejmě křehčí, než se na první pohled zdá. Zároveň se ukázalo, jak celá 

společnost více srůstá se sociálními sítěmi. Ty totiž led rozhodně neparalyzoval, ale naopak 

se na nich stal horkým tématem. Od vypuknutí kalamity se z nich řinul gejzír emocí a proud 

informací. Sociální sítě jsou možná dost daleko od ledem pokrytých chodníků, vozovek a 

drátů, ale napovídají, jak podobným kalamitám čelit. Lidé se před rozmary počasí 

neskloní, improvizují, ochotně spolupracují, pomáhají si a sdílejí nápady. V našich 

zeměpisných šířkách nemáme sice sopky s obtížně vyslovitelnými jmény, které by na nás 

vychrlily lávu a sopečný popel, ale podobným ledovkám občas nezabráníme. Měli 

bychom ovšem s nimi o něco více počítat a udělat pružnějšími dopravní sítě a služby, které 

se jen tak nezhroutí. Desetitisíce naštvaných a promrzlých to asi úplně neuklidní, ale važme 

si toho, že žijeme na klimaticky velmi klidné a pohodové planetě a máme docela přívětivé 

počasí, které nepříjemně překvapí jen občas. Je nesmírně fascinující, komplikované a 

pestré a někdy i k vzteku, což vlastně docela zapadá do rytmu naší doby.    

 Mikuláš je tady, sníh nikde! Ovšem první vyznavači sjíždění bílých svahů se přece 

dočkali. V Branné ve středisku Proskil  se spustily lyžařské vleky jako první v Jeseníkách. Se 

zpožděním a na technickém sněhu, ale přece. Ostatním areálům ještě chybí ke 

spokojenosti nafoukat více technického sněhu. Složitější přípravu měly paradoxně ty, které 

mají horní stanice ve vyšších nadmořských výškách kolem tisíce metrů. Ty trápila inverze, 

která tu přetrvávala – nahoře tak bylo tepleji než v nižších polohách, což znemožňovalo 

zasněžování.  Čeká se, až udeří delší souvislé mrazy. Tak také vyčkává náš „domácí“ areál 

na Petříkově a jeho majitel František Kaštyl říká: „Trochu slušné zimní počasí bylo pár dnů. 

Teď se zase oteplilo a je otázka, kdy opět přimrzne. Zkrátka počasí je nestálé a nechci 

opakovat to, co loni.  Vrazili do elektřiny čtvrt milionu, vysněžili areál, a potom nám draze 

vyrobený sníh doslova odplaval. My se soustředíme až na vánoční svátky, protože to je 

první vrchol sezony“. Tak, doufejme, že mu to vyjde a Litoveláci budou brázdit svahy 

naproti Mázhauzu!?              

 Divná to situace – jako pod dekou jsou na začátku prosince tři největší města kraje – 

Olomouc, Přerov, Prostějov. Obyvatele trápí smog, který se v bezvětří drží ve vzduchu, a 

lidé vdechují čtyřnásobně větší limit polétavého prachu. Na vině jsou špatné rozptylové 

podmínky, které dovolují narůstání koncentrace prašného aerosolu PM 10. Vedení měst 

dokonce doporučují lidem nevycházet ven, omezit pohybové aktivity, větrání, používání 

motorových vozidel a spalování nekvalitního paliva. Jak je dobré žít v Litovli, kde mimo 
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nějakých mlh navíc se  můžeme plně nadechnout bez obav, že budeme kašlat či obtížněji 

dýchat. 

 Pokud se do konce prosince nějak opravdu výrazně neochladí – a to se zřejmě 

nestane – zažije Česko nejteplejší rok v historii. Přesněji řečeno od chvíle, kdy se teplota na 

území republiky měří. A nejen tady. Svět se ohřál a překvapivě nebývale vysoké teploty 

jsou na všech světadílech. Planeta zažívá opravdu výjimečný rok.  

 V pražském Klementinu se měří už od roku 1752 a sofistikovanými metodami 

v desítkách stanic po celé zemi přes půl století. „Od letošního ledna do listopadu bylo 

vůbec nejtepleji od roku 1961. Průměrná teplota pro celé území Česka vychází na 10,1 °C. 

Dosud nejteplejší bylo stejné období v roce 2007, kdy bylo průměrně 10 stupňů,“ 

vypočítává klimatoložka Anna Valeriánová. Posledních 11 měsíců překonalo průměr 

republiky o takřka dva stupně Celsia. 

  Budou tedy nakonec bílé Vánoce? Snad jen na plátně malíře Josefa Lady. 

Možná právě jeho idylické obrázky zasněžených vesniček vnutily Čechům přesvědčení, že 

Vánoce bez sněhu jsou něco nenormálního. Opak je pravdou – běžně jsou Vánoce bez 

sněhové pokrývky.  Pranostika „Na Adama a Evu čekejte oblevu“ pochází již z 19. století. 

Teplotu v celé střední Evropě kolem těchto svátků ovlivňuje teplé jihozápadní a západní 

proudění z Atlantiku. Ze statistik vyplývá, že se to skutečně vyplní ve třech ze čtyř let a za 

poslední půlstoletí je průměrná teplota v tyto dny plus jeden stupeň Celsia. A letos bude 

pravděpodobně ještě o něco tepleji.  

 Přesto: nejvíce „bílé“ byly Vánoce v roce 1969, kdy bylo až 30 centimetrů sněhu a 

asi polovina v letech 2000 a 2001. Od roku 1970 ležela souvislá sněhová pokrývka na 

celém území Česka jen asi desetkrát. Takže letos nepůjde o nic zvláštního – jen mají lidé 

špatnou paměť. Nicméně v něčem se počasí skutečně pozvolna mění. Poslední dekády 

jsou zimy stále častěji mírnější – přesněji řečeno ubývá dnů, kdy se teplota drží pod nulou. 

Zřejmě se opravdu projevuje pozvolné oteplování planety. Budoucí scénáře pro zimní 

období vypadají tak, že se bude stále více oteplovat a mrazových dnů nadále ubývat. 

Z toho celkem jasně vyplývá, že udržet sníh – i umělý – na českých sjezdovkách bude stále 

složitější. 

 Stačilo by pár mrazivých dnů a vše by vypadalo jinak. Jenže před svátky 

v Jeseníkách místo pravé zimy prší a draze vyrobený sníh vlekařům odtává před očima. 

Lyžařské areály bijí na poplach – zcela nezimní počasí brání vyrábět technický sníh, když 

už ten přírodní nepadá, a mizí i předem pracně a draze vysněžené sjezdovky. Vánoce, 

které tradičně bývají jedním z vrcholů sezony, jsou podle šéfů středisek ohroženy, ba přímo 

ztraceny a někteří se právem obávají i reprízy celkově mizerné minulé zimy. Vlekaři ze 

všech středisek v kraji se shodují, že dosavadní průběh zimy není zatím nic jiného než 

loterie. Nervózně sledují předpovědní modely, protože z děl nyní žádný sníh nedostanou. 

Období od Vánoc do druhého až třetího ledna je pro střediska jedním z vrcholů roku a 

přináší jim zhruba čtvrtinu až třetinu příjmů. Potom přichází útlum a dalším vrcholem jsou 

zimní prázdniny.  „Pokud nevyjdou Vánoce a období přes Silvestr, už se to v tržbách nedá 

dohnat,“ tvrdí František Kaštyl. Po mizerné zimě 2013/2014 se některá střediska, kde se 
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nelyžovalo, dostala do ekonomických potíží, takže další podobná zima může mít doslova 

fatální účinek!         

 Blížíme se ke konci roku, začíná poslední dekáda a 19. 12. bylo v Česku tak teplo, že 

téměř všude padly letité rekordy. Vůbec nejtepleji bylo na jihu Moravy, téměř 15 °C 

(Lednice ! -  14,8 °C). Na většině území se během dne dostaly teploty nad deset stupňů, 

dokonce i na horách se držely nad bodem mrazu. Všechny rekordy byly naměřeny na 

stanicích, kde se teploty sledují už nejméně třicet let, původní rekordy pro tento den byly 

z roku 1989. Na Jihlavsku, v Polné, dokonce rozkvetly třešně!  

 22. 12. v 00.02 došlo k zimnímu slunovratu, tak snad už nebudeme muset chodit 

spávat se slepicemi a ráno ještě za tmy spěchat pro pečivo či s pejskem na procházku? 

Takže Vánoce na lyžích? Ačkoliv v Jeseníkách napadlo asi deset centimetrů sněhu, na 

Štědrý den se dalo lyžovat jen na jediném místě v regionu – v Branné. K 28. prosinci upínají 

své naděje i v Petříkově, šéf areálu by chtěl chytit na lyžování alespoň Silvestr. Jak to vyjde, 

Bůh suď?    

 Kdo si počká, ten se dočká! Na Štěpána již mrzlo, až praštělo a další den dokonce 

napadlo sněhu i v Litovli. Byly ho však necelé dva centimetry a odpoledne mizel nebo ho 

rozfoukal silný vítr. Prudké ochlazení doslova na poslední chvíli zachránilo areálům v našem 

kraji velký díl nejlukrativnější části roku. Technickými děly nafoukali chybějící sníh a o 

posledním víkendu pustili vleky naplno. Lyžaři na lepší podmínky už netrpělivě čekali. Ve 

vyšších polohách pomohl alespoň částečně přírodní sníh, kterého v horách napadlo do 

deseti centimetrů.  

 Takže – konec dobrý, všecko dobré! Mráz „last minute“ - poslední dny nejteplejšího 

roku za desítky let jsou ve znamení silných mrazů (až pod deset stupňů), sněhových 

přeháněk a silnějšího větru. Končíme tedy v zimě zimně, ale nemůžeme si stěžovat. Naše 

úmysly o krátké kapitole o počasí opět vzaly za své, ale ani letos naše město nezasáhla 

žádná z pohrom, tak – jakpak zle!   

 

05. DEMOGRAFIE 

 „Rodina, základ státu?“ – heslo minulého režimu už neplatí. To je však chyba – dětí 

se rodí čím dál méně, rodinná politika se změnila na výplatu sociálních dávek a situace 

průměrných rodin nikoho nezajímá. Tři pětiny obyvatel země sice tvoří rodiče a jejich 

nezletilé děti, ale o podpoře rodin politici často a rádi mluví, ve skutečnosti pro ně však 

dělají jen minimum. Opatření směrem k rodinám s dětmi se kvůli úsporám posledních 

středopravicových vlád scvrkla na záchranu chudých rodin. Zrušil se například preventivně 

působící sociální příplatek pro znevýhodněné rodiny (zdravotní handicap u rodiče či 

dítěte, zvýšené výdaje na dojíždění dětí do školy či pobyt v internátu), což odkázalo 

velkou část těchto rodin právě do sféry chudinských dávek. Vůbec nic se nezměnilo 

ohledně školek – jsou to stále nedostatková zařízení a prosadit náhradu v podobě 

dětských skupin se nepodařilo.  

 V Česku klesá nejen počet živě narozených dětí, ale také úroveň plodnosti – tedy 

počet dětí na jednu ženu.  To je pro budoucí ekonomický rozvoj Česka kritické. Analýzy 
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situace nově doporučují podpořit rodiny, které dnes stát zanedbává – tedy ty, které 

pracují, platí daně a k tomu vychovávají děti a investují do nich. Ne vyplácet dávky, ale 

slevit jim na daních. Tak by zkrátka přišli poplatníci bez dětí a na oplátku těm s dětmi by se 

mohla nabídnout možnost odečíst si z daňového základu určitou částku na vzdělávání 

dětí a jejich volnočasové aktivity.  

 Pokud by dnešní matky něco velmi uvítaly, tak možnost vrátit se do práce alespoň 

na částečný úvazek.  K tomu je však nutně potřeba více zařízení, kde jim děti pohlídají za 

přijatelnou sumu. Rodiče by také měli dostat šanci na rychlejší návrat do práce motivací 

zaměstnavatele k částečným úvazkům a sdíleným pracovním místům pro rodiče malých 

dětí, případně jim nabídnout i slevu na sociálním pojištění na dobu 6 až 12 měsíců.  

 Pokud se ale Češi mají začít množit, jen finanční podpora stačit nebude. Stát se 

bude muset vypořádat s některými celospolečenskými trendy: 43 % dětí se rodí do 

neúplných rodin;  příliš časté manželské rozvody; čím vyšší kvalifikace v rodině, tím méně 

dětí; mladí muži ve 30 letech zůstávají doma v „mamahotelu“ a nechtějí dospět – vnímají 

rodičovství jako ztrátu času pro uplatnění životních a pracovních cílů a ambicí. A je toho 

více s čím se musíme poprat než dojde k celkové změně atmosféry a rodit děti bude 

znovu „in“! 

 Zatím jsou vize jen chmurné! Jako by se Olomouc proměnila z krajské metropole na 

běžné město s 25 000 obyvateli, nebo z mapy zmizel Přerov, Šumperk a další čtyři vesnice 

do tisíce obyvatel. Olomoucký kraj „odepíše“ do roku 2050 ze současného počtu 636 585 

obyvatel (stav k 1. 1. 2014) položku 76 000, úbytek tedy bude činit 12 %.  Kromě toho, že 

region bude mít výrazně méně lidí, jich také hodně zestárne. Tak hovoří prognóza ČSÚ 

Olomouc pro vývoj obyvatelstva v kraji v následujících desítkách let.  

 Nejvíce dětí se v posledních letech narodilo v kraji v roce 2009 (7 134), od tohoto 

roku dochází každý rok k poklesu. I přes předpoklad mírně zvýšeného počtu dětí 

narozených jedné matce, bude tento trend pokračovat. Postupně se totiž sníží počet 

potenciálních rodiček. Počet narozených dětí tak bude klesat až do roku 2031, kdy se 

podle statistiků narodí o více než třetinu dětí méně než v roce 2009. Ani v dalších letech 

nebude překonána hranice pěti tisíc narozených dětí ročně. Poroste i průměrný věk 

matek při porodu – ten se za posledních dvacet let zvýšil o více než 5,7 roku na 

současných zhruba třicet let. Dá se očekávat další zvyšování, byť zřejmě pomalejším 

tempem. 

 Dobrou zprávou je, že především díky lepší zdravotní péči se budeme dožívat stále 

vyššího věku. Jen za posledních 20 let se v regionu zvýšila naděje na dožití pro muže o 6,1 

roku na 74 let a pro ženy o 4,6 roku na 81 let. V roce 2050 bude mít žena šanci dožít se 

téměř 88 a muž 83 let. Postupně však v populaci poroste počet i podíl obyvatel starších 65 

let. Na začátku tohoto roku jich v kraji žilo 109 000, v roce 2050 to bude už 185 000 seniorů. 

Jejich podíl v populaci vzroste ze současných 17 na 33 %. Výrazně poklesne počet lidí 

v takzvaném produktivním věku mezi 15 až 64 lety. Jejich počet se sníží ze 435 000 

v současnosti na 307 000 v roce 2050, tedy o 30 %.  

 Trend stárnutí obyvatelstva se projeví i v růstu průměrného věku, který se ze 41,5 

zvýší na rovných 50 let. Negativním důsledkem stárnutí populace bude vymírání regionu. 

V nejbližších letech budou podle olomouckých statistiků počty zemřelých spíše stagnovat 
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na hodnotách kolem 6 700, postupně jich ale bude přibývat. Přirozený přírůstek počtu 

obyvatel v kraji zaznamenaný v letech 2006–2010 se již opakovat nebude. Naopak rozdíl 

mezi počtem narozených a zemřelých bude nadále záporný a bude se postupně 

zvyšovat. 

  Ani migrace obyvatel v rámci republiky ani ze zahraničí Olomouckému kraji příliš 

nepomůže.  Až do roku 2021 se přepokládá, že se více lidí z regionu vystěhuje, než se do 

něj nastěhuje. I když se postupně propad počtu obyvatel způsobený migrací obrátí 

v přírůstky, tyto budou velice nízké.  

 Města v kraji se tempem vylidňují, jen v sedmi z nich obyvatel přibylo, zbylých 23 se 

naopak v číslech propadlo. My jsme na tom zatím dobře – během roku nám přibylo 24 lidí 

v celkovém nárůstu (47 byl nárůst stěhováním) na počet 9 874. Nejhůř dopadl Přerov, který 

přišel o 300 lidí, špatně je na tom i Jeseník (-132) a dokonce si pohoršila i průmyslová 

Mohelnice (-75).   

 Pojďme nyní k nám, do Litovle. Je nás 9 874, milý spoluobyvateli, a pokud ses letos 

narodil, byl jsi jedním z 93 nových občánků, ze 40 děvčátek a 53 chlapečků. Z nich se 

můžeš nejčastěji jmenovat u chlapců Vojtěch (5), Daniel (4), Jakub (4) nebo dokonce 

Josef (3), z dívek pak byla nejvíce využita jména Zuzana (4), případně Ema, Julie, Natálie, 

Nikola či Adéla (všechny po 2). Pokud máš rodiče s bujnější fantazií, tak se můžeš 

jmenovat třeba Áron, Johny, Damián, Maxim, Sarah, Violeta či Liliana. Smutnější je bilance 

odchozích – v roce 2014 jsme se rozloučili se 78 spoluobčany. 

 V každém případě jsi jedním ze 7 315 obyvatel Litovle (včetně Chořelic), případně 

žiješ v některé z místních částí. V největších Nasobůrkách je vás 443, Unčovicích 403, 

Myslechovicích 377, Třech Dvorech 238, Chudobíně 234, Nové Vsi 230, Rozvadovicích 217, 

na Březovém 185, Savíně 137 a ve Vísce 95. Jestli ses nepoznal ani v jednom z uvedených 

čísel, jsi nejspíš jedním z těch 187, co se loni odstěhovali nebo jedním ze 196, kteří se 

přistěhovali (i když změna bydliště v rámci Litovle v počtu 237 může trochu mást). Říká se, 

že „je nás jako psů“, ale omyl! Těch evidovaných máme jen 1 512! 

 Cítíš-li se průměrným obyvatelem, pak je Tvůj průměrný věk 41,8 let. Největší podíl 

mladých občanů mají  Rozvadovice a Myslechovice (37,5 let), nejvíce starých lidí 

z celkového počtu žije ve Vísce (48,7 let). Pokud i nadále trváš na své průměrnosti, pak je 

jasné, že se jmenuješ Navrátil či Navrátilová a máš nejčastější příjmení v ORP Litovel. Za 

Tebou následují Dostálovi, Novákovi, Zapletalovi, Kvapilovi, Pospíšilovi, Smékalovi, 

Dvořákovi, Lakomí a Spurní. Změnu příjmení letos podstoupilo 46 občanů, změnu křestního 

jména 4.  Svatbu absolvovalo 71 párů, rozvodů bylo 28. Tížila nás nezaměstnanost a na 

konci roku bylo registrováno na litovelském úřadu práce 43 uchazečů. K doplnění 

informací – aktivních podnikatelů bylo v Litovli a místních částech 1 292, Policie ČR 

projednala 1 734 skutků, z toho 398 trestných činů a 1 336 přestupků. Školáků přijala ZŠ 

Vítězná 58, ZŠ Jungmannova 38 a v Nasobůrkách 4, 65 „deváťáků“ opustilo ZŠ Vítězná a 

37 ZŠ Jungmannova.  

V této statistické části bylo využito sloupku z LN č. 2/2015 „Co nám zanechal rok 2014“ s laskavým svolením autorky  

Mgr. Heleny Kaštilové.       
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JUBILANTI 2014 

99 let 

Geprtová Gertruda, Zemenová Marie (Unčovice) 

 

96 let 

Bahounková Sophie,  Halounová Věra  

 

95 let 

Drlíková Anežka (Savín), Kleiblová Marie, Šneberková Šárka, Hymrová Helena, Škrachová 

Růžena  

 

94 let 

Cihelková Vlastimila, Blechtová Anežka, Coufalová Marie (Chořelice), Foltýnková 

Květoslava (Unčovice)  

 

93 let 

Crhák Jan, Urbanová Anežka, Kocian Antonín, Pekařová Jarmila, Váňová Věra, 

Horváthová Libuše (Nasobůrky), Haitmanová  Marie, Doležal Miroslav, Havlíček Vítězslav, 

Dušková Marie     

 

92 let 

Novotná Olga, Stejskalová Anna (Unčovice), Macková Jarmila, Zerbsová Květa, Hňoupek 

Ladislav, Rašnerová Milada, Konečná Ella, Křížková Marie, Kožušníčková Jarmila    

91 let 

Nakládalová Ludmila, Nevrlá Marie, Zmund Karel, Lakomá Aloisie, Jaremkievicz Michal (Tři 

Dvory), Voglová Jenovefa (Myslechovice)    

 

90 let 

Havlíčková Ludmila (Víska), Bradová Vlasta, Arnoš Oldřich (Myslechovice), Ležatková 

Vlasta, Bučková Kateřina, Nováková Jiřina (Chořelice), Hábová Vlastimila, Václavková 

Ludmila, Vavrdová Aloisie, Toman Miroslav (Unčovice), Neset Vladimír, Nantlová Ludmila 

(Tři Dvory), Lounová Božena, Tejkl Jaromír, Smýkalová Ludmila, Štěpánková Ludmila, Chyťa 

Bořivoj, Papajková Františka 
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85 let 

Nakládalová Ludmila, Čiklová Svatava, Zbořilová Vlasta, Dostál Walter (Unčovice), 

Navrátilová Anna (Unčovice), Šiková Marie, Nováková Jindřiška, Aigelová Marie, 

Spáčilová Miloslava, Dostál Ladislav, Bencinová Eva, Mlejnková Marie (Chořelice), 

Kráčmarová Ludmila, Obšilová Františka, Doleželová Růžena, Halouzka Josef, Čep 

Stanislav, Nedopilová Vlasta, Grulichová Ludmila (Březové), Habermanová Františka, 

Koubková Alena, Kučera Alex, Kolářová Vlasta, Novotný Jaroslav, Deskopová Jiřina, 

Aiglová Jarmila (Nasobůrky), Vernerová Marie, Zdražilová Marie, Svobodová Žofie (Nová 

Ves), Hudečková Věra, Chrástecká Marie, Kotera Antonín, Kareš Jiří, Dvořák Julius, 

Smékalová Dagmar, Sedláková Svata, Fridrichová Jarmila, Frištenská Zdenka, Krátká Marie 

(Nasobůrky) 

 

80 let 

Vošalíková Marie, Dohnal Jan, Vydržel František (Tři Dvory), Sedláček Gerhard 

(Rozvadovice), Hlavinková Zdenka (Nasobůrky), Kubová Evženie, Dvořáková Štěpánka, 

Zajíček Oldřich, Hospudka Vladimír, Smýkalová Anna, Svozil Miloslav, Bezová Eva, 

Špičanová Filoména, Hlavinková Františka (Savín), Křoupalová Marie (Myslechovice), 

Smetanová Eliška (Unčovice), Smékalová Anna, Doleželová Ludmila, Remsová Božena, 

Vodička Vladislav, Coufal Jiří, Navara Stanislav, Kuchař Antonín (Nová Ves), Pudilová 

Věra, Grejtovská Marie, Marková Květoslava, Nesetová Zdenka, Novotný Vojtěch, Němec 

Alois (Nasobůrky), Novotná Ludmila, Rendová Alena, Völflová Věra, Šromová Marie, 

Sedlářová Jiřina (Myslechovice), Skopalová Kristina (Savín), Winiarská Jiřina (Tři Dvory), 

Zdráhal Bořivoj,  Skřepský František, Schadová Marie (Březové), Havelka Lubomír, Přidalová  

Ludmila (Chudobín), Hejlová Berta, Smékalová Helena, Reichelová Marie, Horký  Tomáš, 

Kuchařová Marie (Nová Ves), Sonntagová Božena, Ludvík Radoslav, Vinšová Věra, 

Boudová Zdenka, Vydrželová Anna (Víska), Konečná Anna (Nasobůrky), Benešlová 

Štěpánka, Knajblová Marie (Březové) 

 

75 let 

Holubníček František, Drápalík Ladislav, Kupka František, Fousová Jarmila, Šinclová 

Ludmila, Crháková Zdenka, Blechta Karel, Možná Vlasta, Šmíd Miloš, Šperlichová Marie 

(Chudobín), Prucek Josef (Myslechovice), Pavelková Svatava (Březové), Páleník Josef, 

Šimková Marie, Petružela Ján, Vodičková Ludmila, Knobloch  Josef, Dittrichová Marta, 

Procházková Marie, Beranová Věra (Chořelice), Dostalíková Marie, Pokorný Rostislav (Tři 

Dvory), Kleinová Marie, Rosmanová Marie, Opíchalová Blanka, Schimková Marie, 

Chromcová Marie, Urban František, Krátká Eva, Procházková Věra (Rozvadovice),  Jančí 

Vít, Látalová Drahomíra, Doneberk Josef, Voříšková Zdenka, Knajbl Antonín (Chudobín), 

Nasadil Rudolf, Stoppani Jindřich, Langová Eva, Rusnák Peter, Kreuzziegerová Libuše, 

Mikeš Zdeněk, Nováková Ludmila, Absolonová Věra, Koubková Jana, Němcová Ludmila, 

Nedoluha Jiří, Hlaváčková Marie, Heřmanová Libuše, Mikesková Božena (Nasobůrky), 

Němcová Ludmila (Nasobůrky), Šubová Jaroslava, Ulrichová Jaroslava, Vašíčková Emilie, 

Pytolajová Marie, Linduška Bohuslav, Skopalová Terezie (Rozvadovice), Poláková Johana, 

Kucová Cecilie, Dostál Miloslav, Lindušková  Vlasta, Lauková Drahomíra, Neoral Oldřich, 
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Štromerová Miloslava, Spurná Ludmila (Rozvadovice), Kleiblová Miloslava, Šlancar 

František, Kolečář Lubomír, Albrechtová Věra, Studená Jiřina, Čamková Helena, Horká 

Marie (Chudobín), Prochaska Adolf, Pinkava Miroslav, Solovský Jiří (Myslechovice), 

Langerová Marie, Mach Jaroslav (Unčovice). 

Jubilanti jsou seřazeni podle posloupnosti měsíců v roce, pokud není za jménem uvedena místní část, žijí v Litovli.  

 

06. JUBILEA OSOBNOSTÍ 

 

150 let 

SMETANA Albín  

Albín Smetana se narodil 30. 9. 1864 v Řepčíně u Olomouce, kde byl jeho otec Jan 

Smetana správcem školy. Do Litovle přišel v září 1900 a se společníkem Františkem Obzinou 

převzal po Němci Jahodovi knihtiskárnu na náměstí, kterou zařídil tak, že vyhovovala 

nejpřísnějším požadavkům. Byl vydavatelem Litovelského kraje, při svém povolání 

nezapomínal na veřejný život. Byl nepřetržitě po 17 let (1906 - 1923) členem obecního 

výboru a členem ředitelstva Městské spořitelny (1909-1924). Mimo to pracoval v různých 

spolcích, místostarostou v Sokole. Zemřel 21. 11. 1925 ve věku 61 let a tiskárnu po jeho smrti 

vedla manželka a syn Oldřich. V roce 1924, rok před smrtí, koupil s manželkou Antonií, 

rozenou Perníčkovou, vilku v Hranicích, kam se po roce 1927 vdova odstěhovala. Zemřela 

a byla pochována v Křelově. Syn Oldřich si vzal za ženu Marii Slámovou.   

 

140 let 

ULRICH Donat 

Narodil se 1. 3. 1800 v Langově domě na náměstí jako syn kupce Františka Ulricha a 

Františky, rozené Pelikánové z Uničova. Jeho manželka Eleonora byla dcerou zámožného 

obchodníka a purkmistra Antonína Schneidera (zemřela 9. 8. 1855). Ulrich byl dobrým 

malířem, duší divadelních ochotníků a všeobecně veřejně činný. V letech 1860-1873 

napsal první dějiny Litovle Geschichte der Stadt Littau s mnoha vlastními ilustracemi, sepsal 

také Dějiny Střeleckého spolku. Zemřel jako poslední městský purkrabí 3. 6. 1874 ve svém 

domě ulici 1. máje 626. Ve 20. století zde býval koloniální obchod Rohlederův, dnes je 

historický dům se štukovanou fasádou v dezolátním stavu.  

 

BRADÁČ Otakar  

Otakar Bradáč se stal prvním ředitelem hudební školy v Litovli, otevřené 1. srpna 

1900. Narodil se 10. 11. 1874 v Paceřicích, okres Liberec, byl absolventem pražské 

konzervatoře, hudebním skladatelem, sbormistrem, varhaníkem. Jeho působením se v 

Litovli zvýšila úroveň orchestru a pěveckého sboru Měšťanské besedy i nově založené 

české dechovky. Bradáč měl stálý kontakt s pražským hudebním životem, roku 1901 uvedl 

Karel Kovařovic v Národním divadle jeho operu Kostnice sedlecká, Měšťanská beseda 

uváděla koncerty z jeho komorních skladeb, roku 1903 složil symfonii Hrad Bouzov a dílo 

věnoval velmistru řádu arcivévodovi Evženovi. 2. 11. 1909 z Litovle odešel a nahradil jej 

František Šenkýř. Poté byl majitelem hudební školy v Plzni až do roku 1915. Zemřel 11. ledna 

1924 v Českých Budějovicích.  
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KUNC Vojislav 

Vojislav Kunc se narodil v Mladé Vožici roku 1874, první zkušenosti získal 

v knihkupectví svého bratra Josefa. Do Litovle přišel roku 1911, převzal první litovelské 

knihkupectví po Hončíkovi a kolem roku 1930 je přenesl na roh Husovy ulice a náměstí, kde 

je knihkupectví do dnešních dnů. Pracoval v Sokole, Spolku ku podpoře studujících a po 

řadu let byl předsedou ředitelství a výboru Městské spořitelny.  Zemřel 25. února 1941 ve 

věku 66 let.  

 

SVOZIL František 

Narodil se 16. června 1874 v Seničce jako syn poslance Josefa Svozila. Po 

absolvování pražské školy se stal úředníkem pivovaru v Přerově. V říjnu 1900 byl pověřen 

řízením obchodu a administrativy pivovaru v Litovli, při jehož rozvoji si za 25 let práce získal 

velké zásluhy. Naproti pivovaru postavil velkou vilu. V době vzniku ČSR byl členem 

Okresního národního výboru a jeho jednatelem. Při obecních volbách roku 1919 byl zvolen 

členem zastupitelstva. Byl činný v četných spolcích, strana národně demokratická jej 

pověřovala četnými funkcemi. Adoptoval syna Vojtěcha Chytila, malíře. Manželka Marie 

zemřela roku 1919 (děti Milada, Alena a Mirko), vzal si pak její sestru Lídu (dcera Zlata). 

Zemřel nečekaně 6. 12. 1925 ve věku 51 let na infarkt. Pohřeb žehem se konal v Moravské 

Ostravě. 

 

130 let 

BURIAN Jan  

Narodil se 7. 5. 1884 ve Hvozdečku, v Brně roku 1903 absolvoval učitelský ústav, 

soukromě studoval hudební teorii u A. Petzolda v Olomouci. V letech 1930 - 1939 učil v 

Litovli, v závěru jako ředitel chlapecké měšťanské školy. Učil zpěv na gymnáziu a také jako 

soukromý učitel hudby. V letech 1932 - 1949 byl sbormistrem Dělnického pěveckého 

sdružení, archivářem Okrašlovacího spolku. Na popud Leoše Janáčka sbíral lidové písně 

na Litovelsku, korespondence s Janáčkem je uložena v ústavu pro etnografii a folkloristiku 

v Brně. Část své sbírky vydal tiskem pod názvem Kytička písní z Litovelska. Jeho vnukem je 

Jiří Müller, v devadesátých letech ředitel ZŠ pro slabozraké. Jan Burian zemřel v Litovli 12. 7. 

1977. 

 

NAVRÁTIL Stanislav 

Stanislav Navrátil se narodil 12. dubna 1884 ve Hvozdečku, po zkoušce učitelské 

dospělosti se stal zatímním učitelem, po zkoušce způsobilosti definitivním a pak řídícím 

učitelem. 1. srpna 1914 nastoupil vojenskou službu v 1. světové válce a po vážném zranění 

se vrátil jako nadporučík - invalida v lednu 1920. Pro opakující se nervové záchvaty 

požádal o penzionování, byl uznán nezpůsobilý k učitelskému povolání, ale schopen 

kancelářské práce. Stal se správcem Okresního úřadu práce v Litovli, kde působil až do 

okupace.  Po rezignaci Františka Dokoupila psal městskou kroniku v Litovli od pololetí 1946 

do konce roku 1954. Zemřel 23. srpna 1955. 
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ŠNEBERK Karel 

Karel Šneberk se narodil 18. ledna 1884 v Blovicích, byl zaměstnán jako mlynářský a 

obchodní zástupce. Byl zatčen pro organizaci komunistického hnutí v červnu 1940, vězněn 

v Olomouci, na Mírově a ve Vratislavi, kde byl odsouzen pro přípravu velezrady na 7 let do 

káznice. Byl pak vězněn v Ebrachu,  a tam zemřel 17. května  1944 na plicní chorobu. 

 

120 let 

NEDOPIL Jakub  

4. 1. 1894 zemřel v Litovli bývalý zemský a říšský poslanec Jakub Nedopil ve věku 83 

let. Narodil se roku 1811 v Nasobůrkách, studoval gymnázium a práva v Olomouci, 

pracoval jako vrchní v Uherském Hradišti a na panství Veverská Bytýška. Roku 1856 přišel 

do Vídně jako ředitel statků barona Jiřího Siny, založil zde slovanské spolky, pěvecký, Matici 

českou, Besedu slovanskou. Roku 1866 zvolen zemským poslancem za Litovel, Konici a 

Uničov, v letech 1879–1885 byl říšským poslancem. 

 

PREISLER Jan 

Narodil se 1. 12. 1894 ve Velkých Karlovicích, okr. Vsetín, ordinován v roce 1918, od 

roku 1936 působil v Litovli jako katolický duchovní, profesor na RG (1936 - 1951), 

náboženský publicista, konsistorní rada.  Zemřel v Litovli 19. 7. 1962. 

 

110 let 

CHARVÁT Jaroslav PhDr.  

Narodil se 22. 9. 1904 v Třebíči, roku 1923 absolvoval gymnázium v Litovli. Již ve 

studentských letech vystupoval jako radikální socialista a roku 1926 se spolu s podobně 

smýšlejícími soudruhy (J. Schneider, J. Vaněk a F. Lón) podílel na rozbití jednotného 

studentského hnutí AFK. Po studiích na FF UK v Praze byl v letech 1930 - 1945 archivářem 

Národního muzea. Jako komunistický funkcionář se stal v letech 1949-1953 profesorem 

Pedagogické fakulty UK Praha, 1953 - 1958 profesorem i rektorem VŠ pedagogické, od 

roku 1958 profesorem FF UK. Spolupracovník Ottova slovníku naučného nové doby, 

redaktor časopisu Dějiny a přítomnost, editor spisů Dílo F. Palackého 1 -  4. Zemřel 5. 9. 1988 

v Benešově u Prahy.  

 

PECHÁČEK Jan 

První učitel veřejné české školy v Litovli od jejího vzniku roku 1885, knihovník 

Měšťanské besedy, kde přejímal „Havelkovu knihovnu". Když se proti němu soustředily 

útoky německé strany, byl v srpnu 1895 přeložen do Opatovic u Jevíčka. Česká strana jej 

vyprovodila při odchodu z Litovle 11. 9. 1895 triumfálním průvodem jako mučedníka za 

českou věc. 4. 8. 1900 byl jmenován čestným občanem Litovle. Zemřel v Olomouci 21. 2. 

1914 ve věku 62 let. 

 

OBŠIL Karel Dr. Ing.  

Narodil se 8. 3. 1914 v Litovli, jeho otec Alois Obšil, byl finančním radou na berní 

správě v Litovli, naposled jako přednosta berní správy v Přerově a v roce 1932 odešel na 

odpočinek do Litovle, kde zemřel 30. 9. 1933 ve věku 59 let. Matka Marie, rozená Houková 

pocházela z Lešné u Velkého Meziříčí. Karel Obšil v Litovli absolvoval reálné gymnázium, 
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maturoval roku 1933. Pak absolvoval vysokou školu zemědělskou v Brně, v letech 1937 - 

1939 byl asistentem Ústavu všeobecné a systematické botaniky, kde připravil disertační 

práci a roku 1938 byl promován doktorem technických věd. Po krátké vojenské službě 

nastoupil do Biochemy v Modřicích u Brna, roku 1945 se vrátil do Litovle a krátce byl 

národním správcem Festovy palírny. Pak zřídil závod na výrobu éterických olejů trestí, který 

mu však po Únoru znárodnil n. p. Aroma.  Roku 1949 nastoupil jako technik v Aliboně, kde 

setrval až do konce života. Zemřel 7. 5. 1975.  

 

Dr. Obšil měl řadu zájmů, věnoval se pomologii, sběratelství, hudbě, byl varhaníkem 

v kostele. Jeho největší láskou se ale stala historie města Litovle. Ovlivněn svým učitelem a 

přítelem Karlem Sedlákem studoval archivní materiály, pořídil množství překladů 

německých spisů a listin, přeložil Ulrichovy a Kuxovy dějiny města aj. V mnoha 

přednáškách popularizoval historii města, jen nepřízeň doby způsobila, že převážná část 

jeho prací zůstala v rukopisech. Tiskem vyšly jen brožury Historický průvodce Litovlí, Litovel 

za okupace a v době osvobození 1938 - 1945. 

 

90 let  

LASÁK Milan doc. Ing., CSc. 

Narodil se 12. 6. 1924 v Litovli, v roce 1943 zde absolvoval RG. Působil jako docent 

lesnické politiky a dějin lesnictví na lesnické fakultě VŠZ v Brně, byl předsedou Jednoty 

lesnické ČR. Od roku 1990 vysokoškolský učitel, autor 155 vědeckých prací. Intenzívně se 

věnoval horolezectví a v této souvislosti podnikl několik zahraničních cest, je členem 

mezinárodního horolezeckého svazu. 

 

SADÍLEK Josef PhDr. 

Narodil se 2. 2. 1924 ve Štarnově, okr. Olomouc. Po obecné škole ve Štarnově 

navštěvoval reálku ve Šternberku, 1938 přešel na SG v Olomouci. 1942 - 1944 vystudoval 

vyšší hospodářskou školu v Olomouci. V letech 1944 - 1945 pracoval jako zemědělský 

dělník. Na podzim 1945 maturoval na gymnáziu v Zábřeze. Působil pak jako kulturní 

referent na ONV ve Šternberku, 1946 - 1949 studoval univerzitu v Brně, sociologii, estetiku a 

filozofii. V roce. 1951 byl knihovnickým inspektorem v Litovli, pak 1953 - 1955 na ministerstvu 

školství v Praze, do 1959 redaktorem nakladatelství  Orbis, 1959 - 1972 vedoucí odd. tisku a 

propagace ČSZV, od 1972 vedoucím oboru knihovnictví a VTEI na MK v Praze. Psal poezii i 

články s kulturní a zemědělskou  tematikou, autor studií o Petru  Bezručovi, básně o 

rodném kraji, přírodní lyrika, autor 17 básnických sbírek (m.j. Ranní koncert /1978/, Hrozen 

světla /1980/, Život v jablku /1989). Zemřel v Praze 11. prosince 2006 (uvedeno v bulletinu 

obce spisovatelů Dokořán). 

 

80 let 

BEK Josef PhDr., DrSc. 

Josef Bek se narodil 5. 12. 1934 v Úsově. V Litovli vystudoval gymnázium a potom 

hudební vědu na FF MU v Brně. Zaměstnán byl nejprve (1957 - 1958) v Krajském 

vlastivědném muzeu Olomouc, (1958 - 1960) v Univerzitní knihovně Olomouc, (1960 - 1962) 

na Vojenské akademii v Brně jako vedoucí katedry výchovy uměním a (1962 - 1964) jako 

osvětový instruktor Ústředního domu armády. Trvale pak zakotvil (1964 - 1993) v Ústavu 
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hudební vědy ČAV Praha jako vědecký pracovník a zástupce ředitele. Současně působil 

(1972 - 1990) jako externí učitel na katedře hudební vědy UK Praha, kde se v roce 1982 

habilitoval na docenta a 1987 obhájil titul DrSc. Po odchodu do důchodu roku 1993 učil 

němčinu na různých školách a externě spolupracoval se zahraničními hudebními firmami. 

Již během studií (1950 - 1952) hrál ve smyčcovém triu Holoubkových žáků (Libor Fiala, Josef 

Bek a Ferdinand Kučera), po roce 1957 se rozšířilo na komorní soubor, kde se uplatnili 

Oldřich Kubíček, Bohumil Teplý, Jindřich Ludvík a jeho sestra Božena Halvová, rozená 

Beková. Po jeho odchodu do Prahy v roce 1962 soubor působil dál pod vedením Libora 

Fialy. V letech 1958-1960 podnikl terénní výzkum kramářské písně na Litovelsku, Konicku a 

Zábřežsku. Pro Československý hudební slovník napsal několik hesel o osobnostech 

litovelského hudebního regionu. Vydal knihy: Hudba XX. století (Brno 1961), Impresionismus 

a hudba (Praha 1964), Světová hudba XX. století (Praha 1968), byl spoluautorem a 

hlavním redaktorem 2. dílu Dějin české hudební kultury XX. století (Praha 1981), Hudební 

neoklasicismus (Praha 1982), Avantgarda (Praha 1984), Erwin Schulhoff (Hamburk 1994). 

Napsal více než 100 odborných statí a studií. Josef Bek zemřel v Praze 10. 9. 2005. 

 

75 let 

OPLETAL Jan MUDr. 

Jan Opletal se narodil 1. ledna 1915 ve Lhotě nad Moravou, do obecné školy chodil 

v Nákle, roku 1934 maturoval na RG v Litovli. Po vojenské službě byl zařazen do školy pro 

záložní důstojníky v Hranicích, pro své antimilitaristické smýšlení byl ale vyloučen a přešel 

do Prahy. Po skončení vojenské služby se roku 1936 zapsal na lékařskou fakultu UK v Praze. 

Přivydělával si kondicemi a překlady z francouzské a americké literatury. 28. 10. 1939 byl při 

demonstraci studentů v Praze střelen do břicha a na následky zranění 11. listopadu zemřel. 

Jeho pražský pohřeb 15. 11. se stal manifestací studentů proti nacismu a dal Němcům 

záminku k zavření vysokých škol. Pohřben byl pak v Nákle 16. 11. 1939. Na náhrobku má 

datum narození 31. 12. 1914, ale narodil se o den později, dřívější datum ohlásili rodiče, 

aby mohl jít dříve do školy. V noci na 17. listopad Němci pak obsadili studentské koleje, 

přes tisíc studentů bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračních táborů. Následovalo 

vyhlášení stanného práva. Na památku těchto událostí byl Mezinárodní unií studentů den 

17. listopad vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva. Janu Opletalovi byl in memoriam 

propůjčen titul MUDr. Za nacistické okupace bylo gymnázium zrušeno, ale hned po 

osvobození byl ústav znovu otevřen a nazván jménem svého abiturienta, Jana Opletala, 

první studentské oběti nacismu. Na gymnáziu byla 16. 11. 1969 odhalena pamětní deska, 

dílo bývalého profesora gymnázia Jaroslava Tylicha. 14. 11. 1979 byla pak před vchodem 

odhalena Opletalova busta, dílo litovelského rodáka a rovněž žáka této školy, 

akademického sochaře Miloše Axmana. 

 

ČELECHOVSKÝ František Ing.  

Civilní geometr František Čelechovský se narodil roku 1879, velké zásluhy měl o 

sokolskou jednotu jako předseda stavebního odboru pro postavení sokolovny, která je 

jeho velkým dílem. Nebyla to však jeho jediná veřejná činnost. Po léta byl členem místní 

školní rady, od roku 1934 jejím předsedou a pak zastával tuto funkci v újezdní školní radě. 

Láska ke zpěvu jej přivedla do pěveckých sborů Sokola, církve československé i spolku 
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Smetana, v Krajinské muzejní společnosti se zasloužil o první zaměření mladečských jeskyní. 

Zemřel v Litovli ve věku  50 let 17. 4. 1939. 

 

SMÉKAL Stanislav  

Narodil se 17. 7. 1869 v Hradečné jako syn půlláníka Valeriána Smékala, matka 

Mariana Janšíková. Ve 4 letech po úraze oslepl na jedno oko. Do učení nastoupil u 

litovelského kupce Ferdinanda Hübla, pak jako příručí v Olomouci, roku 1892 se vrátil do 

Litovle a pronajal si Hüblův obchod. Roku 1898 koupil od Gustava Harbicha právovárečný 

dům na náměstí. Roku 1900 nechal opravit fasádu a roku 1910 rozšířil obchod o galanterii 

a pražírnu kávy. Postupně vybudoval největší obchodní dům v Litovli. Stanislav Smékal 

zůstal svobodný, stále se věnoval i veřejnému životu, už od památných voleb roku 1899 byl 

členem obecního výboru, roku 1897 vstoupil do Sokola a zasloužil se o stavbu sokolovny. 

Byl mecenášem mnoha kulturních aktivit, stačí jmenovat Matici školskou, Obchodní 

grémium, Spolek ku podpoře studujících aj. Řadu let byl po dr. Smyčkovi předsedou 

Muzejní rady, spoluzakladatelem Krajinské muzejní společnosti, pracoval na zpřístupnění 

mladečských jeskyní. Roku 1935 obchod předal svým spolupracovníkům Rendovi a 

Kročákovi a odešel na odpočinek do Olomouce, kde zemřel 20. 6. 1939. 

 

70 let  

EYSSELT – KLIMPÉLY Adolf MUDr.  

Narodil se 18. 3. 1875 v Poličce ze šlechtické rodiny Klimpély, vystudoval medicínu v 

Praze, po nemocniční praxi nastoupil roku 1902 do státní zdravotní služby u okresního 

úřadu v Litovli. Věnoval se i veřejné činnosti, od roku 1912 byl předsedou Sportovního 

klubu. Roku 1924 byl přeložen do Brna, 1928 - 1936 byl lékařem Léčebného fondu 

veřejných zaměstnanců. Za svého působení v Litovli prováděl rozsáhlou akci potírání 

endemického kreténismu léčením substancí ze štítné žlázy na Konicku s pozoruhodnými 

výsledky. Po první světové válce ve stejné oblasti likvidoval epidemie dyzentérie a varioly. 

Zemřel 3. 10. 1944. 

 

CHRUDIMSKÝ Čeněk Ing. 

Ing. Čeněk Chrudimský, stavitel, se narodil 17. 6. 1866 (otec Josef Chrudimský, rolník 

Koštěnice – Čechy), v mladých letech odešel z Pardubic do Olomouce a 23. 2. 1897 se 

v Litovli oženil se Zdenkou Schnorovou, majitelkou domu č. 187 na náměstí. Zapojil se do 

veřejného života, 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. 

 

LAMR Josef  

Narodil se 24. 10. 1944 v Litovli, vyučil se u otce kamnářem. Úřední povolení k 

samostatné výrobě keramiky a jejímu prodeji získal až v roce 1985. Této činnosti se ovšem 

věnoval jen ve volném čase, byl zaměstnancem Českých drah. Zhotovuje předměty 

denní potřeby (hrnky, misky, talíře, džbánky, svícny) i drobnou dekorativní keramiku. 

Tradiční keramické prvky zpracovává osobitým výrazem. Pan Lamr se věnuje také stavbě 

nových a rekonstrukci historických kachlových kamen, replikám středověkých kachlí s 
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autentickými vzory, kterých má bohatou sbírku. Na zakázku staví kachlová kamna s 

dodržením všech původních tradičních postupů, vyrábí obkladové kachle, při opravách 

kamen vytváří pro zákazníka podle dodaných originálních kachlů jejich přesné kopie, staví 

a opravuje krby a doplňuje jejich původní chybějící části, např. restauroval historická 

kachlová kamna v mohelnickému muzeu a v Brusově hospodě v Mohelnici. Pokračuje v 

doplňování otcem založeného malého muzea litovelské hrnčírny a keramiky. Lamrova 

dílna již mnoho let úzce spolupracuje jak s ústavy pro postižené osoby, tak s Domem dětí a 

mládeže, pod vedením Josefa Lamra tady získává první zkušenosti z práce s hlínou řada 

mladých keramiků. 

 

LINHART Jan 

Jan Linhart se narodil 22. dubna 1895 v Leštině, maturoval v Zábřehu, 1914 nabyl 

učitelské dospělosti v Příboru, 1916 způsobilosti pro obecné školy v Praze a 1931 pro 

měšťanské školy v Brně. Působil na obecných školách v Cotkytli a Rudě, na měšťankách v 

Rudě, Horní Olešné a od 23. listopadu 1938 na újezdní chlapecké měšťance v Litovli, kde 

1. září 1939 převzal její správu. Byl činný ve veřejném životě, vzdělavatel Severomoravské 

sokolské župy. Zatčen byl 10. února 1944 pro přípravu Národního výboru, pro napomáhání 

k útěku za hranice, šíření letáků a podpůrnou akci. Podle červené vyhlášky, která byla po 

městě vylepena, Vymětal a Linhart „pod vlivem rozhlasové štvanice, pocházející z 

emigrantských kruhů, zúčastnili se vedle jiné říši nepřátelské činnosti při tvoření tzv. 

„Národního výboru". Podle verze básníka Volkmana ukrýval na měšťance zbraně a po 

zatčení prozradil gestapu spolupracovníky za slib propuštění. Ten ovšem nebyl splněn. 

Vězněn v Olomouci, Brně a Vratislavi, kde byl lidovým soudem 26. 9. 1944 odsouzen a 21. 

prosince popraven. V Šumperku a v Rudě na Moravě pojmenována po něm ulice.  

 

RICHTER Josef 

Josef Richter, rodák ze Tří Dvorů roku 1874, přišel do Litovle jako soudní adjunkt z 

Plumlova roku 1907. Od roku 1919 byl v Litovli přednostou soudu a od roku 1922 vrchním 

soudním radou, členem mnoha humánních a kulturních spolků, zejména podporoval 

místní skauty. Byl předsedou spolku Smetana, Radioklubu, členem Muzejní rady a Krajské 

musejní společnosti. Po léta vyučoval na pokračovací a hospodářské škole. Největší 

zásluhy si získal při zpřístupnění archivních pramenů, zpracoval kroniky 25 obcí na 

Litovelsku. Roku 1938 se rozloučil s úřadem a odešel do trvalé výslužby. Josef Richter se v 

důchodu věnoval studiu litovelské historie a zejména soudního archivu. Zemřel v Litovli 11. 

května 1944 v 70. letech. 

 

VYMĚTAL Josef  

Narodil se 9. 4. 1888 ve Skrbeni, roku 1907 získal v Kroměříži učitelské vzdělání, roku 

1909 dosáhl způsobilosti pro školy obecné a 1924 pro lidové školy zemědělské. Od roku 

1907 vyučoval v Březsku, roku 1913 v Řimicích, pak narukoval, v Haliči padl do zajetí a stal 

se legionářem. Po návratu do vlasti se stal v Litovli předsedou litovelské organizace. Od 

roku 1921 byl řídícím učitelem v Bílé Lhotě a od roku 1928 chlapecké školy obecné v Litovli. 

Od 1. září 1940 byl na německý zákrok přidělen na obecnou školu v Chudobíně a od 1. 

května 1941 jako legionář penzionován. Byl předsedou Čsl. obce učitelské a činný v 

četných spolcích. Byl předsedou odbočky ČOL, duší legionářského kina v Litovli, za stranu 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 82 

sociální demokracie okresním důvěrníkem a členem okr. zastupitelstva i výboru. Přednášel 

a publikoval články z oboru pedagogiky, vlastivědy a turistiky. Stal se členem ilegálních 

organizací „Obrana národa" a „V boj", ukrýval zbraně, přepravoval za hranice, šířil ilegální 

letáky, byl činný v podpůrné akci a v přípravě Národních výborů. Poprvé byl zatčen 15. 

srpna 1939 a vězněn v Olomouci do 28. října 1939, podruhé zatčen 10. února 1944, vězněn 

v Olomouci, Brně a Vratislavi, kde byl lidovým soudem pro přípravu k velezradě a 

nadržování nepřátelům říše odsouzen dne 26. září 1944 k trestu smrti. Popraven 21. 

prosince 1944. 

 

60 let 

ŠPÍŠKOVÁ  Ludmila 

Narodila se 11. 9. 1888 jako dcera litovelského lékaře MUDr. Jana Smyčky. Ve 13 

letech ji rodiče poslali na vyšší školu do Prahy, kde získala základy cizích jazyků. Ve studiu 

pokračovala v olomouckém Pőtingeu, bydlela v rodině významného pedagoga prof. 

Františka Polívky. V roce 1907 se provdala  za ThDr. Ferdinanda Špíšku. S manželem 

podnikla řadu zahraničních cest a dále se vzdělávala v oboru francouzské literatury. 

Navázala významné kulturní styky, v dubnu 1919 byla delegátkou ČSR na mírové 

konferenci v Paříži. Dr. Špíšek působil na ministerstvu školství, ona dále pokračovala v 

zahraničních aktivitách, významná je její činnost literární, především překladatelská. 

Zejména z francouzské literatury přeložila díla E. Bourgese, G. Sandové aj. Zemřela v Praze 

28. 4. 1954, v duchu svého otce odkázala svůj litovelský majetek litovelskému muzeu. 

 

50 let   

 

ČERNÍN Václav Ing. 

V únoru 1964 nastoupil do závodu Tesla Litovel jako nový ředitel, vystřídal Františka 

Šroma. Průbojný mladý inženýr, absolvent vojenské techniky, přinesl do závodu nový duch. 

Velmi rázně odboural „strejcovské" metody řízení, nesmlouvavě vyžadoval přípravu a 

dochvilnost účastníků porad, přesnost podávaných informací. Důsledně dbal i na 

vystupování vedoucích pracovníků, po období „dělnických modráků" se zase k 

vyholeným tvářím začaly nosit bílé košile a vázanky. Zavedla se i vojenská terminologie, 

užší vedení se stalo „štábem" apod. V roce 1968, v době Pražského jara, byl spolu 

s ředitelem Papcelu Rafajem v čele progresivních sil v Litovli, angažoval se též ve 

zprovoznění vysílače Ječmínek.  1. 7. 1970 byl odvolán z funkce a podmínečně odsouzen. 

 

BÍLEK Jaroslav PhDr.  

Narodil se 27. 12. 1885 v Bobrové, okr. Žďár nad Sázavou, v letech 1913 - 1931 byl 

profesorem na gymnáziu v Litovli. Učil matematiku, fyziku a filozofii, je autorem mnoha 

odborných článků, publikací, recenzí a přednášek z filozofie, psychologie, pedagogiky, 

organizace školství, metodiky výuky matematiky, geometrie a fyziky, byl řadu let členem 

Muzejní rady. Měl ale i mnoho dalších zájmů, byl režisérem řady divadelních představení, 

dirigentem orchestru i sbormistrem, organizátorem kulturních aktivit školy. Zemřel v Praze 4. 

3. 1964. 
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FALTÝNEK Karel 

Narodil se 7. 5. 1964 v Zábřehu, dětství a mládí prožil v Lošticích. V roce 1983 

maturoval na Střední odborné škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou. Po 

absolvování základní vojenské služby žil dlouho v Olomouci. Pracoval ve Vojenském 

opravárenském závodě v Horce nad Moravou. Od roku 1994 pracuje v Národním 

památkovém ústavu v Olomouci na útvaru archeologických výzkumů. Od školních let 

projevoval zájem o historii rodného kraje, o národopis, lidové zvyky, sbíral lidové pověsti. 

Slavné archeologické lokality v něm probudily zájem o archeologii. Velký vliv na něj v této 

oblasti měl amatérský archeolog Vladímír Kapl (1926–1999) z Mohelnice. Účastnil se též 

odborných regionálních konferencí Lidová kultura Hané v Olomouci, Přerově a 

archeologického  setkání v Kostelci na Hané. V letech 1998 - 2005 se účastnil 

archeologických průzkumů litovelských kostelů a spolu s J. Šlézarem průzkumů spojených 

s budováním kanalizace v Litovli. Jeho příspěvky publikovány ve sbornících. Sám publikuje 

odborné články o archeologii a národopisu ve Vlastivědném věstníku moravském, 

Archeologie Moravy a Slezska, Hlas z Loštic aj. Jeho příspěvky k archeologickým 

výzkumům najdeme též ve Výročních zprávách PÚ a od roku 2000 v ročence Přehled 

výzkumů na Moravě a ve Slezsku. Koncem 90. let začal externě studovat Slezskou 

univerzitu v Opavě, obor archeologie, ale školu musel ze zdravotních důvodů ukončit. V 

roce 2005 vydal sbírku 22 pověstí „Pověsti z Bouzovska a Lošticka" a popis lidového zvyku 

„Máječek" s fotografiemi J. Štreita. V roce 2009 vydalo litovelské muzeum „Vyprávěnky 

starého hrnčíře“. 

 

KNAIBL  Jan JUDr. 

Bratr starosty Aloise Knaibla, dr. Jan Knaibl, se narodil 26. 1. 1883 v Bílsku. Po studiích 

v Praze a ve Vídni nastoupil soudcovskou službu v Olomouci. Byl i politicky činný, v letech 

1925 – 1935 členem městské rady v Olomouci. Ve třech knihách sepsal historky ze soudní 

praxe, (ale i vzpomínky na založení cukrovaru v Litovli a na náboženské boje roku 1921). 

Soudcovy vzpomínky (1927), Vzpomínky státního zástupce (1932), nejvíce auto-

biografických vzpomínek je v knize Život je živý (1936). Zemřel 25. 4. 1964 v Olomouci. 

 

40 let 

ČEP Jan  

Spisovatel Jan Čep se narodil v Myslechovicích 31. 12. 1902, do obecné školy chodil 

v Cholině, na gymnáziu v Litovli maturoval roku 1922. Před válkou vyšly knihy Dvojí domov 

(1926), Vigilie (1928), Zeměžluč (1931), Letnice (1932), Děravý plášť (1934), Hranice stínu 

(1935), Ponocný (1935). V letech 1939 - 1948 žil ve svém rodišti, v srpnu 1948 emigroval a 

působil v Rádiu Svobodná Evropa. Po roce 1990 vyšly sbírky jeho rozhlasových fejetonů a 

úvah. Překládal z francouzštiny, angličtiny, němčiny, španělštiny, občas používal 

pseudonym Jan Bílovský. Ve sbírce Letnice se objevují litovelské motivy, Litovel je zde 

uváděna pod názvem Sedmimostí. Zemřel v Paříži 25. 1. 1974.  

 

15. 8.1992 byla odhalena na jeho rodném domě v Myslechovicích pamětní deska, 

dílo sochaře Bohumila Teplého. 
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CHRUDINA Jaroslav  

Jaroslav Chrudina, starší syn litovelského kloboučníka Aloise Chrudiny st. se narodil 2. 

4. 1888, studoval v Zábřehu, pak byl zaměstnán jako berní úředník. Na počátku 1. světové 

války narukoval, hned roku 1916 byl zajat a vstoupil do legií, prodělal s nimi celou anabázi 

přes Sibiř. Po válce zůstal na vojně a (v době oslavy padesátin roku 1938) byl 

podplukovníkem v Brně, po roce 1945 velitelem památníku Špilberk. Mimo službu se 

věnoval básnické tvorbě, vydal sbírky U táborových ohňů (1929), Písničky života (1933), 

Světla a stíny (1935) a Třetí setkání (1948), četné jeho básně zhudebnil Osvald Chlubna. 

Zemřel 7. 12. 1974 v Brně ve věku 86 let. 

 

30 let 

MĚŘÍNSKÝ Richard  

Narodil se 18. 6. 1908 v Brně, po ukončení měšťanské školy se vyučil v 

potravinářském obchodě, kde pracoval jako obchodní příručí do roku 1928. Po vojenské 

službě přišel roku 1930 do Litovle k firmě Smékal, kde postoupil až do funkce obchodního 

zástupce. Po znárodnění firmy byl v roce 1949 krátce tajemníkem OV Sokol a posléze 

zaměstnán v Lukavických papírnách, kde skončil jako obchodní náměstek. V Litovli se 

osvědčil zejména v tělovýchově jako činovník Sokola, člen cvičitelského sboru a 

funkcionář Tatranu. Zemřel 18. 6. 1984. 

 

20 let 

FIALA Libor  

Libor Fiala se narodil v Litovli 26. 10. 1917, roku 1936 absolvoval reálné gymnázium, 

hudbu studoval u Aloise Holoubka. Po absolvování st. pedagogické akademie v Brně učil 

v Litovli. Mimo to učil také v hudební škole hru na housle a klavír, zpíval ve spolcích 

Smetana a Nešvera v Olomouci, roku 1952 založil a řídil ve škole Jungmannova ul. dětský 

sbor. Dlouholetý primárius litovelského kvarteta, od r. 1978 v důchodu, zemřel v Olomouci 

18. 4. 1994. 

 

RUSNÁK Roman 

Narodil se 8. 3. 1964 v Litovli, vyučil se dřevomodelářem, ale na studia se nedostal, a 

tak byl autodidakt. Maloval, tvořil plastiky ze dřeva a hlíny. Zemřel velmi mladý 16. 10. 1994 

v Litovli, 8. 3. 1996 byla zahájena na Záložně výstava obrazů a plastik jako pietní akce k 

nedožitým 32. narozeninám. 

  

10 let 

RIEGER Svatopluk 

Narodil se v Mladči 18. 8. 1916, pracoval jako elektrotechnik v Tesle, po mnoho let 

byl propagátorem a činovníkem turistiky v Litovli. Ještě v důchodovém věku dvakrát přešel 

pěšky celou republiku od Krušných hor až k Vihorlatu na Slovensku. Zemřel po dlouhé 

nemoci v 88 letech 16. 10. 2004.  
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DANIEL Jindřich  

10. 12. 2004 zemřel ve věku 89 let Jindřich Daniel. Úředník a sokolský pracovník, člen 

sokolské ilegální skupiny Jindra. Za války vězněn, po válce se stal členem Svazu 

osvobozených politických vězňů, v letech 1970 - 2000 předsedou SPB, pak čestným 

předsedou. V roce 1952 se stal členem letopisecké komise. Jeho hlavním zájmem však 

byla tělovýchova. Zpočátku v Sokole, pak stál u vytváření sjednocené tělovýchovy. Když 

byla roku 1957 ustanovena tělovýchovná jednota Tatran, stal se předsedou, zůstal jím do 

roku 1985, kdy jej vystřídal Břetislav Albrecht. Jindřich Daniel se stal místopředsedou a 

v této funkci vytrval až do „sametové revoluce“ v roce 1989.  

Kapitolu zpracoval pan Lubomír Šik. 

 

07. SENIOŘI, SENIORLKUB  LITOVEL  

 Lidi ve věku kolem šedesátky už velmi zajímá, jak brzy se dostanou do starobního 

důchodu. Zatím se hranice posouvala automaticky, ale tomu prý je konec!? Věk odchodu 

se nemá donekonečna zvyšovat a místo toho bude moci parlament každé čtyři roky na 

základě zprávy odborníků věkovou hranici odchodu do důchodu změnit. Vyplývá to 

z návrhu Ministerstva práce (MPSV), který předložilo vládní důchodové komisi.  

 Předpoklad, že se budeme dožívat stále vyššího věku, platí nicméně i nadále. 

Tempo zvyšování se však bude měnit. Demografové z ČSÚ budou pravidelně 

přepočítávat, kolik let lidé stráví v důchodu. Pokud průměrná doba vybočí z pásma 19 až 

21 let, navrhnou změnit tempo zvyšování důchodového věku – buď ho zpomalí, nebo 

naopak zrychlí.  

 Podle současného zákona mají jít letos narození občané do důchodu v 73 letech. 

Ponovu tomu může být zrovna tak – bude záležet na tom, jak se bude prodlužovat délka 

dožití. Tyto změny by se neměly týkat generace, které do penze bude zývat 20 nebo 25 

let, navrhuje MPSV. Měli by tedy mít dostatečnou dobu před důchodem jasno, kdy 

mohou skončit s prací a požádat o dávku. Vláda tak bude muset připravit novelu zákona 

(o změně důchodového věku), a tu schválí parlament. Počáteční hranice asi bude 

nastavena na 65 let (dnes limit fakticky neexistuje).  

 Zvyšování věku pro odchod do důchodu vždy bylo a je hlavním nástrojem 

pravicových i levicových vlád, kterým udržují výdaje na důchody pod kontrolou. 

Provázání důchodového věku a demografického vývoje doporučuje Česku i Rada EU. 

Automatický či poloautomatický mechanismus zvyšování důchodového věku v závislosti 

na naději dožití dnes již uplatňují Dánsko, Slovensko, Itálie, Řecko, Španělsko a Nizozemsko.  

 V závěru roku se Odborná komise pro důchodovou reformu dohodla doporučit 

vládě zavést dvě opatření: zpomalit růst věku odchodu do důchodu a společný důchod 

pro manžele. Dobrou zprávou tak je, že letos narozené děti by zřejmě šly do důchodu ještě 

před sedmdesátkou a ženy v domácnosti by potěšilo, že se s nimi manžel podělí o 

důchod. Komise navrhuje, aby se důchodový věk pravidelně revidoval a každá generace 

by podle ní měla mít nárok strávit v důchodu čtvrtinu svého života (!?). Jak jsme psali výše 

– věk by se posouval podle naděje na dožití a nejméně deset let před vstupem do 

důchodového věku by měly mít všechny generace garantovaný věk odchodu.  
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 Manželé a zřejmě i partneři ve společné domácnosti by sdíleli vyměřovací základ 

pro důchod za období, kdy byli spolu nebo svoji. Za toto období by se jim základ pro 

výpočet důchodu dělil napůl. K ukončení sdílení by došlo rozvodem nebo odchodem 

jednoho z manželů do důchodu. Uzavřením manželství by se společné sociální pojištění 

začalo počítat automaticky. Trošku složité, ne? Komise ještě diskutovala o zatraktivnění 

třetího pilíře, kdy by se doplňkové penzijní spoření mohlo zakládat už malým dětem a 

uvažovala jak odměnit rodiče za výchovu více dětí. Ve hře jsou slevy na důchodovém 

pojištění, nebo by s každým dítětem rostla výše důchodu. Pokud by toto vše přijala také 

vláda, mělo by to platit nejpozději v roce 2017. 

 Ještě k často diskutované otázce: Zabírají pracující důchodci místo mladým 

nezaměstnaným?  V některých oborech, jako je školství, možná ano. Obecně se však 

experti shodují, že jde o stále se vracející mýtus. Žádná relevantní studie to nepotvrdila, 

žádný důkaz neexistuje. „Takzvaný vytlačovací efekt, kdy staří zabírají místa mladým je 

buď nulový, nebo minimální, a to jen ve specifických pozicích,“ říká ekonom Daniel 

Münich z akademického pracoviště CERGE-EI. Posílat lidi do předčasného důchodu, a tím 

snížit nezaměstnanost zkoušely evropské země v sedmdesátých letech v době ropné krize. 

Zaměstnanost se však zásadním způsobem nezměnila. Ze studií vyplynulo, že z deseti míst 

opuštěných důchodci se sedm až osm zrušilo, žádní nezaměstnaní na ně neusedli.  

 Naopak – udržet starší lidi v zaměstnání co nejdéle je pro stát výhodné. „Protože 

důchody jsou relativně nízké, příjem ze zaměstnání je pomáhá udržet nad hranicí 

chudoby. Dále státu odvádějí sociální a zdravotní pojištění. A navíc člověk zůstává déle 

aktivní a také déle živ a zdráv,“vyjmenovává Münich. A ekonomika bude v příštích 

dekádách dokonce nutně potřebovat více pracovních sil – i z řad důchodců – počet lidí 

v produktivním věku, tedy mezi 15 a 64 lety klesá, protože od devadesátých let se snižuje 

počet živě narozených dětí. Nesporné je, že mnohé firmy potřebují zkušenosti těchto lidí, a 

to je také neoddiskutovatelný problém.  

 Ať pořád jenom nepláčeme nad rozlitým lékem – jedna z lepších zpráv. Marie 

Adámková (65) udělala letos větší radost pracujícím důchodcům, než všechny vlády, 

které kdy valorizovaly. Penzisté, kteří zaplatili daň z příjmu, dostanou díky ní zpátky až 

25 000 korun bez ohledu na to, jestli přerušili pobírání důchodu nebo ne. Jmenovaná se 

obrátila na Ústavní soud s tím, že se coby daňový poplatník cítí zkrácena ve svých 

právech a diskriminována. 16. září jí dal soud za pravdu a Ministerstvo financí rozhodlo 

slevu vrátit všem. Finanční správa tak vrací všem penzistům daně z příjmů za rok 2013 až 

do výše daňové slevy na poplatníka, tedy 24 840 korun. Tak dopadlo úsporné opatření 

Nečasovy vlády!    

„Za činností Seniorklubu Litovel v tomto roce, se můžeme ohlédnout s pocitem 

dobré práce. Bylo uskutečněno 38 akcí, na kterých bylo kolem 1 500 účastníků. Přípravu i 

jejich zajištění organizovala Samospráva Seniorklubu na svých 11 schůzkách, téměř se 

stoprocentní účastí.  Bez aktivního přístupu místopředsedy Lubomíra Faltuse, hospodářky 

Jarky Köhlerové, kronikářky Milady Faltusové a členů Miroslava Fendrycha, Libuše 

Grohmanové, Marie Kubínové, Oldřicha Zajíčka, Marie Kýrové, Aleny Machačové a za 

předsedování dr. Josefa Hubáčka by se tolik dobrých akcí jistě uskutečnit nepodařilo. 

Proto jim patří dík a uznání. 
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 Nejčastějšími příležitostmi k setkání byly přednášky a besedy, kterých bylo celkem 7 

s více než třemi sty účastníky. V měsíci únoru jsme vyslechli zajímavé informace o Číně od 

paní Evy Vaňkové, v dalších měsících přišli zástupci Českého rybářského svazu Litovel, paní 

Zuzana House informovala o projevech Alzeimerovy a Parkinsonovy nemoci a poslední 

besedou v prvním pololetí byla ta o myslivosti s dr. Vojtěchem Grézlem a dr. Jiřím Zbořilem.  

Po prázdninách se představila MUDr. Alena Šromová se zajímavým tématem o 

nenadálých zdravotních příhodách v přednášce „Co kdyby…“, Mgr. Jarmila Podhorná 

pohovořila o tématu gemmoterapie na besedě s téměř sedmdesátkou posluchačů, 

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Ing. Pavel Kurfürst a MVDr. Vojtěch Grézl povídali 

o ekologii a ochraně životního prostředí a s úspěšným sportovním klubem házenkářů jsme 

měli možnost se blíže seznámit na besedě k osmdesátinám tohoto sportu v Litovli. Snažíme 

se o různorodost témat a dobré by byly i nápady z řad seniorů na další zajímavé akce 

tohoto typu. Podobná témata se nabídla i na setkáních s videoklipy pánů Miroslava 

Pinkavy a Jiřího Hrozka, kde se promítly nejen filmy ze seniorských zájezdů, ale podívali 

jsme se i do daleké ciziny.        

 Asi nejoblíbenější byly zájezdy, těch se uskutečnilo pět a všechny byly plně 

obsazeny. V lednu jsme si vyjeli do Vlastivědného muzea v Olomouci, v červnu do 

kouzelného města Telče, v září na Klášterní Hradisko a do Arcibiskupského paláce 

v Olomouci a tamtéž dvakrát do Moravského divadla – na hru bratří Mrštíků „Maryša“ a 

operetu Rudolfa Frimla „Rose Marie“. Tematicky k zájezdům patří i výlety, se kterými jsme 

začali teprve letos z iniciativy a za vedení Mirka Fendrycha. Zatím se turisté vydali na Velký 

Kosíř, Paprsek a do Prahy. Věříme, že po úspěšných prvních krůčcích budou následovat 

další toulky v roce 2015. K tématu cestování je možno připojit i účast 25 našich členů na 

Seniorském cestování s Olomouckým krajem a tři cyklovýlety po okolí a Litovelském 

Pomoraví, opět pod vedením Mirka Fendrycha.  

 K méně početným akcím patřily tři schůzky seniorů v jídelně DPS spojené 

s povánočním povídáním v lednu,  informacemi pana Jaroslava Skály pro seniory 

v dopravě v dubnu a v prosinci seznámení s metodami tradiční čínské medicíny. Úspěšné 

bylo již tradiční taneční odpoledne s tématem „Vítání jara a loučení se zimou“ za účasti 81 

seniorů a ještě početnější publikum se sešlo na akci k Mezinárodnímu dni seniorů. Šlo o 

divadelní představení hry Michala Schmalze „Co vám kdo dá?“, které jsme dostali jako 

dárek od města Litovel a které přilákalo do litovelské sokolovny 130 diváků. Jedinečné 

bylo i setkání s vedením města a vedoucími spolupracujících organizací, kterým jsme i 

touto cestou poděkovat za podporu a pochopení při organizování aktivního zapojení 

seniorů do kulturního a společenského života našeho města. Pozvali jsme i hosty z klubů 

seniorů z Choliny a Pňovic, a tak se v Koncertním sále MK sešlo přes stovku účastníků i 

k popovídání a dobré zábavě“.  

Sloupek „Zprávy ze Seniorklubu Litovel“ v Litovelských novinách číslo 1/2015, str. 6, autorem je kronikář jako předseda 

Seniorklubu Litovel. 
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08. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH   

Vlasta Machalová je široké veřejnosti známa jako aktivní propagátorka sportu a 

tělovýchovy v Litovli, především prostřednictvím Sokola, kde působí od svých školních let, 

nejprve jako cvičenka, dále pak jako cvičitelka žen v místě bydliště. Paní Vlasta 

Machalová se narodila 2. 5. 1944 v Olomouci. Základní školu navštěvovala v Litovli. Do 5. 

třídy chodila na ZŠ Jungmannova a od 6. do 8. třídy na ZŠ Opletalova, kde pokračovala 

dále ve studiu na Jedenáctileté střední škole – dnešním Gymnáziu Jana Opletala. 

 Studium ukončila v roce 1961 maturitou. Svoje sportovní sklony a ambice chtěla 

rozvíjet studiem na Pedagogické fakultě v Olomouci, kde byla i na přijímacím pohovoru. 

Víme ovšem, jak těžká byla v těchto ohledech tehdejší doba a společnost. Vzhledem 

k tomu, že její blízcí příbuzní – dědeček a babička byli nábožensky založeni (dědeček byl 

významný litovelský stavitel Alois Zdražil), vlastnili větší hospodářství a její tatínek 

s maminkou byli bezpartijní, nebyla ke studiu přijata, i když přijímací zkoušky složila. 

Nezbývalo, než se poohlédnout po škole, kde nebyla taková ideologická kritéria na 

rodinný původ. Nastoupila na stavební školu v Ostravě, kterou zakončila v roce 1963 další 

maturitou. 

 Po studiu byla přijata k Pozemním stavbám Olomouc, kde pracovala jako úkolářka 

a stavební technička a od roku 1983 jako technolog stavební výroby pro závody Přerov a 

Šumperk. V této době absolvovala další dvouleté, čtyřsemestrální studium v Praze pro 

stavebně technologické projektování staveb. Od roku 1990, kdy došlo k rozpadu podniku 

Pozemní stavby, začala paní Vlasta pracovat ve Vojenských stavbách v Olomouci a 

v roce 1993, po jejich zrušení, přešla do nově zřízeného podniku Transportexpres, kde 

dělala fakturantku. V témže roce uspěla v konkurzu na technika požární ochrany při Úřadu 

města Olomouce, později Magistrátu města Olomouce, kde zastávala funkci vedoucího 

technika pro organizace, jejichž zřizovatelem bylo město. V roce 2001 odešla do 

starobního důchodu. 

 Prvořadé místo v životě paní Vlasty patří vedle sportu a práce samozřejmě rodině. 

Do manželství s Ing. Leonardem Machalou vstoupila dne 2. 3. 1968 a mají spolu dvě děti – 

Ilonu a Petra. Celá rodina je známa svojí společenskou, kulturní i politickou aktivitou 

v životě města a patří tak k důležitým činitelům naší obce. Paní Vlasta je celý život aktivní 

sportovkyní a především, jak již bylo řečeno, propagátorkou sportu v Litovli. Celé 

generace žen potvrdí, že je náročnou a precizní cvičitelkou a vedoucí oddílu žen, který se 

pravidelně účastní všech veřejných vystoupení v místě bydliště. 

 Již dříve pracovala paní Vlasta ve výboru oddílu ZRTV v různých funkcích, poté se 

zasloužila o obnovení činnosti Sokola a ihned se aktivně zapojila do činnosti této 

organizace – pracuje ve výboru Sokola Litovel jako náčelnice žen a vede jejich cvičení a 

nácvik sletových skladeb. Nácvik na slet je velice populární, daří se získávat mnohé 

litovelské ženy a naše sokolská jednota mívá největší zastoupení z celé Sokolské župy – 

Olomoucké – Smrčkovy. Tím samozřejmě přispívá k propagaci nejen jednoty, ale i celého 

města. 
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 Mimo sport a jeho popularizaci je paní Vlasta nesmírně aktivním člověkem a 

v tomto ohledu vzorem pro všechny seniory. K jejím prioritám patří rodina, práce kolem 

domácnosti, zahrada, také se hodně zajímá o zdravý životní styl. 

 V důchodu pravidelně navštěvuje Univerzitu třetího věku na UP v Olomouci – zaměření na 

lékařství, a jak sama trefně říká: „Od doby, co jsem v důchodu, nemám na nic čas.“ Pro 

město Litovel se zasloužila o stovky aktivně sportujících žen, o znovuobnovení Sokola, o 

propagaci sportu pro všechny generace. 

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Vlasty Machalové a u příležitosti výročí 

vzniku republiky jí udělit: „Cenu města Litovel za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy“.  

 

Vlastimil Nedoma se narodil 16. 4. 1927 v Chudobíně, hudební vzdělání získal v 

hudební škole paní Lachmanové v Litovli a v Hranicích, kde studoval na střední lesnické 

technické škole. V letech 1947-1949 zde řídil studentský sbor. Jako instrumentalista působil 

v řadě hudebních souborů. Stal se členem komorního sdružení, pozdějšího Litovelského 

kvarteta, kde v letech 1960–1990 působil jako violoncellista. Byl spoluzakladatelem 

smíšeného pěveckého sboru Kantika a v letech 1968–2003 jeho prvním sbormistrem. Sbor 

vznikl v Chudobíně a po 9 letech přesídlil do Litovle, kde působí dosud. 

  Stal se i zakladatelem a prvním předsedou Kruhu přátel hudby při SZK Litovel, a to 

v letech 1975 – 2001, kdy byly uváděny cykly koncertů komorní hudby v provedení 

předních českých umělců. Věnuje zvláštní pozornost vokální tvorbě, vyučoval jako lektor v 

hudebních kurzech Městského klubu (1984–1998) zejména hře na housle, violoncello a 

zobcovou flétnu.  Po řadu desítiletí byl vůdčí osobností hudebního života v Litovli. V 

důchodu pak přibyl další koníček: stal se fotografem živé přírody, ornitologem a na 

výstavách představil desítky vynikajících fotografií našich ptáků.  

  Výrazně se angažuje ve své rodné obci Chudobíně - je členem Osadního výboru a 

občanského sdružení Přátelé Chudobína, spolku pro obnovu a zachování kulturních 

tradic. Sdružení bylo založeno 15. 11. 2011 a sdružuje kolem 40 členů. Je patriotem obce a 

zpracoval dvousvazkový separát „Chudobínské zápisy“, obsahující nejzajímavější pasáže 

z 6 místních kronik, diplomových prací, dokumentů a dalších pramenů. Vede zde 14členný 

smíšený pěvecký sbor, který tradičně připravuje vánoční písně a koledy a jehož členové se 

scházejí specielně pro tento účel. Nyní spolu s 12 svými přáteli vytvořili pěvecký kroužek při 

Husově sboru s názvem Koledníci, který se věnuje duchovní hudbě.  

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Vlastimila Nedomy a u příležitosti výročí 

vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v oblasti kultury a 

sborového zpěvu“. 
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Vratislav Spurný se narodil 30. 7. 1932 jako nejmladší ze šesti dětí do zemědělské 

rodiny v obci Myslechovice. Od mládí musel pomáhat na poli i ve chlévě. Po ukončení 

základní školní docházky studoval na zemědělské škole v Litovli. Po jejím absolvování 

pracoval na státním statku v Haňovicích a poté až do odchodu do důchodu v JZD  v 

Myslechovicích a později po sloučení družstev v JZD Haňovicích. Odjakživa měl rád 

zvířata, a proto pracoval u koní. Později, když koně vystřídaly traktory, usedl za volant 

traktoru, kombajnu nebo v dílně tyto stroje opravoval. V soukromém životě se oženil a 

vychoval spolu s manželkou Marií 2 děti, syna Vratislava a dceru Alenu. V dnešní době je 

již dědečkem 6 vnoučat a  pradědečkem 2 pravnoučat. 

     Ve své milované rodné obci Myslechovice se po celý život angažoval ve sférách 

společenského, kulturního a pracovního života. V minulosti se vždy aktivně zapojoval do 

všech akcí pořádaných místními hasiči a partou chlapů v obci, ať už to byla výstavba 

kulturního domu, místní prodejny smíšeného zboží, výstavby požární nádrže, hasičské 

zbrojnice, opravy kaple, dětského hřiště  a spousty dalších drobnějších akcí v obci. Z 

nejdříve řadového hasiče se postupně vypracoval do čela SDH a dlouhá léta zastával 

funkci předsedy, později starosty.  V současné době je členem výboru místních hasičů ve 

funkci čestného starosty. Rovněž je dlouholetým platným členem osadního výboru, kde 

v současné době zastává funkci předsedy. Za jeho příkladnou práci pro rodnou obec 

Myslechovice, SDH v Myslechovicích a fakticky i pro samotnou Litovel, mu patří právem 

velké díky a veřejné uznání a ocenění.      

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Vratislava Spurného a u příležitosti výročí 

vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou činnost starosty Svazu 

dobrovolných hasičů a předsedy osadního výboru Myslechovice.“ 

 

František Navrátil – patriot a rodák z malebné vísky Březové ležící uprostřed lužních 

lesů řeky Moravy. Narodil se zde 7. února 1938 a žije zde již téměř 77 let. Základní školu 

navštěvoval v blízkých Unčovicích, poté se vyučil soustružníkem v Ostravě – Vítkovicích. Po 

maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci nastoupil v roce 1959 do NHKG 

Ostrava – Kunčice.  V hutích pracoval půl roku, když mu přišel povolávací rozkaz a další 

dvě léta prožil se zbraní v ruce jako voják základní služby. Po návratu z vojny se usadil ve 

své rodné vísce a našel si zaměstnání v národním podniku  Tesla Litovel. Nejprve pracoval 

jako konstruktér nářadí a přípravků, aby byl posléze pro svoji píli a pracovitost zařazen do 

funkce vedoucího konstruktéra. Tesle zůstal věren až do svého odchodu na zasloužilý 

odpočinek v roce 1998. 

 V Litovli poznal svoji budoucí manželku, učitelku Marii, se kterou se v roce 1962 

oženil a přivedl si ji na Březové. Společně vychovali dva syny a nyní jim pomáhají 

rozmazlovat tři vnuky. 

Celý svůj život se věnuje sportu. Při studiích v Ostravě hrál závodně hokej za dorost 

Vítkovic a závodně za tento oddíl cvičil také gymnastiku. Od roku 1956 zastává funkci 

cvičitele ZTV v Sokole Unčovice, kde nacvičil několik spartakiád. Za Sokol Unčovice hrál 

závodně volejbal a za svou obec Březové závodně stolní tenis. 
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  Od roku 1995 zastává funkci předsedy osadního výboru Březové. Svým osobitým 

přístupem k spoluobčanům je dokáže vyburcovat k aktivitě a za jeho vedení se život 

v obci zkvalitnil. Prubířským kamenem ve funkci předsedy osadního výboru byla povodeň 

v roce 1997. Tisíciletá voda zaplavila celou obec a prakticky ji odřízla od okolního světa. 

František, bez spojení s okolním světem, bez elektrické energie, bez rad, doporučení a 

příruček, dokázal spoluobčany uklidnit, dokázal v nich probudit cit pro vzájemnou pomoc, 

pro sounáležitost. Dodnes, každoročně pořádaný povodňový guláš je připomínkou toho, 

jak má vypadat nezištná mezilidská pomoc a soudržnost. 

 Za jeho působení ve funkci předsedy osadního výboru prosadil opravu kulturního 

domu, střechy, výměny oken a vnitřního vybavení, opravu hasičské zbrojnice, kapličky. 

Dokázal zajistit vybudování nového fotbalového hřiště a vybavení dětského hřiště, 

protipovodňovou hrázku u Moravy, podporu činnosti místním organizacím a různé služby 

obyvatelům obce. Od roku 1997 vede obecní kroniku, ve které zachycuje všechny 

události, které se v obci udály. Věnuje se ale nejen současnosti. V starší kronice doplňuje 

fotografie, které se mu podařilo na půdách, či albech starousedlíků sehnat. U každé 

takové fotografie se snaží pečlivě popsat, co fotka ukazuje, včetně jmen fotografovaných 

lidí. Zpětně zpracoval historii svazu dobrovolných hasičů, historii jednotlivých domů a jejich 

majitele. Jako poslední počin je oddíl „Březové v roce 2014 podle čísel popisných“, kde 

jsou na fotografiích zachyceni před svými domy současní majitelé i se svými čtyřnohými 

miláčky.  

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Františka Navrátila a u příležitosti výročí 

vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci předsedy osadního 

výboru Březové a vedení obecní kroniky.“  

 

Jaromír Hlavinka o sobě píše: „Již od školních let jsem měl zálibu bavit okolí. 

Vystupoval jsem v mnoha scénkách na sokolských akademiích. Když jsem nastoupil po 

absolvování průmyslové školy na umístěnku do Kaznějova u Plzně, tak jsem se zapojil do 

amatérského divadla a při různých příležitostech jsem vystupoval jako hanácký lidový 

vypravěč. Po nástupu na základní vojenskou službu do Havlíčkova Brodu, kde se sešla 

velmi dobrá parta, jsme založili estrádní soubor a hudbu, se kterou jsem absolvoval 260 

vystoupení a dva roky po sobě jsme byli až v ústředním kole Soutěže tvořivosti mládeže. 

 V roce 1960 jsme účinkovali v rozhlase jako úvod pořadu pro „Haškovu Lipnici“. Tam 

jsme také vystupovali s pořadem 10 nejlepších postav ze Švejka a bylo to natáčeno i do 

televize jako přímý přenos. Po vojně jsem byl aktivní v ochotnickém divadle a estrádách 

při Spojeném závodním klubu Tesla Litovel. Proto jsem v letech 1966–1968 studoval Lidovou 

konzervatoř v Olomouci, obor dramaturgie a režie, kterou jsem úspěšně ukončil. Po roce 

1968 měli členové divadelního kroužku Spurník, Halva, Kubíček a Urbášek zakázáno 

veřejně vystupovat a tím divadlo zaniklo. 

 V té době jsem si pořídil kameru a začal točit filmy, zapojil jsem se do Kinemaklubu 

při SZK a v roce 1972 jsem byl zvolen jeho předsedou. A tak začala éra obesílání soutěží 

amatérských filmů po celé republice, kde jsme reprezentovali Litovel – od Chebu, přes 

Vejprty, Prahu, Frýdek-Místek, Rožnov pod Radhoštěm, Žilinu až po východní Slovensko. 
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V Rožnově pod Radhoštěm jsme se seznámili s filmaři z Revúce a při naší příští návštěvě na 

Slovensku byla uzavřena družba mezi Domem kultury a naším klubem. Při společné 

zábavě účastníků soutěží jsme získali mezi filmaři mnoho přátel, kteří rádi přijeli na naše 

pozvání do Litovle a při veřejných projekcích pobavili i naše občany. 

 V roce 1981 přešel do Litovle ze Slatinic hanácký folklorní soubor „Hanačka“, se 

kterým jsem začal vystupovat jako vypravěč. V té době byl ředitelem klubu Sigma 

Olomouc Jan Těšíny, který mě přemluvil, abych jel asi v roce 1988 na soutěž lidových 

vypravěčů „O šmukáč Vaška Mlýnka z Kuželova“ do Hodonína.  Od té doby jsem se vždy 

zúčastňoval přehlídky vypravěčů konané k výročí narození, či úmrtí, známého vypravěče 

Vaška Mlýnka z Kuželova, kde jsem propagoval hanácké nářečí. V roce 1996 nás bylo z 21 

přítomných vypravěčů z Čech, Moravy a Slovenska, vybráno 13 na natáčení televizního 

pořadu přímo v Kuželově u větrného mlýna v přírodě a nakonec nás bylo 8 vybráno  do 

brněnského vysílání „Veselosti nikdy dosti“, který běžel na Silvestra  na 1. programu ČST.  

Tento pořad byl několikrát reprízován, mj. v pořadu o lidových vypravěčích uvedl tehdy 

pan Pěnčík mezi umělce, jako jsou pánové Donutil, Menšík, Vaška Mlýnka a také mne. 

Taktéž, když napsal knihu „Když zazpívají křídlovky“ o dechových hudbách, kde je část o 

vypravěčích, je tam i moje povídání „Přendite omřit k nám na Hanó“. Po roce 1990 bylo 

obnoveno ochotnické divadlo jako odbor Sokola Litovel a opět jsem se aktivně zapojil a 

vytvořil řadu rolí. V současné době pokračuji jako vypravěč a podílím se na oblíbeném 

pořadu MK Litovel „Hanácká ambasáda – Přendite si splknót“.  Před nedávnem nás také 

natáčela televize do pořadu o Hané“. 

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Jaromíra Hlavinky a u příležitosti výročí 

vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci a činnost 

v Litovelském Kinemaklubu a propagaci hanáckého folkloru.“ 

 

Jiří Hrozek, narozený v roce 1932 pochází z Horní Moštěnice – obce nedaleko 

Přerova. Po základní škole nastoupil v roce 1948 do učení v tehdejším národním podniku  

Sigma Lutín. V roce 1955 tam také maturitou ukončil studium na večerní průmyslové škole 

a až do roku 1961 pracoval v konstrukci přípravků. V roce 1959 se oženil a po dvou letech 

využil nabídku na místo konstruktéra i s přidělením bytu u národního podniku  Papcel 

Litovel. 

  Už v mládí ho zaujalo fotografování, a tak první výplaty věnoval na nákup 

fotoaparátu značky Flexaret. Příchodem do Litovle a kontaktem s novými kamarády se, 

ale jeho fotografování změnilo na filmování na 8 mm film.  Z počátku přirozeně točil 

rodinné snímky, ale vstupem do litovelského Kinemaklubu, přišly na pořad i pokusy o 

obecně přijatelné filmy. V roce 1979 dostal, v té době mimořádnou nabídku, na pracovní 

cestu do Angoly, do papírny v Alto Catumbele. Tam pracoval a prožil 13 měsíců. Do 

Angoly samozřejmě odcestoval jak s  Flexaretou, tak i s filmovou kamerou. Nafotografoval 

na stovku černobílých snímků a po sestřihu a následném označení také vznikl v celku 

60minutový film, jak z místa pobytu, tak i z příležitostných výletů. Tento film pak prošel 

dlouhou řadou veřejných projekcí. Tato řada se dál rozšířila v roce 1984, po návratu našich 

techniků, unesených z Alto Catumbele  vojáky protivládní organizace Unita. 
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  Pak přišel rok 1994 a zahájení zpravodajství Litovelského INFOkanálu. Na tomto 

vysílání se svými příspěvky stále podílí. Mimo tuto pravidelnou činnost natočil i několik 

samostatných dokumentů, jako na příklad film o restaurování Morového sloupu na 

náměstí v Litovli, dokument o rok trvající rekonstrukci Svatojánského mostu, dále se podílel 

na vytvoření dokumentu ze záplav, které postihly Litovel v roce 1997. V roce 2004 

zdokumentoval následky tornáda, které se prohnalo městem, nebo také zaznamenal 

průběh restaurování a slavnostního otevření kulturní památky, kaple sv. Jiří v Litovli. 

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy pana Jiřího Hrozka a u příležitosti výročí 

vzniku republiky mu udělit: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci za činnost 

v litovelském  Kinemaklubu“. 

Ocenění těchto „Osobností města Litovle“ za rok 2014 proběhlo na Podzimním koncertu 

k výročí republiky v kapli sv. Jiří 29. října 2014. Slavnostní večer byl zahájen úvodním slovem 

starosty města Ing. Zdeňka Potužáka, poté následoval koncert žáků a pedagogů ZUŠ 

Litovel. Ceny předávali starosta města, místostarosta pan David Baroň a ředitelka MK Bc. 

Hana Vogelová, pořadem provázel Bc. Zdeněk Jančí.   

 

LITOVELSKÉ NADĚJE 

 Udílení ocenění Litovelské naděje se stává tradicí a letos již pošesté byla vybrána 

skupina dětí a mladých lidí, kterým představitelé města 19. června 2014 oficiálně 

poděkovali za úspěchy, jichž dosahují ve svém oboru a díky kterým i pozitivně reprezentují 

naše město. Letos bylo oceněno těchto osm „nadějí“:  

Barbora Dimovová  (ročník 2000) – za úspěchy v rychlostní kanoistice i sjezdu na divoké 

vodě na kajaku, mezi něž patří i několik prvních míst z mistrovství ČR;  

Michal Šmoldas (1998) – oceněn za úspěchy ve sjezdu na divoké vodě, kde na Mistrovství 

světa juniorů 2013 získal se svým družstvem bronz a z Mistrovství ČR si přivezl dvě 1. místa;  

Tobiáš Stejskal (2002) – za úspěchy v disco tanci a street dance, mezi nimiž je 1. místo 

z mistrovství ČR i mistrovství světa či 2. místo ze Světového poháru;  

Martina Ivanova (2000) – oceněna za úspěchy v počítačovém zpracování textů. Získala 

mj. 1. místo ve zpracování textu v disciplíně korektura textu, 1. místo na Mistrovství ČR ve  

wordprocessingu a řadu dalších ocenění;  

Ondřej Nantl (1999) – oceněný za úspěchy v přírodních vědách, zejména v chemii, kde 

získal 1. místo v soutěži o nejlepšího chemika regionu. Úspěšný byl i v konverzaci 

v angličtině a v celorepublikovém porovnání ve SCIO testech se umístil mezi 5 % 

nejlepších;  

Radek Müller (1999) – oceněn za úspěchy v počítačovém zpracování textů. Na Mistrovství 

světa ve zpracování textů získal bronzovou medaili, na Mistrovství ČR 3. místo v kategorii 

korektury textu;  
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Adéla Pohajdová (1997) – oceněna za úspěchy v oboru barmanství – 1. místo v soutěži 

barmanů AHOL CUP 2014 nebo 1. místo za míchání nápojů s pivem v soutěži RADEGAST 

BIRREL CUP Brno 2014;  

Martin Papula (1999) – oceněn za úspěchy v rychlostní kanoistice v soutěžích na kajaku. 

Patří mezi ně několik 1. míst na Mistrovství ČR v kategorii jednotlivců i družstev i 1. místo 

v Českém poháru 2013.             

 

 

09. O KOM SE PÍŠE … 

 V podvečer Dne učitelů 27. 3. 2014 starosta města Ing. Zdeněk Potužák a 

místostarosta pan Petr Šrůtek předali RNDr. Miroslavě Černé titul Pedagog roku 2014 – 

ocenění Jana Amose Komenského Pedagog roku 2014 za celoživotní pedagogickou 

práci s mládeží.  

 Proto je objektem naší pozornosti tentokrát ona. Většině Litovelanů je dobře známá, 

mnozí se s ní jako učitelkou již setkali. Svou pedagogickou praxi začala v DDM Litovel jako 

vedoucí oddělení techniky, po třech letech přešla na ZŠ Jungmannova, kde působila 15 

let, a nyní již devátým rokem je učitelkou ZŠ Vítězná.  

 Pochází z učitelské rodiny a školu měla ráda vždy. Výrazně její budoucí zaměření 

ovlivnil učitel Antonín Berka, který na základce učil fyziku a dílny. A tak po absolvování 

gymnázia byla volba mezi architekturou a učitelstvím jasná. Navíc se k tomu přidaly i 

důvody osobní – její budoucí manžel studoval učitelství fyziky a matematiky – a bylo 

vymalováno. Díky společné profesi pak mohl pomoci s technickým zázemím a 

podporoval ji při práci s dětmi.  

 Matematika, ale i fyzika obvykle nepatří mezi žactvem k nejoblíbenějším.  Dají se 

zatraktivnit a udělat zajímavými. Na tom postavila naše laureátka svou pedagogickou 

praxi. Štěstím bylo, že se hned na začátku praxe dostala do skupiny učitelů zahajujících 

výuku Heuréky (Archimedovo „Heuréka“ – našel jsem, objevil jsem). Je založena na 

přemýšlení a řešení problémů, pozorování jevů, pokusů, jejich popisu až k vyvození závěrů 

a k definici. Pokusy pak na sebe v průběhu školního roku navazují. Pokud se touto 

metodou začne pracovat s mladšími dětmi, které jsou velmi tvárné, úspěch by se měl 

dostavit.  

 Mnozí kroutí hlavou nad pojmem debrujáři, ale vysvětlení je nasnadě. Jejich činnost 

spočívá v objevování, dělání pokusů a řešení problémů obvykle s materiály dostupnými 

v domácnosti. Jsou sdruženi v mezinárodní dětské organizaci Asociaci mladých debrujárů 

(AMD) v Olomouckém kraji, kde mají řadu klubů. A RNDr. Miroslava Černá je vedoucí této 

asociace v kraji. Každoročně se pořádají soutěže mladých debrujárů a ti z Vítězné, jako 

vítězové jednoho ročníku před sedmi lety se stali i pořadateli celostátní debrujárské 

soutěže. Na ZŠ pracuje debrujárský kroužek INFYMA, kombinující aktivity z informatiky, fyziky 

a matematiky.  
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 Třetím oborem naší vyznamenané učitelky je informatika. Přestože dnešní děti jsou 

zaměřeny většinou jednostranně na internet, Facebook a hry, mnohé zajímá i 

programování. Děti tomu učí v jazyku Baltík a mohou se pak pomocí postupných krůčků 

dostat, až k programování v jazyku C. Děti se učí i psaní všemi deseti i wordprocessingu – 

profesionálnímu zpracování textu. V roce 2013 dosáhla v tomto náročném oboru na 

vítězství žákyně ZŠ Vítězná Martina Ivanova na Mistrovství světa ve zpracování textu 

v disciplíně korektura textu a získala i 1. místo na Mistrovství ČR ve wordprocessingu.  

 V rámci projektu Peníze školám bylo možno do školy zakoupit počítačovou 

techniku, ovšem za podmínky, že učitelé zpracují digitální učební materiály. Mirka nejen 

projekt organizovala, ale také zpracovala materiály pro hodiny matematiky, které se 

umístily na 1. místě v semifinále soutěže v tvorbě digitálních učebních materiálů Domino 

2012 Ostrava. Práce se dostala mezi dvacet finálových prací. Na ZŠ Vítězná je hodně 

dobrých učitelů a vedení jejich aktivity plně podporuje. 

 Paní učitelka Černá je od roku 2009 předsedkyní Fyzikální olympiády okresu 

Olomouc. Každým rokem připravuje a organizuje pro všechny ZŠ a gymnázia okresu 

Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E, F a G. Ředitelka Mgr. Zuzana Absolonová jistě 

dobře udělala, když na titul Pedagog roku 2014 navrhla právě RNDr. Miroslavu Černou. 

Převzato z LN 5/2014, str. 7 – Lidé kolem nás 

 Mgr. Zuzana Absolonová již pro nás Litovelany není žádný „homo novus“, ale takřka 

všichni jsme toto jméno slyšeli v souvislosti se ZŠ Vítězná, kde již druhým rokem pracuje jako 

ředitelka školy. Že přišla právě k nám, není až tak veliká záhada. Dosud byla ředitelkou 

docela velké osmipavilonové základní školy v Rožnově pod Radhoštěm, která měla také 

blízko ke sportu. Protože paní ředitelku lákají výzvy, přihlásila se k výběrovému řízení do 

Litovle, a to z několika důvodů: na Hané se jí líbí (i když mnozí z nás fandí právě 

Beskydům!), má ráda sport, teplo, rovinu i příjemné prostředí a také vynikající zázemí blízko 

města, v romantické Mladči. 

 Ráda si klade vyšší cíle, a pak ji těší, když se jí jich podaří dosáhnout. I proto se jí 

podařilo školu konsolidovat, rozšířit aktivity, zvýšit její  popularitu - to musí konstatovat každý 

nezaujatý pozorovatel. Má k dispozici skvělý pedagogický tým - škola má na 60 

zaměstnanců a centralizovat celé vedení se jí daří pravidelnými poradami všech 

vedoucích pracovníků.  

   Atraktivitu školy tvoří mimo jiné i rozšířená nabídka volitelných předmětů, výborná 

spolupráce s rodiči a řada projektů, z nichž snad největší váhu a význam pro budoucnost 

mají ty, které vedou ke zkvalitňování výuky chemie a biologie. V rámci projektu EU 

„Všechno v mém životě souvisí“ byla dále rozšířena nabídka kroužků, realizovány 

minipodniky,  ve kterých se děti učí podnikat (včetně výletů a exkurzí), kdy výdaje zajišťuje 

sám projekt.  Motto projektu „Vzdělání pro budoucnost“ tak není prázdným pojmem, ale i 

zárukou plného uplatnění těch, kteří se oborům budou věnovat.  

 Na škole se mimořádná pozornost věnuje možnému výskytu sociopatologických 

jevů a boj proti šikaně či kyberšikaně, vandalismu, záškoláctví je tu prioritou. Všichni si 

všímají i těch nejméně nápadných projevů závislostního chování, užívání návykových látek 
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či gamblingu, aby nepřerostly do otevřených poloh. Další směr pozornosti směřuje 

k prevenci rizik ve sportu a dopravě, prevenci vzniku poruch příjmu potravy a nebezpečí 

při nevhodném sexuálním chování. Za neméně významné je zde také považováno 

kariérní poradenství se snahou po maximálním využití nadání a talentu žáků k výběru 

optimální podoby studia a jeho zaměření. 

 A o tom, že se to tady dělá dobře, svědčí úspěchy žáků v olympiádách a 

soutěžích, aktivní zapojení v projektech jako jsou Příběhy bezpráví či Mladí globalisté, kurz 

NAUTILUS – Učíme žáky se učit!, případně školní časopis „Prskavka“. Velmi úspěšný je Klub 

mladých debrujárů pod vedením „pedagoga roku 2014“ RNDr. Miroslavy Černé. Pro žáky 

5. ročníků vznikl i nový klub INFYMA, což znamená společné bádání nad problémy 

informatiky, fyziky a matematiky, včetně zapojení do soutěže „NEURON 2015“.  

 Pro úspěchy je důležitá i základna, která je umožňuje: průměr žáků na třídu je 21,6 

(pedagogicky nejvýhodnější!), škola má 11 odborných pracoven a jazykové centrum, 

volitelných předmětů je k dispozici 10 a nabídka kroužků je neuvěřitelných 29!. Učí se zde 4 

cizím jazykům (angličtina, němčina, španělština, ruština), dlouholetou tradici mají školní 

pěvecké sbory.  Školní výchovný program plně respektuje vývojové zvláštnosti žáků, rozvoj 

jejich osobnosti, individuality i talentu. A že se ve škole nerozhoduje pouze od zeleného 

stolu, o tom svědčí existence žákovského parlamentu s 28 členy, zástupci 5. – 9. tříd. Škola 

má k dispozici nejen školní družinu, ale i výborné sportovní a rekreační zázemí ve sportovní 

hale, plaveckém bazénu, posilovně i venkovních hřištích, které jsou v létě k dispozici i 

veřejnosti.  Připravuje se elektronická žákovská knížka a třídní kniha, a to od školního roku 

2015/2016.  

 No povězte, mít tak o pár desítek křížků míň, rozhodnutí kam se jít vzdělávat by mělo 

vcelku jednoznačnou odpověď – no přece na Vítěznou, k paní ředitelce Absolonové!             

    

10. O ČEM SE PÍŠE…  

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA (MSL), občanské sdružení 

 MSL oslavila v březnu deset let své existence, dokázala svou smysluplnost a nám 

poskytla příležitost k ohlédnutí a bilancování. Vše začalo v prosinci 2003, kdy po 

archeologické přednášce vystoupila organizační pracovnice pro přípravu městského 

muzea Mgr. Zdeňka Frištenská s návrhem na spolupráci zájemců o regionální historii 

s muzeem. Diskuse o možnosti vytvoření muzejního spolku tak začala. Už 14. 1. 2004 se sešel 

přípravný výbor a po mnoha návrzích a připomínkách byl odsouhlasen název a stanovy. 

Ministerstvo vnitra pak 9. 3. 2004 zaregistrovalo Muzejní společnost Litovelska jako 

občanské sdružení.  Jde o dobrovolné, nezávislé sdružení občanů se zájmem o historii, 

muzejnictví, vlastivědu, archeologii, národopis a také o další obory lidské činnosti a 

přírodní zajímavosti. 
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 Ustavující schůze MSL se konala 31. 3. 2004 za přítomnosti 22 občanů a představitelů 

města. V diskusi zaznělo mnoho návrhů na činnost, poslání MSL i na budoucnost muzea. 

Nakonec byl zvolen sedmičlenný výbor MSL: Mgr. Zdeňka Frištenská, Karel Daševský, Libuše 

Grohmanová, Blanka Opíchalová, Jarmila Šalšová, Lubomír Šik a jako předseda Ing. 

Radovan Urválek.  Za uplynulých 10 let se měnilo jak složení MSL, tak i jeho vedení. Ke 

konci roku 2007 předal svou funkci předsedy Ing. Urválek Mgr. Robertu Najmanovi, ke 

změnám došlo i ve výboru. Ten se pravidelně schází každý měsíc v pracovně litovelského 

muzea, kde jeho členové plánují, organizují, hodnotí a seznamují se s úspěchy i problémy 

jak MSL, tak i Muzea Litovel. Rostla i členská základna – z 19 zakládajících členů až na 

současných 77 řádných a 3 čestné členy. Věkové rozmezí členů se pohybuje od 14 do 92 

let, takže činnost MSL oslovuje ve městě všechny generace.  

 Za deset let uskutečnila MSL více než stovku akcí. Šlo o přednášky a besedy, exkurze 

a komentované prohlídky, výlety a cyklovýlety za poznáním, zájezdy vlakem i autobusem 

do blízkých i vzdálenějších míst, cyklické akce jako Silácká Litovel nebo Oživlá řemesla, 

muzejní noci a další speciální akce (křty, strašidelné prohlídky aj.). Díky stálé přízni a 

finanční podpoře města MSL ze skromných začátků vyrostla v organizaci s pestrou a 

zajímavou činností. Členové MSL také pomáhali v přípravné fázi znovuotevření Muzea 

Litovel, jehož slavnostní otevření se konalo 11. 9. 2004.  

 Od roku 2006 vydává MSL samostatné publikace. V nich mají prostor jak členové 

společnosti, tak všichni, kteří se chtějí podělit o informace z historie i současnosti našeho 

města a blízkého regionu.  Dostalo se i na složitější grantové projekty, například 

restaurování historicky cenných dveří a přístupového schodiště v muzeu (2007) nebo 

dokumentační projekt na záchranu díla místního výtvarníka Františka Flasara, včetně 

uspořádání výstavy (2009).    

 

LIPRA 

LIPRA aneb Litovelák se ani v Praze neztratí a hanáčtinu nezapomene! Jde o 

společnost Klubu LItovelských PRAžáků, jejímž hlavním organizátorem je litovelský patriot 

PhDr. Petr Galuška, CSc. LIPRA funguje v Praze již 7 let, a vše začalo schůzkami maturitního 

ročníku litovelského gymnázia 1968, které organizoval pan Josef Tyll. Petr Galuška za 

pomoci paní učitelky Dostálové, manželky Přemysla Dostála, bývalého faráře Církve 

československé-husitské v Litovli, která dodala další jména, určil dvě základní kritéria – 

absolvování  GJO a trvalé bydliště v Praze. Tak se nakonec sešla velmi různorodá 

společnost lidiček, které od sebe dělily nejen generace, ale i profese: vysokoškolský 

profesor, výzkumný pracovník, kunsthistorik, ředitelka pojišťovny… 

 Aktivity klubu spočívají v jednoduchém scénáři – sejít se, poklábosit o tom, co je 

nového ve stavu chorob, zaměstnání, rodiny, politiky a znovu a znovu v myšlenkách 

zasedat do školních škamen a vytahovat z nepřeberného pytle vzpomínek ty unikátní 

srandičky a recese v nekonečných bitvách s profesorským sborem. Existují i setkání 

tematická, například večer věnovaný památce Martina Strouhala, křest knihy, autorské 

čtení… 
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 Kdo jsou členové klubu? Nestorem je kunsthistorik profesor PhDr. František Dvořák, 

DrSc., autor 35 monografií o umění; básník a lékař MUDr. Alois Volkman; známý moderátor, 

scénárista, překladatel a bývalý dramaturg České televize a tajemník ministra kultury 

Pavla Dostála Mgr. Václav Čapek; bývalá ředitelka Francouzského institutu v Praze nyní 

ředitelka v Miláně Olga Poivre d´ Arvor ; Mgr. Jitka Chizzola, vedoucí pojišťovny právní 

ochrany D.A.S.; prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT; 

malíř, sochař a ilustrátor Aleš Lamr, dále ředitelka gymnázia, výzkumný pracovník, 

zdravotní sestra, podnikatel, obchodník, chirurg, bankovní úředník, dětská lékařka, 

ředitelka pošty, scénárista, loutkoherec, armádní důstojník – zastoupeno je Národní 

divadlo, životní prostředí, tisk, fotografové, penzisté, Junáci a další bezvadní úplně 

obyčejní lidé. Celkem je na seznamu i se sympatizanty 89 jmen a hlásí se i lidé z okolí 

Litovle a prý je jim mezi Lipráky moc dobře.  

Zpracováno na základě článku v LN 2/2014, str.14.  

           Závěrem roku přijal pozvání na LIPRU starosta města Ing. Zdeněk Potužák. Společně 

s ním se účastnili další milí hosté z radnice a Pivovaru Litovel, kteří podpořili srdečnou 

atmosféru, jejímž důkazem je filmový dokument na stránkách Litovel v médiích. Vzácnou 

osobností byl starosta Prahy 4 Pavel Caldr. Spisovnou češtinu v salonku pražské restaurace 

často přehlušila jadrná hanáčtina. 

Doplnil PhDr. Petr Galuška, CSc.   

 

11. O LITOVLI 

 Litovel je uvedena v přehledech za rok 2014 z 602 měst České republiky na 133. 

místě s počtem obyvatel 9 930 a rozlohou 46,39 km2.  

 Vše nové, co se o památkách města můžeme letos dovědět, souvisí se stavebními 

úpravami centra města. Dlouho očekávaná jeho revitalizace za bezmála čtyřicet milionů 

korun na začátku měsíce června začala. Z náměstí Přemysla Otakara díky ní mizí díry 

v dlažbě i starý mobiliář, omladí i vysloužilé lampy. Změny město chystá i v oblasti 

parkování. Opravy, které potrvají téměř rok, budou mít také stinné stránky. Pro řidiče 

budou znamenat komplikace v dopravě, obchodníci se zase obávají, že jim stavební ruch 

ubere zákazníky. Město ale pro ně kompenzace nechystá. 

 „Stávající stav náměstí Přemysla Otakara je nevyhovující. Komunikace ze žulových 

kostek i chodníky jsou na některých místech propadlé, veřejné prostranství není řešeno 

bezbariérově. Původní kostky se na náměstí vrátí, ovšem jen ty, které jsou v dobrém stavu. 

Současným potřebám nevyhovuje ani veřejné osvětlení a ve špatném stavu jsou také 

lavičky a koše, které na některých místech i chybí. Revitalizace řeší prostor komplexně, 

tedy všechny dosavadní nedostatky, “ uvedl místostarosta Petr Šrůtek.     

 Stavební techniku už můžeme vidět v permanenci od začátku června. Ve stávající 

první etapě, která potrvá do konce září, dělníci opraví prostor před městským úřadem a 

v jeho okolí. Ve druhé etapě, v období od října do dubna roku 2015, se dočká revitalizace 

prostor před Záložnou a Městským klubem.  Jsou stanoveny objízdné trasy – nejprve 
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Šafaříkovou ulicí, náměstím okolo klubu a ulicí 1. máje, v další etapě pak Masarykovou 

ulicí, náměstím po straně blíže k radnici a dále ulicí Boskovicovou. Změny nastanou i po 

ukončení prací – podle projektu ubude na náměstí zhruba desítka míst ke stání vozidel, 

kterých zde bylo dosud na sedmdesát. Více se bude parkovat po obvodu, ale ani ze 

středu náměstí místa zcela nezmizí. Stání ale budou lépe rozmístěna a náměstí by pak už 

nemělo připomínat jedno velké parkoviště! 

 O kompenzaci případné újmy, která by vznikla provozovnám kvůli stavebnímu 

ruchu v jejich okolí, radní nejednali. „Ke všem obchodům se lidé po dobu rekonstrukce 

dostanou, jejich provoz nebude omezen. Ztráta by vzniknout neměla,“ doplňuje 

místostarosta Šrůtek.   

 Revitalizace náměstí, od které si vedení města slibuje, že zvýší atraktivitu centra, si 

vyžádá 38 milionů korun. Většinu nákladů by měla pokrýt dotace z evropského 

regionálního operačního programu, příspěvek z něj by mohl tvořit až 25 milionů korun. O 

zbylou část investice se ovšem musí postarat město.  

 Uplynuly jen tři týdny od začátku rekonstrukce náměstí a už tu máme senzaci: když si 

nyní zadáte do vyhledávače na internetu spojení „nejstarší most na Moravě“, vyskočí vám 

řada odkazů na Svatojánský most, klenoucí se přes hlavní tok řeky Moravy už od roku 1592. 

Je zároveň po tom Karlově v Praze a mostě v Písku, třetí nejstarší funkční podobnou 

kamennou stavbou u nás vůbec.  Historické tabulky jsou ale přepsány! Unikátní objev jej 

sesadil z trůnu, když archeologové při průzkumu odkryli most přes Nečíz, který datují do 15. 

století. Vůbec nejstarší most na Moravě objevili pod vrstvou hlíny. „Bývalé zábradlí a 

mostovky jsou v ose náměstí, doufali jsme, že bychom právě na tomto místě mohli něco 

podobného najít. Bylo to pro nás proto příjemné překvapení,“ uvedl za Národní 

památkový ústav Karel Faltýnek, který archeologický výzkum vede. 

 Podle něj pak díky sondám odkryli také starou dlažbu, která se k Nečízu svažovala. 

„Obyvatelé tehdy k vodě v centru chodili svlažovat dobytek a sestup k Nečízu byl řešený 

úplně jinak. Pak městští radní rozhodli, že je to nehygienické, a tento způsob se přestal 

používat,“ vysvětluje archeolog a pokračuje: „Současný nález je o to unikátnější, že se 

pravděpodobně jedná o úplně nejstarší most na Moravě vůbec. Zatím se zdá, že je most 

starší než ten Svatojánský z roku 1592. Podle keramiky v sondě by mělo jít o 15. století. 

Přesné datum samozřejmě neurčíme, protože datace právě podle keramiky není přesná, 

může to být plus minus čtvrt století. Dále ji ale budeme zkoumat,“ nastiňuje Karel Faltýnek.  

 Město uvažuje, jakým způsobem unikátní most ukázat turistům. Ve hře je především 

vyznačení jeho půdorysu do dlažby. „Schovat jej pod sklo by bylo zřejmě příliš drahé, 

navíc bychom museli zainvestovat i do toho, aby sklo zůstávalo čisté a netvořila se uvnitř 

zelená vrstva řas,“ odmítá jeden ze způsobů, jakým se podobné památky běžně 

prezentují, místostarosta Šrůtek. Zato vyznačení mostu do dlažby je podle něj dobrý nápad 

a chce o tom jednat s památkáři.  

 Archeologové mezitím své sondy znovu zasypali. „Jiný postup by v této chvíli ani 

nebyl žádoucí, nemůžeme na náměstí nechat metr a půl dlouhou díru. Každopádně 

budeme ve výzkumu pokračovat i v dalších fázích oprav. Zda se nakonec most vyznačí 

třeba v dlažbě, je na jednání,“ míní Faltýnek. 
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 Náměstí je, jak se zdá, nalezištěm, skrývajícím archeologické poklady. V rámci 

kompletní rekonstrukce centra to byl nejprve nalezený most a v srpnu pak vydalo náměstí 

další poklad – základy pranýře. „Že tu pranýř byl, se včetně jeho přibližného umístění 

vědělo, je totiž zachycen na historické kresbě litovelského písaře německého původu 

Donata Ulricha. Ale až při samotné rekonstrukci náměstí se ho podařilo přímo najít,“ uvedl 

starosta města Ing. Zdeněk Potužák. „Našly se základy, a to dřevěné i kamenné – jako 

základ byl odhalen ovál o rozměrech 2,9 krát 2,5 metru, jsou to dvě vrstvy kamenů. Mezi 

bloky pískovce byl pak kdysi vsazen sloup, nejspíše také kamenný. Vše je datováno do 

raného novověku,“ dodal. 

 Pranýř sloužil k potrestání občanů za lehčí přestupky a nepoctivé jednání. 

Odsouzený zde byl po určitou dobu připoután a vystaven tak veřejné hanbě. „Ve druhé 

polovině 18. století se v souvislosti s reorganizací trestního práva, kdy se začaly uplatňovat 

soudy, od užívání pranýře postupně upustilo. Litovelský pranýř ale stál na svém místě až do 

roku 1817,“ shrnul starosta města. 

 Změnu účelu pranýře dokumentuje i historik Lubomír Šik ve své knize Litovelské 

paměti. Jak uvádí, podle písaře Ulricha už pranýř v posledních letech své existence sloužil 

jen jako lavice zelinářek!  „Až rekonstrukci náměstí dokončíme, bude místo pranýře nějak 

vyznačeno, zřejmě kruhovou deskou s nápisem, most musel být ale zasypán, aby 

nedocházelo k jeho poškození. Budeme se nicméně snažit dát tam alespoň nějakou 

cedulku. Archeologické nálezy však nijak harmonogram stavebních prací při rekonstrukci 

náměstí nijak neovlivní a termín dokončení v dubnu příštího roku stále platí,“ uvádí starosta 

města. 

 Snad nově upravené náměstí s výše uvedenými odhalenými památkami přitáhne 

do města více turistů, ale musíme se ohlížet i po jiných možnostech. Litovelsku se zatím 

větší zájem ze strany návštěvníků spíše vyhýbá a podle studie Sdružení cestovního ruchu 

Střední Morava chybí Litovli a okolí kvalitní zázemí kolem cyklostezek či půjčovny kol a 

webové stránky jen v češtině žádného turistu ze zahraničí také nepřitáhnou. Jde například 

o nové značení pro cyklisty i pěší, lepší možnosti ubytování či vybudování pivních lázní 

v místním pivovaru. 

 „Chtěli bychom mít ucelený pohled na to, jak to s cestovním ruchem u nás 

vypadá,“ vysvětluje starosta města Ing. Zdeněk Potužák, proč se do průzkumu svých 

silných a slabých stránek město pustilo. „Víme, že turismus v kraji narůstá, bohužel u nás ale 

nejsou všechny služby, které by dostupné být mohly, a návštěvníci se nám tak možná 

nechtíc vyhýbají. Zejména pro aktivní turistiku bychom chtěli udělat více“, dodává 

starosta.  

 Podle ředitelky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Djamily Bekheddy je 

Litovelsko druhou nejvýznamnější lokalitou na střední Moravě a je škoda, že svůj potenciál 

nevyužívá. „Chybí tu například kvalitní doprovodná infrastruktura pro cyklodopravu, 

mobiliář u cyklostezek nebo půjčovny kol. Řada webových stránek je pak pouze v české 

mutaci, chybí jejich anglická verze,“ vyjmenovává nedostatky, které bychom měli 

napravit. Zpřístupnit by se pak podle ní v okolí mohly i církevní nemovité památky, 

například Chudobín má několik ortodoxních kostelů. 
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 Jedním z největších plánů je však vybudování pivních lázní a  Litovli, jako baště piva 

a také slavnému pivovaru, by to věru slušelo. „Nápad s pivními lázněmi je dobrý, přeci jen 

lázeňství má u nás v kraji tradici, a pokud by se o Litovel, která je zelená a lidé si tu mohou 

odpočinout, dostala do brožurky o lázeňství v regionu, bylo by to skvělé,“ doplňuje 

starosta. 

 Podobnému nápadu se nebrání dokonce ani sám pivovar. „Pokud jde o lázně, 

nemohu vyloučit, že se mohou stát součástí zážitkového programu pro návštěvníky,“ říká 

ředitel pivovaru Ing. Lumír Hyneček. Vždyť je to právě pivovar, který doposud patří mezi 

největší taháky našeho města a roční návštěvnost se zde pohybuje kolem 20 000 lidí. 

Zajímavé je i nově instalované pivovarnické muzeum, které seznamuje s historií vaření piva 

v Litovli, a dále minipivovar, kde si mohou zájemci dokonce uvařit své vlastní pivo.  

 Které z plánů nakonec dostanou zelenou má radnice rozhodnout už na začátku 

května. „Líbí se nám samozřejmě většina z nich, uvidíme, které uskutečníme dříve a které 

později, „uzavírá úvahy nad přilákáním turistů do města starosta Potužák.   

 Je ale třeba kousnout i do kyselého jablka. Nebezpečná skládka v místní části 

Nasobůrky, ze které roky přitékají karcinogenní látky do studen místních obyvatel, je 

časovanou bombou. Jedovatá hrozba by měla konečně zmizet. Očista a odvoz 130 000 

tun odpadu začne v květnu a hotovo by mělo být na podzim roku 2015. 

 Obyvatelé obce se možná za pár let opět budou moci napít vody ze svých studní. 

Těžká technika bude odvážet nebezpečný a komunální odpad a součástí zásahu bude i 

čištění podzemních vod. To vše si vyžádá obrovskou částku téměř 400 milionů korun, což 

představuje největší investici v novodobých dějinách Litovle.  

 Bez nápravných opatření by jedy ze skládky mohly ohrozit i zdroj pitné vody pro 

celou Litovel a krajské město Olomouc. „Doprůzkum lokality, který spočíval v sérii vrtů 

s cílem zjistit míru znečištění zeminy a podzemních vod, skončil. Hlavními původci 

znečištění jsou perchlory a trichlory, kterými se dříve čistily stroje. Podle závěrů doprůzkumu 

musí být skládka odstraněna. Práce se rozjedou v květnu a vše musí být hotové v listopadu 

příštího roku,“ uvedl starosta města.  

 Ze skládky postupně zmizí více než polovina jejího objemu. Odpady těžká technika 

odveze především na specializované skládky v Rapotíně a v Němčicích nad Hanou. 

Zbylých 106 000 tun, což představuje asi 44 % objemu skládky, zůstane na místě. Dojde 

k přetřídění zeminy, při kterém bude docházet k pravidelným rozborům. Zásah se 

neobejde ani bez odborníků na chemii, kteří budou čistit podzemní vodu. Budou do ní 

aplikovat peroxid vodíku, síran železnatý a kyselinu citronovou, které by měly podpořit 

rychlost oxidace nebezpečných látek. „Půjde o takovou pračku. Voda se bude čerpat, 

čistit a vracet zpět do země. Přestože skládka musí být zlikvidovaná a vyčištěná do 

podzimu 2015, studny v Nasobůrkách budou podle odhadů čisté až tak za tři až pět let. 

Záleží na tom, jak často bude pršet,“ upozorňuje starosta Potužák. Je výborné, že všichni 

obyvatelé obce jsou napojeni na veřejný vodovod a mají tak dostupnou a nezávadnou 

vodu k dispozici.         
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12. NÁVŠTĚVY  

NÁVŠTĚVY PREZIDENTŮ V LITOVLI 

 Největší událostí roku 1929 byla návštěva prezidenta Masaryka. Za svého pobytu v 

Židlochovicích se podíval 16. června do Bouzova a po 17. hod. přijel i do Litovle. Provázeli 

jej ministerský předseda Udržal, ministr vnitra Černý, dcera Alice a další. Na vyzdobeném 

náměstí plném lidí jej uvítal přednosta okresního úřadu Bohuslav a starosta Ledvinka, 

předseda sboru starostů Hampl, Josef Vymětal za legionáře, zdravici přednesla školačka 

Věra Chrudinová. Po krátké odpovědi se prezident podepsal do kroniky, sbor Sokola 

zazpíval „Sláva tobě", po rozhovoru se zástupci delegací dostal prezident hanácký 

svatební koláč a po hodině se kolona aut vracela přes Nasobůrky a Senici zpět.  Před 

deseti lety pak navštívil město prezident Václav Klaus s manželkou Livií. 

 

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v našem městě dne 6. března 2014  

 Miloše Zemana netřeba představovat, snad jen stručné resumé: Miloš Zeman je 

prezidentem ČR, čestným předsedou SPOZ /Strana práv občanů Zemanovci/, bývalým 

premiérem ČR a bývalým předsedou ČSSD.  Absolvoval studium na VŠE v Praze, kde poté 

působil do roku 1970 jako pedagog.  V roce 1968 vstoupil do KSČ, téhož roku se přihlásil do 

obnovované sociální demokracie. V roce 1970 byl za kritiku normalizace z KSČ vyloučen. 

Pracoval poté jako zaměstnanec tělovýchovných organizací, v letech 1984–1989 působil 

jako prognostik. V roce 1989 otevřeně kritizoval komunistický režim v televizním vystoupení. 

Téhož roku vstoupil do OF, které zastupoval jako poslanec Federálního shromáždění. V 

letech 1992–2007 byl členem ČSSD, v období let 1993–2001 stál v jejím čele. V roce 1998 

byl jmenován předsedou vlády ČR, již vedl do roku 2002. Následující rok neuspěl v 

prezidentské volbě. Do aktivní politiky se vrátil jako organizátor a posléze předseda strany 

SPOZ, za niž v roce 2010 neúspěšně kandidoval v Ústeckém kraji ve volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Dne 26. června 2012 ohlásil oficiální kandidaturu 

na prezidenta ČR a 26. ledna roku 2013 byl zvolen českým prezidentem. Tím se oficiálně 

stal 8. března 2013. Miloš Zeman je podruhé ženatý a má dvě děti. 

 Návštěva prezidenta republiky se měla původně uskutečnit již na podzim, ale po 

jeho zranění a omezení hybnosti se vše přesunulo, v podstatě v nezměněné podobě, až 

na tři dny na začátku března. Do regionu hlava státu spolu s manželkou Ivanou zavítala od 

středy 5. 3. a nabitý program zahrnoval zastávky ve všech okresech kromě Jesenicka a 

Šumperska. První den byl věnován městu Olomouci – po přivítání s hejtmanem Ing. Jiřím 

Rozbořilem na sídle kraje zamířil prezident do Slovanského gymnázia, kde jej čekala 

beseda se studenty. Dalším cílem byl Svatý Kopeček, kde se mimo jiné setkal i 

s arcibiskupem Msgre. Janem Graubnerem. Návštěva baziliky na Svatém Kopečku byla do 

programu zahrnuta na přání prezidenta. Během odpoledne se pak Zeman setkal 

s představiteli Olomouckého kraje, včetně nového primátora Martina Majora, a následně 

na Horním náměstí s olomouckou veřejností. První den návštěvy zakončil návštěvou 

Veteran Areny, debatou se zástupci vysokých škol a večeří v hotelu Clarion, kde byl po 

celou dobu návštěvy kraje ubytován. 
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 Druhý den se dostalo i na nás. Vše bylo rozplánováno na minuty přesně, tak se i my 

budeme držet tohoto itineráře. V 10.30 navštívil pobočku firmy Siemens v Mohelnici a 

prohlédl si výrobní halu na výrobu elektromotorů. Generální ředitel podniku mu věnoval 

popelník v podobě elektromotoru. V 11.35 začala jeho návštěva litovelské firmy Papcel 

prohlídkou provozu. Měla ale zvláštní extempore – ostrá rána jako z pistole se ozvala do 

pokojné atmosféry prohlídky. Všichni sebou trhli, včetně členů prezidentovy ochranky. 

Určitě jim proběhl hlavou i nejhorší možný scénář: střelba na prezidenta. Ten byl ale ze 

všech nejklidnější a dle svého zvyku situaci vtipně komentoval: „Další pokus o atentát 

bohužel nevyšel. Chtěl bych poděkovat tomu, kdo oživil naše setkání takovou ranou,“ 

čímž uvolnil napjatou atmosféru. Ukázalo se, že šlo o poruchu jednoho z reproduktorů. 

 Lidé v Papcelu se pak vyptávali, jak by hodnotil rok prezidentování. Zdůvodnil, jak 

musel sestavit úřednickou vládu, aby zkrotil politickou krizi. Neopomenul si rýpnout do 

bývalého ministra financí Miroslava Kalouska s důrazem na „bývalého“. Tématem diskuse 

se staly investice firmy v Uzbekistánu, na který uvalila Evropská unie sankce kvůli 

diktátorskému režimu potlačujícímu lidská práva. Šéf litovelského Papcelu Ing. David 

Dostál mu předal jako dárek doutníky ze speciální edice z Dominikánské republiky.  

 V 12.35 zazněl přípitek, ale to už byla delegace na Záložně, kde prezident 

poobědval se starosty obcí s rozšířenou působností. Bylo vybráno jedno z 3 menu a obsluhy 

se ujalo 6 učňů oboru kuchař – číšník SOŠ Litovel. V 14.05 začalo setkání prezidenta 

s představiteli Města Litovel v obřadní síni radnice. Zúčastnili se členové vedení města, 

Zastupitelstva města Litovel, ředitelé škol, podniků, podnikatelé, senátor Ing. Karel Korytář 

a další významní hosté. Se zdravicí vystoupil podnikatel Ladislav Vitoul, s emotivně 

zabarveným projevem bývalý starosta města MVDr. Vojtěch Grézl, s dotazem pak starosta 

města Ing. Zdeněk Potužák. V 14.40 se pan prezident podepsal do kroniky města (i bez 

asistence kronikáře) a dekoroval prapor města Pamětní stuhou prezidenta republiky.  

 Jako dárek jej čekala sada skleniček na víno s emblémem Litovle a kniha o 

významné osobnosti města Gustavu Frištenském. Šlo o první dárek dne, při jehož 

předávání mohli být i novináři.  Prezident Zeman měl hned po ruce hbitou repliku: 

„Frištenský vynikal nejen svaly, ale taky svou myslí. A když už nám síla ubývá, tak aby nám 

zbyla alespoň síla mysli.“ Na náměstí se již tlačí spousta lidí a spíkr  Bc. Zdeněk Jančí 

připomíná přítomným těsně před příchodem prezidenta, že jde již o třetí hlavu státu, která 

město navštívila. Prvním byl před 85 lety Masaryk, před deseti lety prezident Klaus 

s manželkou Livií. V 14.55 začíná setkání s občany na náměstí. Prezidenta republiky přivítal 

starosta města Ing. Zdeněk Potužák, a po představení hostů se ujímá slova Miloš Zeman. 

Postupně reaguje na různorodé otázky, od exekučního řízení přes léčbu rakoviny až 

k ochraně životního prostředí. Odpovídá rozvážně, získává si sympatie účastníků setkání a 

po jedné z odpovědí se rozesměje celé náměstí. To když na něj dítě vypálí otázku: „Pane 

prezidente, máte manželku, dceru, syna?“ Pana prezidenta dotaz očividně pobavil a 

odpovídá: „Syn David má 42, dcera Kateřina 20 a manželka Ivana. U dámy se věk 

neuvádí!“ Dalším dotazům už brání časový plán a tak kolona automobilů mizí směrem na 

Cholinu. 
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 Tam už ve dvoře Obecního úřadu v Cholině voní jitrnice a další zabijačkové 

speciality. Kvůli návštěvě prezidenta zde dokonce přerušili půst a uspořádali vepřové 

hody. Zabijačkové speciality byly dárkem, ze kterého měl prezident očividnou radost a 

opět dokázal pobavit konstatováním: „Lékaři mi kvůli cukrovce předepsali dietu. 

Nepochybuji, že toto všechno jsou dietní věci!“ Závěr tohoto dne prezidentské návštěvy 

patřil městu Prostějov, kde se v Kulturním domě Duha setkal s občany města a poté 

navštívil společnost FTL – First Transport Lines.         

  Pro úplnost uvádíme ještě program posledního dne návštěvy prezidenta Zemana 

v kraji: 10.35 – návštěva obce Hradčany a beseda v sále obecního úřadu; 12.20 – 

návštěva Přerova a setkání s občany v sále Městského domu a na závěr prohlídka 

zvonařské dílny Marie Tomáškové Dytrychové v Brodku u Přerova. V 15.30 prezidentská 

kolona odjíždí. Návštěva přišla na 300 až 400 000 korun z účtu kraje, další desetitisíce od 

magistrátů. Zda se vynaložené statisíce do regionu vrátí, se asi nedá přesně změřit. 

Důležité ale je, že se k prezidentovi dostaly podněty od desítek regionálních firem, obcí i 

občanů. Ve svém vystoupení Zeman slíbil, že kraj opět příští rok navštíví. „Slibuji, že do 

každého kraje přijedu nejméně jednou za rok, protože teď jsem ani v těch třech dnech 

nestihl Jesenicko a Šumpersko. A samozřejmě nevynechám Olomouc. Vrátím se za rok a 

se mnou přijde zákon,“ rozloučil se typickým humorem. 

 Podstatně dříve než jiná léta se objevili tradiční hosté na komíně teplárny na sídlišti 

Vítězná. Již 26. března se tu objevila čapí rodinka! Přejme jim, ať šťastně vyvedou mláďata 

a za rok se zase vrátí!     

 Na slavnostním otevření nového Turistického informačního centra v nově 

adaptovaných prostorách v přízemí Záložny jsme 1. dubna mohli přivítat euro-poslankyni 

MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA, senátora Ing. Karla Korytáře, hejtmana Olomouckého kraje 

Ing. Jiřího Rozbořila a všechny starosty obcí Mikroregionu Litovelsko.  

Více v kapitole Události.  

 

13. SPRÁVA MĚSTA LITOVEL 

SPRÁVA MĚSTA 

                    V roce 2014 bylo složení vedení města toto: Ing. Zdeněk Potužák (SNK) – 

starosta; Petr Šrůtek (ČSSD) – uvolněný místostarosta; David Baroň (Sportovci a občané 

Litovelska) – neuvolněný místostarosta. Sekretariát starosty vede Mgr. Kateřina Fišrová, když 

Mgr. Simona Čapáková přešla na pozici vedoucí oddělení matriky. Tajemníkem zůstává 

Ing. Radovan Vašíček a ke kanceláři tajemníka patří 6 pracovníků: Bc. Dita Štefánková – 

asistentka tajemníka, Eva Vaňková – vedoucí personálního oddělení a manažerka 

Mikroregionu Litovelsko, Petr Grepl a Jaromír Jindra – krizové řízení a požární ochrana, 

Tomáš Horník, DiS a Pavel Ženožička, DiS – informatici.  

Podle počtu získaných hlasů v komunálních volbách 2010 pracovalo dále 

Zastupitelstvo města Litovle v tomto složení: Viktor Kohout (SNK); Mgr. Eva Hrachovcová 

(SNK); MVDr. Vojtěch Grézl (SNK); Petr Šrůtek (ČSSD); Alena Albrechtová (ČSSD); Petr 
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Linduška (SNK-OaSL); Miloslav Číhal (ČSSD); Ing. Karel Zmund (SNK); MUDr. Alena Šromová 

(KDU-ČSL); Mgr. Milena Jindrová (SNK-OaSL); Ing. Zdeněk Potužák (SNK); Mgr. Marek Faltus 

(SNK); Hedvika Weberová, DiS (ČSSD); Mgr. Pavel Skácel (ČSSD); David Baroň (SNK-OaSL); 

Ing. Radomír Havlíček (SNK-OaSL); Mgr. Blahoslav Papajk (ODS); Jaroslav Skála (SNK-

OaSL); Kamil Veselý (KSČM); Zdeněk Jančí (ODS); Lenka Zabloudilová (ODS); Ing. Gabriel 

Ošťádal (KSČM); MUDr. Alice Přibylová (ODS); Josef Hetcl (KSČM); Jarmila Rozsypalová 

(KDU-ČSL).    

 Rada města Litovle měla včetně starosty a dvou místostarostů 7 členů: Miloslav 

Číhal (ČSSD), MVDr. Vojtěch Grézl (SNK), MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL) a Hedvika 

Weberová (ČSSD). Předsedou finančního výboru je pan Viktor Kohout (SNK) a předsedou 

kontrolního výboru Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM).  

 Zastupitelstvo města Litovle zasedalo během roku 2014 do komunálních voleb 7x a 

projednalo 98 bodů, což je v průměru 14 bodů na jedno zasedání. Vše bylo předjednáno 

v Radě města Litovel a ve většině případů doporučeno ke schválení. Jednání byli vždy 

přítomni vedoucí odborů MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací, zástupce Městské 

policie a v případě potřeby byli přizvání kvalifikovaní odborníci. Nejčastěji projednávaným 

bodem jednání ZM bylo hospodaření s majetkem města, vyhlášky a otázka rekonstrukce 

městského koupaliště. Účast zastupitelů byla na rozdíl od občanů velmi dobrá. Po volbách 

se ZML sešlo 2x a projednalo 31 bodů. 

 Sedmičlenná Rada města Litovle měla během roku 2014 do komunálních voleb 

celkem 17 zasedání, na kterých bylo projednáno 658 bodů, což je v průměru 38,7 bodu na 

jedno zasedání. Nejčastěji projednávanými záležitostmi bylo hospodaření s majetkem 

města, investice, odprodeje, smlouvy, půjčky, činnost příspěvkových organizací, výborů a 

komisí, příspěvky a dotace, vyhlášky města aj. Přínosem jednání byly časté připomínky a 

náměty členů RM a je třeba je pochválit za téměř 100% docházku. 

 Ve dnech 10. a 11. října proběhly komunální volby do obecních zastupitelstev 

(podrobné údaje viz Komunální volby 2014) a do Zastupitelstva města Litovel postoupili dle 

pořadí počtu hlasů následující kandidáti: 1. SNK – Občané a sportovci Litovelska: David 

Baroň – 642 hlasů, 7,93 %; Mgr. Milena Jindrová – 626 hlasů, 7,73 %; Ing. Radomír Havlíček – 

521, 6,43%. 2. KDU-ČSL: MUDr. Alena Šromová – 936, 13,21 %; Ing. Ludmila Zavadilová 499, 

7,04 %. 3. ODS: Mgr. Blahoslav Papajk – 415, 7,33 %; Bc. Zdeněk Jančí – 390, 6,89 %. 4. ČSSD: 

Petr Šrůtek – 721 hlasů, 6,82 %; Mgr. Marcela Čtrvrtníčková – 599, 5,66 %; Alena 

Albrechtová – 593, 5,61 %; Miloslav Číhal – 539, 5,10 %. ANO 2011: Martin Geprt – 576, 5,70 

%; Jana Wagnerová – 512, 5,07 %; Ing. Ivo Vyšinka – 493, 4,88 %; Ing. Martin Pavlík – 493, 

4,88 %. 6. SNK Evropští demokraté: Jaroslav Skála – 444, 8,26 %; Mgr. Robert Najman – 369, 

6,86 %. 7. KSČM: Kamil Veselý – 508 hlasů, 6,46 %; Ing. Gabriel Ošťádal – 456, 5,80 %; Josef 

Hetcl – 402, 5,11 %. 8. SNK: Mgr. Eva Hrachovcová – 919, 7,19 %; Viktor Kohout – 890, 6,96 %; 

Ing. Zdeněk Potužák – 879, 6,87 %; Ing. Karel Zmund – 675, 5,28 %; MVDr. Vojtěch Grézl – 

612, 4,79 %. Z původního zastupitelstva zůstalo 18 zastupitelů, nových „benjamínků“ je tedy 

sedm. 
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 V pondělí 3. listopadu, 17 hodin se a na Koncertním sále MK konalo ustavující 

zasedání Zastupitelstva města Litovel. Přítomno bylo všech 25 nových zastupitelů a mohlo 

se přikročit ke složení slibu zastupitelů. Do funkce starosty města pak byli navrženi Ing. 

Zdeněk Potužák (SNK Litovel) a pan Petr Šrůtek (ČSSD). První z nich získal 15 hlasů, druhý 7, 

3 hlasy byly neplatné. Starostou města na období let 2014 – 2018 tak byl zvolen Ing. 

Zdeněk Potužák. Do funkce uvolněného místostarosty byli navrženi Viktor Kohout (SNK 

Litovel) a Petr Šrůtek (ČSSD). Ten získal pouze 7 hlasů, pan Kohout 15, neplatné byly 3 hlasy. 

Novým místostarostou se tak stal pan Viktor Kohout, další místo místostarosty zřízeno 

nebylo. 

 Vzhledem k tomu, že rada města má být sedmičlenná a dvě místa byla již 

obsazena, zbývalo zvolit 5 jejích členů. Navrženi byli: David Baroň (SNK – Občané a 

sportovci Litovelska), MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL), Bc. Zdeněk Jančí (ODS), Ing. Martin 

Pavlík (ANO 2011), Martin Geprt (ANO 2011), MVDr. Vojtěch Grézl (SNK Litovel).  Zvoleno 

bylo prvních pět navržených následujícím počtem hlasů: Baroň 14, Šromová 20, Jančí 18, 

Pavlík 20, Geprt 21, Grézl 10.  

 Následovala volba předsedy Finančního výboru. Na tuto funkci byli navržení Petr 

Šrůtek (ČSSD) a Martin Geprt (ANO 2011). Ten získal 18 hlasů, Petr Šrůtek jen 7. Předsedou 

Finančního výboru RM se tedy stal Martin Geprt (ANO 2011). Na funkci předsedy 

Kontrolního výboru RM byl navržen jediný kandidát – Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM), který 

také důvěru získal. Oba výbory budou sedmičlenné. Tak by tedy měla vypadat správa 

města pro volební období 2014 – 2018.  

 

VÝBORY A KOMISE 

FINANČNÍ VÝBOR 

 FV pracoval do komunálních voleb ve složení: Viktor Kohout, předseda; Jarmila 

Rozsypalová, Radek Ošťádal, Ing. Dalibor Jančí, Ing. Milan Procházka, Ing. Jan Krejčí, 

Zdenek Urbánek, členové výboru. Hosty byli Ing. Zdeněk Potužák, starosta města;  MST Petr 

Šrůtek;  Ing. Jaromír Kolář, vedoucí FO; Ing. Radovan Vašíček, tajemník MěÚ a MST David 

Baroň.   Jednatelkou komise byla Vladimíra Čiklová. Výbor se sešel dvakrát a projednal 

návrh rozpočtu města Litovel na rok 2014 a řešil připomínky k rozpočtu, např. příspěvek na 

autobusovou dopravu pro firmy Arriva a Vojtila, celoměstské granty, meziroční zadlužení 

města, možný prodeje budovy úřadu na Havlíčkově ulici a dekontaminaci skládky 

v Nasobůrkách. Na zasedání v měsíci září se řešila obnova revolvingového úvěru u KB, 

odprodeje pozemků, revitalizace náměstí Přemysla Otakara a rozpočtové změny. 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 KV pracoval do komunálních voleb ve složení: Ing. Gabriel Ošťádal, předseda; Ing. 

Romana Ambrožová, Mgr. Pavel Skácel, Václav Stratil, JUDr. Marie Mazánková, Ing. 

Radovan Urválek, Jiří Beran – členové výboru; tajemnicí komise byla Mgr. Kateřina Fišrová. 

Výbor se sešel 4x a vždy projednával informace o schůzích Rady města Litovle a 

Zastupitelstva města Litovle. Zabýval se stížností paní Marie Hrubé na omezení provozní 
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doby Muzea Litovel, kontrolami využití movitého a nemovitého majetku OV Březové a 

distribucí a uhrazení vstupenek zakoupených městem u Městského klubu Litovel. 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY 

 Komise pracovala do komunálních voleb ve složení: Hedvika Weberová, 

předsedkyně; Michaela  Škulavíková, Vladimír Lakomý, Mgr. Lubomír Grézl, Ing. Martin  

Benešl, Mgr. Oldřich Štěpán a Mgr. Lubomír  Broza – členové. Posledně jmenovaný byl i 

zapisovatelem komise.  

 Komise se sešla celkem 5x a hlavními projednávanými body byly: dotační řízení, 

prázdninové pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin z prostředků města, dopravní 

soutěž, sociálně slabí občané – problémy v ulici Vlašímově, fotopasti pro potřeby policie, 

vybavení Klubu mladých, setkání s preventisty litovelských škol. Z programu se podařilo 

získat dotace na kamery (57 000 Kč) a vybavení Klubu mladých (37 000 Kč). Pro 

prázdninový pobyt sice nebyla dotace získána, přesto se jej podařilo uskutečnit, když akci 

zrealizoval DDM ve dnech 14. – 18. 7. v areálu Baldovec u Blanska. Akce se zúčastnilo 26 

dětí a 6 členů obslužného personálu. Celkové náklady činily 65 938 Kč.  

LETOPISECKÁ KOMISE 

 Do komunálních voleb pracovala komise ve složení: PhDr. Josef Hubáček – 

předseda; Lubomír Šik, Marie Hrubá, Mgr. Robert Najman, Miroslav Pinkava, Karel Kabelík, 

Ladislava Kolpaková, Vladimír  Vytásek, Karel Polášek, Blanka Opíchalová, Petr Linduška – 

členové; tajemnicí komise byla paní Hana Dohnalová, pracovnice MHaSI MěÚ Litovel. 

Komise se sešla celkem 10x.  

 Hlavní náplní její práce byla pomoc kronikáři při tvorbě kroniky města – členové četli 

a připomínkovali jednotlivé kapitoly i kolportovali část žádostí o poskytnutí informací pro 

kroniku. Spolu s Muzejní společností Litovelska, o. s. se podíleli na problematice zachování 

a udržování hrobů významných osobností na litovelském hřbitově a dvě ze schůzek byly 

přímo věnovány komentované procházce hřbitovem, kterou spolu s přednáškou připravila 

členka komise paní Marie Hrubá a Mgr. Robert Najman. LK zpracovala přehled 

významných jubilantů a shromáždila materiály k výročí Dr. Ing. Karla Obšila. Ve spolupráci 

se Seniorklubem Litovel připravila besedu s básnířkou, spisovatelkou a ekologickou 

aktivistkou paní Jarmilou Cholinskou. Mezi Osobnosti města 2014 doporučila pana 

Vlastimila Nedomu, chudobínského kronikáře, který byl oceněn 29. 10. na slavnostním 

koncertě u příležitosti výročí republiky 28. října. Členové komise – pan Lubomír Šik a dr. 

Josef Hubáček se budou podílet na tvorbě Velkých dějin Litovle, a to pro období 1989 –

2015 a LK pomůže se zajišťováním dokumentů a fotografií. Pro období 2014 – 2018 byla LK 

opět zřízena a počet jejích členů omezen na sedm (seznam viz na konci kapitoly).  

BYTOVÁ KOMISE 

 Komise uskutečnila během roku do komunálních voleb celkem 9 schůzek a 

pracovala ve složení: Petr Šrůtek, předseda; Mgr. Lenka Fišrová, Mgr. Pavel procházka, 

Antonín Šalša, Ilonka Chytilová, Petr Hájíček, Jana Polívková, členové. Tajemnicí komise 

byla paní Alena Pekařová. Na každé ze schůzek byly projednávány dle „Zásad města 
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Litovel o hospodaření s obecními byty“ žádosti o byt města, obytnou místnost na ubytovně 

U Stadionu 1087, v objektu č. 1238 v místní části Chořelice, objektu č. p. 60 

v Myslechovicích či výpovědi a výměny bytů. Návrhy byly předávány k projednání a 

případnému schválení Radě města Litovel. Pro přidělování bytů byl vytvořen pořadník, ve 

kterém byly vždy zohledněny i sociální a zdravotní aspekty. 

KOMISE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MĚSTA LITOVEL (SPOZ) 

 Komise se pravidelně scházela v kanceláři matriky MěÚ a jejích schůzek do 

komunálních voleb bylo celkem 10. Předsedou komise byl Bc. Zdeněk Jančí; Mgr. Simona 

Čapáková, Libuše Grohmanová, Jana Hornová, Ludmila Klaclová, Marie Kýrová, Karla 

Křesalová, Lenka Zabloudilová a Hedvika Weberová – členky. Tajemnicí komise byla paní 

Petra Robenková, pracovnice matriky.  Na každé schůzce byly upřesněny počty 

rozesílaných blahopřání a vydaných balíčků pro jubilanty ve městě a místních částech. U 

starších jubilantů byly dárkové balíčky předávány za přítomnosti představitelů města a pro 

členy Seniorklubu obvykle slavnostním způsobem na některé z akcí klubu. Pravidelně bylo 

konstatováno, že jubilanti byli osobní návštěvou spojenou s blahopřáním a předáním 

dárkového balíčku potěšeni a negativní reakce nebyly zaznamenány. Pro nemoc 

odstoupila paní Libuše Grohmanová a místo ní je od 1. 5. 2015 členkou SPOZ paní Marie 

Slanovodská. 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

         V roce 2014 komise rozhodovala celkem o 230 přestupcích, převážně to byly 

přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Bylo 

uděleno celkem 56 pokut v celkové hodnotě 96 000 Kč, 18x napomenutí, 33x zastavení 

řízení, 123x vyřízeno jinak, 22x bylo rozhodnuto o nákladech řízení. 

 Předsedou komise byl Mgr. Miroslav Havran; členy komise: Mgr. Lubomír Broza, Jiří 

Navara, Jiří Beran, Milada Helekalová, Jaroslav Winiarski, Vlastimil Zapletal, Slavoj 

Vespalec, Bedřich Kubáček, Mgr. Libor Chrudina, zapisovatelkou Hana Konečná.  Komise 

zasedala celkem 37x. Zpracoval Mgr. Miroslav Havran, vedoucí odd. vnitřních věcí. 

 

KOMISE RM (nově vytvořené po komunálních volbách) 

LETOPISECKÁ KOMISE: PhDr. Josef Hubáček – předseda; Lubomír Šik, Marie Hrubá, Mgr. 

Robert Najman, Blanka Opíchalová, Miroslav Pinkava, Karel Kabelík, Karel Polášek – 

členové; Hana Dohnalová – jednatelka  

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BESIP: Ing. Ludmila Zavadilová – předseda; Ing. Martin 

Benešl, Mgr. Lubomír Grézl, Vladimír Lakomý, Ondřej Vespalec, Hedvika Weberová, Mgr. 

Kamila Dohnalová – členové; Mgr. Lubomír Broza – jednatel 

KOMISE SPOZ: Bc. Zdeněk Jančí – předseda; Mgr. Simona Čapáková, Libuše Grohmanová, 

Jana Hornová, Ludmila Klaclová, Karla Křesalová, Marie Kýrová, Danuše Otáhalová – 

členky; Petra Robenková – jednatelka 
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KOMISE  SOCIÁLNĚ–PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ : MUDr. Alena Šromová – předsedkyně;  Mgr. 

Martina Holadová, Mgr. Milena Jindrová, Ing. Helena Najmanová, Ph.D., Michaela 

Škulavíková;  Bc. Radim Sléha, DiS, jednatel 

KOMISE PRO INVESTICE A VÝSTAVBU: Ing. Ivo Višinka – předseda; Petr Grofek, Ing. Rudolf 

Kmeco, Ing. Michael Knajbl, Ing. Radek Nepustil, Ing. Gabriel Ošťádal 

BYTOVÁ KOMISE: Viktor Kohout – předseda; Mgr. Lenka Fišrová, Bc. Marta Moťková, 

Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Jiří Zendulka – členové; Alena Pekařová – jednatelka 

KOMISE PRO DOPRAVU: Mgr. Blahoslav Papajk – předseda;  Miloslav Číhal, Ing. Pavel 

Filípek, Ing. Rudolf Kmeco, Alexandr Kučera, Jaroslav Skála, Pavel Štěpánek, Jiří Vaněk; 

jednatel – Mgr. Lubomír Broza 

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ: Ing. Ludmila Zavadilová – předseda; MUDr. Ondřej Bolek, 

Mgr. Ivana Gregušová, Jakub Livanský, Kamil Veselý, Mgr. Josef Piska, Mgr. Pavel 

Procházka, Ing. František Smékal, Mgr. Mirko Spurník;  jednatelka: Zuzana Rozehnalová 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE: JUDr. Marta Dědková, Mgr. Miroslav Havran, Mgr. Libor Chrudina – 

předsedové; Mgr. Lubomír Broza, Jiří Beran, Milada Helekalová, Jiří Navara, Jaroslav 

Winiarski, Slavoj Vespalec, Vlastimil Zapletal – členové; zapisovatelka – Hana Konečná 

KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ: Viktor Kohout – předseda; JUDr. Marta Dědková, Ing. 

Jaromír Kolář, Miroslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček – členové; Bc. Dita Štefánková - 

jednatelka   

POVODŇOVÁ KOMISE: z původní komise odchází pan Petr Šrůtek a Bc. Libor Navrátil, 

nastupují pan Viktor Kohout a npor. Ing. Martin Benešl 

UŽÍVÁNÍ ZNAKU MĚSTA: Ing. Zdeněk Potužák, Viktor Kohout, Bc. Zdeněk Jančí, Petr Šrůtek. 

Při slibu státního občanství ČR a jiných významných příležitostech tajemník MěÚ Ing. 

Radovan Vašíček 

 

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA LITOVEL   

FINANČNÍ VÝBOR:  Martin Geprt – předseda; Jiří Beran, Ing. Jan Krejčí, Radek Ošťádal, Ing. 

Milan Procházka, Jaroslav Skála, Ing. Ludmila Zavadilová – členové; jednatelka – Bc. Jana 

Krylová 

KONTROLNÍ VÝBOR: Ing. Gabriel Ošťádal – předseda; Josef Hetcl, Mgr. Hana Kaštanová, 

Ph.D., JUDr. Marie Mazánková, Mgr. Pavel Skácel, Václav Stratil, Ing. Radovan Urválek; 

jednatelka – Mgr. Kateřina Fišrová 

KOMISE PRO VÝBĚR DOVAVATELŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, SLUŽEB A DODÁVEK (není komisí RM 

a je využívána k jednotlivým zakázkám pro výběr dodavatelů v období 2014 – 2018):     

Ing. Zdeněk Potužák, Viktor Kohout, Bc. Zdeněk Jančí, David Baroň, Martin Geprt,           

Ing. Martin Pavlík, MUDr. Alena Šromová, Petr Šrůtek, Mgr. Blahoslav Papajk, Ing. Ivo  

Višinka, Kamil Veselý. 
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14. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL 

FINANČNÍ ODBOR 

 Vedením odboru je dále pověřen Ing. Jaromír Kolář a pracuje zde 8 pracovnic: Ing. 

Veronika Beranová – hlavní účetní;  Ing. Veronika Haplová  – rozpočet; Květa Hadačová – 

majetek;  Alena Kučerová – účetní; Vladimíra Martinková – hlavní účetní; Danuše 

Otáhalová – účetní příjmy města; Helena Švecová – faktury, pokladna; Anna Vitoulová – 

pokladna, fakturace, poplatek ze psů.  Finanční odbor průběžně zajišťoval informační 

servis o plnění rozpočtu pro všechny odbory MěÚ a vedení města.  Během roku odešly do 

důchodu pokladní paní Anna Vitoulová  (na její místo nastoupila paní Šárka Fritscherová) 

a účetní Danuše Otáhalová (nastoupila paní Daniela Klossová).   

 Během roku odbor připravoval materiály pro jednání Rady města Litovle, 

Zastupitelstva města Litovle a pro Finanční výbor RM. Šlo o rozpočet, rozpočtové změny a 

závěrečný účet města. Důležitá byla také činnost FO v oblasti dotací, ať už ve snaze o její 

získání (dodání dokladů, tabulkových příloh aj.), tak i při jejich čerpání a jejich vyúčtování 

ve spolupráci s jednotlivými odbory. Celkově lze rok 2014 z hlediska FO hodnotit jako 

pozitivní a přínosný pro Litovel a jeho občany. Podrobněji o rozpočtu města v samostatné 

kapitole.   

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV) 

 Personální obsazení OVV v průběhu roku 2014 nedoznalo žádných změn, i nadále je 

vedoucím Mgr. Miroslav Havran. Pracovnicemi matriky Mgr. Simona Čapáková a Petra 

Robenková, na podatelnách pracují – Marie Erlecová, Lucie Hubáčková a Pavlína 

Pischlová, přestupky řeší Mgr. Libor Chrudina a Hana Konečná.  

  Mimo běžné svěřené agendy zajišťovalo OVV investiční akce. Mezi nejvýznamnější 

patří:  1) rekonstrukce interiéru radniční věže - proběhla v termínu od 19. 5. do 28. 11. 2014; 

2) statické zajištění dvorního objektu budovy č. 779 v Litovli na nám. Př. Otakara, kde se 

v současné době nachází kanceláře oddělení bytového hospodářství; 3) proběhla 

výměna pískovcového obkladu soklu budov č. 777, 778 a 779 na nám. Př. Otakara v Litovli 

a to ze strany náměstí Př. Otakara;  4) dne 8. 12. 2014 bylo započato s rekonstrukcí 

sociálních zařízení budovy radnice (dokončeno 27. 2. 2015). 

  V přenesené působnosti zajišťovalo OVV mimořádné úkoly na úseku voleb. Jednalo 

se o: 1) volby do Evropského parlamentu - 23. a 24. 5. 2014; 2) společné volby do 

zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, které proběhly ve dnech 10. a 11. 10. 2014 a 

druhé kolo voleb do Senátu ČR ve dnech 17. a 18. 10. 2014. 

 Matrika: V roce 2014 se uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik 71 uzavření 

manželství. Bylo vydáno 8 osvědčení k církevním sňatkům.  V rámci sboru pro občanské 

záležitosti bylo jubilantům předáno celkem 312 dárkových balíčků a rozesláno 511 

blahopřání k životním jubileím občanů. Konalo se 13 obřadů vítání dětí, na kterých bylo 

přivítáno 94 nových občánků města.  V matričním obvodu v loňském roce zemřelo 59 

občanů, z toho 30 z Litovle.  O působení přestupkové komise viz v kapitole Výbory a 

komise. 
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

 Odbor školství, kultury a sportu pracuje pro 21 škol a školských zařízení spadajících 

do obvodu Pověřeného úřadu Litovel v tomto složení: Ing. Vlastimil Habermann – vedoucí; 

Ing. Simona Dvořáková, Eva Hubáčková a Eva Macková – mzdové služby pro školství – 

zajišťují zpracování mezd pro 16 škol a školských zařízení a 6 obcí mikroregionu (tato 

činnost je fakturována měsíčně); Mgr. Helena Kaštilová – redaktorka Litovelských novin. 

Organizační složky, které spadají pod OŠKS: Městská knihovna Litovel – Mgr. Lenka Fišrová - 

vedoucí;  pracovnice – Lenka Nedopilová, Alena Paulíny, Bc. Olga Sieglová, Miroslava 

Škodová;  Muzeum Litovel – Mgr. Zdeňka Frištenská – vedoucí; Mgr. Robert Najman – 

pracovník muzea.  

 Na úseku školství – státní správa 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. Samospráva: Na základě schváleného 

rozpočtu a příspěvků pro školy a školská zařízení v celkové částce téměř 20 500 000 Kč byl 

zabezpečován provoz a údržba zařízení školských budov, technické zhodnocení 

a modernizace školských budov, které jsou v majetku města Litovel, a ve kterých sídlí 

příspěvkové organizace.  Z významnějších akcí lze jmenovat: ZŠ Vítězná – výměna části 

oken, oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, výměna řídicího systému MaR VZT 

a montáž 4 ks sušáků na bazéně; ZŠ Jungmannova – stavební úpravy školního dvora (nový 

povrch hřiště pro míčové hry, oplocení); MŠ G. Frištenského – výměna oken; MŠ G. 

Frištenského (pracoviště Čihadlo) – oprava vydláždění dvora; MŠ Gemerská – úprava 

rozvodů vody; Školní jídelna Litovel (Studentů 91) – dokončení nové střechy; Základní a 

mateřská škola Nasobůrky – výměna oken.  

 Dalších více jak 1 500 000 Kč bylo použito na údržbu budov a majetku města Litovel, 

v nichž sídlí školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Z významnějších 

akcí je možné jmenovat: GJO – další část rozvodů elektro („B“); Dům dětí a mládeže 

Litovel – výměna oken; ZŠ, ŠD a ŠJ Palackého – oprava plynoinstalace. 

 Akce 2014: Pedagog roku: Ve čtvrtek 27. března 2014 se u příležitosti Dne učitelů 

setkali představitelé města s řediteli a pedagogy místních škol. V rámci programu bylo 

podruhé uděleno ocenění Pedagog roku. Starosta Ing. Zdeněk Potužák a místostarostové 

Petr Šrůtek a David Baroň předali titul RNDr. Miroslavě Černé ze ZŠ Vítězná v Litovli. O 

vítězce rozhodla Rada města Litovel na základě nominací jednotlivých škol.   

 Litovelské naděje:  Ve čtvrtek 19. června 2014 byla počtvrté udělena ocenění 

Litovelské naděje. Byli oceněni žáci a studenti litovelských škol, kteří dosáhli významných 

úspěchů na poli sportovním, kulturním, nebo v zájmových organizacích. Podrobněji 

v kapitole Galerie úspěšných.    

 Na úseku kultury a sportu: OŠKS na základě schváleného rozpočtu zajišťuje 

poskytnutí a vyúčtování příspěvků různým sportovním, kulturním, společenským, církevním, 

charitativním, zájmovým organizacím i jednotlivcům podle jejich požadavků, se kterými se 

obracejí na Radu města Litovel. V roce 2014 bylo poskytnuto 76 příspěvků v celkové výši 

5 172 550 Kč. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 112 

 Sokolovna: V rozpočtu města Litovel bylo schváleno 200 000 Kč na údržbu 

Sokolovny. Bylo provedeno například: přepážková stěna mezi tělocvičnou a balkonem a 

výměna plastových oken. Městský klub a TIC: V roce 2014 činil provozní příspěvek, kterým 

je zabezpečován provoz Městského klubu Litovel, příspěvkové organizace města Litovel, 

5 530 000 Kč. Z této částky byl vyčleněn 1 100 000 Kč na provoz Turistického informačního 

centra, které bylo nově vybudováno v přízemí objektu Záložny, v prostorách bývalé 

pobočky Komerční banky. 

 Dalších více jak 700 000 Kč bylo použito na opravy a investice budov, v nichž 

Městský klub Litovel a Turistické informační centrum sídlí. Bylo provedeno například 

vybudování infocentra (TIC) a výměna oken na MK. Město přispělo částkou 300 000 Kč na 

opravu části fasády kostela Náboženské obce Církve čs. husitské v Chudobíně. Byl 

zrestaurován kamenný pomník padlého sovětského letce na Komárově za významné 

finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.                  

Zprávu sepsala: Ing. Simona Dvořáková 

OBROR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Vedoucím odboru zůstává Ing. Pavel Kurfürst, další personální složení odboru zůstalo 

nezměněno.  Jen v červnu 2014 skončil Ing. Ludvik Doležal a nahradil ho Ing. Květoslav 

Ambrož, jedná se o agendu státní správy lesů a myslivosti. 

 Na úseku odpadů odbor ŽP zavedl třídění kuchyňského oleje a tuků.  Bylo 

rozmístěno  na tento druh odpadu 8 zelených popelnic v Litovli. V měsíci dubnu se 

uskutečnila každoroční akce „Ukliďme svět“ – úklid černých skládek a bylo upraveno 

několik stanovišť na tříděný odpad. Město Litovel získalo dotaci z Operačního programu ŽP 

 ve výši 200 000 EUR na vybudování kompostárny, celkové náklady na její vybudování 

činily 6 407 093 Kč.  Vítězem a zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala firma 

Stavební firma Vymětal, s.r.o. z Litovle. 

 Na úseku zeleně město Litovel získalo dotaci  na revitalizaci Šargounských luk 

z Operačního programu ŽP příspěvek ve výši 754 430 Kč. Jednalo se o 100% dotaci. V roce 

2014 (na podzim) proběhlo i výběrové řízení na zhotovitele akce, které vyhrála společnost 

ZAHRADA Olomouc spol. s r.o. Na podzim proběhla revitalizace arboreta na sídlišti Vítězná 

a došlo i k revitalizaci zeleně poblíž fotbalového stadionu TATRAN Litovel a proběhla 

drobná výsadba v Savíně a městském parku v Litovli. Provedeny byly zdravotní a 

výchovné řezy u stromů v parku, (ul. Sochova, Rybníček) a v Chořelicích.  Město Litovel 

získalo dotaci z Programu Péče o krajinu na výsadbu třesní v Myslechovicích, která činila 

21 983 Kč. 

 Z ostatních aktivit: proběhla rekonstrukce návesního rybníku v Chudobíně; v měsíci 

dubnu pracovníci Lesů ČR s. p. ve spolupráci s městem  aplikovali prostředek Vectobac, 

který hubí komáří larvy. Jde o preventivní boj proti komářím kalamitám; proběhlo 

vzorkování cca 20-30 studní v Nasobůrkách, které  provedla firma Litolab s.r.o.    

Zprávu zpracoval Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru. 
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ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 Oddělení bytového hospodářství pracovalo v roce 2014 ve složení: Jana Polívková 

(vedoucí oddělení); Irena Hrubá (nájemné, pokladna, hřbitov Litovel – Chořelice); Alena 

Pekařová (nebytové prostory, poliklinika);  Eva Petrová (účetní, fakturace, hřbitovy  

Chudobín, Rozvadovice, Tři Dvory). 

 OBH má ve správě 52 domů, 292 bytů a 105 nebytových prostor (PLK - ordinace, 

garážová stání, prodejny, pohostinství). V červenci 2014 začala II. etapa rekonstrukce 

fasády bytových domů v ulici Revoluční č. p. 671 – 670, 669 – 668, včetně zateplení. V říjnu 

2014 pak navázala III. etapa bytovým domem č. p. 667, která rekonstrukci fasád bytových 

domů v ulici Revoluční ukončila. V průběhu roku byla v nebytových prostorách ve FIT 

centrum Ilona v budově Sokolovny v Litovli provedena rekonstrukce domovního rozvodu 

plynu a dokončena výměna stávajících oken za nová plastová. V tomto roce bylo 

evidováno cca 518 požadavků na drobné opravy v bytech nájemců a domech města 

Litovel. 

 Ke dni 31. 12. 2014 bylo na OBH evidováno 79 žádostí o byt města Litovel a 36 

žádostí o umístění v DPS, náměstí Svobody 674 v Litovli. V roce 2014 bylo uvolněno a 

předáno novým  nájemcům  17 bytů, 5 obytných místností na ubytovně U Stadionu č. p. 

1087, 2 byty v DPS, uskutečnily se 4 přechody nájmu bytu. Bylo vystaveno 360 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 163 320 Kč. Na hřbitově v Litovli – Chořelicích 

byla provedena oprava a nátěr fasády márnice.  

Zprávu zpracovala Jana Polívková, vedoucí OBH. 

ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ 

 Personální obsazení zůstalo stejné, vedoucím odboru je i nadále Mgr. Pavel 

Procházka. Od 1. 4. 2014 nastoupila na odbor sociální a správní (sociálně právní ochranu 

dětí)  Bc. Monika Krylová, která dosud pracovala na odboru školství, kultury a sportu. Dne 

6. 10. ukončila pracovní poměr dohodou Ivona Vernerová, která pracovala na cestovních 

dokladech pro závažné porušení pracovních povinností. 

 Na úseku sociálně-právní ochrany dětí byl počet případů rodin zaevidovaných za 

sledovaný rok 2014 116; počet dohledů stanovených soudem 23 dětí; OSPOD ustanoven 

opatrovníkem u 125 případů. K 31. 12. byly zpracovány „Standardy OSPOD“ - tyto 

standardy jsou zpracovávány v celé ČR a mají za úkol sjednotit postup pracovníků na 

tomto úseku.  V náhradní rodinné péči byl počet pěstounů 18; poručnictví a osobní péče 

poručníka 13; počet žádostí o pěstounskou péči 5. V péči kurátora pro mládež bylo 103 

dětí, ve 2 případech šlo o dohled stanovený soudem. 

 V oblasti sociální práce bylo vydáno 66 kusů speciálních označení do auta 

(parkovací průkazy pro zdravotně postižené); 7 kusů euroklíčů. Počet osob propuštěných 

z výkonu trestu byl 13; počet osob propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy ve věku 18 let a více 1 osoba; počet klientů, kterým byla 

poskytnuta opakovaná pomoc 15. 
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 Soudem bylo ustanoveno opatrovnictví Města Litovel pro 19 osob u poskytovatele 

sociálních služeb na Nových Zámcích, v Domově důchodců Opletalova Litovel 3 osobám, 

1 osobě v Domově důchodců v Hrubé Vodě a 2 osobám v Psychiatrické léčebně 

Šternberk. Péče v trvalém bydlišti byla poskytována 4 osobám.  

 V komunitním plánování má Komunitní plán sociálních služeb Litovelska platnost do 

31. 12. 2014. Občanských průkazů bylo za rok 2014 vydáno 3 199 a pasů 1 138.   

                                             

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

 Vedoucím odboru je nadále pan Miroslav Skácel. V materiálu MěÚ -  „Na koho a 

kam se obrátit“ je jako kontaktní osoba uvedena paní Hana Dohnalová, která má na 

starosti pronájmy pozemků města, poplatky za užívání veřejného prostranství, zábory pro 

stánky a cirkus, správu městských hřišť, připomínky k jízdním řádům, reklamní zařízení na 

pozemcích města, oznamovací povinnost sportovních, kulturních a hudebních produkcí, 

kanalizační výustě, studny v majetku města aj.    

Nejvýznamnější akce odboru MHSI za rok 2014:  

a) pokračovala akce Dekontaminace skládky v Nasobůrkách, která je největší 

investiční akcí v dějinách města Litovel. Celkové náklady na realizaci jsou bezmála 400 mil. 

Kč (akce bude pokračovat i v roce 2015);  

b) v Muzeu Litovel byla zahájeno rozšíření výstavních prostor a zřízení depozitáře. 

Nové výstavní prostory budou zbudovány na stávající půdě muzea, depozitář bude zřízen 

v domě č. p. 800 na ul. 1. máje (akce bude pokračovat i v roce 2015, celkové náklady 

jsou 17 mil. Kč);   

c) bylo zahájeno budování kanalizace v pěti místních částech – Rozvadovice, 

Unčovice, Březové, Víska a Chudobín. V Chudobíně bude zbudována gravitační 

kanalizace, v ostatních čtyřech místních částech bude vybudována tlaková kanalizace 

(akce bude pokračovat i v roce 2015, celkové náklady činí 120 mil. Kč);   

d) byla zahájena kompletní rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara zahrnující 

předláždění celého prostoru náměstí včetně přilehlých chodníků, nové osvětlení a nový 

mobiliář (akce bude pokračovat do roku 2015, celkové náklady na revitalizaci náměstí 

činí 27 mil. Kč);   

e) ve Třech Dvorech byly vybudovány bezbariérové přechody a BUS zálivy v 

celkové hodnotě 7 mil. Kč;   

f) na Pavlínce byla zahájena výstavba plynovodu pro nové RD za bezmála 7 mil. Kč 

(akce bude pokračovat do roku 2015);   

g) v ulici Sadové byla zbudována nová komunikace v celkové hodnotě 2 mil. Kč;  

h) na ul. Severní bylo opraveno dětské hřiště za 0,5 mil. Kč. 

                                                        Zprávu zpracovala Mgr. Andrea Buchtová             
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD  

 Na Živnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2014 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  

a Lenka Šmídová – pracovnice registrace, část. kontrolní činnost, část. evidence 

zemědělského podnikatele. 

 Živnostenský odbor vykonává státní správu na úseku živnostenského podnikání 

v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se koncesovaných živností, živností 

ohlašovacích vázaných, řemeslných a živnosti volné.  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 náš odbor jako Centrální registrační místo, přes které 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. Jako každým rokem, tak i v roce 2014 se všichni 

pracovníci úřadu zúčastnili školení v Seči, které pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 V roce 2014 bylo k 31. 12. ve správním obvodu 4 178 podnikatelů s platným 

živnostenským oprávněním, z toho 3 583 fyzických osob, 55 fyzických osob zahraničních, 

393  právnických osob a 147 zemědělských  podnikatelů. 

 Co nového bylo v živnostenském podnikání v roce 2014? Velké změny v oblasti 

živnostenského podnikání začaly platit již od 17. 10. 2013, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 

309/2013 Sb., kterým se novelizoval živnostenský zákon. Tímto předpisem se prodej 

kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin stal koncesovanou živností. Každý prodejce lihovin 

v obchodě nebo v restauračních zařízeních, který byl ke dni 17. 10. 2013 oprávněn 

prodávat lihoviny, např. na základě živnosti volné (obor: Velkoobchod a maloobchod) 

nebo řemeslné „Hostinská činnost“ mohl v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců. 

Tento podnikatel musel do 17. 4. 2014 požádat živnostenský úřad (ŽÚ) o koncesi pro 

„Prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin“. Když požádal o koncesi v dané 

lhůtě, pak přijetí žádosti nepodléhalo správnímu poplatku. Podnikateli bylo vydáno 

rozhodnutí o udělení koncese a poté výpis z živnostenského rejstříku. Po uplynutí 

přechodné doby ŽÚ zintenzivnil kontroly podnikatelů, kteří nabízejí a prodávají lihoviny jak 

v prodejnách, tak v restauračních zařízeních. V souvislosti s touto novelou zákona zveřejnil 

náš úřad na internetových stránkách města informaci pro podnikatele a následně bylo 

vyřízeno od 1. 1. 2014 do 17. 4. 2014 190 žádostí o tuto koncesi.  Číslo je úctyhodné, a to i 

z důvodu přechodu různých občanských sdružení na spolky (tělovýchovné jednoty, hasiči, 

myslivci, zahrádkáři apod.) ve smyslu nové rekodifikace soukromého práva, tj. nového 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.  Spolky dávaly do souladu 

svoji činnost s právní úpravou platnou od 1. 1. 2014, a tudíž se podílely i na počtu 

vydaných koncesí na prodej alkoholu poměrně významnou měrou. Tento proces bude 

pokračovat v rámci přechodného období i v roce 2015.     
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 Co nového bylo v zemědělském podnikání v roce 2014? Dne 29. 8. 2014 byla ve 

Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 179/2014 Sb., kterou se změnil zákon č. 

252/1997 Sb., o zemědělství. Tato novela zrušila místní příslušnost, odstranila zaměření 

zemědělské výroby, rozšířila výčet důvodů pro vyřazení z evidence zemědělského 

podnikatele, zrušila povinnost vyrozumět příslušné orgány o vydání osvědčení, dále 

doplnila povinnost zemědělského podnikatele oznámit pokračování v provozování 

zemědělské výroby a zpřesnila požadavky na evidenci zemědělských podnikatelů a 

vydávání změnových osvědčení. 

 V roce 2014 bylo otevřeno několik provozoven, z těch nejzajímavějších je vhodné 

zmínit následující: pizzerii s rozvozem pokrmů otevřela společnost VESUVIO s.r.o. pod 

názvem PIZZA La VENEZIA na ul. 1. máje 787/5 s vchodem z ul. Boskovicovy  dne 3. 3.; pro 

motoristy otevřel dne 22. 9. pan Jiří Hlavinka na ul. Palackého 34 provozovnu 

s pneuservisem a od 1. 10. nabízí obuv v provozovně po zrušeném bowlingu na ul. Vítězná 

1300/30 pan Ondřej Šišma. 

 Dne 10. 11. ukončila provoz pizzerie v ul. Palackého 824/28 podnikatelka Gabriela 

Pavelková.                             Zpracovali: Vladimír Neset, Bc. Ing. Jaromír Hlavinka 

 

ODBOR VÝSTAVBY 

 Vedením odboru je stále pověřena Ing. Ludmila Šmakalová a na odboru nedošlo 

během roku k personálním změnám. Pracuje zde dalších 6 pracovnic: Ing. Ivana 

Čamková, Ing. Simona Dvořáková, Pavla Šléglová, Martina Lažová, Marcela 

Podsedníková  – umisťování a povolování staveb a paní Jana Konstatská, která má kromě 

toho na starosti i územní plánování. Během roku došlo ke změně – odešla Ing. Dvořáková 

a nahradila ji Ing. arch. Marcela Čabelková Nahorniaková  Ph.D.  

 Od 1. 1. 2013 vešla v platnost Novela stavebního zákona, tzv. velká novela, která 

byla připravována již několik let. Upravuje některé režimy a postupy při umisťování a 

povolování staveb. Prováděcí vyhlášky upravující například žádosti a obsah projektové 

dokumentace budou vydány až v průběhu příštího roku. Novelou stavebního zákona se 

mimo jiné novelizuje i zákon o správních poplatcích, což bude pro stavebníky znamenat 

navýšení poplatků, když budou zpoplatněny téměř všechny úkony stavebního úřadu 

včetně těch, které mají jen formu souhlasů. Prováděcí vyhlášky byly vydávány již v první 

polovině roku 2013. Úřad územního plánování v roce 2013 vydal Územní plán Červenka, 

změnu územních plánů: Cholina, Náklo, Pňovice, Litovel. V roce 2014 vydal Úřad územního 

plánování ÚP pro Senici na Hané a Střeň a změnu ÚP pro obec Lukou. Probíhalo 

projednávání Územních plánů (případně jejich změn) Bílá Lhota, Bouzov, Bílsko a 

Haňovice. 
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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 V čele odboru je nadále Ing. Pavel Filípek, odbor má dalších 7 pracovníků. Ve své 

přenesené působnosti odbor řeší dopravně správní agendu – evidenci vozidel, kterou 

zajišťují Jana Filipová a Alena Polanská; evidenci řidičů – řidičské průkazy, vydávání 

digitálních karet do tachografů, profesní způsobilost řidičů a státní odborný dozor ve 

věcech stanic měření emisí řeší Mgr. Ludmila Konečná; přestupky v dopravě jsou záležitostí 

Mgr. Jaromíra Skácela a Ing. Miluše Střídové, která kromě přestupků spravuje i agendu 

zápisů do bodového systému evidence řidičů. Evidence autoškol a zkoušky odborné 

způsobilosti řidičů má jako zkušební komisař na starosti Mgr. Jaroslav Navrátil, který působí i 

jako technik registru. Silniční hospodářství, jako silniční správní úřad a speciální stavební 

úřad a taxislužbu, spravuje Dita Forétová.  

  Od roku 2013 je na odboru nainstalováno vyvolávací zařízení. To napomáhá 

občanům zpříjemnit komfort odbavování na přepážkách evidence vozidel, evidence 

řidičů a je využíván i na odboru sociálním a správním – k evidenci obyvatel a na 

cestovních dokladech. Odbor řešil především povinnou výměnu řidičských průkazů.    

V roce 2014 bylo vyzkoušeno 379 žadatelů o řidičská oprávnění. Na správních poplatcích 

za tuto agendu bylo vybráno 265 300 Kč. V agendě registru řidičů bylo vydáno 1321 

řidičských průkazů a na správních poplatcích bylo vybráno 127 000 Kč. Na evidenci 

vozidel bylo vybráno 1 951 000 Kč. Bylo vydáno 520 technických průkazů k vozidlům a 

zaregistrováno 2 714 vozidel. Bylo schváleno 251 vozidel z dovozu. Ve správním řízení bylo 

vedeno 350 přestupků proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a na 

pokutách bylo vybráno 122 000 Kč.  

Zprávu zpracoval vedoucí odboru Ing. Pavel Filípek. 

15. ROZPOČET MĚSTA 

Rozpočet města Litovel na rok 2014 byl schválen na 33. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel, které se konalo dne 10. 4. 2014 jako schodkový. Saldo příjmů a výdajů bylo pokryto 

přebytkem hospodaření minulých let a přijatými půjčenými prostředky.  

Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2014 (v Kč) 

  
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutečnost 

Skutečnost/

RU v % 

Daňové příjmy 130 585 380,00 132 546 676,42 140 831 108,55 106,3 

Nedaňové příjmy 38 386 934,00 42 200 692,77 42 886 500,59 101,6 

Kapitálové příjmy 18 400 000,00 21 734 330,00 23 049 580,00 106,1 

Transfery 409 298 686,00 287 812 997,22 287 812 997,22 100,0 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 596 671 000,00 484 294 696,41 494 580 186,36 102,1 

Běžné výdaje  157 998 202,90 160 563 122,75 143 004 273,97 89,1 
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Kapitálové  výdaje 534 064 897,10 367 302 168,01 325 943 583,62 88,7 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 692 063 100,00 527 865 290,76 468 947 857,59 88,8 

SALDO ROZPOČTU -95 392 100,00 -43 570 594,35 25 632 328,77 -58,8 

FINANCOVÁNÍ 95 392 100,00 43 570 594,35 -25 632 328,77 -58,8 

z toho:         

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 70 234 000,00 56 565 480,71 47 232 107,39   

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky       24 262 100,00 0,00 0,00   

Změna stavu fin. prostředků na bank. 

účtech 
12 670 087,44 6 791 773,21 -59 806 939,43 

  

Operace z peněžních účtů organizace 

nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru  

0,00 0,00 729 162,93 

  

Uhrazené splátky kr.přijatých půjč. prostř. 0,00 0,00 0,00   

Uhrazené splátky dl.přijatých půjč. prostř. -11 774 087,44 -19 786 659,57 -13 786 659,66   

 

Přehled příjmů města Litovel dle druhového třídění rozpočtové skladby (v Kč) 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Skutečnost 

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 21 700 000,00 21 700 000,00 22 063 388,56 

1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 500 000,00 2 383 122,62 2 788 814,36 

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 2 000 000,00 2 247 588,05 2 422 277,55 

111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 25 200 000,00 26 330 710,67 27 274 480,47 

1121 Daň z příjmů právnických osob 20 500 000,00 20 500 000,00 23 166 093,23 

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 7 144 380,00 7 169 650,00 7 169 650,00 

112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 27 644 380,00 27 669 650,00 30 335 743,23 

11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 52 844 380,00 54 000 360,67 57 610 223,70 

1211 Daň z přidané hodnoty 44 200 000,00 44 200 000,00 47 134 900,54 

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 44 200 000,00 44 200 000,00 47 134 900,54 

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 44 200 000,00 44 200 000,00 47 134 900,54 

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 200 000,00 356 043,00 356 354,00 

133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 200 000,00 356 043,00 356 354,00 

1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 4 460 000,00 4 525 282,75 4 569 517,75 

1341 Poplatek ze psů 280 000,00 280 000,00 260 092,00 

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000,00 800 000,00 739 948,00 
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134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 5 540 000,00 5 605 282,75 5 569 557,75 

1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př 400 000,00 400 000,00 358 599,65 

1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr 200 000,00 296 200,00 331 900,00 

1355 Odvod z výherních hracích automatů 5 900 000,00 5 900 000,00 5 138 894,46 

135 OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 6 500 000,00 6 596 200,00 5 829 394,11 

1361 Správní poplatky 3 551 000,00 4 038 790,00 4 473 110,00 

136 SPRÁVNÍ POPLATKY 3 551 000,00 4 038 790,00 4 473 110,00 

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 15 791 000,00 16 596 315,75 16 228 415,86 

1511 Daň z nemovitých věcí 17 750 000,00 17 750 000,00 19 857 568,45 

151 DANĚ Z MAJETKU 17 750 000,00 17 750 000,00 19 857 568,45 

15 MAJETKOVÉ DANĚ 17 750 000,00 17 750 000,00 19 857 568,45 

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 130 585 380,00 132 546 676,42 140 831 108,55 

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 862 440,00 2 134 840,00 2 455 578,00 

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 20 000,00 220 000,00 317 345,00 

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 100 000,00 119 433,05 

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 1 982 440,00 2 454 840,00 2 892 356,05 

2122 Odvody příspěvkových organizací 652 791,00 652 791,00 716 475,00 

212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 652 791,00 652 791,00 716 475,00 

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 308 000,00 2 491 703,23 2 828 757,16 

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 19 557 913,00 19 557 913,00 19 190 793,65 

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 11 200 000,00 12 231 293,47 12 233 043,47 

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 144 000,00 144 000,00 145 200,00 

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 32 209 913,00 34 424 909,70 34 397 794,28 

2141 Příjmy z úroků (část) 208 843,17 152 016,14 80 805,29 

2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend   650 250,00 650 250,00 

214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 208 843,17 802 266,14 731 055,29 

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 35 053 987,17 38 334 806,84 38 737 680,62 

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 700 000,00 789 700,00 869 706,50 

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 700 000,00 789 700,00 869 706,50 

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 152 946,83 152 946,83 226 713,83 

222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 152 946,83 152 946,83 226 713,83 

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 852 946,83 942 646,83 1 096 420,33 

2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 0,00 15 645,00 24 326,00 

231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 0,00 15 645,00 24 326,00 
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2321 Přijaté neinvestiční dary 180 000,00 223 000,00 236 000,00 

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 131 151,00 163 692,00 

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 400 000,00 1 455 988,10 1 692 380,30 

2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 12 019,00 

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 4 437,29 

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 580 000,00 1 810 139,10 2 108 528,59 

2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 0,00 197 455,00 197 455,00 

234 PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM 0,00 197 455,00 197 455,00 

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 580 000,00 2 023 239,10 2 330 309,59 

2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 600 000,00 300 000,00 242 016,00 

242 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB. 600 000,00 300 000,00 242 016,00 

2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 300 000,00 600 000,00 480 074,05 

246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA 300 000,00 600 000,00 480 074,05 

24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 900 000,00 900 000,00 722 090,05 

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 38 386 934,00 42 200 692,77 42 886 500,59 

3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 2 334 330,00 3 018 780,00 

3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 17 400 000,00 17 400 000,00 18 030 800,00 

311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 18 400 000,00 19 734 330,00 21 049 580,00 

3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 18 400 000,00 21 734 330,00 23 049 580,00 

3 K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 18 400 000,00 21 734 330,00 23 049 580,00 

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 187 372 314,00 196 481 699,19 206 767 189,14 

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 0,00 979 780,00 979 780,00 

4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 17 543 000,00 17 543 000,00 17 543 000,00 

4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 0,00 9 288,65 9 288,65 

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 928 686,00 3 435 142,35 3 435 142,35 

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 18 471 686,00 21 967 211,00 21 967 211,00 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 96 500,00 96 500,00 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 000,00 356 706,00 356 706,00 

412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 30 000,00 453 206,00 453 206,00 

4134 Převody z rozpočtových účtů 859 000,00 859 000,00 949 899 024,15 

413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 859 000,00 859 000,00 949 899 024,15 

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 19 360 686,00 23 279 417,00 972 319 441,15 
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4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 3 055 020,00 975 247,92 975 247,92 

4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 369 852 980,00 248 385 837,52 248 385 837,52 

421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 372 908 000,00 249 361 085,44 249 361 085,44 

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 

4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 17 889 000,00 10 031 494,78 10 031 494,78 

422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 17 889 000,00 16 031 494,78 16 031 494,78 

42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 390 797 000,00 265 392 580,22 265 392 580,22 

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 410 157 686,00 288 671 997,22 1 237 712 021,37 

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 597 530 000,00 485 153 696,41 1 444 479 210,51 

PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM (příjmy celkem - pol. 4134 – pol. 4139) 

 

596 671 000,00  484 294 696,41  494 580 186,36 

 

Přehled výdajů města Litovel dle druhového třídění rozpočtové skladby (v Kč) 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Skutečnost 

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 491 000,00 29 018 922,00 27 834 626,00 

5019 Ostatní platy 50 000,00 57 023,00 11 281,00 

501 PLATY 27 541 000,00 29 075 945,00 27 845 907,00 

5021 Ostatní osobní výdaje 738 361,00 1 437 349,00 1 279 170,00 

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 967 000,00 1 967 000,00 2 072 976,00 

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 705 361,00 3 404 349,00 3 352 146,00 

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 7 208 000,00 7 603 706,09 7 288 071,00 

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 656 000,00 2 821 540,00 2 660 564,00 

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 125 000,00 125 000,00 123 203,00 

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 10 000,00 12 581,00 4 033,00 

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 9 999 000,00 10 562 827,09 10 075 871,00 

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 20 221,40 5 221,40 

5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 12 100,00 0,00 

504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 15 000,00 32 321,40 5 221,40 

50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 40 260 361,00 43 075 442,49 41 279 145,40 

5131 Potraviny 5 000,00 9 110,42 4 110,42 

5132 Ochranné pomůcky 122 000,00 122 000,00 104 202,33 
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5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 9 652,11 5 671,11 

5134 Prádlo, oděv a obuv 121 500,00 124 328,00 77 785,30 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 420 500,00 466 752,00 422 826,65 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 414 470,00 1 873 281,29 1 576 017,57 

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 88 000,00 88 000,00 37 792,00 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 887 800,00 2 642 569,13 2 087 532,01 

513 NÁKUP MATERIÁLU 5 065 270,00 5 335 692,95 4 315 937,39 

5141 Úroky vlastní 2 516 981,90 2 498 286,61 1 491 611,08 

5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 150 000,00 150 000,00 108 885,33 

514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 2 666 981,90 2 648 286,61 1 600 496,41 

5151 Studená voda 1 385 000,00 1 578 379,00 1 402 968,82 

5152 Teplo 5 465 000,00 5 221 267,77 4 165 800,73 

5153 Plyn 625 000,00 575 000,00 261 179,64 

5154 Elektrická energie 4 448 000,00 4 387 931,26 3 315 709,16 

5155 Pevná paliva 20 000,00 23 147,21 6 620,72 

5156 Pohonné hmoty a maziva 376 500,00 423 247,81 326 334,72 

5157 Teplá voda 30 000,00 19 347,45 0,00 

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 12 349 500,00 12 228 320,50 9 478 613,79 

5161 Poštovní služby 523 000,00 526 000,00 437 633,20 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 793 500,00 825 670,75 614 361,30 

5163 Služby peněžních ústavů 1 720 000,00 1 728 226,50 1 922 120,44 

5164 Nájemné 174 260,00 371 486,40 358 486,40 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 600 000,00 1 518 162,40 1 056 118,30 

5167 Služby školení a vzdělávání 345 000,00 316 521,70 227 382,20 

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 946 500,00 1 003 086,21 981 085,20 

5169 Nákup ostatních služeb 20 117 612,00 19 929 317,84 15 649 353,02 

516 NÁKUP SLUŽEB 26 219 872,00 26 218 471,80 21 246 540,06 

5171 Opravy a udržování 18 311 625,00 16 639 172,71 14 180 378,90 

5172 Programové vybavení 200 000,00 206 103,79 20 333,79 

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 200 500,00 190 000,00 80 119,00 

5175 Pohoštění 351 843,00 495 854,64 399 411,40 

5176 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 4 390,00 4 390,00 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 123 

5177 Nákup uměleckých předmětů 0,00 11 885,00 0,00 

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 28 000,00 0,00 0,00 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 66 554,00 52 623,00 

517 OSTATNÍ NÁKUPY 19 109 968,00 17 613 960,14 14 737 256,09 

5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 2 000,00 

518 POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY 0,00 0,00 2 000,00 

5191 Zaplacené sankce 245 100,00 245 100,00 245 100,00 

5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) 61 500,00 286 921,00 54 335,00 

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 900 000,00 1 900 000,00 1 575 800,00 

5194 Věcné dary 155 000,00 197 539,00 184 754,00 

5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 35 000,00 35 000,00 0,00 

5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 65 000,00 65 000,00 12 885,80 

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 2 461 600,00 2 729 560,00 2 072 874,80 

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 67 873 191,90 66 774 292,00 53 453 718,54 

5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 0,00 367 675,00 367 675,00 

521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 0,00 367 675,00 367 675,00 

5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 0,00 5 000,00 5 000,00 

5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 011 570,00 3 856 354,00 3 855 354,00 

5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 325 000,00 353 000,00 353 000,00 

5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 208 447,20 1 082 947,20 989 007,20 

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 4 545 017,20 5 297 301,20 5 202 361,20 

5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 0,00 10 000,00 10 000,00 

524 NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ. 0,00 10 000,00 10 000,00 

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 4 545 017,20 5 674 976,20 5 580 036,20 

5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 287 796,00 287 796,00 287 796,00 

532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 287 796,00 287 796,00 287 796,00 

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 38 430 712,70 38 329 781,70 37 869 095,55 

5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 310 356,00 310 356,00 

5339 Neinvestiční transfery cizím PO 65 000,00 83 500,00 83 500,00 

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 38 495 712,70 38 723 637,70 38 262 951,55 

5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 859 000,00 859 000,00 859 000,00 

5343 Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp. 0,00 0,00 11 000,00 
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5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 949 040 024,15 

534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 859 000,00 859 000,00 949 910 024,15 

5361 Nákup kolků 70 000,00 58 480,00 5 800,00 

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 950 680,00 957 469,00 1 461 166,81 

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 20 000,00 14 750,00 

5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 125 410,30 125 410,30 125 410,30 

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 10 200,00 10 200,00 10 200,00 

536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 1 156 290,30 1 171 559,30 1 617 327,11 

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 40 798 799,00 41 041 993,00 990 078 098,81 

5424 Náhrady mezd v době nemoci 90 000,00 90 000,00 78 308,00 

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 90 000,00 90 000,00 78 308,00 

5492 Dary obyvatelstvu 275 000,00 283 000,00 238 000,00 

5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 0,00 5 600,00 5 600,00 

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 1 639 000,00 1 665 657,50 1 443 111,43 

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 914 000,00 1 954 257,50 1 686 711,43 

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 2 004 000,00 2 044 257,50 1 765 019,43 

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000 000,00 1 019 360,00 767 407,74 

566 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU 1 000 000,00 1 019 360,00 767 407,74 

56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 1 000 000,00 1 019 360,00 767 407,74 

5901 Nespecifikované rezervy 438 216,80 276 267,80 0,00 

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 937 617,00 1 515 533,76 20 128,00- 

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 375 833,80 1 791 801,56 20 128,00- 

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 375 833,80 1 791 801,56 20 128,00- 

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 158 857 202,90 161 422 122,75 1 092 903 298,12 

6111 Programové vybavení 743 220,00 697 966,00 587 194,00 

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,00 361 185,00 361 185,00 

611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 803 220,00 1 059 151,00 948 379,00 

6121 Budovy, haly a stavby 532 218 677,10 363 335 108,40 322 388 289,47 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 543 000,00 1 931 334,15 1 931 334,15 

6123 Dopravní prostředky 200 000,00 272 323,16 228 000,00 

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 532 961 677,10 365 538 765,71 324 547 623,62 

6130 Pozemky 300 000,00 583 320,30 326 650,00 
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613 POZEMKY 300 000,00 583 320,30 326 650,00 

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 534 064 897,10 367 181 237,01 325 822 652,62 

6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 120 931,00 120 931,00 

635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0,00 120 931,00 120 931,00 

63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0,00 120 931,00 120 931,00 

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (třída 6) 534 064 897,10 367 302 168,01 325 943 583,62 

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 692 922 100,00 528 724 290,76 1 418 846 881,74 

VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM  

(výdaje celkem – pol. 5342 – pol. 5345) 

692 063 100,00 527 865 290,76 468 947 857,59 

 

 

16. MÍSTNÍ ČÁSTI 

BŘEZOVÉ 

 V obci žije k 31. 12. 2014 185 obyvatel, jejichž průměrný věk je 41,83 roku, z toho 88 

žen (47,61), mužů 70 (48), dívek 15 (6,13) a chlapců 12 (8).  V roce 2014 se uskutečnilo 

v obci několik zajímavých akcí: 5. ledna to byla degustace domácích pálenek – 

„degustační odpoledne“, kde se sešlo 16 vzorků a 15 účastníků; 23. – 24. 5. se voleb do 

Evropského parlamentu zúčastnilo 25,97 % oprávněných voličů;  26. 6. byl v lese založen 

požár a shořela odchovna bažantů (nyní sklad sena), pojízdný včelín a myslivecký posed. 

 V měsíci červenci (14. 7.) byla instalována dopravní značka Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel k pískovně Náklo.  Policie zde často zasahovala, protože řidiči značku 

ignorovali. Od července do prosince 2014 proběhla akce pro kroniku obce s názvem 

„Březováci v roce 2014 podle čísel popisných“, kdy byli všichni obyvatelé obce 

vyfotografováni před svými domy. Snímky jsou umístěny v obecní kronice pod čísly 

popisnými i s popisem lidí na nich. Všem občanům se akce velmi líbila.  

 Stavba tlakové kanalizace v obci byla zahájena v srpnu (6. 8.). Účast občanů ve 

volbách byla nad průměrem, když v 1. kole senátních voleb byla účast 39,34 %, ve 2. kole 

23,23 % a v komunálních volbách pak 41,56 %. Dne 7. 12. byl slavnostně rozsvícen vánoční 

strom u hasičské zbrojnice za účasti asi 60 občanů. Vystoupily místní děti a punč se 

rozdával zdarma! Ve volbách do Osadního výboru Březové přišlo k urně 81,90 % občanů, 

a aby bylo možno do práce zapojit i mladé, byl OV rozšířen na počet 7 členů. Předsedou 

byl zvolen pan Pavel Hejl st., členy pak jsou – Milan Navrátil, Marie Svozilová, Jiří Sládek, 

Ing. Dušan Osina, Michal Dujava a Petr Grulich.   

                                                                                    Zprávu podal pan František Navrátil, kronikář obce.           
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TŘI DVORY  

  V obci žije k 31. 12. 2014 238 obyvatel, jejichž průměrný věk je 43,4 roku, z toho103 

žen (47,95), 113 mužů (46,34), 7 dívek (5) a 15 chlapců (8). Akce v roce 2014: 30. dubna 

„Pálení čarodějnic“ – pátý ročník s průvodem masek čarodějnic, dětí i dospělých, se 

čtyřmi zastaveními u Balatků, Skácelových, Ryšavých a Beranů. Podáváno bylo domácí 

cukroví od místních hospodyněk. Akce zakončena na hřišti zapálením hranice a rejem 

„čarodějnic“;  21. června „Vánoce v létě“ -  dobrovolní hasiči uspořádali pátý ročník této 

recesistické akce s kapry v kádi, vánočním cukrovím a uměle vytvořeným sněhem;  5. 

července – Sokol Tři Dvory pořádal v pořadí 65. Velký letní karneval. 

 Červenec až září - proveden nátěr fasády a dokončen vnitřní nátěr místní kaple 

opraven dřevěný stupínek před oltářem a položen koberec před oltář;  14. listopadu 

„Sousedské posezení“ – Osadní výbor uspořádal pro seniory již druhé „Sousedské 

posezení“ v místní restauraci s opětovně velkou účastí; 29. listopadu „Rožnutí vánočního 

stromu“ před hasičskou zbrojnicí rozsvícení vánočního stromu s dechovou hudbou z 

Pňovic;  7. prosince uspořádán v místní kapli svatého Floriána „Adventní koncert“ v podání 

Smíšeného pěveckého sboru Příkazy a hrou na flétnu v podání Ondřeje Návrátila ze Třech 

Dvorů. Přírůstek narozením dětí – 3, zemřeli 2.   

Za Osadní výbor Tři Dvory zpracoval Zdeněk Skácel. 

NOVÁ VES 

 Demografické změny v obci: narodil se jeden kluk a zemřeli dva muži. K 31. 12. 2014 

zde žilo 230 obyvatel, jejich průměrný věk byl 40,34 roku, z toho 93 žen (50,81), 96 mužů 

(44,32), 19 dívek (6,95) a 22 chlapců (7,55).  V roce 2014 nebyla provedena žádná větší 

investiční akce. V kulturní činnosti: pro děti byl uspořádán Dětský den s názvem „Máme 

rádi zvířata“, pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu. Vždy 

byl pro děti připraven za odměnu balíček. Pro ženy organizováno posezení 

k Mezinárodnímu dni žen. 

 Sport: Družstvo FC Peklo obsadilo ve 4. lize E páté místo s 28 body. Po podzimní části 

je na třetím místě se 17 body. 

  Areál přírodního koupaliště byl pronajat panu Foukalovi ze Slatinek, který zde 

zajišťoval občerstvení pro návštěvníky koupaliště. 

 

MYSLECHOVICE 

  Demografická statistika za rok 2014: V Myslechovicích k 31. 12. 2014 žije 377 

obyvatel, jejichž průměrný věk je 37,5 roku (což je o 9 lidiček více než v roce 2013 a o 36 

lidiček více než v roce 2012). Z tohoto počtu je 156 žen (45,48), 144 mužů (46,12), 42 dívek 

(5,29) a 35 chlapců (5,49).  V Myslechovicíc h se nachází 166 budov.  

 Činnost sboru dobrovolných hasičů Myslechovice: Jako první se v tomto roce, 

konkrétně dne 4. ledna 2014, konala výroční hasičská schůze spojená s valnou hromadou 

SDH Myslechovice; 18. ledna 2014 se konal hasičský ples, k tanci a poslechu hrála známá 
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hudební skupina Motors; 22. února se v odpoledních hodinách konal maškarní rej pro děti, 

kdy jim olomoucká agentura Gong připravila různé soutěže a zahrála známé písničky; 22. 

února se ve večerních hodinách konaly maškarní Šibřinky pro dospělé, v tomto případě se 

o hudební produkci postarala osvědčená skupina Asteor. 

 Od března začaly brigády v zahradě kulturního domu a v samotném kulturním 

domě. Kdo přiloží ruku k dílu, si pak na konci roku může říct, že udělal něco pro blaho celé 

obce. V těchto brigádách je potřeba i nadále pokračovat. 10. května hasiči zorganizovali 

již tradiční námětové cvičení, kterého se zúčastnily kromě domácích Myslechovic také 

hasičské sbory z  Haňovic, Vísky, Měrotína a Tří Dvorů. Po skončení cvičení byl položen 

věnec k pomníku padlých 1. a 2. světové války. Po tomto pietním aktu se všichni hasiči 

odebrali do zahrady kulturního domu na přátelské posezení. Na této akci se poprvé 

představila hudební skupina HUBERTUS z Uničova, která je zaměřená na country folk. 

 Začátek června jako tradičně patří čištění Prádla. Tato akce připadla na 7. června. 

Prádlo se musí vyčistit, aby se mohl následně konat Memoriál Františka Vogla.  14. června 

se opravdu konal jeho XXXI. ročník. Tradiční hasičské soutěže se zúčastnily opět pouze 4 

hasičské sbory mužů a 3 hasičské sbory žen. Mezi muži si první místo vybojovali s časem 

17,35 min. muži ze Slavětína, následovaly Nové Dvory (18,14), Myslechovice (22,34) a 

bramborové 4. místo obsadili muži z Měrotína (28,06). Mezi ženami pak dominovaly 

s časem 23,18 ženy z Haňovic, druhé místo obsadily domácí ženy z Myslechovic (24,42) a 

třetí místo patřilo ženám z Bílska (27,68). 18. července se v kulturním domě a zahradě 

kulturního domu uskutečnilo historicky 1. setkání hasičů seniorů Okresního sdružení hasičů v 

Olomouci. Milým hostem tohoto setkání byl hejtman Olomouckého kraje pan Ing. Jiří 

Rozbořil.  

13. září se uskutečnila oslava 150. výročí založení dobrovolného hasičstva 

v Čechách a na Moravě. Tato akce byla spojená s žehnáním praporu okresního sdružení 

hasičů Olomouc a místnímu sboru věnována pamětní stuha.   

 6. prosince se konalo na návsi již čtvrté rozsvícení vánočního stromečku. Tuto akci 

opět zorganizovaly sestry hasičky. Samozřejmě se dostavil Mikuláš, anděl i čerti, kteří 

dětem donesli mnoho sladkostí, ale nemyslete si, rozdávali i uhlí. Ostatní občané obce 

také přiložili ruku k dílu, a tak drobné občerstvení bylo zajištěno. I když nebyla taková zima 

jako v loňském roce, přece jen svařené víno nebo čaj přišly vhod.  

 Volby do Evropského parlamentu: Ve dnech 23. a 24. května 2014 se na území 

České republiky uskutečnily volby do Evropského parlamentu.  O tyto volby není mezi 

obyvateli České republiky moc velký zájem. Nejinak tomu bylo i v Myslechovicích.  

Z celkového počtu 293 osob starších 18 let se do volební místnosti dostavilo jen 55 občanů, 

což je velice málo. V přepočtu na procenta je to pouze 19% účast. V Myslechovicích 

v těchto volbách vyhrálo KDU-ČSL (12 hlasů), následovalo hnutí ANO 2011 (11 hlasů) a na 

třetím místě byla překvapivě Česká pirátská strana (9 hlasů). 

 Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Ve dnech 10. a 11. října 2014 

proběhly ve volebním obvodu č. 66 – Olomouc volby do Senátu Parlamentu České 

republiky. Pro Litovel a okolí byly tyto volby výjimečné tím, že kandidovala i zastupitelka 

města Litovle paní MUDr. Alena Šromová. V těchto volbách mohlo odevzdat svůj hlas 294 
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voličů, avšak nakonec bylo do volební urny vloženo jen 130 úředních obálek, což je 44% 

účast. Ze 7 kandidátů na post senátora nakonec získali nejvyšší počet hlasů MUDr. Alena 

Šromová (KDU-ČSL) 54 hlasů a Ing. Jan Zahradníček (ANO 2011) 23 hlasů. 

 Vzhledem k tomu, že v senátních volbách za celý volební obvod č. 66 – Olomouc 

nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, muselo se konat  2. kolo.  Proběhlo 

ve dnech 17. a 18. října a zúčastnilo se jen 54 občanů, což je 18 % účast. S počtem 45 

hlasů zvítězila v naší obci MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL), která nakonec celkově porazila 

svého protikandidáta a na příštích 6 let se tak stala senátorkou za volební obvod č. 66 - 

Olomouc. Na tomto postu vystřídala Ing. Karla Korytáře. 

  Volby do zastupitelstva obce Litovel: Současně s prvním kolem voleb do Senátu 

Parlamentu ČR se konaly také volby do zastupitelstev obcí, v našem případě do 

zastupitelstva obce Litovel, jejíž jsou Myslechovice součástí. Tak jako u senátních voleb 

bylo ke dni konání voleb do zastupitelstva obce 294 občanů Myslechovic starších 18 let, 

kteří měli právo volit. Své hlasy přišlo do volební místnosti odevzdat 134 občanů. U těchto 

voleb by se dal očekávat ze strany občanů velký zájem, avšak účast byla průměrná, což 

v číslech vyjádřeno znamená 46 %.  

  100 let železniční trati: V sobotu dne 14. června 2014 proběhly oslavy 100 let 

od založení železniční trati Litovel – Senice na Hané a Litovel předměstí – Mladeč. Na 

oslavy zamířila více než stoletá babička, parní lokomotiva „Litovel“, která svůj druhý 

domov našla až na severu Čech, ve vzdáleném Trutnově. Parní lokomotiva 310.0134 

„Litovel“ byla vyrobena První českomoravskou strojírnou v Praze v roce 1913 a zakoupila ji 

společnost Místní dráha Litovel – Senice na Hané. 

 Na jízdy historického vlaku nebyla parní lokomotiva „Litovel“ sama. O milou 

společnost se jí postarala lokomotiva příbuzné řady s označením 310.0135 z Valašského 

Meziříčí, pro tuto událost přejmenovaná na lokomotivu „Cholina“. To aby dala 

vzpomenout na druhou původní „páru“, která se na místní trati proháněla.  Parní 

lokomotivy byly ještě doplněny motorovým vozem řady M 131.101, přezdívaným 

„Hurvínek“. 

 Myslechovicemi projely historické automobily a motocykly, když na sobotu dne 19. 

července připravil olomoucký klub historických vozidel – SKAM Olomouc už osmnáctý 

ročník soutěže nazvané „Hanácké okruh“.  Jízdy s veterány v okolí Olomouce se zúčastnila 

stovka opravdu historických strojů, neboť akce byla pouze pro automobily a motocykly 

vyrobené před rokem 1939. 

 Rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí: Začátkem července 

se v obci prováděla rozsáhlá rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí. 

Zadavatelem stavby byla společnost ČEZ Distribuce, a.s., hlavním zhotovitelem stavby 

byla společnost MSEM, a.s. Došlo k výměně starých podpěrných bodů za nové a 

k výměně venkovního vedení nízkého napětí.  

Investiční akce v obci: V letošním roce přispělo město Litovel finanční částkou na pořízení 

nových záchodků v zahradě kulturního domu. Jde o mobilní buňku WC pro dámy a pány. 

Mobilní buňka byla do zahrady kulturního domu dovezena dne 13. listopadu.                 
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 Veřejná schůze a volba nového osadního výboru Myslechovice: Dne 10. prosince 

se v obci konala veřejná schůze. Hlavním důvodem byla volba nového osadního výboru 

Myslechovice. Tomu původnímu skončilo funkční období, a tak bylo zapotřebí zvolit si 

nové zástupce obce. Veřejné schůze se mimo občanů Myslechovic zúčastnil také 

zástupce města Litovle pan David Baroň, který je členem Rady města Litovle.  Oproti jiným 

rokům byla volba nového osadního výboru v tom letošním roce zcela nová. Všichni 

občané Myslechovic, starší 18 let, mohli odevzdat do zapečetěných schránek hlasovací 

lístek, na který mohli napsat až sedm jmen občanů Myslechovic, které by si přáli mít 

v osadním výboru.   

  Nový osadní výbor pro funkční období 2014: předseda osadního výboru – Aleš 

Hubáček; místopředseda – Pavel Obrátil; pokladník – Božena Ženožičková; zapisovatel – 

Zdeněk Pokorný; správce kulturního zařízení – Lubomír Křoupal a Vratislav Spurný ml.; člen – 

Pavlína Skládalová; náhradníci – Anna Andrýsková a Petr Kvapil st.  

 Ocenění – Osobnost Litovle: Dne 29. října 2014 bylo u příležitosti výročí vzniku 

republiky na podzimním koncertě v kapli sv. Jiří uděleno ocenění Osobnost Litovle šesti 

občanům Litovle. Mezi ně patřil také rodák pan Vratislav Spurný, který byl oceněn za 

dlouholetou činnost starosty sboru dobrovolných hasičů a předsedy Osadního výboru 

Myslechovice. Narodil se 30. července 1932 do zemědělské rodiny a oboru svých předků 

zůstal věrný. Celý život pracoval v zemědělském družstvu v Myslechovicích, resp. 

Haňovicích. V rodných Myslechovicích se pan Spurný vždy hodně angažoval ve 

společenském i kulturním životě. Mnoho let působí ve sboru dobrovolných hasičů. Dlouhá 

léta v něm zastával funkci předsedy, později starosty, nyní je členem výboru na pozici 

čestného starosty. Spolu s dalšími hasiči a muži z obce se v minulosti podílel na výstavbě 

kulturního domu, prodejny smíšeného zboží, hasičské zbojnice, na opravě kaple aj. Mnoho 

let působil také v osadním výboru, posléze i na pozici předsedy. Nyní již předal všechny 

funkce svým nástupcům a on sám zaslouženě odpočívá a užívá si života.                          

Informace zpracovala paní Hana Tomanová, kronikářka obce 

 

UNČOVICE 

 K 31. 12 2014 žilo v obci 403 obyvatel, jejich průměrný věk byl 41,83 roku, z toho 175 

žen (48,41), 167 mužů (47,57), 28 dívek (7,18) a 33 chlapců (7,24). V roce 2014 zemřeli 4 

občané a 4 děti se narodily.  Nejstarší občankou je paní Marie Zemenová, která oslavila 

99. narozeniny.  

 Největší investiční akcí byla rekonstrukce terasy kolem sokolovny. Na podzim 

v měsíci září se začala budovat nová kanalizace v části Na Rybníku. 

 Místní Sokol Unčovice se i nadále věnuje sportovním akcím (turnaje ve volejbale, 

nohejbale, kopané a tenise). Nově vznikl Spolek přátel kultury, který zajistil koncertní a 

divadelní vystoupení a ke konci roku zorganizoval první rozsvěcení vánočního stromku ve 

spolupráci s místní školkou. Takto velmi stručně charakterizoval rok 2014 v obci předseda 

OV Ing. Remeš. 
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NASOBŮRKY 

 V obci k 31. 12. 2014 žilo 443 obyvatel, jejichž průměrný věk byl 43,68 roku, z toho 

208 mužů (49,88), 196 žen (44,43), 17 dívek (7,71) a 22 chlapců (6,18). Významnou 

investiční akcí je dekontaminace skládky v Nasobůrkách (více v kapitole O Litovli…), dále 

byla provedena nová fasáda na objektu hasičské zbrojnice. 

 Ze společenských a kulturních akcí: ples SDH Nasobůrky (leden), ples Charity Litovel 

a Římskokatolické farnosti Litovel (únor), noční hasičská soutěž (září), Mezinárodní výstava 

králíků a drobného zvířectva (září), rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka 

(prosinec). I takto může vypadat život obce v roce 2014 podle zprávy předsedy OV 

Nasobůrky pana Radka Ošťádala. 

 

CHUDOBÍN 

 V obci žilo k 31. 12. 2014 234 obyvatel, jejichž průměrný věk byl 40,51 roku, z toho 97 

žen (47,71) a 104 mužů (44,46), 16 dívek (7,69) a 17 chlapců (6,18). Osadní výbor pracoval 

ve složení Michal Dračka – předseda; Kamila Pajonková, Radek Šperlich, Ing. Stanislav 

Svítek, René Baroch a Vlastimil Nedoma – členové.  

 V červnu byla zahájena generální rekonstrukce plynárenské sítě v obci – hlavního 

řadu i domovních přípojek. Provedla ji firma PLYNOMONT a.s. Olomouc a akce byla 

dokončena v měsíci říjnu.  8. srpna započaly práce na zbudování gravitační kanalizace 

na splaškovou vodu v trati Chudobín – Sobáčov, kde bude kanalizace vyústěna do 

čističky odpadních vod. Investiční akci provádí firma H – REKULTIVACE a.s.  Chomutov. 

Hlavní průtah obcí byl dokončen do závěru roku, potrubí do vedlejších ulic bude 

dokončeno do července 2015.  

 Ze společensko-sportovních akcí v obci byly významné: soutěž v malé kopané 

PORAZ CUP, kterou uspořádalo občanské sdružení Přátelé Chudobína (13. 6.); koncert 

pěveckého sboru Carmen z Mohelnice ve všech třech místních kostelích (15. 6.); oslavy 

300. výročí vysvěcení kostela sv. Františka z Assisi (13. 9.); tradiční akce pro děti i dospělé 

„BOBŘÍK ODVAHY“ v oblasti vodárenské stanice na Pardusce za účasti kolem 500 osob 

(31. 10.); rozsvícení vánočního stromečku, které uspořádali „hospodští štamgasti“ za účasti 

sv. Mikuláše, andělů i čertů (30. 11.); ve sboru Církve československé-husitské zazpívali 

příležitostní zpěváci z obce i okolí vánoční písně na půlnoční mši (24. 12.) a také tradiční 

akce „Po stopách loupežníka Parduse“, kterou zorganizoval i moderoval člen OV Radek 

Šperlich (26. 12.). 

 Z investičních akcí v obci: Rada města Litovel schválila na svém zasedání 19. 6. 

nabídku na zakoupení a postavení montovaného objektu na hřišti, na místě shořelé chaty. 

Z rozpočtu města bylo na tuto akci vyčleněno 1,5 milionu korun a k realizaci dojde v roce 

2015. Vzhledem k sesuvům části kameniva z břehů obecního rybníka byly v měsíci srpnu 

sesuté úseky znovu vyzděny. Obecní rybník je ovšem i nadále prázdný, podobně jako 

rybník zámecký, který je ze dvou třetin již zavezen zeminou. V měsíci říjnu byla nákladem 
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350 000 Kč opravena a znovu nabarvena fasáda na průčelí sboru Církve československé-

husitské.                                                       

Zprávu zpracoval Vlastimil Nedoma, člen OV. 

   VÍSKA 

 K 31. 12. 2014 žilo v obci 95 obyvatel, jejichž průměrný věk byl 48,71 roku, z toho 44 

žen (54,07), 42 mužů (52), 4 dívky (6) a 5 chlapců (8), 1 občan se odstěhoval, 1 přistěhoval.  

 Investiční akce: v červenci začala stavba tlakové kanalizace, která by měla být 

hotova v červnu 2015. U každého domu bude jímka, kterou po naplnění vyprázdní 

čerpadlo do hlavního řadu, který je napojen na čističku odpadních vod v Litovli. 

 Kulturní, společenské a sportovní akce: 1. 2. – tradiční Sósedské hasičské bál 

s hudbou Modrá Rosa – pořadatel SDH; 13. 6. – Rockfest Víska – každoroční setkání 2 

místních a dvou pražských skupin – vystoupily Shooters a Shaker C za místní a Faust a Exfiles 

z Prahy – pořadatel SDH Víska; 21. 6. Sraz Vísek v obci Beckovská Víska – část obce 

Kočovce, Slovensko (setkání Vísek pořádané Sdružením Vísek na Slovensku); 5. 7. - 10. 

ročník závodů hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“ – vítěz Měrotín, Víska skončila 

na 6. místě. Zúčastnilo se 8 družstev – Víska, Chořelice, Ješov, Savín, Nasobůrky, Měrotín, 

Červenka a Horní Rybníky;  5. 12. 2014 proběhly volby nového osadního výboru. Nový 

osadní výbor byl zvolen takto: Ladislav Havlíček, Radomír Krumnikl, Michal Zlámal, Lubomír 

Zedník a Jiří Knésl. Předsedou byl zvolen Michal Zlámal. Ing. Radomír Havlíček byl opět 

zvolen v říjnových volbách do Zastupitelstva města Litovle;  27. 12. – 6. ročník koštu 

slivovice. Posledních několik let je pořádán pro místní košt slivovice, vždy v závěru roku. V 6. 

ročníku skončily na 1. místě tři vzorky se stejným počtem bodů – pánové  Nantl, Petr Látal a 

Ladislav Havlíček. Na 2. místě skončil pan Uvízl a na 3. místě pan Lubomír Zedník. 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 12 vzorků. 

 Zpráva ze setkání Vísek: „Dne 21. června 2014 proběhlo v Beckovské Vísce, část 

obce Kočovce, Slovensko, setkání Vísek pořádané Sdružením Vísek na Slovensku. Víska u 

Litovle se díky podpoře města Litovel této akce zúčastnila. Na setkání se sjelo 17 obcí, jak 

ze Slovenska, tak z České republiky. Setkání začalo průvodem všech obcí, kdy za naši 

obec jsme nesli i znak města Litovle. Za naši obec podpořilo setkání 24 občanů. Setkání 

probíhalo v areálu základní a mateřské školy, kde bylo veškeré zázemí pro účastníky. 

Zároveň byly připraveny nejrůznější soutěže a utkání. Za naši Vísku jsme měli dva 

reprezentanty ve stolním tenise.  

 Ve dvanáct hodin proběhlo „setkání štatutárov“, vedené starostou pořádající obce 

Ing. Jánem Tupým. Starostové a starostky jednotlivých obcí si navzájem předali dárky a 

upomínkové předměty. Předseda OV Víska Michal Zlámal předal dárky za Vísku u Litovle. 

Na všech bylo uvedeno logo města Litovel. Za tyto hodnotné upomínkové předměty, 

které nám město Litovel poskytlo, děkujeme. S přátelskými pozdravy od představitelů 

Litovle jsme je předali starostovi pořádající Vísky Ing. Jánu Tupému, starostovi Ladomierské 

Viesky Vladimíru Baranovi a starostce obce Považany Mgr. Evě Ninisové, ve které se 
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setkání bude konat v příštím roce. Všem starostům zúčastněných obcí byly předány 

dárková balení piva Litovel.                                        

Za OV Víska Michal Zlámal, předseda. 

CHOŘELICE 

  Obec měla k 31. 12. 2014 celkem 310 obyvatel, z toho 143 mužů, 167 žen. Z toho 

děti do 15 let 59, z toho 28 chlapců a 31 dívek. V roce 2014 se v obci Chořelice staly 

následující události: byla dokončena výstavba přístřešku s pódiem v areálu za zbrojnicí;  

zahájena postupná údržba a obnova zeleně v parku na návsi a v ulici Otočnice (firma 

Unisad Králová); proběhla komplexní rekonstrukce oplocení hřiště na malou kopanou, 

oprava – zpevnění přístřešku na hřišti a výstavba přístřešku u buňky v areálu za zbrojnicí. 

 OV požádal o změnu dopravního značení v obci – na obytnou zónu a o změnu 

dopravního značení na křižovatce u Hejlů – značka Stůj, dej přednost v jízdě a vyznačení 

hranice křižovatky na vozovce – zatím nedořešeno. Osadní výbor Chořelice v roce 2014 

mj. řešil: přípravu voleb do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014, komunálních a 

senátních voleb 10. a 11. 10. 2014 a 17. a 18. 10. 2014; soužití občanů na bytovce; rozbité 

sklo na autobusové čekárně; stížnost na hluk a nepořádek na hřišti u bytovky (pod 

přístřeškem); opravu stojanu na kola u bytovky; povolení kácení smrků v Otočnici; 

nepovolené zábory veřejného prostranství. 

 OV řešil sousedské vztahy občanů – stížnosti občanů a žádosti občanů: výstavba 

domu; průjezd přes obecní pozemky; zajišťování inventur (majetku obce); nepovolená 

výsadba na obecním pozemku; příprava a zajištění voleb do OV. 

 Po celé období dle požadavku OV Technické služby prováděly běžnou údržbu 

komunikací, vzorně se staraly o sečení zelených ploch, údržbu veřejného osvětlení a další 

drobné akce, za což patří poděkování jejich pracovníkům. 

  Chořelice jsou bohužel obcí, které nemají obchod, hospodu ani společenský sál, 

přesto v posledním období zde došlo k dosud největšímu rozvoji spolkového života. Místní 

hasiči pořádají pravidelná páteční „sousedská posezení pod pergolou“ v hasičské 

zbrojnici, tradici již získal „Country večer“ v červnu (14. 6.), Rockotéka v červenci (25. 7.), 

Svatováclavský lampionový průvod v září (26. 9.), „Obecní zabíjačka“ v listopadu (15. 11.), 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (12. 12.) a Košt slivovice v prosinci (27. 12.). 

 Co se týká hasičského sportu, poprvé se uskutečnil v obci Hasičský den (13. 9.). Po 

družstvu mužů a veteránů se pravidelně věnují hasičskému sportu i dvě družstva dětí – 

mladší a starší žáci a od tohoto roku i družstvo žen pod vedením zkušených a obětavých 

hasičů.  Družstvo mužů se účastnilo okrskové soutěže v Mladči a nočního útoku 

v Nasobůrkách. Družstvo veteránů se účastnilo šesti soutěží: 17. 5. v Luké (5. místo), 28. 6. 

Ješov (2. místo), 5. 7. Víska (3. místo), 16. 8. Měrotín (5. místo), 23. 8. Savín (2. místo), 13. 9. 

Chořelice (2. místo). 

 Mladší a starší družstvo dětí tvoří celkem 16 dětí z Chořelic a Litovle a zúčastnily se 

následujících soutěží: 17. 5. Luká – obě kategorie získaly 4. místo; 21. 6.  Červenka – mladší 

4. místo, starší 3. místo; 28. 6. Ješov – obě kategorie 4. místa; 16. 8. Měrotín – mladší 5. místo; 
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13. 9. Chořelice – mladší 3. místo, starší 2. místo. V květnu získal sbor novou (repasovanou) 

stříkačku PS 12, která u sboru slouží jako zásahový stroj a zároveň slouží k hasičskému sportu 

pro družstva dětí a žen.  

 Místní fotbalisté řadu let hrají 1. ligu Okresní ligy malého fotbalu a 2. srpna uspořádali 

turnaj v malé kopané. V soutěžním ročníku 2013/2014 skončilo mužstvo malé kopané 

Hruška Chořelice až na 10. místě, kdy se před sestupem do 2. ligy zachránilo až 

v závěrečných kolech se ziskem 24 bodů (26 zápasů, 9 vítězství, 6 remíz, 11 porážek, skóre 

72:77). Po podzimní části ročníku 2014/2015 mužstvo přezimuje na velmi pěkném 5. místě 

se ziskem 15 bodů z 13 zápasů. 

 Myslivci v červnu, Měsíci myslivosti pořádali v obci dětský den s karnevalem (21. 6.) 

a na jaře ve dnech 4. a 5. 4. ve spolupráci s osadním výborem sběr odpadků v obci a 

celé honitbě od Litovle po nákelskou pískovnu. Osadní výbor se snaží veškerou tuto činnost 

podporovat. 

Zprávu zpracoval Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV Chořelice. 

SAVÍN 

 K 31. 12. 2014 žije v obci 137 obyvatel (jejich průměrný věk je 41,31 let), 56 žen (47) a 

62 mužů (46,45), 8 dívek (8) a 11 chlapců (7,55).  V průběhu roku se narodil jeden občan a 

zemřeli dva. 

  Hybatelem kulturního a společenského dění byl dále SDH, který výrazně pokročil ve 

zvelebování svého areálu u hasičské nádrže, a jako každý rok uspořádalo tradiční akce 

(stavění a následně kácení máje, dětský den, hasičskou soutěž mužů, žen a veteránů, 

zábavy na Pindě, hasičský ples a další akce). O vánočních svátcích se poprvé uskutečnilo 

v parku na návsi u kapličky rozsvěcování vánočního stromu s punčem a dalším 

občerstvením. 

  V tomto roce se uskutečnila i veřejná schůze OV poprvé s kulturním programem. 

Účinkoval pěvecký soubor Koledníci z Chudobína pod vedením sbormistra Vlastimila 

Nedomy a s přednáškou o historii obce vystoupil Ing. Miroslav Lampar, který prezentoval 

dosavadní výsledek své badatelské práce. 

  Z investičních akcí byla zrealizována první etapa rekonstrukce chodníků. Byl zvolen 

nový osadní výbor, který se výrazně omladil nástupem tří mladých členů, jelikož jeden ze 

stávajících a dlouhodobých členů zemřel v předposledním roce uplynulého volebního 

období a dva již znovu nekandidovali. OV pracuje ve složení: Vladimír Lakomý – předseda; 

Ladislav Šmoldas, František Hlavinka, Zdeněk Smrček a Alois Ajgl – členové.   

Zprávu podal pan Vladimír Lakomý, předseda OV. 
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ROZVADOVICE  
 

 K 31. 12. 2014 žilo v obci 217 obyvatel, jejichž průměrný věk 37,43 roku. Z toho bylo 

90 žen (45,8), 80 mužů (45,81), 31 dívek (7,29) a 16 chlapců (6,88).   

  

 Kulturní činnost v obci zajišťují pouze dobrovolní hasiči ve spolupráci s osadním 

výborem tradičním pečením ryb 1. května, dětským dnem a vánoční besídkou s 

mikulášskou nadílkou. Poslední prázdninový víkend pořádá myslivecké sdružení sportovní a 

zábavné odpoledne pro děti s lampionovým průvodem ukončeným ohňostrojem a 

následným večerním posezením pro dospělé. 

Z investičních akcí se provedla výměna dřevěného odpočívadla na cyklostezce 

Rozvadovice – Šargoun. Začala výstavba tlakové kanalizace. Takto stručně popisuje dění 

v obci za rok 2014 pan Jiří Skřepský, předseda OV Rozvadovice. 

 

17. MIKROREGION LITOVELSKO  

  Mikroregion Litovelsko je dobrovolný svazek 21 obcí:  Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 

Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, 

Vilémov.  Rada mikroregionu: předseda: Ing. Zdeněk 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; www.mikroregionlitovelsko.cz    

Manažerkou je paní Eva Vaňková, pracovnice MěÚ Litovel.  

 

Kalendář událostí roku 2014:  

1. 1. – článek v Litovelských novinách „Natáčejí se propagační filmy zachycující atraktivity 

Litovelska“;   

29. 1. – podána žádost o dotaci na MMR ČR. Název akce: Žijeme v Evropě;  

30. 1. – XIII. ples Mikroregionu Litovelsko;   

1. 4. – Rada mikroregionu;  

1. 4. – spuštění zkušebního provozu nových webových stránek mikroregionu;  

12. 4. – zahájení turistické sezóny na Lesánkově cyklotrase;  

23. - 26. 4. – účast na veletrhu Urbis invest v Brně;  

1. 5. – uvedení v publikaci: Země strhujících příběhů - Kouzelná místa s vůni vody;  

6. - 7. 5. – seminář pro zastupitele - vodní dílo Gabčíkovo, Budapešť;  

13. 6. – setkání mikroregionů v Sobáčově;  

14. 6. – pokřtění dvou cyklomap hejtmanem Ok Ing. Jiřím Rozbořilem;   

 

 

mailto:mikroregion@mestolitovel.cz
http://www.mikroregionlitovelsko.cz/
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18. 6. – Rada mikroregionu a valná hromada v Bílsku;   

18. 6. – schválena Aktualizace strategického plánu Mikroregionu Litovelsko na  léta  2014 – 

2020, přijetí dotací z MMR ČR a OK a představení „Mikroregionky“  - hymny Mikroregionu 

Litovelsko;  

19. 6. – společenská akce v Senici na Hané;  

30. 6. – společenská akce v Příkazích.   

5. 7. – Den obce Příkazy;  

30. 7. – Společenská akce v Haňovicích;  

31. 7. – Rada mikroregionu;  

1. 8. – vystoupení dechové hudby „Mistříňanka“ na hodech v Července;  

16. 8. – „Holóbkova mozeka“ v Luké;   

22. 8. – oprava komunikace ve Vilémově;   

23. 8. – Balony nad hradem Bouzov;   

24. 8. – Kulturní akce v Seničce;  28. 8. - Hody v Seničce;  

1. 9. – článek v Litovelských novinách 9/2015 – „Mikroregion Litovelsko má svoji hymnu“;  

2. 9. – Mikroregion Litovelsko si zřídil domovské stránky na YouTube;  

8. 9. – TV Morava uvedla DVD – „Litovelsko - hanácké ráj“;   

8. 9. – po připomínkách dohotovena Studie cyklodopravy na Litovelsku;   

9. 9. – křtiny DVD „Litovelsko - hanácké ráj“ a „Vydejte se za příběhy“ v TIC Litovel a jejich 

vydání;  

13. 9. – Rádio Haná uvedlo reklamu na spot „Litovelsko -  hanácké ráj“;   

19. 9. – dokončena cykloodpočívka u Domu přírody na Šargouně;  

19. 9. – oprava střechy v Měrotíně;  

24. 9. – příprava propagačního letáku „Studánky Mikroregionu Litovelsko“;  

24. 9. – Olomoucký deník uvedl článek „Už jste slyšeli hanáckou hymnu?“;  

25. 9. – návštěva v Mikroregionu Odersko - Jeseník nad Odrou, Vražné, Odry a Kunín; 

28. 9. – vystoupení skupiny Maxim Turbulenc na Svatováclavských hodech v Ješově. 

1. 10. – článek v Litovelských novinách 10/2015 –„ Osobité hody v Seničce“;   

6. 10. – vydána propagační skládačka „Studánky a prameny Mikroregionu Litovelsko“;  

7. 10. – valná hromada v Sobáčově;  

14. 11. – příprava pěších tras Parduska a Rampach;  

30. 11. – akce „Advent v Bílé Lhotě“;   

1. 12. – v Litovelských novinách 12/2015 vyšel článek z publikace – „ Studánky a prameny 

Litovelska“  - „Bezedná studánka“;  

2. 12. – vydán textilní kalendář „Litovelsko - hanácké ráj“;  

3. 12. – valná hromada v Litovli;  

4. 12. – Adventní vystoupení v Loučce;  

20. 12. – vystoupení imitátora a kouzelníka;  

20. 12. – propojení webových stránek mikroregionu s mapami. Na společenské akce a 

opravy památek byla vždy vydána shodná částka 11 000 Kč. 
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18. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o.  

 VHS Čerlinka zde působí od 19. 11. 1992 a jejím statutárním orgánem je Ing. Zdeněk 

Potužák, prokuristkou Ing. Helena Stoupová. Dozorčí rada pracovala ve složení: Mgr. 

Blahoslav Papajk, předseda; Marcela Berger Smrčková, místopředseda; Iveta Janků, Ing. 

Libor Zajíček a Ing. Jiří Ruprecht – členové. K žádným personálním změnám během roku 

2014 nedošlo, počet zaměstnanců je stále 27 z toho 7 THP pracovníků a 4 na dohodu o 

pracovní činnosti. 

 VHS tvoří spojení měst Litovel a Uničov a obcí Červenka, Mladeč, Pňovice, Žerotín, 

Strukov, Hnojice, Medlov, Haňovice a Vilémov. Sídlo je v Litovli na ulici Cholinské 1120, 

provozy ČOV Litovel – Pavlínka, Červenka, Mladeč, Medlov a Vilémov. Předmětem 

podnikání je provozování vodovodů a kanalizací a provozování staveb, jejich změn a 

odstraňování. Za ovládací osobu je považováno Město Litovel, které pro valnou hromadu 

disponuje 500 hlasy ze 780 a je vlastníkem infrastrukturního majetku. 

 Nejdůležitější událostí pro společnost byl v roce 2014 podpis směnné smlouvy s VHS 

Olomouc, a.s., napravující historické majetkové nesrovnalosti když byl směněn úsek 

přívodního řadu v obci Březové za koncovou část rozvodné sítě v obci Střeň a měrný 

objekt v obci Březové. Proto plánovaný zisk 1 790 000 Kč byl díky této směně majetku s VHS 

Olomouc a.s. překročen o 156 % na 4 495 124 Kč a obrat se meziročně zvýšil na 64 799 178 

Kč a náklady se zvýšily o 3,3 %. 

  Vodné a stočné tvoří 87 % z celkového zisku 4 591 000 Kč, čímž byl plán 

splněn na 106,7 %. Celková aktiva společnosti se zvýšila o 7 milionů korun a zůstatková 

hodnota k 31. 12. 2014 je tak 59 566 000 Kč a aktiva jsou z 88 % kryta vlastním kapitálem.  

Ceny v roce 2014 byly na této výši: vodné 24,74 Kč (s DPH 28,45 Kč), stočné 23,49 Kč (s 

DPH 27,01 Kč), celkem 48,23 Kč (s DPH 55,46 Kč).  Celkové zvýšení tržeb na vodném činilo 

0,72 %. Podíl na odběru prodané vody mělo ze 40 % obyvatelstvo, 60 % tvořili ostatní 

odběratelé.  

 K opravám za rok 2014 patřila oprava vodovodní přípojky v Sobáčově, veřejné části 

kanalizační přípojky ve Třech Dvorech a v Litovli v ulici Žerotínova. Došlo také k výměně 

oken na ČOV Litovel – Pavlínka. K investicím náleží zdvojení přivaděče pro obec Červenka 

a zásobovací řad v Březovém (178 000 Kč na provozním majetku) a 407 000 Kč (na 

infrastrukturním majetku). Provedena byla i výměna 528 kusů vodoměrů.   

 Na rok 2015 je plánován zisk 1,6 milionu Kč. Náklady na nákup vody od Moravské 

vodárenské se plánuje vydat 12,2 milionu korun, na opravy a údržbu 11 milionů, za 

nájemné obcím 11,8 milionu a na mzdové náklady 8 milionů korun. Náklady by se měly 

zvýšit o 3,1 % a tržba o 2,1 %.                  

Výroční zprávu společnosti zpracovala paní Hana Holínková. 
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19. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST 

 Předsedou představenstva je i nadále Ing. Jan Fiala. Po dvacetiletém úsilí 

společnost dobudovala moderní teplárenskou soustavu v městě Litovel. Kotelny Vítězná i 

Uničovská jsou vybaveny plynovými kotli a kogeneračními jednotkami pro kombinovanou 

výrobu tepla a elektřiny. Všechny tepelné rozvody jsou vyměněny za předizolovaná 

potrubí.  

  Odběrná místa jsou vybavena domovními předávacími stanicemi tepla, které 

přesně měří a regulují dodávky tepla. S jedinou výjimkou jsou všechny bytové domy ve 

městě buď částečně či kompletně zatepleny.  Zateplení a regulace se pozitivně projevuje 

na měrných spotřebách obytných domů, kde průměrná spotřeba tepla na otop a ohřev 

teplé vody činí 0,35 GJ na 1 m2 obytné plochy.  Výrazně se snížily ztráty tepla a zvýšila se 

účinnost výroby. 

  V personálním obsazení společnosti nedošlo k žádným změnám. V roce 2014 začal 

platit nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Těmto zákonům se 

musely přizpůsobit stanovy společnosti a zároveň bylo nutno změnit akcie společnosti 

z listinných na zaknihované. Z hlediska ekonomického došlo ve společnosti ke stabilizaci.                                                              

Zprávu zpracoval Ing. Jan Fiala, předseda představenstva. 

 

20. TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL 

 TS Litovel i nadále vede jako ředitel Ing. Karel Zmund. Celkový hospodářský 

výsledek příspěvkové organizace + 945 190 Kč je tvořen mírným ziskem 25 992 Kč v hlavní 

činnosti a ziskem 919 198 Kč ve vedlejší (doplňkové) činnosti, což je v souladu se zásadami 

tvorby zisku v hlavní a vedlejší činnosti příspěvkových organizací (v hl. činnosti je základem 

čerpání příspěvku od zřizovatele, ve vedlejší činnosti důraz na vyšší zisk). Celkový kladný HV 

za období 1–12/2014 za organizaci celkem je o 112 175 Kč nižší proti roku 2013 z důvodu 

meziročního snížení zisku ve vedlejší činnosti o 265 456 Kč, které ovlivnil hospodářský 

výsledek v lesích v souladu s LHP na rok 2014. 

 Na celkovém kladném hospodářském výsledku ve vedlejší činnosti se nejvíce podílí 

středisko lesů ziskem 439,4 tis. Kč, dále středisko dopravy s 308,8 tis. Kč a středisko veřejné 

zeleně s 136,8 tis. Kč. Zisk ve vedlejší činnosti na středisku veřejného osvětlení 116,8 tis. Kč 

byl proti roku 2013 o cca 21 tis. Kč vyšší a proti roku 2012 dokonce o 59,6 tis. Kč využíváním 

montážní plošiny a práce elektrikáře pro cizí organizace. 

 Celkový kladný hospodářský výsledek a pozitivní poměrně vysoký zisk ve vedlejší 

činnosti je výsledkem organizace činnosti TS Litovel se snahou o využití kapacit pro 

zajišťování zakázek pro třetí osoby. Výnosy organizace v hlavní činnosti celkem jsou 

tvořeny tržbami za vlastní výkony a ostatními tržbami (celkem 1 031 169 Kč v součtu za rok). 

Podstatnou část výnosů v hlavní činnosti tvoří příspěvek na činnost od zřizovatele, který byl 

stanoven pro rok 2014 původně ve výši 17 800 000 Kč. Po vrácení částky 110 538 Kč na 

účet zřizovatele z úspory energií v roce 2014 (dle zásad pro hodnocení závazných 

ukazatelů stanovených radou města) byl příspěvek na činnost upraven na konečnou výši 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 138 

17 689 462 Kč. Uvedené výnosy celkem pokryly náklady v hlavní činnosti ve výši 18 823 305 

Kč s mírným ziskem 25 992 Kč. Výsledkem hospodaření organizace je zisk celkem + 945 190 

Kč. 

     Plnění hlavního účelu – údržba komunikací: V roce 2014 TS Litovel zajišťovaly a 

prováděly údržbu místních komunikací města Litovle a jeho místních částí, vyplývající ze 

zřizovací listiny a Dohody o plnění hlavního účelu činnosti. Údržba místních komunikací 

(MK) – silnic a chodníků – se dá rozdělit do dvou hlavních oblastí: 1. údržba MK zajišťující 

sjízdnost a schůdnost v zimním období, v měsících listopad – březen podle vydané interní 

směrnice aktualizované pro dané zimní období. Tato zimní údržba MK je prováděna 

vlastními pracovníky a mechanismy TS a jen v malé míře dle potřeb dodavatelsky ve 

vybraných obcích. Při této činnosti bylo v roce 2014 spotřebováno 18,5 tuny soli a přibližně 

19 tun inertu. Díky klimatickým podmínkám a také z důvodů ekologických, kdy se více 

používá inert (drobné drcené kamenivo), byla spotřeba soli velmi nízká v porovnání 

s minulým obdobím.  2. oblastí údržby místních komunikací v rámci činnosti TS jsou opravy 

a menší rekonstrukce povrchů silnic a chodníků a čištění povrchů MK.  Po zimním období 

byla prováděna oprava asfaltových povrchů a výtluků dodavatelsky firmami SEKNE 

Olomouc, NVB Line, KSB a ASA Prostějov. V Litovli to bylo v ulicích: Palackého, Čihadlo, 

Pavlínka, Šargounská, Družstevní, Boženy Němcové, ke koupališti, v místních částech 

v obcích Savín, Unčovice u ZD, Myslechovice, Nová Ves, Nasobůrky. Kromě toho se v létě 

realizovala oprava spár a prasklin v asfaltovém krytu vytěsněním speciální pružnou 

asfaltovou směsí (v Litovli ul. Palackého, Příčná, Čihadlo – Studentů, Kollárova, B. 

Němcové a sídliště Vítězná) v celkové délce cca 3 000 běžných metrů. Částka za všechny 

tyto dodavatelské opravy MK celkem činila 440 387 Kč. Vlastními silami byly také zajištěny 

opravy drobných výtluků systémem studených asfaltových směsí a vysprávky 

nezpevněných komunikací srovnáním drceným kamenivem.  V průběhu roku 2014 byl 

proti minulému roku kladen větší důraz na čištění kanalizačních jímek s koši na místních 

komunikacích, a to 2–4 krát ročně.  Dle exponovaných míst a v souladu se zákonem o 

ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) byla prováděna deratizace kanalizací a 

travnatých ploch, hlavně na sídlištích města, firmou Marek (částka 38 666 Kč).  

 Činnost na úseku údržby veřejného osvětlení (VO) spočívá v zajištění 

bezproblémového provozu veřejného osvětlení, tzn. údržba a opravy VO jak podle 

harmonogramu a potřeb vyplývajících z revizní zprávy, ale také časté práce spojené 

s okamžitým odstraňováním závad a operativním řešením poruch VO. Častý výskyt poruch 

je způsobený stářím a opotřebením materiálu (svorkovnice, světla), předcházejícím 

poškozením kabelů při stavebních pracích a také v zimním období vlivem změny teplot 

v podloží. Provoz a údržbu VO zajišťovali dva vlastní pracovníci – elektrikáři. 

 Pro zlepšení vánoční světelné výzdoby na náměstí Přemysla Otakara byly 

zakoupeny a nainstalovány 2 světelné převěsy z LED diod přes ulici Boskovicovu a 

Vlašímovu, které esteticky doplnily již před rokem nově instalované obdobné LED převěsy 

přes ulici u Záložny a u lékárny. Kromě výzdoby vánočního stromu v Litovli na náměstí, byla 

letos poprvé zajišťována výzdoba a osvětlení vánočních stromů téměř ve všech 

integrovaných obcích. Náklady v hlavní činnosti na opravy a údržbu VO v Litovli a obcích 

v roce 2014 činily 1 571 142 Kč.   
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 Údržba veřejné zeleně v roce 2014 byla řešena tak, jako v předcházejících letech, 

v pěti cyklech sečení travnatých ploch v katastru města Litovle a jeho místních částí. 

Oproti loňskému roku, kdy produkce travnatého odpadu včetně listí činila 658 tun, došlo 

k navýšení zelené hmoty na 794,5 tun roční produkce díky počasí a dlouhému 

vegetačnímu období. Další neuvedené množství travnaté hmoty bylo mulčováno 

traktorem s cepákem. Je třeba zdůraznit, že likvidace zelené hmoty díky nadstandardním 

vztahům se ZD Unčovice je zatížena pouze náklady na dopravu a ve svém důsledku 

vykazuje nemalé úspory, které je možno využít pro účely v jiné oblasti služeb TS. Pro sezonu 

2015 je již počítáno s likvidací travnatého odpadu v nové městské kompostárně. 

 K údržbě zeleně ve městě a obcích je využíváno během vegetace šest motorových 

sekaček a čtyři pracovníci s ručním křovinořezem. V roce 2014 byla prováděna údržba 

veřejné zeleně také pro cizí subjekty v rámci doplňkové vedlejší činnosti, sečení travnatých 

ploch, štěpkování, frézování pařezů a kácení stromů. Tato doplňková činnost vykázala zisk 

136 832 Kč. 

 Hospodaření v lesích: V lesích města Litovle a lesích společenství obcí se hospodaří 

na celkem 525,99 ha, z čehož 161,92 ha je společenství obcí s podíly:  65 % Město Litovel, 

20 % Bílá Lhota a 15 % Měrotín a zbývajících 364,07 ha jsou lesy Města Litovle. Podle tohoto 

hektarového výměru je sledována bilance příjmů a výdajů. V roce 2014 bylo vytěženo   na 

těchto lesních pozemcích 2 182,64 m3 dřeva proti plánu 2 240 m3. Příjmy tvořily částku 

3 311 411 Kč, výdaje 2 871 955 Kč. Čistý zisk byl 439 455 Kč. Rok 2014 byl pátým rokem, kdy 

byly lesy v nájmu a pronajímatelům, to je Městu Litovel a obcím sdruženým ve společenství 

obcí, bylo vyplaceno nájemné. Z celkového zisku z hospodaření na lesních pozemcích za 

rok 2014 v hodnotě 1 111 455 Kč bylo uhrazeno nájemné Městu Litovel a Společenství obcí 

celkem v hodnotě 672 000 Kč. 

 Doprava: V roce 2014 bylo vozidly organizace ujeto 81 262 km celkem, což je ve 

srovnání s rokem 2013 o 5 964 km více. Na vyšším jízdním výkonu se podílí hlavně ujeté km 

v rámci vedlejší (doplňkové) činnosti. Strojními zařízeními bylo odpracováno 3 333 

motohodin, v minulém roce 3 633. Spotřeba pohonných hmot a mazadel celkem za 

hlavní a vedlejší činnost činila podle účetní uzávěrky v roce 2014 ve finančním vyjádření 

1 409 215 Kč a zaplatilo se o 31 318 Kč méně oproti minulému roku. 

 V hlavní činnosti byly náklady za PHM 1 183 836 Kč, proti nákladům 1 237 436 Kč 

v roce 2013, tj. byly proti minulému roku nižší o 53 600 Kč. Ve vedlejší činnosti náklady na 

PHM činily 225 378 Kč, což je o 22 280 Kč více proti roku 2013. Nárůst spotřeby ve vedlejší 

činnosti souvisí s výše uvedeným nárůstem ujetých km a vyššími výkony vozidel při 

zajišťování požadavků pro třetí osoby (přeprava palivového dříví a sypkých substrátů 

sklápěcími vozidly, většinou univerzálním kontejnerovým vozidlem Avia a vyššími výkony 

montážní plošiny Nissan.) Na středisku doprava byl dosažen zisk ve výši 308 779 Kč, což je o 

14 820 Kč více proti minulému roku. 

 Nakládání s odpady: Technické služby Litovel likvidují odpady ze zeleně města a 

kromě toho i po jarním a podzimním sběru větve od občanů. Tyto větve se zpracovávají 

štěpkováním s následným využitím štěpky pro vlastní potřebu nebo pro třetí osoby. Trávu a 
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listí dál využívá ZD Unčovice na základě uzavřené smlouvy jako zelenou hmotu v rámci 

přihnojování a zkvalitnění zemědělské půdy. 

 Údržba hřbitovů:  V rámci zřizovací listiny mezi městem a TS je zabezpečován běžný 

chod a údržba městských hřbitovů v Litovli a místních částech Rozvadovice, Tři Dvory a 

Chudobín. Centrální městský hřbitov v Litovli je obsluhován stálým pracovníkem, který se 

v rámci správcovství stará o běžný chod hřbitova včetně úklidu prostranství, toalet, 

kolumbária, urnových hájů a odpadkových košů. Dále zde TS zajišťují provozuschopnost 

vodních zdrojů, úklid a vylepšení vzhledu hrobů významných osobností města Litovle. O 

údržbu ostatních hřbitovů v obcích se starají pracovníci TS Litovel podle potřeb a 

požadavků osadních výborů a občanů. V roce 2014 bylo  6x provedeno sečení trávy na 

všech hřbitovech a 2x sestřih a úprava keřů včetně odvozu zeleně a odpadu po úklidu 

hrobů. V  roce 2014 nebyly zaznamenány žádné zásadní negativní připomínky na adresu 

TS jako správce. Kladně lze hodnotit i spolupráci s Oddělením bytového hospodářství MěÚ 

při řešení úkolů a zajišťování potřeb s cílem vylepšování vzhledu hrobových míst a celého 

hřbitova. Z tohoto pohledu se řadí městský hřbitov k těm nejlepším v rámci celkového 

vzhledu a údržby ve srovnání s jinými. Přispěla k tomu i rozsáhlá revitalizace litovelského 

hřbitova realizovaná v roce 2013.  

 Reklamní činnost: V roce 2014 byl v porovnání s rokem předcházejícím nižší počet 

vylepených plakátů o 251 ks a vylepených horizontů o 116 ks. Tržba za tyto služby činila 

116,4 tis. Kč, což je pokles oproti roku 2013 o 17 096 Kč a středisko plakátování bylo ve 

vedlejší činnosti ve ztrátě 24 694 Kč. 

 Koupaliště a sauna: Po zkušebním provozu v roce 2013 bylo městské koupaliště – 

přírodní biotop se zajímavými dětskými herními prvky, v roce 2014 otevřeno od poloviny 

června. Návštěvnost do konce koupací sezóny 8. 9. 2014 byla 9 525 osob. Maximální denní 

návštěvnost byla 20.7., a to 1037 návštěvníků. Náklady na provoz koupaliště představovaly 

pro TS Litovel za rok 2014 v účetnictví pouze výdaje na mzdy, zdravotní a sociální pojištění 

a ostatní sociální náklady 2 pracovníků, které činily 317 904 Kč. V roce 2014 navštívilo 

městskou saunu celkem 2 522 návštěvníků. V porovnání s rokem 2013 je to o 58 

návštěvníků méně. Hygiena a kvalita provozu je průběžně kontrolována KHS Olomouc a 

laboratoří Litolab. Náklady na rozbory vody v roce 2014 byly 15 730 Kč. Výsledkem 

hospodaření na sauně je ztráta ve výši přibližně 228 000 Kč, a to je víc o 25 000 Kč než 

v minulém roce. 

 Ubytovací služby: Ubytovací služby byly i v roce 2014 poskytovány hlavně sociálně 

slabším spoluobčanům, stavebním dělníkům pracujícím v Litovli krátkodobě a v menší míře 

cykloturistům. I v roce 2014 pokračovalo výrazné snížení počtu ubytovaných osob. Celkem 

za období celého roku to bylo 91 ubytovaných osob. Odrazilo se to ve výsledku 

hospodaření, kdy náklady činily 373 200 Kč a výnosy 255 927 Kč a výsledkem je ztráta ve 

výši 117 273 Kč. Problémem se bude zabývat vedení města, zda nehospodárný provoz 

s ohledem na ubývající počet osob v roce 2015 ukončí. 

 Personální oblast: K 31. 12. 2014 byl počet pracovníků TS 31 (4 THP), z toho 30 

v pracovním poměru, 1 na dohodu o činnosti. Během roku byly nástupy – 3x dohoda o 

provedení práce a 5x sezónní práce. 
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21. ODPADY 

 Jsou záležitostí společnosti .A.S.A., odpady Litovel, s.r.o., Cholinská ulice.  Vedoucím 

je pan Radovan Šmíd, který je současně členem pětičlenné dozorčí rady, jednatelem Mgr. 

Zdeněk Navrátil.  Společnost má celkem 7 zaměstnanců (2 + 5). Svozy jsou organizovány 

1x za 2 týdny, pro sídliště pak 2x v týdnu.  Svoz tříděného odpadu: plasty a papír 1x týdně, 

sklo a nápojové kartony 1x měsíčně, kovy 1x za 2 měsíce.  Společnost a město Litovel 

vytvářejí dobré podmínky pro sběr a třídění odpadů. V roce 2014 bylo vytvořeno několik 

nových stanovišť pro nádoby na třídění odpadu, takže nyní je na území města 73 stanovišť. 

Město Litovel obsadilo v tomto roce 3. místo v soutěži Olomouckého kraje ve třídění 

odpadu „O keramickou popelnici“. 

 Množství odpadů na území města Litovel za rok 2014 – mobilní svoz komunálního 

odpadu: směsný komunální odpad 1 818,2593 t; papír a lepenka 117,7955 t; sklo 90,15 t; 

plasty 156,4075 t; biologicky rozložitelný odpad 44,5 t; kovy 1,52 t; oděvy (společnost 

Revenge) 41,761 t. 

 V roce 2014 se třídily do zvláštních nádob tyto odpady: sklo - bílý a zelený kontejner 

1,3 m3; plast - žlutý kontejner 1,1 m3; papír - modrý kontejner 1,1 m3; kov - šedý kontejner 

1,3 m3; elektroodpad – červený 1,5 m3. Nově se rozšířil sběr separovaného odpadu o sběr 

jedlého tuku ztuženého a oleje fritovacího na 8 stanovištích (zelená popelnice). 

 Sběrný dvůr Cholinská ul. Litovel: objemný odpad 446,089 t; nebezpečné odpady 

20,65 t; biologicky rozložitelný odpad 92,23 t; stavební odpad 514,40 t; kovy 1,885 t; dřevo 

38,82 t; jedlý olej a tuk 0,24 t; pneumatiky 13,13 t. 

 V průběhu roku město Litovel a společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. zavedly pro 

občany města novou službu – sběr jedlých olejů a tuků. Nádoby na sběr jsou označeny 

speciální samolepkou a patří do nich použité oleje a tuky z domácnosti (například fritovací 

oleje) a ztužené jedlé tuky. Nepatří do nich technické oleje (převodové, motorové, 

tlumičové) ani maziva a kapaliny. Tuky a oleje je do nádob nutno  vhazovat v zavřených 

PET lahvích. Sběrné nádoby na oleje a tuky byly umístěny na těchto stanovištích: v ulicích 

– Palackého, Dukelské, Studentů a Šafaříkově, na sídlištích – Vítězná, Gemerská, Novosady 

a Karla Sedláka a ve sběrném dvoře na ulici Cholinské.  

 Další novou službou je „odpadové taxi“. Je to placená služba svozu objemného 

odpadu přímo od domu. Občan zaplatí pouze naložení a dopravu do sběrného dvora, 

uložení odpadu je již hrazeno v rámci systému nakládání s odpady ve městě.  Objednávku 

je možno provést telefonicky, e-mailem nebo osobně na TS Litovel na ulici Cholinské a 

dohodnout všechny náležitosti. Odpad je odvážen každou středu od 11 do 14 hodin.  

Sazba za objemný odpad je 100 až 150 Kč, postele, skříně a křesla á 50 Kč, elektroodpad 

(ledničky, mraznice, televizory, počítače, pračky, myčky) je odvážen zdarma. Tato služba 

dispečerského svozu odpadu od občanů platí pouze v uvedený den 1x týdně, v jiný den 

bude účtována zákazníkovi dle tarifu za přepravu uvedeného v ceníku služeb TS Litovel.  
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 My třídíme dobře, jinde mají problémy. Obce hledají nové způsoby, jak motivovat 

domácnosti k třídění odpadů. Zatímco někde fungují slevy a bonusy, jinde zabírají 

namátkové kontroly obsahu popelnic. Ačkoliv takové hlídání působí kontroverzně, je 

relativně jednoduché a technicky nenáročné. Když pracovníci v popelnici uvidí věci, 

které do ní nepatří, tak ji zkrátka nevyvezou. Na největší hříšníky mají nachystány pokuty za 

náhradní svoz a obvykle si je pozvou na radnici za účelem vysvětlení takového chování. 

Má to ale své slabiny – těžko je postihovat obyvatele sídlišť, kde kvůli společným 

kontejnerům není možné určit, od koho netříděný odpad pochází. Jakkoliv se nám 

„košohrab“ příliš nelíbí a působí rozporuplným dojmem, radnice má na takové chování 

právo, když vychází ze zákona o odpadech.  

 Podle tohoto zákona jsou obce povinny shromažďovat odpady utříděné podle 

jednotlivých druhů a kategorií. Prostřednictvím vyhlášek pak mohou upravit systém sběru, 

kdy se povinnost třídění přenáší na občany. Ze stejného zákona navíc vyplývá, že odpad 

se vyhozením do kontejneru nebo popelnice automaticky stává majetkem (!) města. 

Kontrolovat obsah popelnic tak mohou teoreticky i jeho organizace jako městská policie 

nebo Technické služby. Nevím jak vám, ale mně připadá kontrola obsahu popelnic tak 

nějak za hranou. 

  V menších městech se stává fenoménem individuální svoz odpadu. Domácnosti se 

přihlásí, obec jim zaplatí barevné pytle na různé druhy odpadu a dodá čárové kódy, přes 

které je schopna je identifikovat. Pak jim může i slevit na poplatcích za svoz až o polovinu.  

 Máme naději, že k modré, zelené a žluté přibude i hnědá. Do roku 2020 mají 

radnice lidem zajistit možnost třídit bioodpad. Hnědá popelnice bude na biologicky 

rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad či kuchyní, třeba trávu, listí, 

větve či zbytky zeleniny.  Vždyť dosud tvoří rostlinné zbytky třetinu až polovinu objemu 

popelnic na směsný odpad! Kontejnery budou odvětrávané, a když bude horko, budou 

odváženy častěji. Bioodpad bude možné odkládat i ve sběrných dvorech, 

kompostárnách či bioplynových stanicích. Ministerstvo životního prostředí na konci roku 

začalo couvat a pravidla změkčuje: prý bude stačit, když radnice zajistí sběrné místo, kam 

bioodpad mohou občané přinést nebo dovézt.  My jsme maličko předběhli dobu, když 

město zajistilo pro zájemce kompostéry pro kompostování bioodpadu na 400 či 700 litrů na 

základě smlouvy o výpůjčce již v loňském roce a uvažuje se o výstavbě velké 

kompostárny. 

 Na mnohých stanovištích je možno vedle žlutého kontejneru na plasty uvidět menší 

nádobu označenou oranžovou nálepkou a nápisem Nápojové kartony. Do nich patří 

krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. Textil, oděvy a obuv je možno dávat 

do velkých bílých kontejnerů, které jsou nově umístěny na ulici Vítězné, na sídlišti Novosady 

a v Nasobůrkách. 

 Nejen hnědá, ale i šedá! Šedé nádoby budou určeny na kovy a lidé do nich 

mohou házet jak plechovky od nápojů, konzervy a další kovové obaly, tak například i 

dráty či hřebíky. Neměly by tam být ale elektrospotřebiče, na ty máme speciální 

kontejnery. Kontejnery budou upraveny tak, aby znemožnily přístup zlodějům kovů.  
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 Česko 30 % veškerého komunálního odpadu recykluje či kompostuje. Více než 

polovina ale končí na skládkách a jen desetina se spálí ve spalovnách s následným 

energetickým využitím. Moc se nechvalme – naši sousedé – Němci a Rakušané – recyklují 

přes 60 % odpadu, a tak máme co dohánět!             

 

22. KRIMINALITA, PČR, MP, HASIČI  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ 

ODBOR OLOMOUC, OBVODNÍ ODDĚLENÍ LITOVEL, Husova 808 

 Velitelem OO P ČR Litovle je i nadále npor. Ing. Martin Benešl a na základě Zprávy o 

bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO P ČR uvádí následující informace: 

ZJIŠTĚNÁ TRESTNÁ ČINNOST ZA ROK 2014 

  V roce 2014 v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Litovel bylo spácháno 

celkem 404 trestných činů. V porovnání s rokem 2013 bylo zaevidováno o 138 trestných 

činů méně, což je pokles o 25,46 % spáchaných a evidovaných trestných činů.  Z 

uvedeného počtu bylo objasněno 191 trestných činů. V roce 2013 bylo objasněno 229 

trestných činů. Z celkového počtu objasněných věcí v roce 2014 bylo ve195 případech 

konáno zkrácené přípravné řízení (o 12 méně nežli v roce 2013). Celková objasněnost v 

roce 2014 dosáhla 47,28 %, kdy ve srovnání s předchozím rokem 2013 došlo k nárůstu 

objasněnosti o 5,03 % (objasněnost v roce 2013 - 42,25 %). Z pohledu celého územního 

odboru Policie ČR Olomouc, kde bylo zaevidováno celkem 6 057 trestných činů, tvořila 

kriminalita v teritoriu OOP ČR Litovel 6,7 %. 

RIZIKOVÉ A KRIMINOGENNÍ FAKTORY 

 Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností a příčin, které obecně 

označujeme kriminogenními faktory. Mezi tyto faktory lze řadit rozlohu, zalidněnost, 

sociálně-patologické prostředí, recidivu pachatelů trestných činů, nezaměstnanost aj. 

Obvodní oddělení Policie České republiky v Litovli je jedno z typově menších oddělení v 

rámci Územního odboru Olomouc, avšak naproti tomu se pyšní velkou rozlohou. V 

územním obvodu se nachází chatové oblasti u obce Bouzov, Savín a Hynkov, které rovněž 

bývají cílem útoků pachatelů trestné činnosti. Oblast vodního zdroje v Nákle se stává 

rovněž místem častějšího páchání trestné činnosti. Obvodem prochází cca 17 kilometrů 

silnic pro motorová vozidla (silnice 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 
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parkoviště těchto supermarketů nabízejí pachatelům další možnosti páchat trestnou 

činnost. Jejich protiprávní jednání směřuje na volně odložené věci ve vozidlech. V 

neposlední řadě nelze opomenout stále zvyšující se lhostejnost občanů k trestné činnosti 

páchané na veřejnosti, zřejmě často motivované také obavou z následné agresivity 

pachatelů. V centru pozornosti však zůstává město Litovel. Zde je stále evidována více než 

polovina všech spáchaných trestných činů v místní působnosti oddělení. Podle 

uvedeného rozložení se pak odvíjí nápad trestné činnosti. Jedná se 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. V těchto 

obdobích evidují policisté zvýšený nápad trestné činnosti, což není pouze záležitostí 

litovelského teritoria, nýbrž jde o celorepublikový problém. K rizikovým místům patří místa 

odlehlá, jako jsou např. hřbitovy, parkoviště u hřbitovů, místa s malým či žádným pohybem 

lidí. Na druhou stranu nutno také podotknout, že k rizikovým místům patří prostory 

konaných hromadných společenských akcí, kde se zvyšuje riziko páchání kapesních 

krádeží či riziko odcizení volně odložených věcí.  

 Majetková kriminalita představuje u litovelského útvaru 53,21 % veškeré spáchané 

trestné činnosti, přičemž 96 z 215 majetkových trestných činů bylo spácháno v městě 

Litovel a zbývající majetková kriminalita připadá na 64 obcí v působnosti OOP ČR Litovel.  

K nejvíce rizikovým místům patří především chatové oblasti, parkoviště obchodních domů 

a parkoviště v panelové zástavbě. Z daného vyplývá, že občané jsou nejvíce kriminalitou 

postihováni krádežemi prostými jako krádežemi věcí z automobilů, krádežemi motorových 

vozidel, jízdních kol, krádežemi v jiných objektech a dále krádežemi vloupáním zejména 

do rodinných domů, víkendových chat, objektů firem a obchodů. Vzhledem k rozlehlosti 

územního obvodu má na vývoji a složení trestné činnosti vliv především fluktuace a 

anonymita osob. 

PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI 

 Oproti roku 2013 došlo k poklesu celkově zjištěných osob pachatelů trestné činnosti, 

kdy se však snížil i podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminality. V roce 2014 se nezletilí, 

tedy osoby mladší 15 let, dopustily 2 provinění, v roce 2013 bylo evidováno spáchání 

provinění (trestného činu) taktéž ve 2 případech. Počet mladistvých pachatelů se ve 

srovnání s rokem 2013 snížil o 50,00 %, tedy z 2 roku 2013 na 1 roku 2014. Počet trestných 

činů spáchaných ženami se ve srovnání s rokem 2013 zvýšil o 6 skutků, tedy na celkových 

30. 

OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI 

  Dle statistických výstupů bylo zdejším útvarem za rok 2014 evidováno celkem 764 

fyzických a právnických subjektů jako poškozených protiprávním jednáním v rámci 

přestupkového a trestního řízení. Protiprávním jednáním bylo postiženo 16 nezletilých osob, 

13 mladistvých, 534 dospělých a 197 právnických osob. Ve vztahu k domácímu násilí 

policisté zdejšího oddělení v roce 2014 prověřovali 42 událostí s incidenty, které  mají  

znaky domácího násilí, což je nárůst o 14 případů. Ve všech případech byly ohroženými 
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osobami ženy a ve většině případů se prověřovalo násilí fyzické, mnohdy doplněné o 

jednání mající znaky násilí psychického.   

OBLAST VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A PŘESTUPKŮ   

  Město Litovel a jeho okolí žije kulturním životem. Každoročně je 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 společensko škodlivého jednání. Týká se to především akcí:  Hanácké 

Benátky, Litovelský otvírák, Litovelské slavnosti, Bobr Cup a další.   

 Dle vlastního uvážení a rozhodnutí vyhlašovalo vedení OOP ČR Litovel minimálně 

jedenkrát měsíčně preventivně bezpečnostní akce, s názvem dopravně bezpečnostní 

akce „X“ či dopravně bezpečnostní akce “Y“. Spočívaly v silničních kontrolách 

motorových vozidel a v kontrolách řidičů těchto vozidel. Kontroly byly zaměřené na 

technický stav vozidel či na řidiče, zda před jízdnou nepožili alkoholické nápoje a dále na 

snížení počtu dopravních nehod. 

 V roce 2014 uskutečnilo obvodní oddělení P ČR Litovel celkem: 7 vlastních 

bezpečnostních akcí zaměřených na ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti 

(Hanácké Benátky, Moravské Hrady-Bouzov, Bobr Cup 2014, Otvírák pivovar, Free Litovel 

Jízda) a 11 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku bezpečnosti 

silničního provozu.  

 Mimo tyto akce se policisté zdejšího oddělení účastnili bezpečnostních akcí 

vyhlášených Územním odborem Olomouc, příp. Krajským ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje celkem v 16 případech, zejména se podíleli na zabezpečení 

bezpečnostního opatření při návštěvě prezidenta republiky města Litovel, dále voleb do 

Senátu Parlamentu České republiky 2014 a dalších 4 celorepublikových bezpečnostních 

opatření za účelem eliminace páchání trestné činnosti.  

 Kulturně společenské a sportovní 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 při zajišťování výše 

uvedených akcí byla opakovaně i Městská policie Litovel. 

 Při plnění úkolů Policie České republiky byli policisté OO P ČR Litovel nuceni celkem 

v 7 případech využít oprávnění k použití donucovacích prostředků, a to v souladu s 

ustanovením § 53 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Jednalo se vždy o 

hmaty, chvaty údery a kopy, kdy jejich užití bylo řádně vyhodnoceno jako oprávněné, ke 

zranění osob nedošlo.  
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 Při plnění svých úkolů bylo policisty: předvedeno 7 osob, zajištěno 16 osob, zatčeno 

0 osob, zadrženo 5 osob. Do výkonu trestu odnětí svobody byly dodány celkem 2 osoby. 

Na záchytnou stanici bylo předáno 16 podnapilých osob. V rámci své činnosti policisté 

vypátrali 10 hledaných osob a 28 osob omezených na osobní svobodě bylo eskortováno.  

 V průběhu roku 2014 přijala celkem 115 žádostí o doručení zásilek ze strany soudů a 

jiných orgánů státní správy. 

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ 

 V roce 2014 bylo zaevidováno celkem 1 330 přestupků (v roce 2013 bylo 

zaevidováno 949 přestupků), tedy o 381 přestupků více. V blokovém řízení bylo v roce 

2014 řešeno 877 přestupků a uložena celková částka 320 500Kč. V roce 2013 bylo v 

blokovém řízení řešeno celkem 517 přestupků v celkové výši 225 200 Kč.  

KRIMINALITA MLÁDEŽE  

 V roce 2014 byly vyšetřovány 2 nezletilé osoby pro 2 spáchané skutky a dále se 

protiprávního jednání dopustila jedna osoba mladistvá. U mladistvých osob došlo k 

mírnému nárůstu (rok 2013: 1 osoba).  

MIGRACE 

  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, kdy zdejší součást neeviduje v této oblasti 

problémových míst a ani problémy se zahraničními obyvateli zdržujícími se ve služebním 

obvodě. Rovněž v územním obvodu zdejší součásti není evidována tzv. vyloučená lokalita, 

kde by se zdržovali občané ať už jakéhokoliv etnika.  

 V teritoriu územního obvodu Litovel není zaznamenaná výrazná migrace obyvatel. 

Statisticky nevýznamná migrace obyvatel je zapříčiněna zejména výstavbou rodinných 

domů či cestováním za prací.  

DROGOVÁ PROBLEMATIKA 

  V roce 2014 byly v této oblasti trestné činnosti zjištěny 3 případy protiprávního 

jednání, kdy dané události byly kvalifikovány jako podezření ze spáchání trestného činu: 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ve 

srovnání s rokem 2013 je to nárůst o 3 skutky. Při šetření uvedené problematiky zdejší 

obvodní oddělení úzce, stejně jako v roce 2014, spolupracovalo se specialisty ze Služby 

kriminální policie a vyšetřování ÚO Olomouc. Nejvíce ohroženou skupinou v této 

problematice jsou osoby mladistvé a osoby blízké věku mladistvých. 
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EXTREMISMUS – KRIMINALITA S RASOVÝM PODTEXTEM  

 V roce 2014, stejně jako v roce 2013, nebyl zaznamenán trestný čin s extremistickým 

podtextem. Při prověřování skutků majících znaky extremismu či znaky rasové 

nesnášenlivosti spolupracuje OOP ČR Litovel úzce se Službou kriminální policie a 

vyšetřování ÚO Olomouc. Jak bylo uvedeno, v roce 2014 nebylo zjištěno žádné protiprávní 

jednání tohoto charakteru. 

MAJETKOVÁ KRIMINALITA  

 U majetkové trestné činnosti statistika celkem zaznamenala 215 spáchaných skutků. 

Objasněno bylo 37 případů, což činí 17,21 %. Celkem bylo stíháno či vyšetřováno 34 osob, 

z toho 16 recidivistů, 3 ženy a 1 mladistvý. Případů krádeže vloupáním bylo celkem 73, 

objasněno 9 (12,33 %). V porovnání s rokem 2013 je v této oblasti pokles o 82 trestných 

činů, přičemž objasněnost v roce 2013 byla 20,65 %. 

 Majetková kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality zaznamenaným na 

území OOP zdejší součásti. Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů v 

územním obvodu OOP ČR Litovel, se tento druh kriminality vyskytuje v 53,21 %, kdy v roce 

2013 byl poměr majetkové kriminality vzhledem k celkové 68,08 %. 

HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA  

 Celkem bylo zjištěno 32 hospodářských trestných činů, z nichž bylo 24 objasněno 

(75,00 %). Oproti roku 2013 v této oblasti dochází k nárůstu trestné činnosti o celkem 19 

trestných činů. Největší podíl na hospodářské trestné činnosti podvody – 7, objasněno 6 

(85,71 %), úvěrové podvody – 5, objasněno 5 (100,00 %), zpronevěra – 3, objasněno 3 

(100,00 %) a neoprávněné držení platebního prostředku – 3, objasněno 0 (00,00 %). 

NÁSILNÁ KRIMINALITA 

 V porovnání s rokem 2013 došlo v roce 2014 k nepatrnému nárůstu tohoto druhu 

trestné činnosti, a to o jeden skutek, kdy oproti 27 trestným činům zjištěným v roce 2013 

bylo v roce 2014 zaevidováno celkem 28 násilných trestných činů. Rok 2014 byl ukončen s 

celkovou objasněností násilné kriminality 75,00 %.  

DOMÁCÍ NÁSILÍ 

 Policisty zdejšího obvodního oddělení bylo prošetřováno v roce 2014 celkem 42 

incidentů se znaky domácího násilí oproti 28 případům v roce 2013, kdy pouze v 1 případu 

byl využit institut vykázání.  Ve většině případů se jednalo o znaky fyzického násilí, 

kombinované se znaky násilí psychického. 

MRAVNOSTNÍ KRIMINALITA  

 V oblasti mravnostní kriminality byly zaznamenány dvě události, a to podezření ze 

spáchání trestného činu znásilnění a dále pak došlo ke spáchání trestného činu v kategorii 

ostatní pohlavní úchylky, který se podařilo objasnit. 
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OSTATNÍ KRIMINALITA 

  V roce 2014 bylo prověřováno celkem 38 trestných činů statisticky zařazených do 

kriminality ostatní. Z celkového počtu 38 skutků byl v 27 případech zjištěn pachatel, tedy 

trestný čin byl objasněn. Objasněnost v roce 2014 byla 77,05 %. Do tohoto druhu kriminality 

řadíme např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, sprejerství 

aj. Nejvíce zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality byl v roce 2014 trestný čin Maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán v počtu 16 případů se  

100% objasněností. V 9 případech bylo prověřováno výtržnictví a trestná činnost v 

souvislosti s drogovou kriminalitou. Dále do kategorie ostatní kriminality řadíme sprejerství 

(4x) a protiprávní činnost mající následek požár (3x). Ve srovnání s rokem 2013 nutno 

konstatovat, že došlo k poklesu protiprávního jednání řazeného do kategorie trestných 

činů „ostatní kriminalita“.  

ZBÝVAJÍCÍ KRIMINALITA 

  V tomto druhu obecné kriminality kategorie zbývající došlo v souvislosti s rokem 

2013 k jejímu poklesu o 1 skutek. V roce 2014 bylo evidováno celkem 89 trestných činů s 

objasněností 91,01 %, což znamená, že v 81 případech byl policisty zjištěn pachatel. V této 

kategorii je početně nejvíce zastoupené: zanedbání povinné výživy (41 případů) a 

ohrožení pod vlivem návykové látky (22 případů).  

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

 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 ÚO Olomouc, Krajského 

ředitelství policie Olomouckého kraje či v rámci celé republiky vyhlášené Policejním 

prezídiem.  Byly to akce k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zaměřené na 

dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nad rámec 

výše uvedených vyhlášených akcí provedlo zdejší OO P ČR Litovel dalších 18 

preventivních akcí zaměřených na stejnou problematiku.  

 Policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili 

celkem 919 přestupků, z nichž bylo 865 vyřešeno v rámci blokového řízení a 52 přestupků 

bylo oznámeno správnímu orgánu. V blokovém řízení byly jejím přestupcům uloženy 

blokové pokuty v celkové výši 320 500 Kč.  

 Dalším společensky nebezpečným jednáním ze strany účastníků silničního provozu 

je řízení vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. Tento společensky škodlivý jev je možno 

kvalifikovat dvěma způsoby: Ad 1) Policisté OOP ČR Litovel v roce 2014 zpracovávali 

celkem 18 případů řízení pod vlivem alkoholických nápojů, ve všech případech šlo o řidiče 

motorových vozidel. Ad 2) V územním obvodu OOP ČR Litovel bylo zjištěno 22 případů 

jízdy řidičů pod vlivem alkoholických nápojů, kdy tito řidiči byli alkoholickými nápoji 

ovlivněni natolik, že jejich jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu Ohrožení pod 

vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 trestního zákoníku. 
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OBLAST PERSONÁLNÍ  

 Obvodní oddělení Policie České republiky v Litovli je přímo podřízeno vedení 

Územního odboru Olomouc. 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 služebně zařazených na OO PČR Litovel jsou 2 služební 

funkcionáři (vedoucí oddělení a jeho zástupce), 11 policistů je určeno k plnění úkolů v 

rámci trestního řízení (z tohoto počtu je 1 policista členem pracovního týmu Služby 

kriminální policie a vyšetřování územního odboru Olomouc), 7 policistů plní úkoly 

obchůzkové služby v okrscích a 1 policista je do 30. 4. 2015 na základní odborné přípravě v 

Holešově.  

 Dále v průběhu roku 2014 došlo ke změnám ve vedení obvodního oddělení, kdy od 

1. 4. 2014 byl ustanoven na místo vedoucího oddělení npor. Ing. Benešl Martin a od 1. 6. 

2014 byl na místo zástupce vedoucího oddělení ustanoven npor. Bc. Karel Utěšený. V roce 

2014 řady policistů OOP ČR Litovel opustili dva policisté, kdy však ihned byly početní stavy 

doplněny o tři policisty na konečný stav 21 policistů.  

 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 potřebné pro svou policejní činnost. 

Služební příprava spočívající ve střelecké, taktické přípravě a nácvicích použití 

donucovacích prostředků a zbraně probíhala dle interních aktů řízení ve výcvikových 

prostorách objektu Policie ČR v Olomouci na ulici Holické a na střelnici v Olomouci - 

Lazce.  

 Většina policistů zdejšího obvodního oddělení pravidelně přispívá do Nadačního 

fondu policistů a hasičů ČR. Někteří policisté zdejšího oddělení jsou významnými dárci krve 

či krevní plazmy. Vysokoškolského vzdělání, z celkového počtu 21 policistů, dosahuje 5. 

PREVENCE 

 Významnou prioritou OOP ČR Litovel je bezesporu preventivní činnost spočívající v 

předcházení trestné činnosti. 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 v dopravě, akce se zaměřením na kontrolu dodržování zákona č. 

379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a dále akce se 

zaměřením na předcházení páchání majetkové kriminality. Tyto akce 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 dalších akcí se zapojením široké veřejnosti, na kterých prezentují 
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činnost Policie České republiky. Místně příslušní policisté se dle možností účastní veřejných 

zasedání zastupitelstev obcí.  

 Jak k prevenci, tak k odhalování trestné a jiné protiprávní činnosti, je zdejší součástí 

využíván monitorovací kamerový systém Městské policie Litovel. O tento kamerový systém 

má zdejší policie zájem a podporuje jeho další možné rozšiřování.  

ZÁVĚR 

  I přes značnou personální obměnu na zdejším obvodním oddělení, kdy odešli starší 

a profesně zkušení policisté, byl tento rok zakončen s celkovou objasněností 47,28 %, což je 

nejvyšší objasněnost a nejlepší výsledek od roku 2005. Nutno také velice pozitivně kvitovat 

snížený počet trestných činů, který činí oproti předchozímu roku pokles o 138, při celkovém 

počtu 404 trestných činů.  Je to důsledkem časově náročné preventivní činnosti v centru 

města Litovel a v okolí místních supermarketů, kde v minulosti docházelo nejčastěji k 

vloupáním do motorových vozidel a krádežím na osobách.  

 Dále se po mnohaleté snaze vyřešil již dlouhodobě nevyhovující stav budovy 

zdejšího obvodního oddělení. Podařilo se zajistit finanční prostředky na nákup budovy na 

ulici Havlíčkově v majetku města Litovel a v průběhu roku 2016 by mohlo dojít k přesunu 

policistů do nového objektu, který již bude Policii České republiky mnohem lépe 

reprezentovat. 

 

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. Ve městě 

Litovli se na plnění úkolů městské policie podílí 10 strážníků: velitel – Mgr. Lubomír Broza, 

zástupce velitele – Jiří Forst, strážníci – Bc. Zdeněk Medek, Oldřich Příkopa, Radek Coufal, 

František Bartošek, DiS., Ludvík Opletal, Jan Grunt, Ondřej Greguš a Ing. Leoš Rozsypal.  

 Městská policie Litovel působí na území města Litovel. Mimo samotnou Litovel do 

územní působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, 

Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska.  

 V roce 2014 řešili strážníci městské policie celkem 1 866 přestupků, kdy bylo 622 

přestupků řešeno blokovou pokutou v celkové částce 293 600 Kč, 1 053 přestupků bylo 

řešeno domluvou a 191 oznámeno správnímu orgánu.  

 V oblasti veřejného pořádku, kam jsou zařazeny přestupky proti majetku, proti 

občanskému soužití, proti veřejnému pořádku a přestupky v oblasti alkoholu a 

toxikománie, bylo řešeno celkem 616 těchto přestupků.  Z toho bylo 397 řešeno domluvou, 

64 blokovou pokutou v celkové částce 32 900 Kč, 155 přestupků bylo postoupeno k 

projednání správnímu orgánu. Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně 

pobíhajících psů. V uplynulém roce jich bylo odchyceno celkem 32, z toho bylo 11 psů 

umístěno do útulku pro opuštěná zvířata a 21 psů bylo vráceno majitelům.  Dále bylo 
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zadrženo 13 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu, kteří byli předáni k 

vyšetření protiprávního jednání na OOP ČR v Litovli.  

 Ke každodenní činnosti strážníků patří řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. Jde o přestupky, které jsou spáchány neuposlechnutím zákazu, který 

vyplývá z místní úpravy silničního provozu, přestupky cyklistů a chodců. V uplynulém roce 

řešila MP celkem 1024 přestupků:  656 řešeno domluvou, 360 blokovou pokutou v celkové 

částce 83 700 Kč a 8 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.  

  Městská policie Litovel provádí i dohled nad dodržováním nejvyšší povolené 

rychlosti. Při kontrolách se zaměřuje na místa ležící v blízkosti školských zařízení, přechodů 

pro chodce a na místa, kde se vyskytuje větší počet chodců a cyklistů na komunikaci. V 

roce 2014 se uskutečnilo celkem 18 dopravních akcí, při kterých bylo řešeno 226 

překročení nejvyšší povolené rychlosti. 198 přestupků bylo vyřešeno blokovou pokutou v 

celkové částce 177 000 Kč a 28 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.  

  V roce 2014 byla situace v dopravě ztížena rekonstrukcí náměstí Přemysla Otakara. 

Docházelo k neustálým změnám v dopravním značení, objízdných tras a úbytku 

parkovacích míst. Tato omezení měla za následek velkou nervozitu řidičů, která se 

následně promítala do jejich chování při řešení přestupků.  

 Spolupráce s OO  PČR Litovel je hlavně při zajišťování místních záležitostí veřejného 

pořádku, zejména při pátrání po hledaných osobách, při zjišťování totožnosti osob a při 

zajišťování míst trestných činů, dopravních nehod apod. 6. 3. 2014 se MP spolupodílela na 

bezpečnostních opatřeních při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Litovli.  

  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 městská policie angažuje, jsou besedy 

s mládeží na základních školách, které jsou zaměřeny na dopravní problematiku a 

zvyšování právního vědomí, spolupráce s DDM Litovel při cyklistických soutěžích a 

propagace činnosti městské policie při předváděcích akcích.  

V roce 2014 byly provedeny besedy se žáky ZŠ praktické na ulici  Palackého a v MŠ na 

ulici Vítězná. Besed se zúčastnilo celkem 55 dětí. Dále bylo uskutečněno 12 besed pro 

DDM Litovel, které byly zaměřeny na výchovu mladých cyklistů v základních školách a 4 

dopravní soutěže na dopravním hřišti.  

 Další činností je doručování obtížně doručitelných písemností, spolupráce s TS, která 

spočívá v hlášení závad na dopravním značení, sjízdnosti vozovek, poruch veřejného 

osvětlení, zajišťování pořádkové služby při pořádání sportovních a kulturních akcí ve městě 

(Bobr Cup, kulturní akce Hanácké Benátky, Litovelský Otvírák atd.), činnost dle krizového 

plánu při mimořádných událostech.  

 Na městskou policii jsou kladeny stále vyšší a vyšší nároky. Upravují se pravomoci, 

přibývá administrativa, zvyšuje se počet oznámení od občanů, narůstá arogance viníků. 

Naštěstí jsou tu i spokojení občané, kteří se opakovaně na strážníky s důvěrou obrací. Mezi 
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těmito dvěma póly stojí městský strážník, jehož hlavním úkolem je zajistit veřejný pořádek v 

obci.  

 MP si uvědomuje důležitost spolupráce s občany, ale nebude mít nikdy dostatek 

strážníků na to, aby mohla být v jednom okamžiku na všech místech. Zlepšení spolupráce 

a komunikace s občany je směr, kterým se bude v následujícím období ubírat. Vzájemná 

důvěra a spolupráce by měly přinést pomoc při řešení problémů ve městě.  

 Od prosince 2014 používá městská policie nový informační systém, který umožňuje 

strážníkům on-line přístup do evidencí pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Od tohoto 

systému si MP slibuje zkvalitnění práce, zejména zjednodušení administrativy při řešení 

přestupků přímo na místě v terénu. Systém umožňuje i další možnosti jako například 

vytváření mapy kriminality, tedy míst, kde městská policie prováděla zákrok nebo řešila 

protiprávní jednání.  

  Odborná připravenost strážníků je dobrá.  V odborných znalostech a dovednostech 

jsou strážníci pravidelně proškolováni a zdokonalováni tak, aby byli náležitě připraveni na 

výkon svého náročného povolání. Každý strážník musí absolvovat jednou za tři roky 

přezkoušení z právních norem před komisí Ministerstva vnitra. Při zásadních novelách 

právních norem je operativně zařazeno proškolení odborným lektorem. Mimo teoretické 

znalosti jsou strážníci vycvičeni k odchytu volně pobíhajících zvířat. Pravidelně jsou strážníci 

MP Litovel procvičováni v zacházení se zbraněmi. Tato příprava probíhá na střelnici v 

Cholině.  

 V roce 2014 byla v Litovli zrealizována další etapa budování městského 

kamerového systému. Kamery byly umístěny do ulice Kostelní a Vlašímovy. Tím je pod 

neustálým kamerovým dohledem nejfrekventovanější trasa přes historické centrum města. 

Nyní kamery monitorují dění na ulici Masarykově, nám. Př. Otakara, 1. máje a část ulic 

Havlíčkovy, Smyčkovy včetně parku Míru, Kostelní a Vlašímovy. Kamery slouží k dohledu na 

místní záležitosti veřejného pořádku, předcházení pouliční trestné činnosti a zvyšují 

bezpečnost občanů.  

  Strážníci Městské policie Litovel, zajišťují široké spektrum činností, kterými se snaží 

zajistit a ještě více vylepšit bezpečnostní situaci v našem městě. Snahou strážníků pro r. 

2015 bude pokračovat v nastaveném trendu a dále posilovat pocit bezpečí občanů v 

Litovli.                                                                                 

Zpracoval: Mgr. Lubomír Broza, velitel MP Litovel  
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR OLOMOUC, 

POŽÁRNÍ STANICE LITOVEL, náměstí Svobody 821 

 Velitelem požární stanice je stále nadporučík Bc. Petr Höchsmann. Během roku 2014 

nedošlo k žádným personálním změnám, početní stav příslušníků je 15 + 1. Jednotka 

vyjížděla celkem ke 244 událostem. 

 Na území ORP Litovel došlo v roce 2014 ke vzniku mimořádných událostí, které si 

vyžádaly okamžitý zásah jednotek požární ochrany.  Od roku 2010 je dle statistik stav 

v jednotlivých událostech podobný:  

požáry – 2010 : 34, 2011 : 45, 2012 : 39, 2013 : 30, 2014 : 34;  

dopravní nehody – 47, 39, 46, 45, 64;  

úniky nebezpečných látek – 8, 7, 5, 6, 8;  

technické havárie 152, 100, 113, 127, 98;  

plané poplachy 8, 13, 8, 8, 13.  

Celkem 249, 204, 211, 216, 217. 

 

  Z rozpočtu města byla zakoupena do výbavy PS Litovel v roce 2013 termokamera 

ISG, která slouží k vyhledávání osob v zakouřených prostorách a vyhledávání skrytých 

ohnisek požáru a v tomto roce pak přívěs na ropné havárie, který slouží k likvidaci ropných 

látek na vodní hladině. Bylo dokončeno oplocení v areálu PS a provedeny dílčí opravy a 

úpravy.  

 V prosinci byl kolektivem PS Litovel uspořádán 31. ročník tradičního vánočního 

turnaje ve stolním tenise pro příslušníky HZS Ol. kraje, ÚO Olomouc. 

Zprávu podal npr. Bc. Petr Höchsmann, velitel PS. 

23. EKONOMIKA, CENY, MZDY 

 Obtížný bude rozjezd naší ekonomiky, když jí  Rusnokova vláda nechala rozpočet se 

schodkem 112 miliard korun. Přestože v poslední době přicházely zprávy vzbuzující 

optimismus, výhled není zdaleka tak skvělý, jak by se mohlo zdát. Všechny instituce, které 

se prognózováním české ekonomiky zabývají, věští, že bude konečně líp a začneme zase 

růst. Jsme velmi otevřenou ekonomikou a naše závislost na tom, co se děje v Evropské unii 

je mimořádná. Eurozóna má být nejpomalejší rostoucí ekonomikou světa – a kde se 

pomalu roste, tak tam se špatně prodává. Náš zahraniční obchod je zcela závislý na 

Německu a v našich exportních odvětvích to nyní nevypadá zrovna špatně, když  zakázky 

jen v posledním čtvrtletí roku 2013 vzrostly meziročně o více než 10 %.  

 Vycházíme z faktu, že naše ekonomika se zvedla ode dna a míří k evropské špici. Po 

dvou a půl roce, kdy klesala, přešlapovala na místě nebo rostla jen zanedbatelně, došlo 

k obratu a růst je nejvyšší za sedm let!  Hrubý domácí produkt vzrostl v posledních třech 

měsících  o 0,8 %, ve srovnání s třetím  čtvrtletím 2013 dokonce o 1,6 %, což je výrazně 

více, než se čekalo. Po Rumunsku jde o druhý nejrychlejší růst v Evropě a Česko ho 

naposledy zažilo v roce 2007.  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 154 

 Dařilo se především české klasice – automobilovému průmyslu a jeho 

dodavatelům. A když se podnikatelům daří, z jejich daní se bude plnit i státní pokladna. 

Oživení by měli postupně začít cítit i lidé bez práce – zprvu firmy řeší nedostatek pracovní 

síly nabíráním brigádníků, a když zakázek neubývá, zpravidla začnou posilovat řady 

zaměstnanců. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek sice nechce první odhady statistiků 

přeceňovat a chce ekonomiku podpořit získáváním zahraničních investorů, podporou 

exportu či snížením byrokracie malým a středním podnikům. Většina ekonomů se shoduje, 

že letos by růst měl být dvouprocentním tempem. Optimismus se šíří i mezi firmami. A daří 

se i Německu a Francii a na stavu evropských ekonomik ve velké míře závisí další oživení i 

tuzemského hospodářství.  

 Nové výrobní linky, modernizované stroje, další sklady – tuzemské společnosti se už 

v závěru loňského roku rozhodly připravit na lepší časy v reakci na pozitivní výhledy naší 

ekonomiky v roce 2014. Jednou z prvních oblastí, kde se již oživení přímo projevuje je 

logistika – tedy doprava zboží a jeho skladování. Je dnes nejžádanější a rychle se rozvíjející 

díky doslova explozi zájmu o nové skladovací prostory a výrobní haly.  

 Přes nával optimismu se však nedá očekávat bleskové zlepšení na všech frontách. 

Kvůli prakticky nulové inflaci lidé mohou zapomenout na růst mezd a úkolem na několik let 

bude také zkrocení rekordní nezaměstnanosti  - v měsíci únoru hledá práci na 630 000 lidí. 

Výraznější pokles počtu lidí bez práce ekonomové očekávají nejdříve v příštím roce. 

Neznámou je i vliv znehodnocení koruny centrální bankou z konce minulého roku. Strach 

z budoucího možného zdražování mohl podle analytiků uspíšit investice podniků do 

firemních automobilů, strojů či nemovitostí. To by se pak negativně projevilo na jejich 

útratách letos. 

 Bez ohledu na pozitivní zprávy o tom, že se zvedáme ode dna, ekonomové vyzývají 

ke střízlivosti. Růst z konce roku 2013 byl zčásti „vypůjčený“ na úkor dalšího období. 

Nejvýrazněji sice tehdy rostl průmysl, přesto zatím výkonnost celé ekonomiky výrazněji 

neovlivnil. Přes tři pětiny přidané hodnoty v Česku totiž tvoří služby. Rostly ty, které jsou 

navázány na výrobu, tedy výše uvedená logistika – doprava a skladování.  

 Duben – možno konstatovat, že průmysl zvýšil tempo díky autům. Nejnovější čísla 

totiž potvrzují solidní tempo, kterým se postupně zvyšuje výkon tuzemského průmyslu. 

Výroba se meziročně zvýšila o 6,7 %, což znamená již osmý růst v řadě. K tomu nejvýrazněji 

přispěla výroba motorových vozidel, kovových konstrukcí a pryžových a plastových 

výrobků, což jsou také obory často spojené s automobily. Pokles naopak postihl výrobu 

strojů a ostatních dopravních prostředků a produkci elektřiny, plynu a tepla. V prvním 

čtvrtletí ekonomika nakonec posílila o 2 % a potvrdila zlepšující se kondici, s meziročním 

růstem se přiblížila vývoji v západoevropských ekonomikách. Vývoj v Německu, které je 

stále hlavním naším obchodním partnerem, posiluje důvěru v další pozitivní vývoj naší 

ekonomiky, která je na něj navázána.  

 Jak vypadá situace v našem kraji? Ekonomika se vzpamatovává, je na vzestupu – 

podniky hlásí nárůst zakázek, některé z nich zvažují přibrání nových zaměstnanců, jiné už to 

dokonce udělaly!  To jsou signály z významných firem regionu. Zatím ovšem není jisté, zda 

se pozitivní trend promítne také v poklesu nezaměstnanosti. Firmy jsou opatrné a 
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bezhlavému nabírání nových lidí se vesměs brání. „Je dobře, že se ekonomika konečně 

posunula nahoru. Nárůst v regionu svědčí o tom, že řada zdejších firem patří ke světové 

špičce ve svém segmentu. Dokonce se mírně oživuje stavebnictví,“ říká šéf Krajské 

hospodářské komory Olomouckého kraje Bořivoj Minář.  

 Skokem do podzimu. Ekonomika roste v kuse již půl druhého roku a má před sebou 

mírně optimistický výhled. Všichni věří, že nejdelší recese v historii Česka je už definitivně za 

námi. Zatímco loni se výkon ekonomiky za celý rok meziročně propadl o 0,7 %, letos 

čekáme růst 2,3 %, nicméně stále ještě nedosahujeme úrovně před finanční krizí v roce 

2008. Roční růst bude zřejmě mírně pomalejší než předpovědi, ovšem ve srovnání 

s vývojem v Německu, na jehož kondici jsme hodně závislí, si také vedeme poměrně 

slušně. V porovnání meziročního tempa růstu je rozdíl ještě výraznější – proti Německu 

rosteme dvojnásobným tempem. 

      Co platno člověku, kdyby celý svět získal… To napadá při čtení zprávy, že Česko 

těsně před Vánocemi má státní rozpočet, jehož výdaje jsou o 100 miliard vyšší než příjmy.  

Na daních se díky ekonomickému růstu vybere víc a to se také rozdá. Velká čísla jsou 

jasná už od září: rozpočet počítá s příjmy 1 118 miliard a výdaji 1 218 miliard, tedy o sedm 

miliard víc než letos. Schodek bude o 12 miliard nižší než ten napsaný v letošním rozpočtu. 

 A jaký rozpočet na rok 2015 vlastně je? V první řadě štědrý, nikomu nebere, zato 

mnohým přidává. Ať už jsou to státní zaměstnanci, důchodci, zemědělci, nebo rodiny 

s dětmi. Přidává se plošně státním zaměstnancům, zrychlí se valorizace, zvýší slevy na děti, 

sníží DPH na knihy, léky a dětskou výživu, obnoví zelená nafta a zvýší dotace do agrárního 

sektoru. Zdá se, že Sobotkově vládě teď do zad fouká ekonomický růst. Příští rok počítá se 

zvýšením HDP o 2,5 % a tak se neobává, že se nepodaří udržet schodek rozpočtu pod 

Bruselem povolenými třemi procenty.  Z rozpočtu je znát, že si vláda voliče hýčká, ale 

vůbec není patrné, že by chtěla zastavit zadlužování, dopřát občanům nižší daně anebo 

zajistit, aby za 20 let měl stát na důchody. Naopak, schodek plánuje v příštích letech 

opakovat, jedinou hranicí jsou pro ni skutečně jen ta maastrichtská tři procenta. O štíhlém 

a efektivním státu si Češi mohou nechat jen zdát! 

 Všichni víme, že státní dluhy nelze kupit donekonečna – jenom na nepříjemné 

skutečnosti nechceme myslet. Již osmnáctý rok v řadě český stát jenom vytváří dluhy, 

které již překročily 1 700 miliard korun. Věci došly tak daleko, že rozdíl mezi příjmy a výdaji 

ve výši sto miliard politici vydávají za zdravé státní finance. Stejně jako většina zemí 

Západu také Česko hradí u státního dluhu pouze úrok, nikoli však jistinu. Dluhopisy s končící 

splatností se nahrazují novými, ale ve větším objemu, a tak se klín vyráží klínem ještě větším.  

Žijeme tak doslova ve vypůjčeném čase a nikdo se neptá, jakým způsobem se tyto dluhy 

splatí. Podle selského rozumu – dělat nové dluhy na úhradu starých znamená, že se stát 

nachází v bankrotu. Ale, co není v médiích, jako by neexistovalo. 

 Nalijme čistého vína – současné státní dluhy jsou nesplatitelné. Navíc jsou tu další 

problémy – blížící se kolaps důchodového systému, růst nákladů na zdravotní péči, 

degradace kvality školství, ničení průmyslu omezováním emisí CO2, dětinštění veřejnosti, 

zbytečné řešení takzvané příjmové nerovnosti v nejbohatší společnosti lidských dějin, 

byrokratizace, neochota Západu válčit v souvislosti s vnějším ohrožením s Ruskem a 
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islámem. V katastrofickém scénáři pak již jen chybí otázka, kdy nastane den D a jak se na 

něj připravit. Možná zbytečně panikaříme, ale odpovězme si na otázku: Jak se zaplatí 

dnešní dluhy? 

 Na závěr kapitoly resumé: Krajská ekonomika se letos po šesti letech vrátila na 

úroveň a sílu, kterou měla před příchodem krize v závěru minulé dekády. Statistici spočítali, 

že rok 2014 byl, co se týká výkonnosti ekonomiky v Olomouckém kraji prvním, jenž se 

vyrovnal historicky nejsilnějšímu roku 2008. Hned po něm naopak společně s celosvětovou 

krizí zažilo regionální hospodářství strmý propad, ze kterého se nakonec vzpamatovávalo 

přes pět let. 

 Období po roce 2008 bylo jak na houpačce. Po nepřetržitém desetiletém růstu 

zasáhla v roce 2009 těžká recese a krajský HDP se propadl meziročně o 4 %. Podobně 

poklesl regionu i čistý disponibilní důchod, podle kterého se hodnotí ekonomický blahobyt. 

Poté sice přišel dvouletý růst, jenže po něm další propad, kdy HDP poklesl o 2,4 %. Roky 

2012 a 2013 byly nejhorší pro živnostníky – jejich počet tehdy klesl o více než 10 000. Teď 

jsme na tom relativně dobře – ekonomika je ve stejné kondici jako v době před šesti lety, 

ještě než jí vzala sílu hospodářská krize. Zatímco ta si tak výkonnostně výrazně polepšila, o 

nezaměstnanosti se to, bohužel, říci nedá. Ať se snažíme sebevíc, bohužel náš kraj stále 

patří podle výkonnosti mezi nejslabší regiony, i když má potenciál být v první pětce! 

Regionu ovšem chybí velké investice, především do špičkových technologií, které by zdejší 

ekonomiku posunuly výš. 

                       

CENY  

 Každý rok s úderem silvestrovské půlnoci přišly vyšší účty. Letos je to jiné. Čechy 

čeká nejmenší zdražení za poslední roky, řada klíčových účtů může dokonce zlevnit. 

Analytici očekávají, že i přes zdražení dovážených věcí kvůli devalvaci koruny bude v roce 

2014 inflace velmi nízká, snad nejnižší za posledních 11 let. Ceny by mohly stoupnout 

v průměru o 1-1,5 %. Hlavním tahounem cen vzhůru bude především dovozové zboží, dolů 

inflaci potáhne například nižší cena elektřiny, která má spadnout o 11 %, zlevní i zemní 

plyn. Vypadne navíc vliv zvyšování daně z přidané hodnoty na ceny zboží a služeb. 

V prvních třech měsících tak bude inflace nižší než celoroční průměr, poté se však projeví 

vliv slabé koruny.  Zdražení bude postupné, projeví se na cenách potravin, ale ne skokově.  

Řádově půjde o procenta. Slabá koruna zdraží i některé služby – stoupnou ceny letenek, 

zdraží se dovolená.  

 Koaliční vláda nechystá ani v roce 2014 úpravy nepřímých daní směrem nahoru, 

naopak některé zboží by mohlo spadnout do nižší, už třetí sazby daně, například pleny 

nebo knihy. Svým způsobem zafungují i plánované komunální volby – starostové nechtějí 

ve volebním roce dělat nepopulární kroky, a tak ceny služeb, do kterých mohou mluvit, 

nechají často na stejné úrovni jako v roce 2013. To je případ třeba poplatků za odpady 

nebo jízdného v městské hromadné dopravě.    

 Nákupní horečku v závěru roku vystřídal v mnoha rodinách novoroční půst. Prodejci 

si pochvalovali oslabení koruny, které jim nahnalo zákazníky do obchodů a lidé se zalekli 
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možného zdražování  hlavně u elektroniky. Ponoukání „kupujte rychle, levněji už nebude“  

- zčásti marketingová hra, zčásti realita, zabralo. Ovšem, o co byl předvánoční prodej díky 

intervencím veselejší, o to tvrdší byl náraz na realitu, kterou obchody zažily po Novém 

roce.  

 Velmi citlivě pohyb cen cítí důchodci, kteří nevydělávají. Jimi vnímaná inflace 

dosahuje dokonce 4,1 %, protože v jejich spotřebním koši hrají větší roli potraviny, energie 

a zdraví, tedy právě položky, na jejichž cenové pohyby jsou spotřebitelé citliví.  Sliby 

guvernéra centrální banky Miroslava Singera, že i po řízeném oslabení koruny bude inflace 

druhá nejnižší za poslední desetiletí, lidé vidí jinak. Protože nejsou schopni vnímat celou 

škálu oficiálního spotřebního koše s více než tisícem položek, zajímá je hlavně to, o kolik 

musí reálně vytáhnout z peněženky při opakujících se nákupech. Mají pocit, že třeba  za 

jídlo platí čím dál víc! Koupěschopnost však dlouho roste. Zatímco inflace za posledních 16 

let dosáhla 47,7 %, průměrná mzda stoupla o 112 %.  

 Očekávaná inflace podle ČSÚ letos začne pod jedním procentem, vlivem oslabení  

koruny však během roku stoupne  až nad prosincová  2,5 %. Průměrná inflace za letošní rok 

by pak měla být 1,9 %, bude tak nejnižší od roku 2003. K růstu inflace by mělo nejvíc přispět 

zdražení potravin a pohonných hmot, naopak na její snížení bude tlačit pokles cen 

regulovaných položek. Ať tak či tak, nejvíce stále podražují péče o zdraví, alkohol a 

tabák, bydlení a energie.  

 Když už jsme u energií, tak trošku podrobněji. Dobrou zprávou pro obyvatele kraje 

bylo už v prosinci 2013 konstatování, že růst cen za vodu, teplo, odpady a další služby 

bude letos mnohem nižší než v minulých letech. S růstem ovšem počítat musí, ale pokud 

ceny některých uvedených komodit porostou, bude růst nízký. Dá se počítat s výraznými 

úsporami za dodávku plynu či elektřiny a někde i za dodávku tepla z centrální otopné 

soustavy.  

 Cena vody tentokrát v kraji neporoste všude, na Olomoucku vzroste o 2,2 % a lidé 

zaplatí za vodné a stočné celkem 80,26 koruny za kubík. U nás naštěstí budeme pod 

průměrem, jen si to moc nechvalme!  Teplo ve většině velkých měst bude dražší – vzrostly 

náklady na výrobu tepla, oproti roku 2013 mírně vzrostla cena plynu. Poplatky za svoz a 

likvidaci odpadu se měnit nebudou, města budou i nadále doplácet nemalé peníze do 

systému svozu a likvidace komunálního odpadu. U nás zůstáváme na částce 500 Kč na 

hlavu. Ani ceny jízdenek v hromadné dopravě v rámci Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje nezdraží, beze změny zůstanou v regionu i poplatky za psy.  

 Největší úspory dosáhnou lidé díky nižším cenám plynu a elektřiny. Úspory byly již 

v roce 2013 v řádu tisícikorun. Největší dodavatel zemního plynu, společnost RWE už na 

jaře snížil v regionu cenu zemního plynu pro domácnosti o 10 %, dále došlo ke snížení 

regulovaných plateb o 5 %, jak oznámil Energetický regulační úřad. Ti, kteří vytápějí 

například rodinný domek, ušetřili v průměru až 4 000 korun. Další peníze ušetříme již 

v prvních měsících, kdy je cena levnější o 10 % než před rokem.  

 Ušetříme i za elektřinu – pro domácnosti v regionu zlevní v průměru za rok o 11 %. 

Pokud domácnost v kraji nevyužívá elektrickou energii k vytápění ani ohřevu užitkové 

vody, měla by ušetřit přes 1 500 Kč ročně. Pokud vedle běžné spotřeby ohřívá elektřinou 
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vodu, ušetří už přes 2 600 Kč, a pokud navíc elektřinou i topí, ušetří dokonce 6 000 korun.  

Největší pád tedy zažívá elektřina, zlevnění přitom mohlo být ještě vyšší, nebýt devalvace 

koruny. Za uváděných 11 % „může“ jak snížení regulované ceny, tak i samotné silové 

elektřiny.  Výše zlevnění závisí hlavně na regionu a celkové spotřebě.  Spotřebitelé, kteří si 

v minulosti nechali cenu zafixovat, teď mohou do značné míry litovat. Cena silové elektřiny 

však nemá na celkových účtech za elektřinu hlavní váhu – zhruba 55 % totiž tvoří 

regulované složky včetně platby za obnovitelné zdroje. 

 Podívejme se na ceny z trošku jiného úhlu. V roce 2013 utratili lidé o 1 % více než 

v roce 2012 a obchodníci vzali za své, že budou více vydělávat, až přibude pracovních 

míst a ekonomika oživne. Obchodní řetězce už takřka půlku obratu (!) získávají jen díky 

nějaké slevě, uvádí výzkumná společnost Nielsen. Netrpěl ani internetový prodej. Tady 

tržby zásilkových služeb a internetových obchodníků výrazně vzrostly, v porovnání 

s minulými léty až o třetinu. Bojuje se slevami, ale i novinkami či inovacemi.  

 Obchodů je dost, v každém případě by jich už nemělo přibývat. Jen naše ani ne 

desetitisícová Litovel má 4 supermarkety a 6 dalších prodejen. Je trendem, že lidé se 

vracejí do menších prodejen, ale přesto se najdou odvážlivci i v našem kraji. V Olomouci 

otevřeli obří centrum Šantovka s 200 obchody, profesionálním bowlingem, multikinem i 

s novou tramvajovou zastávkou. 

 V prvních měsících roku se inflace drží při zemi, například v únoru činila meziroční i 

meziměsíční jen 0,2 %. Zrychlil růst cen lihovin či potravin – z nich nejvýraznější meziroční růst 

hlásili statistici u mléka či másla, naopak zpomalení zaznamenalo zvyšování cen 

pohonných hmot. Růst maloobchodních tržeb vyskočil jen v únoru meziročně o 8,1 % a 

zvyšování pokračuje již čtvrtý měsíc v řadě.  Oslabení koruny asi pošťouchlo lidi k většímu 

utrácení. Nahoru letí prodej nových aut. Obavy ze zdražení zvýšily zájem i o dražší zboží 

dlouhodobé spotřeby. Prodej počítačů, tabletů a telefonů vzrostl do dubna 2014 o 9,1 %, 

poptávka po spotřební elektronice a elektrických spotřebičích pak o 5,2 %. Lidé také už 

začali více utrácet za potraviny, meziročně o 2,4 %.  

 Počátkem roku vzrostly reálné mzdy, ovšem podle ČSÚ spolu s příjmy nerostla i 

útrata. Zůstala  stejná jako loni a nižší než předloni, protože lepší výdělek využili občané ke 

zvýšení vkladů a zrychlení splátek. Příjmy rodin se za posledních pět let zásadně neměnily. 

Lidé se během krize neměli hůře, přesto dostali strach, který dosud nepřekonali. Množství 

ukládaných peněz dělalo v průměru 100 miliard za půl roku! Krize naučila Čechy nejen 

opatrnosti, ale ještě posílila přesvědčení, že nadměrná práce se nevyplácí. Rozdíly 

v příjmech bohatých a chudých se přitom v posledních pěti letech zmenšily. Nebylo to 

náhodou, protože daňová zátěž nejchudších poklesla zavedením bonusů u daní z příjmu, 

naopak se zvýšily výdaje na sociální dávky. Blbá nálada nemizí. Stát se snaží poměry 

udržet – dál zvyšuje výdaje na podporu sociálně slabých, a proto musí zvýšit daně 

bohatým, aby na to vůbec měl.  Třeba budeme čekat na skutečnou prosperitu do té 

doby, než přijde opravdová katastrofa. Pro další kroky na kapitalistické cestě Česka dnes 

nálada chybí. Není divu. Ať se špičkový odborník u nás snaží jak chce, vydělá podle 

mzdových tabulek stejně jako rakouská prodavačka zeleniny, tedy něco přes 2 000 eur 

měsíčně!  Čtenář snad promine obsáhlejší zamyšlení nad situací!? 
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 Už jsme v září – ceny zboží v obchodech mírně klesaly – spadly o 0,1 %, inflace 

nepatrně zrychlila na 0,6 % - uvádí ČSÚ. Vypadalo to, že se ceny z červnové stagnace 

začínají opět zvedat, analytici nicméně varovali, že dopady ruských sankcí mohou opět 

inflaci srazit k nule – což se zatím nestalo. Srpnový pokles způsobilo zejména sezonní snížení 

cen plodové zeleniny o 28 %, brambor o 26 % a bobulovin o 20 %. Mírně zlevnilo i mléko, 

drůbež, sýry a oleje. Citrusy však podražily o 20,4  % a čokolády téměř o 8 %. Spotřebitelé 

tak mohou být relativně spokojení, protože dobrá úroda a politická situace tlačí ceny 

potravin spíše směrem dolů. Příznivý vývoj cen potravin by měl i nadále uvolňovat 

peněženky spotřebitelů k vyšším útratám za spotřební zboží a služby. Růst cen o 0,6 % ve 

srovnání s loňskem je v souladu s odhady odborníků, podle ČNB by však ceny měly růst      

o 1 %.       

 

MZDY   

 Než se dáme na cestu rokem 2014, přečtěme si, jaké byly prognózy na konci roku 

minulého. Vyšší mzdy se čekají v průmyslu – největšími optimisty jsou totiž průmysloví 

výrobci, kteří jsou napojeni na silné zahraniční trhy – těží ze zakázek. Především ti chtějí 

lidem přidat. Vše se ovšem odvíjí zejména od postavení na trhu, oboru a od schopnosti si 

ty dlouhodobé zakázky zajistit. Ve firmách vázaných na automobilový průmysl se bude 

přidávat hlavně technickým profesím, nástrojářům, ale také konstruktérům a 

technologům.  

 Celorepublikový mzdový průměrný růst však zchladí jiné obory, jež zaměstnávají 

desítky tisíc lidí – to je příklad třeba těžebních, energetických společností nebo také 

menších skláren.  Nulový růst plánují také firmy, které tento rok čeká tvrdá restrukturalizace 

– například černouhelné společnosti OKD či státní nákladní drážní dopravce ČD Cargo. 

Mnohé z velkých zaměstnavatelů ale čekají kolektivní vyjednávání, což může ještě 

problémy zamíchat. Odborníci vůbec závratný růst mezd v české ekonomice 2014 

neočekávají. Ekonomický výhled je stále dosti mlhavý a nízká inflace, která by letos 

neměla překročit 2 %, nevytváří vlastně žádný opodstatněný tlak na růst mezd. Ty, jak se 

zdá, porostou podobně jako v roce 2013 kolem 2 %. 

 Jak v našem kraji? Přestože ani krajská ekonomika nezažívá nejlepší období, řada 

firem bude svým zaměstnancům přidávat. Významní zaměstnavatelé jsou však většinou 

opatrní. Jen někteří přidají tolik, aby lidem vzrostly mzdy jak absolutně, tak v tom, že nárůst 

bude vyšší než inflace a koupí si tak více než loni. Největší zaměstnavatelé v regionu 

nejsou z průmyslové sféry, ale ze školství a zdravotnictví. Například Univerzita Palackého 

zaměstnává přes 3 800 lidí a slibuje jim minimálně zachované mzdy, druhý největší 

zaměstnavatel Fakultní nemocnice Olomouc chce svým 3 350 zaměstnancům zvýšit mzdy 

tak, aby alespoň kompenzovaly inflaci. Jak dopadnou pracovníci litovelských firem 

uvidíme, až podají informace pro kroniku do kapitoly Průmysl, podnikání.  

 Pojďme ke konkrétním číslům. Je faktem, že ještě nikdy v historii nebyl propad 

průměrného výdělku v závěru roku tak velký jako loni. Průměrná mzda za IV. čtvrtletí 2013 

klesla o 484 Kč na 26 637 korun. Meziročně se tak snížila o 1,8 %, při zohlednění vyšších cen 

si lidé pohoršili dokonce o rekordních 2,9 %.  Ale není třeba panikařit. Ve skutečnosti si totiž 
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většina zaměstnanců na svých výplatních páskách nepohoršila. Špatný výsledek je daný 

především daňovými šachy, o statistickou hru s čísly v roce 2012. Chtěly se vyhnout zvýšení 

daně z příjmu fyzických osob v podobě zavedení solidární přirážky od roku 2013. Tedy 

společnosti chtěly předejít novým, vyšším daním a roční odměny si vyplatily již koncem 

roku. Obvykle s prémiemi čekají až na jaro a vyplácejí je zpětně. Průměrná mzda tak v 

závěru 2012 enormně vyskočila. Proto asi budou zkreslené i údaje o růstu mezd na 

počátku tohoto roku, které asi raketově vystřelí vzhůru, protože od začátku loňského roku 

se odměny nedávaly.  

 Firmy se k výplatám odměn a bonusů staví různě. Řada z nich má za sebou dobrý 

rok a hodlá potěšit i vybrané zaměstnance, ale kritéria pro získání odměn jsou často 

přísnější. Některé společnosti také upřednostňují vyplácení bonusů před plošným 

zvyšováním mezd. Pro zajímavost uvedeme, jak se za rok změnily mzdy ve vybraných 

odvětvích v korunách: zemědělství, lesnictví + 810 (průměrná mzda 23 352); vzdělávání + 

557 (27 762); ubytování a stravování + 415 (14 327); zpracovatelský průmysl + 145 (26 257); 

veřejná správa - 158 (28 491); zdravotní a sociální péče - 226 (26 011); reality - 727 (22 875); 

obchod - 977 (24 425); těžba - 1 132 (37 631); stavebnictví - 1 437 (23 870); IT a komunikace  

- 1 772 (47 596); energetika - 6 167 (42 774); peněžnictví a pojišťovnictví - 10 307 (46 856 Kč).  

 Mzdový pokles koncem pátého roku od začátku finanční krize nevzbudil tedy mezi 

ekonomy velké obavy, paradoxně ho označují za okamžik, který může být signálem, že se 

poměry obracejí k lepšímu. O zmrazení mezd usilovaly svou politikou minulé vlády i 

současné vedení České národní banky. Mělo to přilákat investory na cenově dostupnou 

českou práci. K tomu, že investoři jistě přijdou, přispěla listopadová měnová intervence 

ČNB, která oslabila kurz koruny a práci v mezinárodním srovnání zlevnila. Následovaly 

informace, jak se levnější koruna podepsala na zrychlení exportu. Jen aby nedošlo 

k podobné situaci jako v roce 2011, kdy se ekonomika díky rychle rostoucímu exportu 

probrala z nejhoršího a téměř dosáhla kondice z období před počátkem krize. Oživení 

však bylo krátkodeché – zdejší rodiny šetřily. Pokles domácí spotřeby byl tak hluboký, že 

zastavil vzestup založený na exportu a Česko se propadlo do další recese. Lidé se báli 

utrácet a raději spořili nebo spláceli staré dluhy. 

 Kromě lidí, kteří šetřili, přibývalo i rodin, které opravdu neměly na útratu. Během 

uplynulých pěti let se totiž rozevřely nůžky mezi vysokými a nízkými platy. Mnoho lidí tedy 

nebylo postiženo jen mzdovou stagnací, ale zažilo i regulérní pokles příjmů. Doufejme tedy, 

že k obratu dojde s nástupem jara, které přeje stavebnictví a zemědělství, nejvíce 

postiženým oborům uplynulých let. Pozor – ani vláda Bohuslava Sobotky nehodlá 

investovat velké peníze, aby hospodářství pomohla, proto opět nezbude jiná možnost než 

pokračovat v politice, která brání růstu mzdových nákladů. Tedy, žádné velké naděje! 

 Co náš kraj? Vysoko nad krajským průměrem jsou mzdy v některých firmách. 

Zatímco podle údajů olomoucké pobočky Českého statistického úřadu brali lidé v regionu 

v roce 2013 22 267 korun hrubého měsíčně, litovelský Papcel hlásí částku 33 774 Kč. Jde 

ovšem o celkový průměr, který výrazně ovlivňují platy manažerů. Stejné peníze, tedy 

zhruba 33 000 Kč, si podle statistik vydělávají lidé v Praze. Výše průměrné mzdy hlavní 

město také dostala do čela žebříčku v mezikrajském srovnání, v němž je Olomoucký kraj 

až na 11. místě! Žádná sláva! 
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 Potěšitelným faktem je, že české ženy dobíhají mzdy mužů. Mají větší odvahu říct si 

o víc peněz a za posledních pět let klesl rozdíl ve výdělcích žen a mužů z 26 na 22 %. 

Možná tomu pomohla i krize, vyšší vzdělání nebo pozdější mateřství žen, v každém případě 

se nelichotivé statistiky v příjmech mužů a žen v Česku snižují.  Loni to bylo už „jen“ 22 %, 

což není žádná sláva – v EU činí tento průměr 16 %. Přibývá žen ve vedení malých firem, 

ženy jsou vzdělanější, znají svoje možnosti a roste jim sebevědomí. V řadě firem však 

panuje setrvačnost a stereotyp. Nejmenší rozdíly jsou v příjmech v oborech jako jsou 

školství, zdravotnictví, ubytování a pohostinství – tam berou všichni poměrně málo nebo se 

řídí státními tabulkami. Největší rozdíly jsou pak ve finančnictví, IT, technických oborech a 

v těžkém průmyslu. Rozdíly v průměrné mzdě rostou se vzděláním, dokonce se objevují 

kacířské myšlenky, že žena musí mít o stupeň vyšší vzdělání, aby se mužům platově 

vyrovnala? Česko, bohužel, stále patří mezi země s rozdílem nad 20 % spolu se Slovenskem, 

Maďarskem, Německem a Rakouskem.         

 Podívejme se na chvíli do Německa. Pro západní země není minimální hodinová 

mzda 8,5 eura nic nového, firmy v těch východních však děsí. Je to čtyřikrát víc než 

v Česku, což při 160hodinovém pracovním týdnu znamená zhruba 37 000 korun. Němci se 

tím dostali v žebříčku dokonce před Američany či Brity a skutečně ve srovnání s ČR budou 

i ti nejhůře placení brát 4x více! Minimální mzda je tam velkým úspěchem sociální 

demokracie, která ji již roky slibovala ve volebních kampaních. Mnozí ale vidí i úskalí 

tohoto rozhodnutí – bude nutno někde zvýšit ceny, zkrátit pracovní dobu či propustit 

zaměstnance, velké potíže budou mít i praktikanti.  

 Minimální mzda je dobrá, soudí zaměstnanci a odboráři – chrání pracovníky před 

chudobou, zajišťuje ve společnosti určitý minimální životní standard. Chrání slabší stranu 

v pracovním vztahu – nedochází ke zneužívání pracovní síly. Minimální mzda je špatně – to 

zase říkají liberální ekonomové a firmy. Brání zaměstnat další lidi a tím zvýšit výrobu, a tedy i 

hospodářský růst. Volná ruka trhu přece neumí najít poměr mezi poptávkou po práci a její  

nabídkou. Kdo chce více peněz za práci, musí předvést něco navíc, přesvědčují. Tolik 

teorie. V Česku minimální mzda funguje a nepravidelně roste od roku 1991. Hospodářství 

se kvůli tomu nehroutí a životní úroveň závratně neroste. V praxi se obě strany 

s regulovanou cenou práce vyrovnávají ekonomicky. Tam, kde je málo práce, dělají lidé 

za méně peněz načerno. Tam, kde se výroba firmám kvůli cenovým nákladům na práci 

přestane vyplácet, přesouvají továrnu dále na východ (což my v Litovli dobře známe!) a 

když se regulace přežene, tratí nejvíc stát.  

 Pojďme k nám, do našeho kraje. Lidé, kteří tu chodí do zaměstnání si platově 

polepšili. Ve druhém čtvrtletí brali totiž mzdu 22 477 Kč, což je v porovnání se stejným 

obdobím vloni o 2,6 % více. Protože se v tomto období spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 %, 

reálná mzda se v kraj zvýšila o 2,4 %. I přes meziroční zvýšení mezd měli naši zaměstnanci 

na výplatních páskách přibližně o tři tisíce korun méně, než je republikový průměr. Ten činil 

25 500 korun, což je o 583 korun (2,3 %) více než ve stejném období roku 2013. Nižší platy 

než v regionu byly pouze v Karlovarském, Pardubickém a Zlínském kraji – tradičně nejlépe 

na tom byli zaměstnanci v Praze, jejichž průměrná měsíční mzda byla 33 122 korun, ale 

meziročně stoupla jen o 1,4 %.  
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 Mzdy v regionu stále zásadně sráží nezaměstnanost, která patří k nejvyšší mezi kraji. 

Firmy kvůli tomu nemají důvod své pracovníky přeplácet, protože za ně mohou snadno 

získat náhradu. Výši průměrné mzdy výrazně zkreslují vysoké platy manažerů – většina 

zaměstnanců v kraji zůstává se svými platy hluboko pod krajským průměrem. U 

nekvalifikovaných profesí jsou pobírané peníze jen těsně nad hranicí platového minima 

daného státem.     

 Nezoufejme! Po 25 letech jsou platy reálně o půlku vyšší, penze o třetinu! Průměrný 

obyvatel Česka si od roku 1989 reálně o polovinu platu polepšil. Hrubá mzda vzrostla 

z 3 170 korun na letošních 25 800 Kč, tedy více než osmkrát. Pokud se však zohlední míra 

inflace, stoupla průměrná mzda o 52 %, téměř shodně jako hrubý domácí produkt. 

Průměrný starobní důchod se pak za stejné období reálně zvýšil o 29 %. „Pokud 

porovnáme čistou mzdu a ceny zboží, vychází například, že v roce 1989 jsme si z jedné 

průměrné výplaty mohli koupit 20 pánských košil, dnes si jich můžeme koupit o 13 více. Na 

malé auto střední třídy jsme tehdy museli odložit 13 výplat, dnes stačí 12 platů,“ říká hlavní 

ekonom poradenské firmy Deloitte David Marek.  

 Z údajů ČSÚ vyplývá, že o zhruba 50 % vzrostl v uplynulém čtvrtstoletí rovněž HDP 

ČR. Větší kupní síla obyvatel nicméně neznamená, že si u některých výrobků či služeb Češi 

nepohoršili. V roce 1989 si třeba z průměrné výplaty mohli koupit 1 565 kg brambor, nyní 

pouze 1 097 kg. Samozřejmě že spolu se změnou životní úrovně se proměnila i struktura 

spotřeby. Tehdy jsme ani netušili, že si budeme kupovat mobilní telefony nebo platit 

kabelovou televizi!  Statistika také nijak nevyjadřuje ani to, jak se mění v letech průměrná 

životnost nepotravinářského zboží, tedy například lednic, televizorů nebo praček. Navíc 

dochází k výměně spotřebičů ještě dříve, než doslouží.  

 Statistiky ČSÚ také ukazují na změnu struktury výdajů. Ta jde ruku v ruce se změnou 

cen v některých oblastech, ale také s příchodem nových služeb. V roce 1989 tvořily 

potraviny třetinu celkových výdajů, nyní je to jen 23 %. Významně ovšem vzrostl význam 

služeb. Ty tehdy tvořily jen necelých 18 %, nyní přesahuji 34 %. Jde například o nové služby 

či obory – připojení k internetu, mobilní telefony a televize. Se životní úrovní souvisí 

distribuce příjmů mezi obyvateli. Tržní ekonomika s sebou přinesla zvýšení rozdílů. Giniho 

koeficient (čím vyšší hodnota mezi nulou a jedničkou, tím větší rozdíly v příjmech) 

dosahoval v roce 1989 0,204, loni 0,246. V porovnání s ostatními zeměmi je to jedna 

z nejnižších hodnot – průměr v EU činí 0,305. 

 Je to rozumné? V létě se vyšších platů domohli soudci, na podzim se zvedaly všem 

státním zaměstnancům, od ledna se bude přisypávat zdravotníkům, policistům a 

politikům. Parlament místo závažných zákonů se hádá, o kolik si zvýší poslanci platy, 

protože pokud nedojdou k dohodě, bude realizováno zvýšení 24 % od ledna 2015, po 

rozmrazení jejich platů. Premiér Sobotka tak sklízí, co sám zasel. Už podzimní zvýšení platů v 

celém státním sektoru bylo zřetelným předvolebním gestem, navíc neodpovídajícím 

ekonomické realitě. V rozpočtu na příští rok vláda zaškrtila plánované investice o čtvrtinu, 

zato provozní výdaje státu, tedy položku zahrnující i platy jeho zaměstnanců o 6 %. 

V platech a jiných dávkách projíme přírůstky plynoucí z rostoucí ekonomiky, takže je 

zřejmé, že i celostátně dáváme slepičce, která nás živí, pořádně zabrat. Paušální 3,5 %, 

přidaná na platech od listopadu, byla zřejmě jen začátkem. Od ledna mají naskakovat již 
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uvedená zvýšení podle cifry, co si který resort vylobboval: vedle zdravotníků a politiků 

přilepší Nový rok policistům a hasičům ještě o procento a půl nebo zaměstnancům na poli 

kultury o půl procenta. Další se jistě brzy přidají: kdo by to nezkusil, když se jinde rozdává? A 

uspěje jako vždycky ten, kdo má drzé čelo a větší vydírací potenciál. Není to ale cesta do 

pekel?        

 Někteří mají také štěstí na přidání platů, třeba poslanci Parlamentu. Nechutné 

tahanice od 0 až po 14% navýšení byly snad nejdůležitějšími body jednání na počátku 

prosince. Pokud by nebyl nový zákon projednán, od ledna by došlo k rozmrazení platů a 

ty by skokem narostly o čtvrtinu. Ale 5. 12. došlo ke schválení návrhu, že základní plat 

poslanců se zvedne v roce 2015 o 1 700 Kč, tedy necelá 3 %. To vše „díky“ předsedovi 

vlády Bohuslavu Sobotkovi z ČSSD, který „potopil“ původní návrh poslaneckých klubů, 

které se v listopadu dohodly na zvýšení platu v průměru o 14 %.  Tak skončila politická hra, 

možná i proto, že prezident mluvil v souvislosti s touto kauzou o „nenažrancích“. Od ledna 

2015 tedy bude základní plat poslance 57 600 Kč (dosud 55 900 Kč), premiéra či předsedy 

komory 154 500 Kč (150 000 Kč), ministra 109 800 Kč (106 600), prezidenta republiky 191 800 

Kč (186 300 Kč) a soudců: 62 500 Kč – začínající (56 800 Kč), 71 800 Kč (65 200 Kč) – okresní 

soudce s 5letou praxí, 206 000 Kč (187 100 Kč) – předseda Ústavního soudu ČR.  Houby zle!  

 Jak vypadají vyhlídky na příští rok? Platy zaměstnanců českých firem a organizací 

porostou příští rok nejčastěji mezi 1 až 3 %. Vyplývá to z výsledků kolektivních vyjednávání i 

odhadů odborářů a zaměstnavatelů. Po listopadovém zvýšení patů o 3,5 % pro státní 

zaměstnance tak vypadá scénář slibně. Samozřejmě navýšení mezd bude velmi záviset 

na kondici odvětví a jednotlivých firem a na výsledku dalších mzdových vyjednávání. Pro 

větší růst mluví relativně dobrá situace na trhu práce, kdy úřady evidují 57 000 volných 

míst, což je nejvíce za posledních pět let. Podle údajů ČSÚ stoupla ve 3. čtvrtletí mzda o 

1,8 % (na 25 129 Kč) a reálná mzda, tedy po odečtení inflace, tak stoupla o 1,2 %. Protože 

tento rok nevypadá vůbec špatně a nejsou signály, že by mělo dojít k většímu útlumu, lze 

předpokládat, že roční příjem zaměstnanců by se mohl opět nepatrně zvýšit!?       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

24. ZAMĚSTNANOST   

  Poslední ekonomické ukazatele a analytici naznačují, že na počátku roku je 

nezaměstnanost na svém vrcholu a čeká ji pokles. Loni v prosinci hledalo práci podle 

údajů ministerstva práce a sociálních věcí 596 833 lidí. Ačkoliv nárůst ke konci roku je 

obvyklým sezónním výkyvem zejména kvůli ukončení stavebních prací, jde v historii Česka 

o rekordní číslo. Na jedno volné místo připadalo 17 uchazečů o zaměstnání a 

nezaměstnanost dosáhla 8,2 %. Nejohroženější jsou lidé se základním vzděláním, 

absolventi, osoby se zdravotním postižením a lidé nad 50 let. Ekonomiku jako celek však 

snad čekají světlejší zítřky, což by se postupně mohlo odrazit i v počtu volných pracovních 

míst. Letos by ekonomika měla podle odhadů růst okolo dvou procent, hlavím tahounem 

má být průmysl. 

 Olomoucký kraj s nezaměstnaností patří mezi nejhorší v republice. Počet lidí bez 

práce už překročil hranici 43 000 (43 364), což je o 8 % více než ve stejném období loni, a 

podle analytiků číslo ještě poroste. Výrazně chudší je také nabídka pracovních příležitostí. 
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Na konci prosince 2013 bylo 1 103 volných míst, což představuje pokles o 26 %. Podíl 

nezaměstnaných vzrostl meziročně o téměř jedno procento na 9,8 % a náš kraj je 

v tabulce na třetím místě od konce. 

 Ke zlepšení situace nedojde ani v prvních měsících roku, spíše se očekává další 

výrazný růst nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání může atakovat magickou 

hranici 45 000 osob. Tím by jejich počet překonal i nejvyšší hodnotu z doby krize v únoru 

2010, která byla 44 863 lidí. V databázi volných míst nejvíce pracovních příležitostí je pro 

obráběče, strážné a vrátné či pro řidiče kamionu. Poptávka je také po prodavačích, 

číšnících nebo kuchařích a nekvalifikovaných dělnících. 

 Na začátku února hned po nástupu do funkce přistál na stole nové ministryně 

práce Michaely Marksové-Tominové účet z ekonomické recese: 630 000 lidí bez práce. 

Historický rekord! Nedobré to dědictví! To volá po účinném receptu proti nezaměstnanosti! 

Zadáním jsou pro ni dva úkoly: dostat do práce absolventy i lidi před důchodem a rozjet 

v Česku částečné úvazky. Na konci ledna hledalo práci 629 000 lidí, což představuje 8,6% 

práceschopných lidí, dvě pětiny z nich jsou evidovány na úřadech práce rok a déle. 

Nikde ani památky po slibované slevě na pojistném při zaměstnání uchazeče o práci z řad 

absolventů nebo lidí před důchodem! Takhle to nevytrhneme! 

 V Olomouckém kraji se ekonomické oživení, které by přineslo do regionu kýžená 

pracovní místa a naději pro řadu lidí, že už nebudou muset na úřad práce, nekoná. 

Naopak. Práce je ještě mnohem víc nedostatkovým zbožím než dřív a nezaměstnaných je 

tu nejvíc od krizového roku 2000, kdy bylo bez práce 44 863 lidí. Nyní je jich ještě o 1 541 

více – 46 404 osob, hodnota nezaměstnanosti je 10,5 %. Na jedno volné místo čeká 36 

uchazečů. Nejvíce nabízených míst v kraji je zase v oblasti strojírenství. Práci bez potíží 

najdou kvalifikovaní soustružníci, zámečníci, nástrojaři nebo svářeči. Šanci na zaměstnání 

mají také lidé z oblasti obchodu, poptávka je rovněž po finančních a pojišťovacích 

poradcích, technicích, řidičích nákladních automobilů, vrátných či uklízečkách.  

 Po měsících překonávání negativních milníků se trh práce v dubnu konečně ozval i 

s dílčím rekordním úspěchem. Během března si totiž našlo nové zaměstnání rekordních 

49 142 osob, což je nejvíce od dubna 2011. Počet nezaměstnaných tak klesá už tři měsíce 

po sobě a počet volných pracovních míst, která úřady práce evidují, roste čtvrtý měsíc 

v řadě.  K výraznějšímu zlepšení však bude muset přibýt volných pracovních míst – ke konci 

března jich bylo jen 40 808, což je víceméně stejně jako loni a předloni. Na jedno volné 

místo nyní připadá téměř 15 uchazečů. Zásadní pokles počtu nezaměstnaných pod 

půlmilionovou hranici se asi letos očekávat podle ekonomů nedá. 

 V našem kraji nezaměstnaných v dubnu mírně ubylo, ale pořád je jich více než loni. 

Přestože ekonomika oživuje a s nástupem sezónních prací sice nezaměstnanost poklesla o 

1 700 lidí, jde pouze o pravidelný každoroční pokles, nikoliv o pokles v důsledku nově 

vzniklých pracovních míst. Stav je následující: 44 645 nezaměstnaných. Jejich podíl v kraji 

10,1 %. Opět jsme v ukazatelích třetí nejhorší za Ústeckým a Moravskoslezským krajem. 

Evidováno je 1 815 volných pracovních míst a na jedno místo připadá v průměru 25 

uchazečů, z toho nejvíc 45 v okrese Jeseník. Jediná změna v nabídce pracovních 

příležitostí je, že se zahájením sezóny se zvýšil počet míst pro pomocné dělníky 
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v zemědělství a lesnictví. Naopak shánět v regionu místo v administrativě je jako hledat 

jehlu v kupce sena. Praxe je taková, že když už někdo práci v této branži nabídne, 

většinou se mu během jednoho až dvou dnů přihlásí na 200 lidí! 

 V měsíci květnu žádné velké změny. Počet lidí bez práce sice klesl pod 600 tisíc, 

podíl nezaměstnaných se snížil o čtyři desetiny na 7,9 %, na úřadech práce je 574 900 lidí. 

Optimismu trošku nahrává to, že již pět měsíců roste počet volných pracovních míst – 

úřady jich nabízejí 44 200, což je nejvíce od poloviny roku 2009. V kraji poklesl počet 

nezaměstnaných na 41 402 a podíl se dostal konečně pod deset procent (9,3 %). Jde 

především o sezónní pokles  - trh práce ve skutečnosti stagnuje.  

 Co je - Plán číslo 104? Jde o nový vládní plán, jak dostat nezaměstnané do práce. 

Poradci a poradkyně vlády zkoumají, proč se neujaly předchozí 103 vládní strategika 

podpory ekonomiky. Dlouhodobá nezaměstnanost stále láme rekordy a na tom se, žel nic 

nemění.  Akčnímu plánu navzdory se letos ekonomika již probudila a roste zatím solidním 

tříprocentním tempem. Je tedy více než pravděpodobné, že bude pokračovat trend 

z posledních deseti let, kdy se podporuje růst v době růstu a šetří v době poklesu. Tedy 

klasické vládní zpoždění a těžkopádnost vedoucí k prohlubování obtíží.  Naším problémem 

je stále dlouhodobá nezaměstnanost – lidé, kteří jsou na úřadech práce déle než rok, tvoří 

40 až 50 % celku a podle statistik ministerstva práce jde o čtvrt milionu lidí, nejvíce 

minimálně od roku 2002. Objektivním důvodem je zatím povadlý trh práce a méně 

příležitostí. To, v kombinaci s tradiční nechutí většiny stěhovat se za prací, bude znamenat, 

že toto číslo ještě nějakou dobu poroste. 

 Možnost legálně si přivydělat zhruba čtyři tisíce měsíčně a být zároveň oficiálně 

nezaměstnaným je jedním z hlavních důvodů, proč je Česko v čele statistik dlouhodobě 

nezaměstnaných. Na papíře zajímavá myšlenka – umožnit dlouhodobě nezaměstnaným 

udržet si pracovní návyky – v praxi vedla k tomu, že práce načerno se stala fakticky 

nepostižitelnou. Pro řadu zaměstnavatelů se nezaměstnaní stali zdrojem té nejlevnější 

práce – neplatí žádné vysoké odvody, peníze navíc jdou na ruku. Tak, jak z toho ven? 

 Červenec: nezaměstnanost v našem kraji klesla o 2,7 %, podíl nezaměstnaných klesl 

o 0,3 % na 8,5 %, celkem je bez práce 38 079 lidí. Řada z nich se snaží zvýšit svou šanci na 

uplatnění doplněním chybějící praxe. Pomáhá jim v tom státem dotovaný projekt Stáže ve 

firmách. Září: 37 529 lidí zkusí šanci na práci, nabídka míst je nejvyšší za šest let! V evidenci 

úřadů práce v kraji meziročně ubylo 1 300 lidí. V regionu je evidováno celkem 2 742 

volných pracovních míst a jde o nejvyšší hodnotu od roku 2008. Na jedno volné místo 

připadá v průměru 14 uchazečů. 

 Někteří z našich spoluobčanů pracují ve strojírenské společnosti HOPAX v Července. 

Ta se drží na současném stavu zaměstnanců a majitel firmy Jozef Pavlík říká: „Zvyšování 

počtu zaměstnanců v současnosti neplánujeme. Pro nás je důležité, že díky novým 

zajímavým zakázkám zaměstnanost udržíme. Firma získala například zakázku z Německa 

na výrobu podvozků pro přepravu těžkých nákladů, do Norska zase poputují zařízení pro 

ropný průmysl. Jsme také jedním z partnerů pro výstavbu středoevropského 

technologického parku v Číně. Na nedostatek zakázek si opravdu stěžovat nemůžeme.“ 

Kéž by tomu tak bylo i u litovelských firem!           
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 Zdá se, že se pracovní trh pomalu ozdravuje, ale na poptávce po nových 

zaměstnancích se to výrazně neprojevuje. Drtivou většinu zaměstnavatelů v tuzemsku tvoří 

mikropodniky, tedy firmy, které zaměstnávají maximálně 10 lidí, a malé společnosti 

zaměstnávající maximálně 50 lidí. Oba druhy velmi zasáhla ekonomická nestabilita 

posledních let, mnoho jich musí bojovat o udržení se na trhu a nové zaměstnance nabírat 

neplánují.  To velké podniky, třeba strojírenské závody či továrny na výrobu aut, nové 

zaměstnance hledají ve větší míře.  Jde ovšem o kvalifikované zaměstnance zejména 

technických profilů. Obecně se kondice českých firem zlepšuje, meziročně jde například 

ve výrobě i automobilovém průmyslu o 80 %, ve strojírenství o 38 %. Útlum se očekává 

hlavně v odvětvích, která se točí kolem financí (pojištění, nemovitosti), v pohostinství a 

obchodu. Šanci mají naopak zájemci o zaměstnání ve státní správě, zdravotnictví či 

kultuře. Snad poněkud vylepší do konce roku situaci brigády, když zvýšená aktivita firem 

po výpomoci přichází tradičně před Vánocemi, často už v listopadu.  Jde hlavně o 

prodejce elektroniky a internetové obchody.  

 Špatně to vypadá s absolventy, jde skutečně o jejich zmar. Čísla jsou neúprosná – 

počet absolventů bez práce se za posledních několik let zvýšil třikrát a nezaměstnanost 

mladých lidí už se stává i celosvětovým problémem. České úřady práce evidovaly za 

minulý rok téměř 100 000 nezaměstnaných mladých. Bez práce je jich v našem kraji nejvíc 

v Česku! Ukončí úspěšně studium, jenže místo do zaměstnání vyrazí rovnou na úřad práce. 

Tento scénář skutečně straší absolventy středních i vysokých škol v kraji více než kdekoliv 

jinde v zemi. Aktuálně je jich 2 036 a právě tím jsme si vysloužili nelichotivé prvenství 

v kategorii počtu absolventů hlášených na úřadech práce. Přestože nakonec většina 

z nich práci najde, samotné školy by měly přemýšlet, jak jejich první cestě na úřad 

zabránit. Pozice vysoké školy s tímto problémem netěší ani Univerzitu Palackého 

v Olomouci, a proto do budoucna plánuje vytvoření sítě absolventů, kteří sdělí, jak 

(ne)úspěšně práci sháněli. To by pomohlo upravit mimo jiné počty přijímaných studentů 

do jednotlivých oborů tak, aby více odpovídaly poptávce na trhu práce. K těm hůře 

uplatnitelným jasně patří obory jako historie, filozofie, logopedie, ale problém mají i 

absolventi práv či nejrůznějších filologií. Ti všichni místo podpisu pracovní smlouvy většinou 

upsali svá jména pracovnímu úřadu. V daleko lepší pozici jsou absolventi přírodovědných 

oborů, řada firem však upozorňuje na velký nedostatek absolventů technických oborů 

(konstruktéři, technologové, průmysloví designéři a programátoři). 

 V našem kraji nezaměstnanost poklesla v září ze srpnových 8,5 % na 8,3 %. Úřady 

práce v regionu evidovaly v září 37 133 nezaměstnaných, na konci srpna jich bylo o 396 

víc. Olomoucký kraj dále dlouhodobě vykazuje třetí nejvyšší nezaměstnanost v zemi za 

Ústeckým (10,6 %) a Moravskoslezským (9,7 %) krajem. V meziročním srovnání počet 

uchazečů v kraji klesl o 2 180 osob. Na Olomoucku se nezaměstnanost v září snížila na 8,2 

% z 8,4 % v srpnu. Mírně snížit by se měla ještě v říjnu, poté se trend obrátí. Od listopadu už 

začne nezaměstnanost pravděpodobně růst v souvislosti s ukončením sezonních prací 

v zemědělství, lesnictví či stavebnictví.       

 V závěru kapitoly o ekonomice v kraji píšeme, že se dostala do stejné kondice jako 

před hospodářskou krizí a výrazně si výkonnostně polepšila. Silnější ekonomika však 

neznamená, že se na podobnou úroveň jako v roce 2008 vrátila i nezaměstnanost. 
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Naopak! Přestože letos výkon firem v regionu překonal výsledek uvedeného roku, zvládly 

tento výsledek s podstatně nižším počtem pracovníků než tehdy. Zatímco v roce 2008 bylo 

bez práce jen 23 470 lidí v produktivním věku, na konci tohoto je jich 38 990! Ani 

v následujících letech se pak nedá předpokládat, že se zaměstnanost vrátí k roku 2008. 

Firmy totiž řeší růst výroby především investicemi do nových technologií, které nejsou tak 

náročné na zaměstnanost, a také výrazně omezily řadu činností, které úplně nutně 

nepotřebují. A pokud je třeba zvýšit produkci, řeší to za cenu přesčasové práce, nikoliv 

nabíráním dalších lidí.  

 V roce 2014 sice klesl celkový počet nezaměstnaných lidí oproti roku 2013 zhruba o 

10 %, ale velký vliv na to měla aktivní politika zaměstnanosti financovaná státem. 

V průběhu roku jich podpořil stát v regionu 6 500 a vzdělání a rekvalifikaci pro 3 500 

zaměstnanců. Naopak lidé, kteří si práci udrželi, si i přes ekonomický propad v uplynulých 

letech polepšili, když se jejich průměrná hrubá mzda zvedla o částku přesahující 2 000 

korun. A za své peníze si také koupili o něco víc než před lety. Tempo růstu nominálních 

mezd převýšilo tempo růstu inflace, a tak se reálné mzdy v letech 2008–2013 zvýšily o 2,6%.        

 

25. ŽIVOTNÍ STANDARD 

 O naší životní úrovni se mluví stále. Předpovědi o ní se různily. „Doběhneme 

Rakousko za deset let,“ odhadoval v roce 1989 Valtr Komárek. Guvernér ČNB Zdeněk 

Tůma mluvil v roce 1997 o dvaceti letech, jiní o kratším období. Letos, kdy slavíme desáté 

výročí vstupu do Evropské unie, můžeme bilancovat. Měřeno penězi, Česko na členství 

v EU vydělalo. Podle některých propočtů čistých toků peněz bez započtení příchozích 

investic nebo zrušených cel jsou to celkem tři biliony korun, což je zhruba 300 000 na 

osobu. ČR tak dostala dvakrát více, než poslala.  

 Západu se přibližujeme, ovšem naše přibližování Západu je pár posledních let mdlé 

a příčiny najdeme hned dvě. Zbytečně restriktivní politika vlády, která toho hodně 

pokazila, a demografický vývoj, kdy naše populace stárne rychleji než jinde v regionu.  

Česko bude muset příštích 15 až 20 letech projít změnami ekonomického systému a 

inovovat, aby neuvázlo v pasti průměrnosti, aby se více přiblížilo kupní síle průměrného 

Němce.  

 Nalijme si čistého vína. Podle posledních dat Českého statistického úřadu je u nás 

téměř milion osob, které žijí v domácnostech pod hranicí bídy. Přesněji jde o 990 000 lidí, 

když za hranici chudoby se považuje u jednotlivce příjem 9 420 korun čistého za měsíc, u 

dvou dospělých je to příjem 14 000 Kč (společné náklady na bydlení jsou nižší). Člověk je 

považovaný za chudého, když je pro něj těžké zajistit čtyři z těchto položek: platit včas 

nájem a půjčky; vlastnit pračku, telefon, automobil; týden dovolené jednou do roka; 

teplo; maso obden; zvládnutí nečekaných výdajů.  

   Dalších 700 000 lidí žije těsně nad hranicí chudoby.  Propast se prohlubuje. Na 

jedné straně přibývá chudých, na druhé roste počet dolarových milionářů, kterých bylo 

loni rekordních 18 000! Nejvíce jsou ohroženi důchodci a samoživitelky a jejich děti. „Politici 

nám zaseli do hlav, že si chudí a nezaměstnaní mohou za svou situaci sami. To ale může 
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tvrdit jen člověk, který nerozumí fungování soudobých společností,“ míní Martin Potůček, 

sociolog v FSV KU v Praze. Právě samoživitelky mají podle něj minimální šanci svou situaci 

ovlivnit a do chudoby zabředávají i jejich děti. Sociologové mluví o sociální reprodukci 

chudoby. Počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením u nás meziročně roste. 

V roce 2011 byl jejich podíl 15,3 %, v roce 2012 15,4 %. 

  Ovšem z mezinárodního srovnání vychází Česko stále dobře. Z 35 zemí, u nichž 

úředníci Eurostatu  porovnávali  kde bída hrozí nejméně, skončilo Česko čtvrté (za 

Islandem, Norskem a Nizozemskem). Hůř je na tom i obvykle příkladné Švédsko, kde hrozí 

chudoba 15,6 % osob (ovšem země je vyhlášeným cílem přistěhovalců). 

 Lidé se činí, i tak žijí v bídě. Mít práci není automaticky výhrou. Chudí pracující jsou 

v životě jen o něco spokojenější než nezaměstnaní a budoucnost vidí černěji. Kvalita života 

roste úměrně s výší platu, jak ukázal průzkum.  Jde o jev, o kterém se mluví už od 90. let. 

Představitelé „working poverty“ – neboli chudých pracujících  - mají sice zaměstnání, ale 

mizerná výplata sotva stačí na obživu. Uklízečky, pokladní v supermarketech, pracovníci 

bezpečnostních agentur a další lidé nekvalifikovaných profesí berou měsíčně pod 14 500 

korun hrubého. Byť se říká, že peníze nejsou všechno, průzkum jednoznačně potvrdil 

korelaci příjmů a životní spokojenosti. Lépe než nezaměstnaní a chudí pracující se cítí lidé 

se středním příjmem. Nad nimi pak vynikají dobrým pocitem ze života ti, kteří žijí takříkajíc 

ve vatě. Lidé s vyššími platy jsou spokojenější s životní úrovní, se společností v níž žijí, se 

zdravím, a dokonce i se svými vztahy. Lepší ekonomická pozice umožňuje tvořit si životní 

strategie, aktivnější trávení volna. Také chrání člověka před různými typy deprivací a 

společenských rizik, jako jsou třeba dluhy.  

 Výše mzdy jednoznačně ovlivňuje spokojenost s prací. Také chudí lidé by rádi žili 

plněji, ale jejich malý příjem je objektivní bariérou. Jen 30 % chudých pracujících se 

alespoň jednou měsíčně věnuje nějakému sportu (ve srovnání s 54 % lidí s nadprůměrným 

příjmem). Chudí se méně zajímají o politiku, a když už, tak se přiklánějí vesměs k levici. 

Častěji odmítají myšlenku, že o své stáří by se měl hlavně postarat každý sám. 

 Podívejme se na problém z jiného úhlu. Častý mýtus o metropolích, kde se žije 

blaze, kde berou víc a mají se lépe, popírá nejnovější studie akademického pracoviště 

Idea při CERGE-EI. Vyplývá z ní, že státní zaměstnanci si toho nejvíce za své platy koupí na 

Ústecku a na Vysočině, učitelé na Olomoucku a Ostravsku, a naopak nejméně zboží a 

služeb si za své mzdy pořídí vysokoškolsky vzdělaní lidé na jižní Moravě a Zlínsku. Studie 

s názvem Regionální rozdíly v kupní síle: Ceny, platy, mzdy a důchody přepočítává vše 

podle toho, kolik si za ně mohou v daném regionu koupit. Zjištěno jest: nejdráž je v Praze, 

kde jsou ceny v průměru o pětinu vyšší než je republikový průměr, nejlevněji je pak na 

Ústecku – šest procent pod průměrem.  Vyšší ceny tak ruší výraznou část nominálního 

mzdového náskoku „bohatších“ krajů.  

 Samostatnou kapitolou jsou příjemci důchodů. I když jsou v Praze důchody nejvyšší 

v republice, vyšší ceny v metropoli tento náskok hravě vymažou až do minusu. Pražští 

důchodci si tak mohou za svůj příjem dovolit nejméně ze všech v zemi. Kompenzování 

krajských rozdílů třeba v dávkách by mohlo životní úroveň částečně narovnat, dnes jsou 
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regionální rozdíly zohledněny pouze v příspěvku a v doplatku na bydlení. O dalším se zatím 

neuvažuje. 

 Heslo: „Chcete zbohatnout? Stačí se přestěhovat do levného kraje!“, ale příliš 

netáhne. Proč se lidé z drahých krajů nestěhují do těch levnějších? Existuje dnes příliš 

vysoký podíl vlastnického bydlení a prodej a stěhování jsou složité a trvají dlouho; chybějí 

finančně dostupné veřejné služby, jako jsou školky či pečovatelský servis, takže lidé jsou 

často vázáni na pomoc rodiny. V Praze či v Brně si lidé cení lepší dostupnosti vzdělání a 

kulturního vyžití, naopak mimo metropole si obyvatelé často užívají klidu a blízkosti přírody. 

Skutečnost, že se všichni nehrnou za vyšším příjmem do velkých sídel, má i svá pozitiva – 

nevylidňují se regiony. Naše známé zápecnitví tvrdí: je nám dobře tam, kde jsme doma. 

Kvůli vyšší mzdě nebo nižším cenám v obchodech se až na výjimky stěhovat nechceme. 

Tak si nestěžujme! 

 A hlavně u nás, v Litovli! V říjnu 2014 MF DNES hledala města, kde se žije v Česku 

nejlépe. Udělala sondu na 25 radnicích středně velkých měst v kategorii 10 až 50 000 

obyvatel a podle toho, co tam dělají pro spokojený život svých obyvatel, sestavila 

žebříček. Ono bylo vlastně osloveno 26 měst, protože naše město je těsně pod 

desetitisícovou hranicí a výše uvedenou podmínku vlastně nesplnilo. Takových měst je u 

nás 111 a žije v nich každý pátý obyvatel.  Města nominovali reportéři krajských redakcí – 

vybrali vždy ta dvě, která se v regionu těší nejlepší pověsti. Při hodnocení a porovnávání 

měst redakce zahrnula data o vývoji nezaměstnanosti, kriminality, přílivu či odlivu 

obyvatel, o výši poplatků vybíraných od lidí, vývoji výše dluhu, výdajích na místní kulturu, 

sport a spolky. Údaje poskytly jednak radnice, jednak Úřad práce a Policie ČR. Při 

hodnocení bylo vše vztaženo k počtu obyvatel. Z radnic byly shromážděny informace o 

aktivitách na podporu zaměstnanosti a o sociální politice. 

 Sonda sledovala jednotlivé radnice, oznámkovala je a sestavila žebříček kvality. 

Jistě, srovnávat je ošidné, každé vedení města má jiné podmínky a řeší jiné problémy – 

například s nezaměstnaností se bojuje jinak ve středních Čechách než na Olomoucku. 

Průzkum ukázal, že radnice v malých a chudších městech pro spokojenost občanů dělá 

mnohdy víc než třeba v těch bohatých a prosperujících. V menších městech obvykle není 

problém dostat dítě do školky, právě menší radnice hodně pomáhají místním živnostníkům 

nebo se snaží lákat turisty, kteří budou ve městě utrácet.  

 Malá i velká, chudší i bohatší města bez rozdílu však řeší společný problém – rostoucí 

počet seniorů, kteří potřebují levné byty a sociální asistenci na dosah. Dobrou zprávou 

z průzkumu je, že se radnice snaží udržet na uzdě finance. Třetina hodnocených radnic 

má poměrně malý nebo žádný dluh, další hlásí jeho výraznější pokles. 

 Už nebudeme napínat – žebříček nejlepších středně velkých měst vede Jablonec 

nad Nisou a uzavírá ho naše sotva desetitisícová Litovel! Citujeme z textu: „To však 

neznamená, že se ve městě na Hané žije špatně. Lidé odtud neutíkají, nezaměstnanost je 

na solidních šesti procentech. Sídlí tu prosperující italská sýrárna Orrero, výrobna těstovin 

Adriana, pivovar, továrna Papcel či výrobce gramofonů SEV. Dobře dostupná je lékařská 

péče i školky. Přibývají cyklostezky, opraveno je koupaliště, sokolovna, radniční věž. Město 

buduje galerii slavného rodáka Gustava Frištenského. V porovnání s ostatními má však 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 170 

vysoký dluh a slabší nabídku služeb pro seniory.  Ale i tak „poslední“ místo pro Litovel není 

žádná prohra. Celá pětadvacítka měst zařazená do předvolebního projektu MF DNES 

nabízí nadprůměrné podmínky k životu. Přesto se tato dobrá místa k životu v posledních 

čtyřech letech potýkají s mírným úbytkem obyvatel.“        

 25. místo pro Litovel bylo oceněno 19 body a komentářem: „Nejmenší 

z hodnocených měst čile investuje: do kanalizace, vodáckého kempu, koupaliště či nové 

galerie. Má však vyšší dluh.“ Jako důležité ukazatele jsou uvedeny v tabulkách: 

nezaměstnanost 6,0 %, dluh na hlavu 9 500 Kč, místa v mateřských školách na počet 

obyvatel 26. Ještě vyjádření našeho starosty Ing. Zdeňka Potužáka: „Nezaměstnanost není 

velká a přijde investor. Otevřeli jsme cyklostezky, významná byla rekonstrukce koupaliště 

do formy biokoupaliště. O naši průmyslovou zónu projevil vážný zájem investor z Německa, 

to by byl další plusový bod pro zaměstnanost. Máme hodně firem, které dávají lidem 

práci.“   

 Jak to vypadá v globále? Česko ztrácí historickou pozici nejbohatší země střední 

Evropy. Na frak nám dávají hlavně Poláci, kteří v životní úrovni přeskočili Čechy, ale 

dohnali nás i Slováci! V minulém čtvrtstoletí polská ekonomika rostla mnohem rychleji než 

naše. Žebříček „Aktuální individuální spotřeby podle parity kupní síly“ zveřejněný 

Eurostatem umisťuje Poláky se 75 % unijního průměru o příčku výš než nás a Slováky se 74 

%. Všechny tyto tři země ale mají výrazný náskok před Maďarskem, které je se 62 % mezi 

„nejchudšími“ státy Evropské unie. Úplně nejchudší jsou jako obvykle Bulhaři s pouhými 49 

%, žebříček vede Lucembursko a Německo. Tak tedy i Slováci, které jsme v roce 1993 

nechali odejít, abychom na ně nemuseli doplácet, se na nás dotáhli a pomohlo jim i to, že 

mají stabilní měnu – euro.     

 Samozřejmě, nejsme na tom vůbec špatně. Té chvály bylo ale už dost, nyní 

k poněkud tristnímu prvenství. Podle údajů Českého statistického úřadu za posledních 

deset let dobrovolně odešlo ze světa v našem kraji více než 1 000 lidí. A to je nejvíc v celé 

zemi! Proč se nejvíc lidí rozhodne ukončit život právě zde, vrtá hlavou místním 

psychologům. „Je to zvláštní, všechno jsou to vlastně jen spekulace, protože nikdo přesně 

neví, proč se ti lidé rozhodli ukončit svůj život. Pokud bych v uvažování zašel ještě dál, 

možná by se dalo říci, že na to může mít vliv i prostředí na Hané. Hanáci mají speciální 

náturu – mají pomalý rozjezd, pomaleji hledají vlastní aktivitu. Spokojenost a nespokojenost 

souvisí především s tím, jak se sami lidé cítí mocní, zda dokážou něco vlastního. Daleko 

častěji se budou deprese objevovat u lidí, kteří čekají na pomoc zvenčí,“ říká olomoucký 

psycholog Lubomír Smékal.  

 Podle odborníků za tím může být neutěšená hospodářská situace regionu. Kraj se 

dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností a nízkými platy. Řada lidí se pak s touto 

špatnou situací nedokáže vyrovnat. V kraji v letech 2004 až 2013 spáchalo sebevraždu 

1 050 lidí, což je skutečně v přepočtu na 100 000 obyvatel vůbec nejvyšší počet v celé 

republice.  Ovšem tak velký počet sebevražd není ani v krajích, kde je nezaměstnanost 

ještě vyšší? „Obecně se dá říci, že lidé, kteří si sáhnou na život, nejsou schopni v daný 

moment vyřešit nějakou situaci a míra zátěže je pro ně nezvladatelná,“ vysvětluje 

olomoucká psycholožka Dana Štěrbová. Důvody takového činu se vždy týkají životních 

hodnot a priorit. Patří sem problémy ve vztahu, v zaměstnání nebo nedostatek financí. 
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Může jít také o zdravotní komplikace či psychické problémy. Svou roli také hraje pohlaví a 

věk.  

 Většinu sebevrahů v kraji tvoří muži. Z celkového počtu jich bylo 862, zatímco žen 

jen 188. I to může podle psychologů souviset s hospodářskými důvody. „Jedním z důvodů 

může být neschopnost fungovat jako muž. Podle tradičního modelu je muž ten, kdo 

zabezpečuje rodinu. Pokud ale nedokáže sehnat práci nebo má tak nízký plat, že ji 

neuživí, velmi lehce se může stát, že ztrácí pevnou půdu pod nohama“ říká Smékal s tím, 

že podobným úvahám odpovídá i fakt, že nejvyšší počet sebevražd v přepočtu na 

obyvatele má Jesenicko. To je region, který se s chudobou a nezaměstnaností potýká 

nejvíce i v rámci celé republiky. Přesto si absolutní prvenství Olomouckého kraje dokáže 

vysvětlit jen těžko. Čtenář nechť promine poslední odstavce, ale profese kronikáře jako 

psychologa byla příliš lákavá k úvaze o problému. Díky za pochopení!  

 

26. ZDRAVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ  

 Pečujeme o své zdraví dostatečně nebo až příliš úzkostlivě? V počtu dní 

v neschopnosti má Olomoucký kraj „bronz“ – více dní než u nás na neschopence strávili 

jen obyvatelé sousedních krajů Zlínského a Moravskoslezského. Průměrně se u nás stonalo 

53 dní. Lidé si chodili pro neschopenky hlavně kvůli onemocnění horních cest dýchacích a 

kvůli viróze zůstávali obvykle týden doma. Dalším nejčastějším problémem, se kterým 

pacienti do ordinací přicházeli, byla onemocnění pohybového aparátu – kloubní obtíže či 

onemocnění zad (49 830 pacientů prostonalo dohromady 2 657 680 dní!).  Sejně jako za 

počet dní strávených doma si třetí příčku v celostátním srovnání vybojovali i ti, které 

kontroloři v době pracovní neschopnosti nezastihli doma, když nečekanou návštěvu 

kontrolora doma zažil každý čtvrtý pacient! 

 Další potíž je na obzoru. Obvodní lékaři mizí, obce marně hledají nové. Především 

menší obce, kde byli lidé léta zvyklí na přítomnost doktora, se nyní ocitají bez péče. 

Ačkoliv na to již v roce 2011 upozorňovala statistika Ústavu zdravotnických informací, 

stává se to nyní realitou. Obvodních lékařů skutečně není dost a stárnou – jejich průměrný 

věk se pohybuje kolem šedesátky. Situace v kraji zhruba kopíruje celorepublikový průměr. 

V Olomouckém kraji před třemi lety bylo 359 praktických lékařů, čtvrtina z nich se blížila 

důchodovému věku a 18 z nich bylo starších 70 let! Pro lidi znamená chybějící obvodní 

lékař značné každodenní problémy. Nejen že musí dojíždět za péčí, ale obtížněji se jim 

také získávají lékařská potvrzení potřebná k vyřízení dokladů. Kdo nemá auto, má prostě 

smůlu. 

 Zástupce za sebe hledají odcházející lékaři těžko. Mladí doktoři se raději věnují 

jiným oborům, protože praktický lékař toho musí nejen mnoho vědět, ale vše se v oboru 

neustále mění. Dalším důvodem, proč se mladí lékaři na místa „obvoďáků“ nehrnou, může 

být i fakt, že praktičtí lékaři přicházejí krok za krokem o své pravomoci. I když by mohl 

předepsat lék, musí lékař třeba pacienta s neurologickými problémy poslat ke 

specialistovi, kde jej čeká třeba i několikatýdenní čekání kvůli lhůtám u odborných lékařů. 

Přitom praktické lékaře využívá 80 % obyvatel a pojišťovny to stojí 15 % z celkových 
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nákladů na zdravotnictví, kdežto ambulantní specialisty využívá asi 15 % lidí a stojí to 45 % 

nákladů na péči. Ministerstvo zdravotnictví by se mělo tímto problémem brzy zabývat! 

 Kde jsou v oboru paradoxy? Vláda chce Čechům prodloužit „zdravou část života“ 

o dva roky!  To znamená – a zní cynicky – že by lidé dál umírali v průměrných 78 letech, 

ale s nějakou nemocí by strávili už „jen“ patnáct let. Experti navrhují vznik zvláštní skupiny 

lékařů, kteří dostanou lépe zaplaceno a budou se intenzivně starat o nemocné, aby 

disciplinovaněji dodržovali předepsanou léčbu.   

 Budeme se snažit věk prodlužovat, ale co naše děti? Ty tloustnou a místo pohybu 

sedí u počítače! V našem kraji rapidně přibývá obézních dětí, lékaři je nezřídka musí 

posílat do obezitologické poradny. Odborníci se shodují, že děti v Olomouckém kraji se 

hýbou čím dál méně. „Děti mají málo pohybu a špatnou životosprávu. Dřív běhávaly 

venku a hrály vybíjenou nebo fotbal, dnes tráví čas před počítačem nebo tabletem. 

Zároveň jí těžká a nezdravá jídla. Případů, kdy je dítě tlusté, tak řešíme stále víc. Obézní 

děti samozřejmě bývaly i dřív, ale určitě jich nebylo tolik. Stále méně dětí se také hlásí do 

sportovních kroužků a přípravek, nepomáhají ani nábory,“ říká olomoucká dětská lékařka 

Pavla Kolková.  

 Problému si již všimly i zdravotní pojišťovny a poskytují svým členům příspěvky na 

nejrůznější pohybové aktivity, nejčastěji na plavání. Přiměřené množství pohybu se obecně 

považuje za jednu z nejúspěšnějších forem prevence civilizačních chorob, jako jsou 

nemoci srdce a cév, cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak a některé další. Naopak 

nedostatek fyzické aktivity výrazně přispívá k rozvoji těchto onemocnění a náklady na 

jejich léčení se u nás pohybují v řádech miliard korun.  

 Málo se dělá v prevenci a mládež, ta nejde příliš příkladem. Náš kraj na tom není 

vůbec dobře – naši šestnáctiletí opanovali drogové žebříčky! Každý druhý bere 

marihuanu, běžné jsou experimenty s LSD a v pití alkoholu držíme celorepublikový prim! To 

vše vyplývá z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, která zkoumala zkušenosti 

s drogami u 328 teenagerů z regionu. 

 Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina respondentů v regionu má zkušenost 

s některou s nelegálních drog, hůře jsou na tom už jen v Praze a Ústeckém kraji. Mladí mají 

bohaté zkušenosti s extází, heroinem či LSD, tabu přestala být marihuana. Stejně jako hašiš 

ji zkusil téměř každý druhý dotázaný, 14 % z nich přiznalo, že ji užívá pravidelně. Drogou, 

která je v regionu snadno k dostání je především marihuana nebo pervitin.  Fakta 

z průzkumu jsou neúprosná a hlavně varující: mladí lidé, kteří berou nelegální drogy – 

průměr ČR 43,7 %, Olomoucký kraj 50,3 %; marihuana, hašiš – 42,7 %, 48,5 %; extáze – 3,3 %, 

4,3 %; pervitin a amfetaminy – 2,0 %, 2,1 %;  heroin a jiné opiáty – 1,4 %, 1,8 %; LSD a 

halucinogenní houby – 5,1 %, 5,8 %.  

Poptávka stoupá také po tvrdém alkoholu, v jeho pití, jak jsme již uvedli, drží 

mladiství z kraje dokonce první místo.  Vzrůstá počet dětí, které s alkoholem experimentují, 

a to třeba ve věku kolem 14 nebo 15 let. Bohužel, rodiče si na budoucí problém u svého 

dítěte, snadnou dostupností a pravidelností konzumace, zakládají sami. „Dokud jim 

nebude vadit, že jejich děti o víkendech na diskotékách a ve volnu pijí alkohol, nezmění 

se to,“ varuje krajský školský protidrogový koordinátor Ladislav Spurný.  Obdobná situace 
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je u kouření cigaret. Zatímco podíl silných kuřáků je oproti minulosti nižší, vzrostl počet těch, 

kteří si cigaretu zapálí denně. Pokud nevěříte, přijďte někdy mezi 7 a 7.30 do prostoru u 

kostela sv. Marka, kde čekají učni SOŠ na vyučování. Ze svého omylu a možná 

přesvědčení, že dívky přece nekouří, rázem vystřízlivíte! 

 Svítá na lepší časy? Nový zákon z pera Ministerstva zdravotnictví si klade za cíl 

uchránit nekuřáky před kouřem, rozšířit nekuřácké prostředí a omezit dostupnost alkoholu 

pro mladistvé. Jeho platnost se navrhuje od roku 2016. Cigaretová lobby má stále síly dost, 

vše se neúměrně protahuje. Druhá povinnost je komplikovanější – provozovatel by musel 

zajistit, aby v jeho provozovně nepopíjely osoby mladší 18 let a aby tam dokonce ani 

nemohly přijít odjinud „pod vlivem“.  Provozovatelé se brání, že nemohou odpovídat za to, 

že někdo požil alkohol jinde a podroušenost se na něm projeví až později, dokonce, že by 

každý musel podstoupit dechovou zkoušku nebo test na alkohol!? Tažení ministerstva do 

boje proti alkoholu a kouření bude ještě hodně obtížné! 

 Něco je ale na navrhované regulaci barů a hospod, aby měly na nápojovém lístku 

alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než alkoholický – například pivo by nadále 

nemělo být v hospodách tím nejlevnějším nápojem. Jinými slovy, alespoň voda musí být 

levnější než pivo! 

 Na začátku roku se budoucí vláda zalekla slibů, že rychle zruší všechny zdravotnické 

poplatky. „Díra“ pěti miliard v rozpočtu děsila. Poplatek za pobyt v nemocnici Ústavní 

soud snížil již v roce 2013, ani navrhovaná částka 60 korun nebude a propadu příjmu 

nemocnic nic nezabrání. Návrhy komunistů na zrušení všech poplatků ihned vyvolaly 

zděšení a tak, i když se platby za hospitalizaci nevrátí, za ambulanci a za recept budou 

platit až do konce tohoto roku. Dvě miliardy, které letos nemocnice nevyberou, jim slíbil 

ministr Němeček dorovnat ze státního rozpočtu a výpadek tříapůlmiliardových příjmů pro 

ambulance a lékárny se má do 31. 12. také vyřešit.  Jak vše nakonec dopadlo? Poplatky 

ve zdravotnictví (30 Kč v ambulanci a za recept) po sedmi letech od zavedení končí k 1. 

1. 2015 s výjimkou těch na pohotovosti (90 Kč).  Zlepší se i celková situace v oboru?   

 Pozitivní skutečností je ale to, že v našem městě se postupně daří saturovat všemi 

významnými lékařskými obory obyvatele Litovle a spádového území tak, aby nemuseli na 

většinu vyšetření dojíždět na velkou vzdálenost. Zásluha zde patří i městu Litovel 

vytvářejícímu příznivé podmínky pro ordinace specialistů a snahou po zastoupení všech 

potřebných oborů pro službu občanům. Jak vypadá zastoupení jednotlivých oborů 

specialistů i praktických lékařů si můžete přečíst v následujícím přehledu:  

Takto vypadá obsazení jednotlivých ordinací na Poliklinice Litovel v roce 2014: 

praktičtí lékaři MUDr. Kamila Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová, 

MUDr. Petr Vočka; dětský lékař – MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Křížová, MUDr. Šárka 

Nesetová Šmakalová; gynekologie – MUDr. Milan Dostál, MUDr. Jarmila Fousová; 

ortopedie – MUDr. Alena Aulehlová; RTG – MUDr. Josef Hacar; onkologie – MUDr. Miroslav 

Čecháček a MUDr. Blanka Gajová; diabetologie – MUDr. Jiřina Kočí; revmatologie – MUDr. 

Jarmila Bačová; neurologie – MUDr. Sylvie Navrátilová; oční – MUDr. Pavlína Sekerková; 

chirurgie – MUDr. Vladimír Štefka; urologie – MUDr. Rabah Arzouni; interna – MUDr. Ivo 

Pospíšil, MUDr. Antonín Gaja, CSc. a MUDr. Petra Mašková; psychiatrie – MUDr. Věra 
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Táborská, MUDr. Michaela Krtičková a MUDr. Zdena Štěpánová; ORL – MUDr. Jana Žižková; 

logopedie – Mgr. Ivana Garlíková a Mgr. Jana Papulová; vedoucí laboratoře je paní 

Jarmila Rozsypalová. Vlastní ordinaci na Sušilově ulici 171 má dětská lékařka MUDr. Elena 

Vacová; vlastní 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 pak v ulici Poděbradově. 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. Katarína Hrochová, MUDr. Miroslav Kotrle a MUDr. Tomáš Vilhelm.  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, tamtéž MUDr. Daniela Havlíčková, 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 

na náměstí Přemysla Otakara 756. Ordinaci kožního lékařství má MUDr. Iveta Fremlová na 

ulici 1. máje; ordinaci homeopatie MUDr. Hana Váňová v Jungmannově ulici 732 a na 

Nábřežní ulici 970 je ještě ordinace alergologie MUDr. Hany Ostrčilové a MUDr. Zuzany 

Fegyveresové. Další Interní ordinaci má MUDr. Petra Mašková na Vítězné ulici (nad 

prodejnou Albert). 

 

27. CHARITA ŠTERNBERK, STŘEDISKO LITOVEL, MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY – charitní ošetřovatelská služba – domácí péče, domácí hospicová 

péče  

Cílovou skupinou jsou občané všech věkových kategorií, indikačních a 

diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu změněného zdravotního stavu plně či částečně 

odkázáni na odbornou péči a pomoc druhé osoby (senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocní a umírající). Péče 

je poskytována všem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví náboženské či politické orientace. 

Rozhodující je zdravotní stav a celková potřebnost péče. 

 Služba je poskytována nepřetržitě (7 dnů v týdnu, 24 hod. denně) v těchto 

zdravotních výkonech: monitoring fyziologických funkcí; měření glykemie glukometrem; 

aplikace inzulinu (nácvik, edukace); odběry krve a biologického materiálu; aplikace 

léčebné terapie; aplikace transdermálních náplastí; aplikace injekcí, aplikace opiátů; 

aplikace infuzní terapie s. c. – hypodermolýza; aplikace klyzmatu; péče o pacienty s 

výživovými sondami, drenážemi; péče o pacienty se stomií (kolostomie, nefrostomie, 

urostomie); péče o permanentní močové katetry mužů a 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. 
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 Domácí ošetřovatelská péče zahrnuje celostní přístup. Ke všem klientům je 

přistupováno individuálně s respektem k měnícím se potřebám. Součástí komplexní péče 

je i podpora klientovy rodiny a jeho blízkých. Nabízí se zapůjčení specifických zdravotních 

pomůcek, možnost zprostředkování pomoci duchovní i sociální, zprostředkování důležitých 

kontaktů a informací. Komplexní odborná zdravotní péče včetně péče hospicové je 

poskytována na základě spolupráce s praktickými lékaři a s lékaři z odborných ambulancí. 

Jsou přijímáni klienti také z různých lůžkových zařízení a charita je smluvním partnerem 

všech zdravotních pojišťoven v našem regionu. Všeobecné sestry se v rámci celoživotního 

vzdělávání kontinuálně vzdělávají a v roce 2014 absolvovaly školení v oblasti péče o 

seniory a v paliativní péči. 

 V roce 2014 byla střediska domácí péče opět podpořena Výborem dobré vůle – 

nadací Olgy Havlové z programu Senior. Finanční prostředky byly použity na zakoupení 

specifických zdravotních pomůcek, zdravotního materiálu a na oblast vzdělávání, které 

přispívají k efektivnímu zajištění komplexní ošetřovatelské a paliativní péče. V roce 2014 

byly také prezentovány výsledky projektu s názvem Prevence pádů v domácím prostředí 

na IV. Studentské vědecké konferenci, na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.  

Projekt měl velký úspěch a umístil se na krásném 3. místě ze všech prezentovaných prací. 

Realizace tohoto projektu proběhla v roce 2013, prostřednictvím všeobecných sester, v 

 rámci všech středisek domácí péče (Šternberk, Litovel, Uničov). Cílovou skupinu tvořili 

vybraní senioři ve věku nad 65 let. Na základě tohoto projektu byly vytvořeny preventivní 

letáčky na téma Pády seniorů v domácím prostředí. Cílem je i nadále zvyšovat 

informovanost seniorů a jejich rodin nejen v oblastech preventivního charakteru, ale také 

v oblasti domácí hospicové péče. 

 Středisko Litovel sídlí na ulici Vítězné 1129 a vrchní sestrou je zde paní Miroslava 

Svozilová. Pracovní tým tvoří vrchní sestra a dvě všeobecné sestry. Oblastí působnosti je 

Litovel a obce litovelského mikroregionu: Bezděkov, Blažov, Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 

Březina (u Bouzova), Březové, Cakov, Červená Lhota, Červenka, Doly, Dubčany, 

Haňovice, Hrabí, Hradečná, Hvozdečko, Hynkov, Chudobín, Cholina, Chořelice, 

Javoříčko, Jeřmaň, Ješov, Kadeřín, Kluzov, Kovářov, Kozov, Lhota nad Moravou, Loučany, 

Loučka, Luká, Měník, Měrotín, Mezice, Mladeč, Myslechovice, Náklo, Náměšť na Hané, 

Nasobůrky, Nová Ves, Nové Dvory, Nové Zámky, Nový Dvůr, Obectov, Odrlice, Olbramice, 

Olešnice, Pateřín, Pňovice, Podolí, Polomí, Pratná, Příkazy, Rozvadovice, Řimice, Savín, 

Senice na Hané, Senička, Skrbeň, Slavětín, Sobáčov, Střeň, Střemeníčko, Svojanov, Tři 

Dvory, Unčovice, Vilémov, Víska, Veselíčko. 

 Počet klientů je 169, během roku 2014 bylo uskutečněno 4 634 návštěv a poskytnuto 

7 485 výkonů (najeto bylo 38 838 kilometrů). Vše podpořeno z programu Výboru dobré 

vůle Olgy Havlové, dále tuto službu podpořily: Město Litovel, Tříkrálová sbírka, Obec Bílá 

Lhota, Obec Červenka, Obec Haňovice, Obec Cholina, Obec Luká, Obec Měrotín, Obec 

Mladeč, Obec Olbramice, Obec Pňovice, Obec Senice na Hané, Obec Slavětín.  
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY – CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 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; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Fakultativní služby: dohled nad dospělou osobou a přeprava uživatele autem 

pečovatelské služby. 

 Ve středisku Litovel je vedoucí projektu Ing. Ludmila Zavadilová a vedoucí stanice 

Zita Stinglová. Služba je poskytována v pracovní dny pondělí až 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, sociální pracovník a 6 pracovnic v sociálních službách. 

 Oblastí působnosti je město Litovel a obce litovelského regionu: 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 je 89. Během roku 2014 byl počet vyhláškových výkonů 14 044, 

fakultativních 263. Počet hodin přímé péče byl 6 980 hodin a bylo najeto 48 036 kilometrů. 

  Tuto službu podpořily organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město 

Litovel, Nadace Taťány Kuchařové, Nadace Agrofert, Obec Bílá Lhota, Obec Červenka, 

Obec Haňovice, Obec Cholina, Obec Luká, Obec Měrotín, Obec Mladeč, Obec 

Olbramice, Obec Pňovice, Obec Senice na Hané, Obec Slavětín. 

 Pečovatelská služba dala klientům možnost setrvat i přes jejich zdravotní problémy 

v domácím prostředí. Často nahradila nebo oddálila hospitalizaci v nemocnici nebo 

umístění v sociálním zařízení. Mnohdy zdánlivě jednoduché činnosti běžného života tito 

lidé vlastními silami těžko zvládají. 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 

(89) bylo 56 % z Litovle a přidružených obcí, zbytek 44 % z dalších obcí Mikroregionu 

Litovelsko. Věkové složení klientů bylo: 7 % lidé do 64 let, 44 % lidé do 80 let a 49 % lidé nad 

80 let.  

 Pro klienty je pořádána pravidelně pouť na Svatý Hostýn. Tuto příležitost využívají i 

těžce pohybliví klienti, kterým je zajišťován doprovod. Jsou také zváni na různé akce 

Charity, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat si. 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA LITOVEL 

 Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou Jarmila Dospivová. 

Provozní doba je pondělí – pátek 8:00 – 12:00, další odpolední a víkendové programy dle 

aktuálního programu, který je uveřejněn na webových stránkách Mateřského centra: 

www.mcrybicka.cz. Pracovní tým tvoří vedoucí služby, animátorka, 1 – 2 pracovnice na 

DPP, které vedou některé programy  a podle potřeby dobrovolnice z řad maminek.  

http://www.mcrybicka.cz/
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 V roce 2014 navštívilo akce Mateřského centra 2 519 dospělých a 2 107 dětí. 

Průměrná návštěvnost za měsíc v roce 2014 byla cca 210 dospělých osob. Počet 

účastníků jednoho klubového setkání byl 9 – 12 maminek a stejný nebo i větší počet dětí 

ve věku do 6 let. Aktivity projektu Mateřské centrum Rybička byly v roce 2014 podpořeny 

z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Dále tuto službu podpořily: 

Státní zemědělský investiční fond a Město Litovel. 

 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. 

V odpoledních hodinách byly velmi oblíbené výtvarné činnosti pro maminky – pletení 

z pedigu, výroba smaltovaných šperků.  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 v roce 2014 stojí za to připomenout poradnu a zdravotní 

a relaxační cvičení pro těhotné maminky, cvičení aerobiku, klub Archa – biblické hodiny 

pro děti od 3 let. Do programu byly pravidelně 1 x měsíčně zařazovány přednášky (první 

pomoc, Kurz Klíč ke zdravým vztahům s dětmi, další přednášky o výchově dětí a 

vzájemných vztazích). U všech akcí pro rodiče bylo zajištěno hlídání dětí. V průběhu 

celého roku byly pořádány i různé mimořádné akce - dětský karneval, bazary dětského 

oblečení, cyklovýlety, sportovní a soutěžní dopoledne s názvem „Pojďte s námi do 

pohádky“, Den otevřených dveří, 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, letní příměstské tábory. 

 I v roce 2014 podporovalo Mateřské centrum adoptovanou indickou holčičku 

Aschwithu Fernandes v projektu „Adopce na dálku“. Prostředky na financování jejího 

vzdělání byly získány prodejem výrobků dobrovolnic. Z dalších činností je potřeba uvést 

půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitní šatníky, kde kontaktní osobou střediska 

Litovel je Mgr. Eva Matoušková. Provozní doba je v pondělí – pátek od 8 do 15.30 hodin.  

 Z významných akcí: Den pro rodiny (24. 5.), při kterém byl slavnostně zahájen provoz 

venkovního prostoru Mateřského centra Rybička. Na improvizovaném pódiu zahrály 

kapely Miniband ze ZUŠ Litovel a folkrocková kapela Střemkoš. Děti si vyzkoušely 

trampolínu i skákací hrad. K příjemně strávenému odpoledni přispělo pěkné počasí i 

bohaté občerstvení. V měsíci srpnu pořádalo MC Rybička pro děti od 4 do 9 let příměstské 

tábory. Živý Betlém (17. 12) – tato akce byla uspořádána poprvé ve spolupráci 

s dobrovolníky farnosti a církevní mateřskou školkou Svatojánek. Akce byla určena 

především pro ostatní mateřské školy a 1. a 2. třídy základních litovelských škol, zúčastnilo 

se jí přes 300 dětí. Po krátkém divadelním představení si děti vyrobily vánoční přání a 

ozdobily stromeček v kostele.                       
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28. BYTY, BYDLENÍ 

 Obrovský propad zažila bytová výstavba v roce 2013 v Olomouckém. Hůř už bylo 

jen v polovině 90. let minulého století. Nízký zájem o nové byty vedl ke snížení počtu 

dokončených bytů jen na 756, což bylo o 22 % méně než v roce 2012. Nejhorší situace 

byla na severu kraje a pak na Přerovsku. Lidé nedosáhli na hypotéky, protože mzdy jsou 

tady nízké, a naopak je tu vysoká nezaměstnanost, takže nových bytů se staví minimálně. 

Zajímavé možná je, že zatímco ubývá dokončovaných rodinných domků, staví se  více 

nadstandardních domů. Lidé, kteří mají hodně peněz, teď zřejmě vidí nejvhodnější 

příležitost, protože ceny jsou velmi nízko.  

 Zájem o byty živí po začátku roku slabá koruna! Ukazuje se, že každé náhlé hnutí 

s měnou může mít i nezamýšlené důsledky. Intervence ČNB přilákala zájemce o byty, u 

nichž je naděje na udržení ceny. Spustila tak fenomén investičních nákupů realit, který ve 

větším měřítku zejména ve velkých městech rozběhla nepovedená penzijní reforma. 

Lidem během ní došlo, že státní penze budou v budoucnu nízké, a tak se snaží zabezpečit 

sami. Uvažují takto: reality jsou něco, co člověku nikdo nevezme.  Tak počet lidí, kteří 

kupují byt na investici, roste. Klienti využívají příhodných podmínek na trhu, jako jsou nízké 

ceny a úroky hypoték, a kupují menší byty pro své děti nebo pro sebe na stáří. Chtějí si tak 

zajistit minimální náklady na bydlení, až jim příjmy výrazně klesnou.  

 Změnilo se to tak, že si toho člověk musí všimnout. Kromě klasické skupiny klientů – 

mladých lidí, kteří s hypotékou hledají startovací bydlení – přibyl skutečně vysoký počet lidí 

hledajících kvalitní nemovitosti na zajímavých adresách, které ponesou výnos (v nájmu) a 

za deset let se klidně prodají minimálně za stejnou cenu nebo i lépe. Hypotéky jsou navíc 

stále velmi levné (průměrná úroková sazba na začátku roku 2014 byla 3,06 %), půjčit si 

peníze nyní je výhodné a navíc ceny se stále drží na stabilní úrovni. Je to dáno tím, že 

ekonomika se jen pomalu vzpamatovává z recese a investoři jsou jen část ze zájemců o 

byty. 

 Lidé se dokonce smířili s paneláky a zájem o ně roste. Zdá se, že zatracovaný panel 

znovu získává na oblibě. Česku se na rozdíl od západních zemí podařilo udržet ve většině 

panelových domů různorodou společnost, a tak se z nich nestávají ghetta. Stále v nich 

bydlí na 3 miliony lidí a domy po revitalizacích se dostávají opět vysoko v poptávce u 

realitních kanceláří. Dvě pětiny obyvatel dokonce považují bydlení na sídlišti za optimální – 

panel či cihla – obojí je pro ně stejně dobré. Důležitým faktem je i to, že se do určité míry 

zlepšila prestiž panelového bydlení zmodernizováním bytového fondu zateplením, 

výměnou oken a novými fasádami.  

 V oblibě mají lidé paneláky i proto, že jsou dostupné nejen dopravně, ale i cenově. 

Ceny bytů v panelových domech klesly od roku 2008 průměrně o 30 %. Nejčastěji je  

hledají mladé rodiny, které již mají děti, nebo je plánují a kromě dopravní dostupnosti 

ocení i školku a školu, blízkost lesa nebo parku. Navíc, většina bytových družstev  a 

společenství vlastníků se o panelové domy stará dobře a tak je naděje, že pokud se 

budou dobře udržovat, přežijí i naše vnoučata. Dá se tedy konstatovat, že ti, kteří ještě 

před pár lety považovali paneláky za méněcenné bydlení, se do nich začínají s chutí zase 

vracet! 
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 Konec roku je plný nadějí – realitní trh v kraji se nečekaně oživuje, byty i rodinné 

domy se prodávají navzdory takřka hluchému zimnímu období. Překvapivý vývoj na trhu 

potvrzují i realitní kanceláře a tvrdí, že takový hlad po bytech už tu nebyl dlouho.  Největší 

zájem je o byty v cenách do 1,5 milionu korun, především o byty dvoupokojové či 

třípokojové. Totéž platí i o domech a nabídka rodinných domů už zdaleka nedostačuje 

poptávce. Lidé, kteří chtějí kupovat už nechtějí příliš spoléhat na další pokles cen. Trend se 

nyní spíše obrací a ceny začínají, sice mírně, ale přece jen, růst.  Realitní kanceláře  věří, že 

trh s byty se odrazil ode dna a půjde nahoru. Velmi důležitá, mimo již uvedených 

příznivých cen nemovitostí a výhodných hypoték, je ekonomická stabilita. Lidé věří, že 

bude líp, a proto se také nebojí nemovitosti kupovat. Doufejme, že jde o záležitost 

dlouhodobou!? 

 

29. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ  

SLADOVNY  SOUFFLET  ČR, a.s. závod Litovel 

 Firma Sladovny Soufflet ČR, a.s. závod Litovel je stále součástí francouzské rodinné 

firmy Soufflet Group, která je první nebo druhou největší sladařskou firmou na světě z 

pohledu vyrobených tun sladu.  První nebo druhou znamená, že se to v průběhu roku 

mění podle toho, jaké další akvizice se podaří koupit nebo se rozšíří výroba.  Nyní firma 

vyrábí přes 2 mil. tun sladu. Z tohoto pohledu je výroba v Litovli s průměrem 13 000 t 

vyrobeného sladu nepodstatnou součástí koncernu, mimochodem je nejmenší sladovnou 

ve skupině, přesto je její výroba důležitá, protože se specializuje na výrobu sladů, které 

nejsou v ostatních sladovnách obvyklé. Vyrábí se zde 10 druhů sladu od klasického 

plzeňského, přes mnichovský, 5 druhů karamelového sladu, 2 druhy barevného sladu až 

po pšeničný slad, který zaznamenal obrovský nárůst, až téměř na 970 tun. Tuto výrobu 

zajišťuje 22 stálých pracovníků, s průměrným měsíčním platem 26 699 Kč. Žádné velké 

investice nebo inovace neproběhly. Závod zásobuje speciálními slady téměř všechny 

české pivovary,  což je 50 % výroby a druhou část je vyvážena  do zahraničí. 

 Sladovna v Litovli v roce 2014 nezaznamenala podstatné změny. Vyrobeno bylo 13 

851 t sladu. Největší nárůst byl ve sladu pšeničném, jelikož neustále narůstá podíl 

speciálních piv. Byly udělány kroky v ke zlepšení hygieny a sanitace v provoze na posuvné 

hromadě, viditelné jsou nové vjezdové brány. Závod byl osazen kamerovým systémem . 

PIVOVAR LITOVEL, a.s., 

  Ředitelem společnosti je i nadále  Ing. Lumír Hyneček, předsedou  představenstva 

pan Miroslav Koutek a  předsedou  dozorčí rady pan  Karel Kuropata. Výrobní program 

nedoznal v uvedeném období roku 2014 zásadních změn. Na trh přišel pivovar v tomto 

roce s produktem Litovel Černý Citron, a to ve verzi alko (balení: lahev 0,5l a 0,33l, 

plechovka 0,5l, multipack a KEG 15l /30l), která doplnila verzi nealko. Černý Citron je 

unikátní svými senzorickými vlastnostmi i silou, jelikož obsahuje 4 % alkoholu. 

 Další novinkou roku 2014 Pivovaru Litovel byl jarní speciál Litovel Patrik, který se na 

čepu objevil v období od svátku svatého Patrika a bude se čepovat až do Velikonoc a 
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v roce 2015. V tomto jedenáctistupňovém nefiltrovaném ležáku vyniká aroma sedmi 

horských bylin a zajímavý na něm je především přírodní základ smaragdové barvy i 

netradiční chuti. 

  Za rok 2014 bylo v Pivovaru Litovel registrováno 185 zaměstnanců, což bylo o 

jednoho méně než v roce předchozím.  Akciová společnost Pivovar Litovel a.s. uzavírá 

kompletní účetní uzávěrku až do 30. 6. 2015, nicméně se dá předpokládat, že podnik 

bude v kladném hospodářském výsledku, řádově jednotek miliónů. 

  Rok 2014 především potvrdil celosvětový zvuk světlého ležáku českého typu, jehož 

zástupce Litovel Premium získal prestižní Evropskou pivní hvězdu v německém Norimberku.  

Pivovar následuje i moderní pivní trendy – vaří pivní speciály (Gustav, Václav, Patrik) a 

pivní mixy (Černý citron). Právě jarní kampaň pivního mixu Černý Citron byla marketingově 

nejkomplexnější, sestávající se z teaserové (upoutávkové) kampaně v dubnu a launchové 

kampaně (odhalení značky) v květnu a jednalo se o integrovanou kampaň zahrnující 

všechny kanály komunikace. 

 I v roce 2014 se podnik dále soustředili na destinační marketing, tedy otevření 

prostor Pivovaru Litovel pro širokou veřejnost a všechny zájemce. V rámci této koncepce 

se v srpnu opět konal již tradiční hudební festival Litovelský Otvírák. Pro příznivce v regionu 

byla  dále připravena spotřebitelská  soutěž U NÁS DNES PLATÍ DĚDA (spočívala v zasílání 

hospodských historek s prosincovým vyhlášením vítězů v návštěvnickém centru Pivovaru), 

která podpořila dlouhodobou kampaň U NÁS. Začátkem listopadu pak v prostorách 

pivovaru proběhly také oslavy 121. výročí existence pivovaru „narozeninovými hody“. 

  V roce 2014, tak jako v minulých letech, byly podporovány spřízněné sportovní 

kluby v našem regionu (Tatran Litovel  - házenkáři, fotbalisté či hokejisté Prostějova). V 

rámci této podpory byl také uspořádán v květnu již 8. ročník Free Litovelské jízdy (zábavná 

projížďka Litovelským Pomoravím).  Více o akcích a slavnostech v kapitolách Události 2014 

a Slavnosti 2014. 

SEV LITOVEL  

  Společnost SEV Litovel vznikla v roce 1999 a navazuje na tradici 

v elektromechanickém a elektrotechnickém průmyslu, která ve městě vznikla před více 

než 50 lety v tehdejším podniku Tesla Litovel. Vedení společnosti zůstalo nezměněno, dále 

ji vede Ing. Jiří Mencl.  Za rok 2014 vyrobila a prodala společnost SEV Litovel rekordních 

96 000 gramofonů a je tak největším evropským a patrně i světovým producentem 

gramofonů v kvalitě hi-fi. Výroba gramofonů se díky rostoucímu exportu zvýšila meziročně 

o pětinu. „Naše produkce vzrostla hlavně díky vyšší poptávce po gramofonech ve 

Spojených státech, Kanadě, Austrálii i Evropě“, uvedl ředitel společnosti pro MF DNES.  

 Více než 90 % gramofonů litovelský výrobce vyvezl do zahraničí, kde je prodává 

prostřednictvím rakouské firmy Audio Systems ve více než 60 zemích pod značkou Pro-

Ject. Produkce se ovšem zvyšuje již několik let. Zatímco v letech 2002 až 2009 podnik ročně 

vyrobil zhruba 30 000 gramofonů, v roce 2012 již to bylo 54 000 a v roce 2013 79 000. 

„Boom poptávky stále pokračuje a v roce 2015 zřejmě pokoříme hranici 100 000 

vyrobených gramofonů,“ říká Ing. Mencl. 
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 Tržby SEV Litovel vzrostly z 253 milionů korun v roce 2013 na rekordních 320 milionů  

Kč letos a tržby se zvýšily zásluhou nárůstu produkce závodu, ale i slábnoucí koruny. Firma 

přijala díky vyšší poptávce 40 nových pracovníků a stav k 31. 12. 2014 je 310 zaměstnanců.  

 Renesanci zažívají gramofony podle ředitele Mencla po celém světě. Nejvíce roste 

trh v USA, Kanadě a Austrálii, kde prostřednictvím internetu prodeje rostou o sto i více 

procent. Většinu produkce tvoří střední třída gramofonů, které na pultech obchodů stojí 

zhruba 300 až 400 eur (8 500 až  11 000Kč). „Špičkových gramofonů, jejichž cena se 

pohybuje v tisících eurech, ročně prodáme několik stovek,“ doplňuje Ing. Mencl. 

Například nový gramofon X-tension 9 specializovaní evropští novináři vyhodnotili jako 

nejlepší přístroj prodávaný na evropském trhu. Gramofony tvoří 90 % tržeb litovelské firmy. 

Zbytek připadá na ostřikovače pro Škodu Octavia a další součástky pro automobilový 

průmysl a rotory pro modelové vláčky typu Märklin.     

DSL  FOOD s.r.o.  

 Společnost DSL Food s.r.o. působí v oblasti vývoje a výroby doplňků stravy od roku 

2006 a podnik je umístěn na průmyslové zóně Nasobůrky – Víska. Rok 2014 byl rekordním 

rokem, co se týče tržeb. Nejvíce obratu tvořili zákazníci z Evropské unie. Převážná část 

výroby byla zaměřena na výrobu doplňků potravin určených pro zvláštní výživu ve formě 

tablet, kapslí, kapalných produktů, sirupů a práškových směsí jak pro sportovce, tak i pro 

běžné zákazníky, nevyjímaje produkty určené pro děti. Na základě požadavků zákazníků 

bylo vyvinuto několik nových produktů s ohledem na vývoj trhu a nároky na vysokou 

kvalitu. Také proběhla modernizace výroby zakoupením několika nových strojů, tím se 

stala společnost úplně soběstačnou ve výrobě tablet a kapslí. 

ALIBONA, a.s.    

    Ředitelem společnosti je Ing. František Toman. Během roku 2014 k organizačním 

změnám nedošlo, ani ke změně výrobního programu. Stále zůstává výroba 

konzervovaného ovoce a zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců:  106 a jejich průměrný 

plat je 14 090 Kč. 

 V roce 2014 bylo dosaženo vyšších výkonů než v předchozím roce. Tržby za výrobky, 

zboží a služby dosáhly 163 mil. Kč, což bylo o 3 mil. více ve srovnání s rokem 2013. 

Nakupovaného zboží se prodalo stejné množství, prodej vlastních výrobků byl vyšší.  

Výroba vlastních výrobků, vyjádřeno v objemových ukazatelích, se zvýšila o 4 %. Z tohoto 

pohledu byl rok 2014 úspěšnější než ten předchozí, dřívějších objemů výroby se však 

nedosáhlo. Průměrný počet zaměstnanců se snížil ze 111 na 106 osob.  

        Dosažené výsledky jsou stále ovlivněny ztrátou významných zákazníků a z toho 

plynoucím poklesem produkce. Podařilo se však zvednout efektivnost výroby a prodeje. 

Z těchto důvodů vykázala společnost kladný hospodářský výsledek. Z investičního   

hlediska byl uplynulý rok významný nákupem nových strojů ve výši 6,3 mil. Kč. 

Nezanedbalo se ani udržování výrobních prostředků. Pěstitelská pálenice zpracovala 

zhruba stejné množství ovocného kvasu jako v roce 2013.  

Zprávu zpracoval Ing. Radomír Typovský, ekonomický náměstek.             
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AUTO HLAVÁČEK a.s., pobočka Litovel  

  Statutárním zástupcem je Ing. Zdeněk Hlaváček, předseda představenstva a.s. 

Činnost: Autorizovaný servis vozů Škoda, autorizovaný prodej vozů Škoda, autobazar, 

prodej náhradních dílů. Novinky na trhu, které společnost v roce 2014 především nabízela: 

-Škoda Fabia III. řady a Rapid Spaceback. Počet zaměstnanců na této pobočce: 17 

zaměstnanců z celkového počtu 153 zaměstnanců společnosti.             

Zprávu vypracovala Miluše Pokorníková, ředitelka servisních služeb. 

KIMBERLY – CLARK 

 V personální oblasti došlo ke změně, když ředitel:  Ing. Tomáš Němec, nahradil 

Jaroslava Zapletalíka, který se z osobních důvodů rozhodl ukončit pracovní poměr dne 30. 

11. 2014. V roce 2014 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu, čímž se závod zařadil mezi 

přední závody v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci požární ochrany 

byly nainstalovány protipožární dveře do všech výrobních a skladových prostor, které se 

v případě požáru automaticky uzavřou a tím požárně oddělí jednotlivé prostory.   

 V roce 2014 se v závodě vyrobilo 1 233 milionů tamponů, což představovalo nejvyšší 

objem výroby od roku 1995, kdy společnost Kimberly-Clark začala vyrábět tampony 

v litovelském závodě. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky zvýšenému výrobnímu plánu. 

Ve výrobě pracovalo ke konci roku 2014 322 pracovníků v nepřetržitém provozu. Investice 

do výrobního zařízení znamenaly v posledních 5 letech vytvoření stabilních více než 300 

pracovních míst, což znamená pro litovelský region výjimečný přínos. Tímto se závod řadí 

na jedno z předních míst zaměstnavatelů v regionu. V rámci rozvoje technického zázemí 

firmy byly schváleny investice do výměny kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu a 

výměny kotlů. 

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 ml. 

 Změny ve výrobním programu společnost i nadále neplánuje a stále se věnuje 

strojírenské výrobě resp. jednotlivým činnostem strojírenské výroby. Do oblasti jejího zájmu 

spadají: služby v oblasti hydraulika, pneumatika, centrální mazání a parokondenzační 

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; pronájem věcí movitých. 

 Z hodnocení uplynulého roku 2014: průměrný počet zaměstnanců byl v uplynulém 

roce 2013 62,12 osob.  Společnost taktéž během roku 2014 zaměstnávala učně středních 

odborných škol v rámci jejich povinné školní praxe (cca 4), dle smluv, které firma se 

středními školami téměř každoročně uzavírá. Společnost HAJDO spol. s r.o. v roce 2014 
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obdržela dotaci z programu OPPI a následně zakoupila 2 nové obráběcí stroje a 1 novou 

svářečku.  

VESETA spol. s.r.o. 

 Statutárním zástupcem společnosti je pan Petr Souček a výrobním programem 

zůstává výroba nealkoholických nápojů a balených vod. Průměrný počet zaměstnanců 

v roce 2014 byl 61. Podařilo se udržet a obhájit všechny odběratelské trhy a rozšířit díky 

nové aseptické lince sortiment pro stávající odběratele.  Výrobní program aseptické linky 

zajistil nové odběratele z EU při dodržení vysokého standardu kvality výrobků dle BRC a 

udržel pracovní místa pro občany regionu. 

VÁPENKA VITOUL MĚROTÍN 

 Název a sídlo organizace, včetně statutárního zástupce zůstávají stejné. Firma se 

opět umístila v hodnocení bezpečnosti práce a kvality výroby mezi dalšími hornickými 

organizacemi za rok 2013 na 1. místě a již podruhé obdržela symbol – sochu „ZLATÉHO 

PERMONA“. K žádným strukturálním změnám v organizaci nedošlo a výrobní program 

zůstal zachován. 

 Počet zaměstnanců je 35 osob. Roční výroba přesáhla 100 600 tun. Zaměstnanci 

dostávají veškeré naturální i hmotné požitky a 13. plat (průměr platů za 12 uplynulých 

měsíců), včetně dalších odměn byl vydán. Penzijní a životní připojištění je každému 

zaměstnanci měsíčně vypláceno částkou 2 500 Kč. Průměrný plat dosahuje 32 500 Kč. 

 V únoru byl tradičně uspořádán 18. Vápenický ples (účast 296 osob). Hlavní 

vystupující byl Martin Chodúr a odměnění zaměstnanci navštívili Spojené arabské emiráty 

a strávili týdenní léčebný pobyt v Luhačovicích.  Za rok 2014 ZLATÉHO PERMONA obdržel 

závod již potřetí, a protože je putovní, tak ho má už natrvalo!!! Byla to velká sláva.  

Zprávu zpracoval Ing. Ladislav Vitoul, ředitel 

 Je dobré, když ještě existují mecenáši kultury typu pana Vitoula. Koncertu 

v Mladečských jeskyních „Fibich – Poem“, kde zazněla i hudba Roberta Schumana, 

Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany (28. 4.) byl generálním sponzorem. Díky jménem 

příznivců klasické hudby! 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE  

 Vedení družstva pracuje ve složení: Ing. Václav Kuba – předseda představenstva; 

Pavel Obrátil – místopředseda představenstva; Ing. Marie Slánská, Ing. Květoslav Ambrož, 

Jaroslav Balatka, Vladímír Kopřiva, Zdeněk Zapletal – členové představenstva. Kontrolní 

komise: Jaroslav Winiarski – předseda, Eva Fuglíčková, Ervín Labuda, Alois Přidal, Alois 

Blažek – členové. 

 K 31. 12. mělo družstvo 213 členů, zapisovaný kapitál byl 13 176 000 Kč, základní 

kapitál celkem 31 915 000 Kč, průměrný družstevní podíl 0,46 %. V roce 2014 se zvýšil počet 

přepočtených pracovníků z 57 na 58 a jejich průměrná měsíční odměna se zvýšila na 

27 783 Kč. Příspěvek na kapitálové a penzijní pojištění činil 666 Kč měsíčně na pracovníka.  
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 Tento rok byl velmi úspěšný. V rostlinné výrobě bylo dosaženo nadprůměrných 

výkonů, zlepšila se užitkovost v živočišné výrobě. Rostlinná výroba hospodařila na výměře 

2 146 hektarů. Byly jisté komplikace díky počasí, ale i tak pšenice ozimé z 565 ha bylo 

získáno 4 400 tun; ječmene jarního z 391 ha 2 542 tun a cukrovky z 255 ha 20 738 tun. 

Celkem to bylo 6 942 tun obilovin, 791 tun řepky a rekordní množství cukrové řepy. Travního 

semene jednoletého a vytrvalého jílku bylo sklizeno 58 tun. Objemného krmiva bylo 

získáno 18 770 tun v podobě senáží a siláží, zásoby pro chov skotu a bioplynovou stanici. 

 V chovu skotu se projevilo virové onemocnění IBR. Průměrný stav stáda byl 888 kusů 

z toho 469 krav holštýnského plemene. Průměrný denní prodej mléka na dojnici byl 23,28 

litru. Celková produkce se zvýšila o 1,4 % na 3 985 000 litrů. V chovu prasat šlo o 239 

prasnic, 2 kance, 1 404 selat a 2 040 prasat ve výkrmu. Do předvýkrmu se podařilo odstavit 

7 629 selat, na jatka bylo prodáno 6 989 vykrmených prasat o průměrné porážkové váze 

109 kg.  

 Provoz Plasty Mladeč zaznamenal zvýšený nárůst prodeje přesahující 1 tunu 

měsíčně. Bioplynová stanice navýšila výrobu elektrické energie a dodatkového 

užitkového tepla. Roční prodej elektrické energie byl 8 346 MWh. V soutěži Inovativní 

podnik Vodafone se družstvo v krajském kole umístilo na 3. místě z více než 200 

zúčastněných podniků.  

 V investiční oblasti byl nově pořízen majetek v hodnotě 28 638 000 Kč (pozemky, 

nákup traktorové soupravy Tatra Phoenix, nové stroje pro provoz Plasty Mladeč aj.).  

 V roce 2014 pokračoval růst hodnoty majetku družstva. Je krytý kladným 

hospodářským výsledkem v hodnotě 23 512 000 Kč. Zvýšila se produktivita práce o 12 % na 

2 491 954 Kč tržeb na 1 pracovníka.                                                  

Zprávu zpracovala Ing. Marie Slánská, členka představenstva    

ORRERO, a.s. 

 Ve vedení společnosti ke změnám nedošlo, je jím nadále pověřen Ing. Augustin 

Gec – předseda představenstva. Od roku založení (1996) se společnost neustále rozvíjí a 

s pomocí osobního nasazení techniků, expertů a všech zaměstnanců se snaží navyšovat 

produkci a zvyšovat kvalitu výrobků.  Stala se největším světovým výrobcem tvrdého sýra 

typu parmazán a její výrobek – kvalitní sýr značky GRAN MORAVIA je toho výsledkem. 

Kvalita výrobku, lahodnost jeho typicky zrnitého těsta, nasládlá chuť, kterou získává 

v období zrání, hebká struktura a rafinované aroma dělají z tohoto sýru artikl, který nesmí 

chybět v žádné kuchyni. Patří ke zdravé výživě a od roku 2003 nese ocenění národní 

značkou kvality KLASA, kterou uděluje Státní zemědělský intervenční fond mimořádně 

kvalitním výrobkům. 

 V roce 2014 byl obrat z prodeje vlastní výroby 1,835 mld. Kč (2013 – 1,826 mld.). 

Obrat z prodejní sítě La Formaggeria  GRAN MORAVIA a restaurace PRIMAVESI byl 165,63 

milionu Kč (2013 – 123,47 mil.). Zvýšil se také počet zaměstnanců na 281 (z 256 v roce 2013) 

a bylo vyrobeno 238 854 bochníků sýra GRAN MORAVIA (2013  - 234 469); export sýrů do 

Itálie byl 12 771 tun. Společnosti se podařilo i rozšířit vývoz sýrů do nových oblastí, jako je 

Čína.  
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Závod ve Třech Dvorech zpracoval 139,260 mil. litrů kravského mléka, ze kterého se 

vyrábí nejen dlouhozrající sýr Gran Moravia, který poté dozrává v litovelských i italských 

skladech, ale také sýřenina pro několik druhů italských sýrů (např. Verena, Provolone), 

ostatní italské sýry (Mozzarela, Ricota, Caciotta, Giuncata), tradiční tvaroh, jogurty a další 

mléčné výrobky nabízené v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia. Tato vlastní 

prodejní síť byla během roku rozšířena z původních 11 na 15 podnikových prodejen La 

Formaggeria Gran Moravia. Jejich nabídku tvoří jak sýry a mléčné výrobky vlastní výroby, 

tak sýry dovážené z Itálie, italská vína a nejrůznější potraviny. Aktuální počet zaměstnanců 

zůstává stabilní a společnost hospodaří s pozitivním hospodářským výsledkem.                        

Zprávu zpracovala paní Vendula Trefilová. 

ADRIANA -EUROPASTA SE, Litovel-Tři Dvory 

 Divize Adriana se sídlem v Litovli – Třech Dvorech je součástí společnosti Europasta 

SE, která je největším výrobcem těstovin v regionu střední a východní Evropy. Vedle výroby 

privátních značek podporuje společnost i své tradiční značky ve všech klíčových částech: 

Zátkovy těstoviny v oblasti vaječných těstovin, Rosické těstoviny v bezvaječných 

těstovinách a značku ADRIANA v úseku těstovin ze 100% semoliny. Založena byla v roce 

1993 a v současné době je nejmladší firmou koncernu s největší výrobní kapacitou. Závod 

je vybaven špičkovou italskou technologií se systémem T.A.S. (Thermo-active-systém) 

umožňující použití velmi vysokých teplot (až 120 °C) při sušicím procesu.  

 V roce 2014 se pokračovalo v realizaci jedné ze strategických investic v hodnotě 

přes 110 milionů Kč – stavbě nové moderní velkokapacitní linky na výrobu špaget. Další 

investice se týkaly zvyšování produktivity práce, inovace v balení či zlepšování v oblasti 

logistiky a zákaznického servisu. Za využití posledních výzkumů a zkušeností spoluvlastníků 

společnosti Europasta SE ze Španělska a Portugalska došlo k výrazné inovaci 

produktového portfolia značky Adriana. K dispozici jsou nyní větší a „vzrušující“ tvary jako 

například tortiglioni, kohoutí hřebínky či eliché. Zároveň byl akceptován požadavek 

zákazníků na větší pohodlí při přípravě jídel uvedením nové řady rychlovarných těstovin 

značky Adriana s názvem „2 MINUTI“ (torti, špagety), nabízí tak spotřebitelům kombinaci 

osvědčených lokálních a moderních tvarů včetně dalších inspirativních řad (trikolore, 

Sapori). Nový černý design obalu je doplněn o doporučení k užití pro každý jednotlivý tvar 

těstovin. Každý má svůj vlastní recept, který je uveden na obalu specifickým QR kódem. 

Informace byla získána z propagačních materiálů, další údaje i přes opakované žádosti 

nebyly vedením poskytnuty. 

PAPCEL, a.s. Uničovská 132 

 Management společnosti v roce 2014 působil v tomto složení: Ing. David Dostál, 

generální ředitel a předseda představenstva; Ing. Filip Wrnata, výkonný ředitel; Ing. 

Ladislav Řehák, technický ředitel; Ing. Hanuš Majer, ředitel obchodu a marketingu; Ing. 

Marta Skvrnová, finanční ředitel; Ing.David Gryga, výrobní ředitel.  

 Hlavní předmět podnikání: Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 65 let 

vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se 

podílí více než 250 zaměstnanců. K dispozici má všechna potřebná oddělení nabízející 
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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.  

 Organizační změny ve společnosti v roce 2014: Organizační struktura v roce 2014 

byla upravena v několika směrech a mezi nejdůležitější změny patří: změna na pozici 

výrobního ředitele a to že personální oddělení přešlo do přímé podřízenosti generálního 

ředitele. Zásadní personální změnou byl odchod výrobního ředitele Ing. Viliama Halečky a 

jeho nahrazení zaměstnancem z interních zdrojů, Ing. Davidem Grygou. Dále ke konci roku 

odešla vedoucí personálního oddělení pí. Lenka Holešínská, DiS. 

 Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014 byl 258, jejich průměrná mzda 35 347 Kč (42,58 % 

zaměstnanců má vysokoškolský titul). 

Současná situace podniku:  PAPCEL dnes svoje výrobky exportuje do řady zemí 

v Evropě i mimo ni. Více než 90 % produkce je určeno na export. Mezi hlavní odběratelské 

trhy patří Ruská federace, Bělorusko, Turecko a Egypt. Svoje reference má společnost také 

v Latinské Americe a Asii. Obchodní aktivity jsou řízeny z mateřské společnosti v Litovli. Již 

více než 10 let však působí v Ruské federaci dceřiná pobočka PAPCEL Sankt Petěrburg, 

která se zabývá přímým prodejem v Rusku, prodejem náhradních dílů a servisem. 

  V roce 2014 společnost PAPCEL založila také novou společnost v Indii - PAPCEL 

PULP AND PAPER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED ve městě Hyderabad, od čehož si slibuje 

rozšíření svých aktivit do oblasti jihovýchodní Asie. V říjnu 2014 se francouzská společnost 

ABK Groupe, Tullins stala součástí skupiny firem PAPCEL. Akvizice společnosti ABK 

Machinery byla provedena prostřednictvím nově vzniklé společnosti ABK Groupe, ve které 

společnost PAPCEL Litovel vlastní majoritní podíl. Akvizicí se společností ABK si PAPCEL 

rozšířil své výrobkové portfolio o technologie výroby v segmentu tissue papírů a 

speciálních papírů. Skupina nabízí kompletní technologie pro všechny typy papíru - 

fluting/liner, konvenční kartony, natírané i nenatírané papíry a lepenky – tapetový papír, 

grafické papíry – tiskové a psací papíry, speciální papíry – dekorační, ceninové, filtrační, 

jemné cigaretové papíry a hygienické papíry typu tissue.  

 Zásadní je pro firmu dlouhodobá orientace na exportní trhy. Mezi hlavní 

odběratelské regiony patří zejména Ruská federace, Bělorusko, ostatní rusky hovořící 

země, Turecko, Egypt. Podpora prodeje v Ruské federaci je řízena ve spolupráci 

s dceřinou pobočkou v Sankt Petěrburgu. Dlouhodobá koncepce firmy je zaměřena na 

vyhledávání nových prodejních příležitostí zejména v jihovýchodní Asii (Indie, Indonésie), 

na Blízkém východě (Saudská Arábie, Írán, SAE), a v severní Africe. Své možnosti 

společnost vidí také v Latinské Americe.  
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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 se jedná o Polsko a Francii. Největší ekonomický růst v 

současnosti zaznamenávají trhy Asie, proto se potencionálním trhem společnosti stala 

Indie a Indonésie. Velmi zajímavými rostoucími trhy jsou trhy severní Afriky a Jihoafrická 

republika. Ekonomicky jsou rovněž silné trhy Latinské a Střední Ameriky. Všechny 

marketingové aktivity plánované pro rok 2015 jsou zaměřeny prioritně na podporu příjmu 

poptávky z výše uvedených zemí. Plánové jsou zejména akvizičně služební cesty 

obchodních zástupců společně s obchodními manažery, účasti na vytipovaných 

zahraničních veletrzích a příprava propagačních tiskovin na podporu přímého prodeje. 

Mezi základní podnikatelské cíle společnosti v následujících 3 letech mimo cíle 

meziročního nárůstu tržeb o 2-3 %. 

 Hodnocení roku 2014: Rok 2014 byl pro společnost dalším v řadě úspěšných let. 

Tedy nejen z hlediska ekonomických výsledků a realizace projektů, ale i z hlediska 

značného růstu společnosti a rozšiřování komplexity výrobků a služeb. Těžištěm aktivit roku 

2014 byla samozřejmě realizace největšího obchodního případu, tedy dodávky zařízení a 

služeb pro firmu Zavod gazetnoj bumagi ve městě Šklov v Bělorusku. V rámci tohoto 

projektu byla vytížena většina oddělení společnosti, a to nejen výrobní úsek, ale i úseky 

konstrukční, projektové a nákupní.  Tato zakázka je i přes svou vysokou složitost a 

náročnost zákazníka zatím realizována bez větších komplikací. Zároveň velice potěšilo 

ocenění České Exportní Banky a agentury EGAP, kdy v rámci prestižní soutěže „Exportér 

roku“ byl tento projekt oceněn titulem „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“. 

V roce 2014 společnost také získala ocenění „Českých 100 nejlepších 2014“ a zařadila se 

mezi TOP 100 českých firem. Kromě toho získal generální ředitel společnosti, Ing. David 

Dostál, prestižní titul „Podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje.“ 

 Hospodářské výsledky roku 2014: Finanční plán na rok 2014 stanovil dosažení 

hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 72 111 000 Kč a ve skutečnosti bylo 

dosaženo výsledku 72 221 000 Kč, což je nejlepší výsledek v historii společnosti. Úroveň 

přidané hodnoty zároveň překročila 286 mil. Kč, což je další nejlepší výsledek historie. 

Nebýt negativního dopadu zaúčtovaných kurzových rozdílů (z 90 % přepočet přijatých 

záloh od odběratelů s ohledem na hlavní projekt ŠKLOV v Bělorusku) a zároveň 

negativního pohybu koruny vůči euru, byl by výsledek ještě příznivější. Dalším z klíčových 

parametrů výkonnosti je výše tržeb, které byly pro rok 2014 plánovány ve výši 1 011 473 Kč. 

Bylo dosaženo tržeb ve výši 864 741 000 Kč, což je o 15 % nižší hodnota, než bylo 

plánováno, na druhé straně, díky zvýšené rentabilitě tržeb bylo dosaženo  požadovaného 

zisku.  

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, 
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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. 

PaedDr. Iveta Kubíčková uvedla, že výroční zpráva společnosti za rok 2014 bude 

k dispozici až na konci měsíce srpna 2015, tedy v době, kdy již je kronika uzavřena a je 

v tisku. 

LITOVELSKÁ CUKROVARNA, Loštická ulice 

 Snad stojí za zamyšlení, proč je cukr ve světě levný a v Evropě drahý? O to, jestli 

v EU zlevní cukr se bojuje v Bruselu. V Evropském parlamentu zatím vítězí lobby výrobců 

cukru nad potravináři i zákazníky. Chtělo by to uvolnit kvóty, kvůli kterým neevropský cukr 

drahý! Odstraněním zkostnatělého regulačního systému by cena cukru v EU mohla 

klesnout a přiblížit se ke světové. Navrch ale mají výrobci cukru, zejména z Francie a 

Německa, kteří chtějí kvóty zachovat. Pokud chce parlament kvóty zachovat, bude se 

vyjednávat o kompromisu. Reformu trhu počínaje rokem 2015 prosazuje Evropská komise – 

uvolnění by mohlo přinést větší výrobu cukru i nová pracovní místa a hlavně zlevnění jídla 

a pití. 

  Při vstupu do EU musela ČR zavřít řadu cukrovarů, aby přiděleným kvótám 

vyhověla. Po odstranění cel by cena cukru mohla klesnout 14 % a nárůst produkce v celé 

EU i v samotném Česku se také odhaduje ve výši 14 %. Nyní se u nás vyrobí 370 000 tun 

cukru ročně.  Přes veškerou snahu se nepodařilo získat informace o ekonomických 

výsledcích a personálních poměrech za rok 2014.  

VESETA spol. s r. o., K y š i c e, provoz Litovel 

 Statutárním zástupcem a jednatelem společnosti je i nadále pan Petr Souček. 

Výrobní program – výroba nealkoholických nápojů a balených vod zůstal zachován. 

Průměrný počet zaměstnanců byl 60 a podařilo se udržet pracovní místa pro občany 

regionu. V roce 2014 se podařilo udržet a obhájit všechny odběratelské trhy. Díky nové 

výrobní aseptické lince mohl být rozšířen pro stávající odběratele sortiment výrobků. 

Výrobní program této linky pomohl zajistit i nové odběratele z EU. Byl dodržen vysoký 

standard kvality a jakosti výrobků dle BRC.                        
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30. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

 Jen pro připamatování: CHKO LP byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 96 km2 

v údolní nivě řeky Moravy. Ta, přirozeně meandrující a větvící se v lužním lese ve složitý 

systém stálých i periodických říčních ramen, je ekologickou páteří chráněné krajinné 

oblasti. Západně od města Litovel přechází komplex lužních lesů do krajinářského areálu 

bývalého lichtenštejnského panství v okolí Nových Zámků a v severní části na ně plynule 

navazuje rozsáhlá oblast Doubravy s chlumními listnatými lesy, které se táhnou až k Úsovu. 

Více než polovinu oblasti pokrývá tedy nejrozsáhlejší dochovaný komplex lužních lesů 

v ČR, který v oblasti Doubravy a poté Třesína přechází v dubohabřiny. V několika 

štěrkovnách a pískovnách se daří skloubit uchování přírodovědně cenných stanovišť 

s rekrací a kvůli rozmanitosti zdejší přírody, která je neodmyslitelně spjata s vodou, byla 

část CHKO vyhlášena mokřadem mezinárodního významu.  

 Ne bez významu je Ptačí oblast Litovelské Pomoraví, součást celoevropské soustavy 

chráněných území nazvaná NATURA 2000. Její rozloha je 9 318,6 hektaru a niva řeky 

Moravy s rozsáhlými porosty lužních lesů, mokřadů a vlhkých luk poskytuje vhodné biotopy  

pro řadu vzácných ptáků. Předmětem ochrany je zde ledňáček říční, strakapoud 

prostřední a lejsek bělokrký. Hlavními ohrožujícími faktory v této oblasti jsou 

vodohospodářské úpravy, nedostatek dostupných stromů a vodní turistika na toku řeky 

Moravy.  

 Správa oblasti se snaží zachovat klid pro hnízdění ptáků, ale není jí lhostejný ani 

zájem turistů a hlavně cykloturistů o poznání krás a zajímavostí.  Agentura ochrany přírody 

a krajiny ČR nabízí novou trasu Litovelským Pomoravím v délce 61 kilometrů, na které si 

skutečně přijdou na své milovníci kola a přírody po cyklotrasách vedoucích CHKO LP. 

Profilem jde o trasu nenáročnou. Vyjíždí se z Olomouce přes Horku nad Moravou a při 

vjezdu do chráněné krajinné oblasti se nachází slavný nízkoenergetický dům Sluňákov a U 

Tří mostů pak lovecká chata, kde se zabaví hlavně děti. Pak cyklisty čeká cesta 

jedinečnými lužními lesy s mokřady, loukami a tůněmi až do Litovle. Odtud stezka směřuje 

na Nové Zámky, kde prochází tamním zámeckým areálem, pokračuje na Nové Mlýny 

s vodní elektrárnou z roku 1898, která je jedinečnou technickou památkou. Po cyklotrase 

se dál pokračuje na Nový Dvůr a Červenku, odkud, pokud nechcete jet dál na kole, se 

můžete vrátit i s kolem vlakem do Olomouce. Jinak trasa vede opět přes Litovel a Lhotu 

nad Moravou zpět do Olomouce.  

 Pro poznání Litovelského Pomoraví je možno doporučit i pěší vycházky po naučné 

stezce Romantickým okolím Nových Zámků s východiskem v Litovli nebo naučnou stezku 

Třesín, která začíná u vstupu do Mladečských jeskyní.  Zajímavými místy k návštěvě jsou i 

muzea v Litovli, Střelicích, Mohelnici, Uničově či Úsově a arboretum v Bílé Lhotě. Možnosti 

vodáckého využití řeky Moravy jsou omezené, sjezd řeky je pro kmeny v korytě velmi 

nebezpečný. Bez omezení lze v CHKO sjíždět Moravu od Mohelnice  po jez u Hynkova, kde 

je nutno odbočit na Mlýnský potok. Nouzové vodácké táboření je možné pouze na 

Řimickém jezu u Templu, u vodácké chaty ve Střeni a na jezu u Hynkova. Litovel již 

připravila díky projektu Krásná Morava svůj kemp u vodácké restaurace Loděnice a stále 

jej dále vybavuje tak, aby se stal i cílem vodáckého putování se vším všudy. Držme jim 

pěsti!      
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 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné 

oblasti Litovelské Pomoraví během roku 2014 nedoznala žádných změn ani v organizaci, 

ani v počtu zaměstnanců, kterých je 17. Statutárním zástupcem zůstává Ing. Michal 

Servus. 

 Hlavní prioritou činnosti byla ochrana přírody a výkon státní správy v kompetencích 

vymezených legislativou České republiky a v roce 2014 (stejně jako v letech předchozích) 

se S CHKO LP  zaměřila na činnost v oblasti ochrany přírody a výkon státní správy 

v kompetencích vymezených legislativou České republiky. 

 Vedle plnění běžných povinností v oblasti ochrany přírody a výkonu státní správy 

realizovala v roce 2014 Správa CHKO Litovelské Pomoraví projekt výstavby „Domu přírody 

Litovelského Pomoraví“. Ten vznikal na dvou oddělených lokalitách, a to obnovením 

hájenky u Šargounu v blízkosti Litovle a na okraji Horky nad Moravou v okolí Centra 

ekologické výchovy  Sluňákov. Originalita Domu přírody spočívá v tom, že na rozdíl od 

jiných obdobných zařízení vznikajících v rámci dalších chráněných krajinných oblastí je 

z větší části mimo dům a využívá uměleckých prvků realizovaných našimi předními 

výtvarníky, kteří pracují s krajinou a v krajině (František Skála, Miloslav Fekar, Marcel 

Hubáček a Miloš Šejn). Vlastní realizace byla spojena s řadou problémů, které se však 

operativně podařilo vyřešit, a tak se dá předpokládat  v průběhu roku 2015 zahájí dům 

přírody plnohodnotný provoz.  

 Pro „Dům přírody Litovelského Pomoraví“ byl připraven zážitkový a vzdělávací 

projekt „Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví“. Zároveň byl v roce 2014 zahájen 

rozsáhlý projekt obnovy návštěvnické infrastruktury v CHKO Litovelské Pomoraví. V jeho 

rámci bude modernizována a prodloužena nejstarší naučná stezka a ni budou napojeny 

zcela nové větve, které již v roce 2015 dovedou návštěvníky na další zajímavá místa.   

 V přírodní památce Chomoutovské jezero byla vybudována nová pozorovatelna 

pro sledování zde žijících a migrujících ptáků. Vstřícný byl krok Rady města Litovel, která 

schválila bezplatné připojení informačního centra Šargoun na bezpečnostní systém 

Městské policie Litovel.  

Za Správu CHKO Litovelské Pomoraví zprávu zpracoval RNDr. Jiří Šafář. 

 

31. DOPRAVA   

 Stát dává do výstavby komunikací nemalé peníze, ale pro náš region z toho mnoho 

nekouká. Páteřní komunikace směrem na Prahu – silnice R 35 mezi Olomoucí a Hradcem 

Králové, která se má začít stavět příští rok, nemá vykoupenu ani pětinu pozemků, takže 

smělý plán nové vlády, začít se stavbou během volebního období, nabírá další velké 

zpoždění.  

 Státu se po letech mluvení i příprav totiž stále nedaří získat potřebné pozemky pro 

stavbu komunikace. Podle aktuálního plánu pro čerpání evropských peněz z nového 

programu OPD2 se přitom má už na konci roku 2015 začít stavět. Ředitelství silnic a dálnic 

(ŘSD) zatím získalo na první dva úseky jen 16 % všech potřebných pozemků. Jde o úseky 
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Opatovice – Časy a Časy – Ostrov, na kterých stát přitom podle aktuálních plánů počítá 

se zahájením výstavby už v roce 2017. Jenže dosud je v nedohlednu i získání stavebního 

povolení a většina majitelů odmítá parcely prodat, tak je musí stát vyvlastnit – a to trvá 

velmi dlouho. 

 Stát před lety změnil pravidla výkupu pozemků pro stavby silnic tak, aby za ně 

neplatil příliš. Namísto stokorun platí aktuálně desetikoruny za metr. I proto ŘSD neví, dokdy 

bude mít pozemky pohromadě. Prvoinstanční řízení trvá zhruba čtyři až pět měsíců a 

většina vlastníků se odvolává.  I když stát nabízí za pozemky dvakrát více, než na kolik je 

odhadl znalec, přesto se lidem prodávat nechce. V podstatě prodávají jen ti, kteří jsou ve 

finanční tísni. Postup často naráží na špatnou spolupráci státních úřadů, nepřipravenost na 

dopady nového občanského zákoníku a navzájem si odporující vyhlášky. 

 Nová iniciativa Ministerstva dopravy by mohla vše urychlit. Chce totiž až 15násobně 

(!) zvýšit cenu, za kterou bude od lidí vykupovat pozemky pro stavby nových silnic a 

železnic. Až dosud se průměrné výkupní ceny zemědělských pozemků pohybují mezi 8 až 

35 korunami za metr čtvereční. Stát nabízí 100% bonus k ceně podle znaleckého posudku, 

pokud se rozhodnou pozemek prodat, jinak přichází na řadu vyvlastnění.  Podle návrhu 

zákona budou lidé dostávat za půdu až 525 korun za metr čtvereční, což je prakticky 

cena, za kterou se na venkově prodávají zasíťované stavební parcely pro stavbu 

rodinných domků. Vysoká cena výkupu bude také nahrávat spekulantům, kteří už mají 

pod plánovanými trasami nakoupeno! 

 Návrh je ale pod palbou kritiky jako nespravedlivý a nesystémový krok, kdy jde o 

ceny vymykající se tržní ceně. Navíc stát by se nechoval jako řádný hospodář, protože by 

utrácel přemrštěné prostředky za něco, co může získat mnohem levněji – třeba i cestou 

vyvlastnění. Takže myslím, že na vysněnou rychlou cestu do Prahy, jinudy než po D 1, 

můžeme ještě pár let klidně zapomenout!       

 

32. ŠKOLSTVÍ  

 Začneme raději optimisticky. Propad českých žáků se zastavil, mírně se zlepšili. 

Výsledky patnáctiletých studentů v mezinárodním testu PISA se poprvé od roku 2003 

zvedly – nejsme sice ve světě žádnou špičkou, ale úroveň jejich dovedností přestala klesat. 

Dokonce se ve všech třech sledovaných oblastech – matematických, čtenářských a 

přírodovědných dovednostech – jejich výsledky mírně zlepšily. Testování probíhalo v 65 

zemích a zúčastnily se ho také všechny státy OECD. Ale v zúženém žebříčku 

nejvyspělejších zemí se Česko stále potácí spíše v průměru. V matematické gramotnosti 

jsme na 24. místě, ve čtenářské gramotnosti došlo k pozitivnímu zlepšení práce s textem a 

je z toho 26. místo, nadprůměrní jsme byli jen v kombinaci obou disciplín – přírodovědné 

gramotnosti, která testuje schopnost využívat znalosti z přírodovědné oblasti v řešení úloh. 

Tady nám patří 22. místo, dokonce před Rakouskem, USA, Maďarskem, Ruskem i 

Slovenskem.  
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 Výzkum potvrdil, že výsledky žáků stále závisejí na zázemí dítěte. Platí, že pokud žák 

nemá vzdělané rodiče, má také výrazně menší šanci získat kvalitnější vzdělání. Učitelé 

s takovými žáky ale neumějí příliš pracovat. Umístili jsme se mezi pěti zeměmi, kde má na 

výsledky žáků socioekonomické zázemí největší vliv.  

 V dalším výzkumu testů PISA mezi žáky 44 zemí v dovednostech v práci s počítačem 

jsme se dostali na velmi pěkné 16. místo, těsně  za Francii, Nizozemsko a Itálii, když první tři 

místa suverénně  obsadily Singapur, Korea a Japonsko. Takže koupit si lístek v autobusu, 

řešit logickou úlohu či chápat návod ke spotřebiči umějí české děti nad očekávání dobře.  

Jdeme správným směrem – výuka se odklonila od klasického drilování a děti se více učí 

s vědomostmi pracovat. Pro děti je však klíčové, jestli s počítačem pracují hlavně doma, 

protože pokud ho používají pouze ve škole, má to na výsledky vliv velmi malý, v porovnání 

s ostatními zeměmi podprůměrný. V Česku doma používá počítač 97,4 % dětí, ve škole     

84 % - obě čísla jsou v lepším průměru testovaných zemí. Díky tomu se děti orientují i v 

praktických věcech, přestože se často tvrdí, že počítače využívají jen k akčním hrám.  

 Teď skokem do našeho kraje.  V měsíci lednu začaly v kraji zápisy do prvních tříd a 

míří k nim děti narozené v roce 2008, nejsilnějším ročníku posledních let.  Do tříd jich má 

přijít přes 8 000. Podle počtu dětí příslušné věkové kategorie navštěvujících mateřské školy 

by na 306 základních škol mělo přijít asi 8 016 dětí. Některé z dětí však dostanou odklad a 

jiné zase k zápisu dorazí znovu právě po roce.  Někde musí řešit problém s nedostatkem 

místa, což se naštěstí našeho města netýká. 

 Další měsíc nastává vábení školáků, budoucích studentů: Zvolte technický obor, 

dostanete až tisíce za rok! Kraj se vehementně snaží přilákat více zájemců na technické 

obory na středních školách. Olomoucký kraj odsouhlasil stipendia pro maturanty, což by 

měla být další významná injekce pro průmyslová odvětví v regionu. Dostávat od kraje 

peníze za dobré výsledky při studiu dosud mohli jen žáci, kteří po ukončení školy dosáhli na 

výuční list. Po učňovských stipendiích se od příštího školního roku ale na peníze za dobrý 

prospěch a chování mohou těšit i žáci vybraných maturitních oborů s technickým 

zaměřením (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, optika, mechanik – seřizovač).     

Stačí dodržet několik jednoduchých pravidel, mezi něž patří prospěch lepší než 1,7 a 

omluvené absence.   

 Podle ředitelů škol mohou být stipendia významnou podporou hlavně v posledním 

období, kdy počet žáků obecně klesá a bojuje se o zaplněnost tříd. Snad to bude mít vliv i 

na žáky současných 9. tříd, kteří se rozhodují, na kterou školu podat přihlášku. 

V nadcházejícím školním roce bude kraj podporovat studenty prvních ročníků, další 

ročníky budou přibývat. Ročně se počítá v Olomouckém kraji s náklady ve výši 1,7 milionu 

korun. Podpořit technické obory ukončené maturitní zkouškou se kraj rozhodl především 

proto, že jejich absolventi patří na trhu práce k nejžádanějším. Je po nich mnohem větší 

poptávka než po těch z administrativy, ekonomie nebo humanitních oborů. Také firmy, 

které se školami spolupracují, dlouhodobě vybrané studenty podporují i finančně a dobré 

studenty si většinou po skončení studia firma sama přetáhne k sobě, a to je dobré. 
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 Buďme střízliví – přes půl milionu Čechů je bez práce, v mnoha oborech zoufale 

chybí lidé. Už několik let chybí vyučení strojaři či elektrotechnici. Už brzy – kvůli stárnutí 

populace – bude také málo ošetřovatelů. Nabídka škol tomu mnohdy neodpovídá i 

proto, že o některé důležité obory není zájem. To by chtěl ministr školství Marcel Chládek 

(ČSSD) změnit. Jeho úřad chce věštit z koule, jaké obory budou v Česku – třeba za deset 

let – potřeba, a ty finančně podpoří. Školy, které je vyučují, by na každého žáka měly 

dostávat více peněz než ostatní. Odborníci jeho horlivost mírní s odkazem, že analýzy na 

delší období než pět let nebývají příliš spolehlivé a následná opatření mohou trh práce 

naopak pokřivit.   

 Ministerstvo školství chce pro vybrané obory zvýšit takzvaný normativ, tedy příděl 

peněz na jednoho žáka. Měly by to být obory, jak říká ministr Chládek, které jsou 

významné pro „konkurenceschopnost Česka“. Peníze na lákání studentů dostanou, jak 

píšeme v předchozích odstavcích, také kraje. Takže skutečně preferovány budou vyučení 

a maturanti v technických oborech. Bude nutno se poprat s problémem, že učňovské 

obory jsou neatraktivní i proto, že na ně odchází spíše problémoví žáci a pokud ztratí 

zaměstnání, s úzkou specializací si špatně hledají nové. Plán státu, podporovat některé 

obory, vítá hospodářská komora. Hodně ale bude záležet na tom, jak masivní ta podpora 

státu bude. Úzká spolupráce by měla být s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které by 

mělo zjistit, jaká je poptávka zaměstnavatelů a zajistit pracovníky podle „objednávky“ 

jednotlivých odvětví. Stát přece nemá platit armádu nezaměstnaných!        

GYMNÁZUM JANA OPLETALA, LITOVEL, Opletalova 189 

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, škola zapojená do sítě škol UNESCO  

 Gymnázium Jana Opletala v Litovli je školou s více než stoletou tradicí. Má 

vyvážený Školní vzdělávací program s mottem „Non scholae, sed vitae discimus“ a nabízí 

nejen klasickou výuku, realizaci mnoha projektů, včetně mezinárodních, ale také 

integrace jednotlivých vzdělávacích oborů. Integrace napříč vyučovacími předměty je 

jednou z možností profilace školy a stala se důležitým momentem vzdělávání na škole. 

Velké množství projektů ovšem znamená i velké požadavky na vyučující a náročnou 

organizaci výuky. Přínosem je nové moderní vybavení školy a možnost růstu odbornosti 

pedagogů, zvláště v oblasti přírodovědných předmětů a IT. Od roku 2007 je GJO „Fakultní 

školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc“ a úspěšně realizuje projekty OPVK také 

s pedagogickou fakultou, zapojuje se do aktivit fakulty tělesné kultury apod. 

 Ve školním roce 2013/2014  započaly plánované rekonstrukce budovy školy. 

Postupně dochází k různě rozsáhlým opravám z prostředků Města Litovel, které je 

vlastníkem budovy školy. Nejnáročnější byla první etapa kompletní výměny rozvodů 

elektro, včetně instalace datových sítí, která proběhla v období hlavních prázdnin. 

Ředitelkou školy je nadále RNDr. Jitka Krausová, zástupcem ředitelky pan Radomír Dědek. 

Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, územní orgán samosprávy, Jeremenkova 40 a, 

Olomouc. Právní forma – příspěvková organizace. 

 Obory studia:  7941K41 Gymnázium délka studia: 4 roky, studium denní (účinnost od 

1. 2. 2009) a 7941K81 Gymnázium délka studia: 8 roků, studium denní (účinnost od 1. 9. 

2007). 
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 Projekty ESF realizované ve školním roce 2013/2014: „Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost; „Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO“; 

„CAD – počítačem podporované technické kreslení“ v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost;  Projekt „EU peníze středním školám“. 

 Škola je partnerem v projektu „Inovace výuky československých a českých dějin 20. 

století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“, který byl podán 

Olomouckým krajem v rámci individuálních projektů ostatních Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR.  Partnerem projektu je Moravskoslezský kraj. 

  Škola je centrem kulturního i společenského dění města Litovle. Bohatá historie 

školy ve výuce přírodovědných předmětů je motivující.  Zaměření školy je všeobecné 

s důrazem na přírodovědné předměty, širokou nabídku cizích jazyků a rozvíjením 

mezipředmětových vazeb. Škola pokračuje ve snaze o inovaci pedagogického procesu 

rozšířením výuky o problematiku programování a algoritmizace ve vývojovém prostředí 

objektového programovacího jazyka MS Visual Basic 2010, za pomoci které je 

certifikovanými pedagogy realizována výuka s využitím multimediálních výukových 

materiálů, jako součást projektu „PROŠ – programování do škol“. 

 Nově mohou žáci gymnázia využívat učebnu vybavenou PC s potřebným 

hardwarovým i softwarovým vybavením zakoupeným v rámci řešení projektu „CAD - 

počítačem podporované technické kreslení do škol“, za pomoci kterého je realizována 

výuka tematického celku „Aplikace matematiky a chemie s využitím technického 

počítačového kreslení“. Podobně jsou vybaveny, díky evropským dotacím, také odborné 

učebny chemie, fyziky i biologie se záměrem co nejvíce přiblížit žákům přírodovědné 

obory. Škola zabezpečuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských 

služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením: v oblasti výchovného –

kariérového poradenství za využití spolupráce s úřadem práce, pedagogicko –

psychologickou poradnou, vysokými školami a dalšími institucemi; na 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; na práci 

s nadanými a mimořádně nadanými studenty, kdy je využívána spolupráce s organizací 

Mensa ČR a Institutem pedagogicko – psychologického poradenství (IPPP) ČR, 

Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc, Pedagogickou fakultou  UP Olomouc a dalšími 

institucemi. 

 Dopravní dostupnost pro obce z nejbližšího okolí a samotnou Olomouc je dobrá. 

Integrovaný dopravní systém města Olomouce je rozšířen o zónu Litovel. 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. V přízemí byl nově otevřen bufet. 
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 Profil absolventa: Úspěšným ukončením nižšího stupně osmiletého gymnázia 

(kvarta) získá žák základní vzdělání. Absolvováním vyššího stupně osmiletého gymnázia a 

čtyřletého studia získá střední vzdělání s maturitou. 

 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 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. Významná je spolupráce v rámci 

evropských projektů nejen s  Přírodovědeckou fakultou UP, ale také s Pedagogickou 

fakultou UP Olomouc a FTK UP Olomouc. Škola byla jako jediná střední škola na střední 

Moravě přijata do Sítě přidružených škol UNESCO a v současné době pracuje na 

projektech týkajících se přírodních jevů. 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. 

Spolupráce se základními školami je jednou z priorit koncepce školy. Reaguje tím na 

pokles demografické křivky novou aktivitou. GJO zapojilo litovelské ZŠ jako partnery do 

projektu OPVK  z oblasti chemie a biologie a předpokládá zvětšení zájmu o studium na 

škole. 

   Škola je nově partnerem dalšího projektu: „Podpora technického a přírodo-

vědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ podpořeného z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci realizace projektu dojde k rozšíření 

možností volnočasových aktivit pro žáky školy, dále dojde ke sdílení odborných učeben 

gymnázia pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní 

databáze elektronických výukových materiálů. Neméně důležitou součástí projektu bude 

spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s 

akademickou sférou. 

  Ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty pracuje GJO na projektech 

sponzorství, ale i péče o nadané studenty, na možnosti stipendijních programů při zájmu o 

jimi specifikované obory v návaznosti na vysokoškolské studium, přičemž se předpokládá 

jak možnost návratu absolventů zpět do regionu, tak jejich uplatnění v zemích EU. 

Spolupráce s Rodičovským sdružením při gymnáziu je velice intenzivní díky zájmu rodičů o 

dění ve škole. Mimo jiné sdružení umožňuje žákům školy např. zdarma využívat bazén i 

fitnescentrum. Při kontaktu se členy výboru RS je možné využít e-mailové adresy  školy. Již 

10 let spolupracuje s Krizovým centrem v Praze a společností Člověk v tísni. Škola nadále 

spolupracuje i s Občanským sdružením ADETO a British Council v oblasti školních i 

mimoškolních aktivit sportovních, společenských i kulturních. Pokračuje i ve spolupráci 

s Muzeem v Litovli. 

 Partnerem školy je rovněž studentský klub Párátko o. s., který v počátcích své 

činnosti byl podporován programem klub-net a NROS za podpory Nadace Roberta 

Bosch. Jeho činnost rozšiřuje práci školy především v oblasti mimoškolních aktivit. 

Opakovaně jsou zástupci našich žáků voleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého 

kraje (ZMOK). 
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 Ve  třídách nižšího gymnázia (prima – kvarta) je 98 žáků (35 chlapců a 63 dívek), ve 

třídách vyššího gymnázia (kvinta – oktáva) 99 žáků (38 chlapců, 61 dívek). Celkem je 

v osmiletém studiu 197 žáků, 73 chlapců a 124 dívek, 132 je dojíždějících. Ve čtyřletém 

studiu je 95 žáků – 27 chlapců, 68 dívek (77 dojíždějících). GJO celkem: 292 žáků – 100 

chlapců, 192 dívek (209 dojíždějících).  Cílová kapacita školy je od 1. 9. 2008 486 žáků, 

z toho 246 žáků ve čtyřletém studiu a 240 žáků v osmiletém studiu. 

 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 a dle zájmu 

žáků integrace (INT) vzdělávacích oborů. 

 Přehled volitelných předmětů: 3. ročník: Seminář z anglického jazyka, matematiky, 

fyzikálně – chemický, biologicko – zeměpisný a seminář z dějepisu. 4. ročník: Seminář 

z anglického jazyka, z ruského jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, 

filozofie a přírodní vědy, zeměpisu a z informačních technologií II.  

 Celkově vyučovalo na gymnáziu v tomto školním roce 27 pedagogů, včetně 

vedení školy. Průměrný počet let pedagogické praxe je 20 let. Pedagogové splňují 

požadovaný stupeň vzdělání. Ostatních zaměstnanců školy je 6 (asistentka, účetní, 

hospodářka, školník, 2 uklízečky).     

Přehled výsledků vzdělávání žáků: V prvním pololetí bylo na nižším gymnáziu (prima 

– kvarta) klasifikováno 98 žáků – 50 prospělo s vyznamenáním, 48 prospělo. Průměr známek 

byl 1,52, počet hodin omluvené absence 4 163 z toho 14 neomluvených. Na vyšším 

gymnáziu (kvinta – oktáva, třídy čtyřletého gymnázia) ze 193 žáků 47 prospělo 

s vyznamenáním, 143 prospělo, 3 neprospěli. Průměr známek byl 1,92, počet zameškaných 

hodin 10 222, z toho neomluvených 2. Škola celkem: 291 žáků – 97 s vyznamenáním, 191 

prospělo, 3 neprospěli. Průměr známek byl za 1. pololetí 1,78, zameškáno celkem 14 385 

hodin, z toho 16 neomluvených.  Průměrný počet zameškaných hodin na žáka činí 49,43 

hodin. 

 Ve 2. pololetí bylo na nižším gymnáziu klasifikováno 97 žáků – 48 prospělo 

s vyznamenáním, 49 prospělo. Průměr známek byl 1,56. Zameškáno 5 607 hodin, 2 

neomluvené. Na vyšším gymnáziu ze 191 žáků prospělo s vyznamenáním 46, 143 prospělo, 

2 neprospěli. Průměr známek byl 1,92, počet zameškaných hodin 12 114. Škola celkem – 

288 žáků. 94 s vyznamenáním, 192 prospělo, 2 neprospěli. Průměr známek 1,80, počet 

zameškaných hodin 17 721, z toho 2 neomluvené. Průměrný počet zameškaných hodin na 

žáka 61,53 hodin.  
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Pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014  schválila Rada Olomouckého kraje 

otevření jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. Také v tomto školním 

roce se na klesajícím počtu otevíraných tříd a přihlášených žáků výrazně podílel klesající 

počet dětí v populaci. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, kterou konají všichni 

přihlášení uchazeči, hodnocení prospěchu uchazeče za poslední tři klasifikovaná období 

a další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy žáka. 

 Zkouška pro osmileté studium je realizována testovou formou (testy připravila 

společnost Scio) a skládá se ze tří částí:Test obecných studijních předpokladů (OSP); Test 

z matematiky (M); Test z českého jazyka (ČJ). Pro žáky se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním se při přijímací zkoušce stanoví vhodné podmínky 

odpovídající jejich potřebám. Pro čtyřleté studium je součástí přijímacího řízení přijímací 

zkouška, kterou konají všichni přihlášení uchazeči, hodnocení prospěchu uchazeče za 

poslední tři klasifikovaná období a další skutečnosti, které osvědčují  schopnosti, vědomosti 

a zájmy žáka. Zkouška je realizována testovou formou (testy připravila společnost Scio) a 

skládá se z testu obecných studijních předpokladů a pro žáky se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním se při přijímací zkoušce stanoví vhodné podmínky 

odpovídající jejich potřebám. Termín přijímacích zkoušek byl stanoven na 22. a 23. dubna 

2013. 

 Do osmiletého studia se hlásilo 43 zájemců (z toho 24 dívek), přijato bylo 34 žáků (z 

toho 19 dívek). Do čtyřletého studia se hlásilo v 1. kole 51 zájemců, přijato bylo 34 (z toho 

31 dívek). Na základě autoremedury bylo přijato 7 žáků. Do 2. kola se přihlásilo 5 zájemců, 

byli přijati 4 žáci (z toho 3 dívky).  

 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014: Maturitní zkouška se 

skládala ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní) části. Žák získal střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykonal obě části. Maturitní zkouška se konala v 

jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. V jarním se konala v období od 

2. května do 10. června 2014, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září 2014. 

Novelou školského zákona došlo k některým změnám oproti minulému školnímu roku. 

Změnilo se pořadí konání zkoušek, změnily se termíny pro zpřístupnění některých 

dokumentů. Změnu zaznamenal také způsob hodnocení písemných prací z ČJL 

(hodnocení se vrací zpět na školu). Pravidla pro konání opravných zkoušek byla rovněž 

změněna – opravnou zkoušku konal žák pouze z té zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 Společná část maturitní zkoušky se skládala ze dvou povinných zkoušek a to 

z předmětů: Český jazyk a literatura a 1 předmět si žák volí z nabídky: cizí jazyk (který se na 

škole vyučuje) nebo matematika (u zkoušek společné části nemají žáci v tomto modelu 

možnost volby úrovně obtížnosti jako v letech předcházejících). Nepovinné zkoušky – žáci 

mohou vykonat maximálně dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika. 

Profilová část maturitní zkoušky: Žák konal povinně 2 zkoušky profilové části z následující 

nabídky: cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ) – žák vždy volí jiný cizí jazyk než ten, z kterého skládá 

povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky; český jazyk; fyzika, chemie, biologie, 

dějepis, společenské vědy, matematika, zeměpis, informační a komunikační technologie, 

výtvarná výchova, hudební výchova. 
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 Ve školním roce 2013/2014 bylo k maturitním zkouškám v jarním termínu přihlášeno 

celkem 48 žáků ze třídy 4. A a oktávy. Ve třídě 4. A (čtyřleté studium) úspěšně složilo 

maturitní zkoušku 22 žáků. V jarním zkušebním období 21 žáků, v podzimním zkušebním 

období 1 žákyně, která konala opravné zkoušky z profilové části maturitní zkoušky. Ve třídě 

oktáva (osmileté studium) úspěšně složilo maturitní zkoušku všech 26 žáků v jarním 

zkušebním období. Celkový počet absolventů byl 48. 

 Přehled umístění absolventů: na vysoké školy bylo přijato 41 absolventů, na vyšší 

odborné školy 2, jazykový kurz (zahraniční pobyt) 2, informace nedodali 3. Největší zájem 

byl o studium na UP Olomouc, VUT Brno a UTB Zlín. 

 Přehled aktivit během školního roku  2013/2014: 5. a 6. 9.  Prima seznamka – 

seznámení s novými spolužáky a učiteli a rozvoj komunikace v nově vznikajícím kolektivu;  

25. 9. 2013 Projekt Z výšky máme větší rozhled pro žáky sexty a 2. A (aktivity v Lanovém 

centru Proud v Olomouci posilují rozvoj třídních kolektivů);  4. 10. 2013 Seznamovací pobyt 

pro studenty 1. ročníků se uskutečnil v rekreačním areálu Třemešek.  Adaptačního pobytu 

se zúčastnilo 40 žáků kvinty a 1. A;  žáci tercie GJO Litovel se v rámci prevence rizikového 

chování zúčastnili dlouhodobého preventivního programu Sdružení D Olomouc. Program 

byl rozdělen do tří setkání, která se uskutečnila v Dramacentru Olomouc: 16. 10. 2013 – 1. 

setkání – Sociálně psychologický výcvik, interaktivní cvičení, 12. 11. 2013 – 2. setkání -  

Strukturované příběhové drama, prožitkový program prevence závislostního chování;  19. 

12. 2013 – 3. setkání – Divadlo fórum (tolerance, třídní kooperace); 5. 11. 2013 –  

přednáškový pořad Daniela Dobiáše věnovaný problematice holocaustu byl doplněný 

výpovědí přímého pamětníka, jenž prožil část dětství v koncentračním táboře. 

 Ve dnech 17. 11. 2013, 28. 12. 2013 a 14. 5. 2014 se uskutečnily již tradiční 

volejbalové turnaje s názvem Gymnasia cup pro studenty, absolventy a vyučující GJO;  

13. a 22. 4. 2014 se uskutečnily ve třídách kvinta a 1. A prožitkové lekce Sdružení D 

Olomouc Kelly a Anna. Jedná se o etický projekt zaměřený na problematiku rasismu a 

xenofobie; 14. a 15. 5. 2014 se uskutečnil již tradiční Majáles, tentokrát na téma vysněná 

dovolená. Na organizaci se aktivně podílela Studentská rada. Masky i prezentace 

jednotlivých tříd byly opět velmi povedené. Jako nejlepší byly vyhodnoceny 2. A a kvarta. 

19. – 20. 6.2014 se uskutečnil kurz pro tercii Poznáváme CHKO ze sedla. Jeho náplní bylo 

též osvojení zásad první pomoci a procvičení pravidel bezpečného chování při 

cykloturistice; 16. – 24. 6. 2014 Projekt Tv - Na vodě je nám hej, pro žáky kvarty. Akce je 

zaměřena na zásady první pomoci, posílení vztahů ve třídě. 

 Projekty ESFP: „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém 

kraji“ - Škola je od 1. září 2013 partnerem projektu podpořeného z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Díky realizaci projektu si 33 středních škol rozdělí 

celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora 

a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách 

Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především: vybudování/inovace 

regionálního centra vzdělávání; zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a 

akademické sféry; rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové 

vzdělávání; aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol; 
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implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), 

vytvoření kooperativních komunit. 

  Gymnázium získalo grantový projekt s názvem „Zkvalitňování výuky chemie a 

biologie na GJO” v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání 

v Olomouckém kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Hlavním 

cílem projektu je zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy. Tohoto cíle bylo dosaženo inovací 

výukových metod v chemii a biologii, zejména v oblasti praktické výuky a vytvořením 

systému celoroční práce s žáky pomocí čtyř klíčových aktivit. Na těchto aktivitách se 

podíleli učitelé GJO. 

  Od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 je gymnáziu realizován projekt „EU peníze středním 

školám“, který je financován z evropského operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a z MŠMT. Celkové náklady projektu činí 1 218 880 Kč. Cílem 

projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na 

škole.  

 „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách 

v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ – hlavním cílem projektu je podpora realizace 

kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých 

dějin 20. století v širších souvislostech.  Výukové materiály zpracovává odborný tým pod 

vedením odborného garanta Doc. PhDr. Mgr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A.  

 Další aktivity a projekty školy: Vzdělávací putovní výstava na téma Globální 

problémy a udržitelný rozvoj - projekt připravený metodickými pracovníky CEA Sluňákov 

ve spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci. Je koncipován jako 

samostatný vzdělávací modul, který je připraven pro zařazení do výuky s environmentální 

tematikou. Tvoří ho osm bannerů aktuálních informací doplněných poutavými 

fotografiemi. Výstava je doplněna pracovním listem, jenž může být využit při práci ve 

skupinách a napomáhá k formování a obhajování postojů studentů; je vytvořena také 

v anglické verzi. Výstava vznikla v rámci celorepublikového projektu E-DUR 

(Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj), který nabízí komplexní 

přístup ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Výstava byla nainstalována v prostorách 

gymnázia od 18. října do 18. listopadu 2013.  

 „Mladí globalisté“: Setkání Mladých globalistů probíhalo jednou měsíčně. Potkávali 

se žáci litovelských škol na různých místech v Litovli, kde diskutovali o problémech města. 

Školu reprezentovali vybraní žáci kvarty. 

 „Evropa ve škole“: Rok 2014 je ve znamení voleb do Evropského parlamentu. 

Posilovat občanskou společnost znamená mladým lidem nabídnout spoluúčast na 

aktivitách, které jim přibližují jejich evropanství. Gymnázium se zapojilo hned do několika 

aktivit, které nabídla společnost Člověk v tísni a Europ Direct Olomouc. Ekonomicko-

manažerská olympiáda - soutěž, kterou vyhlašuje Univerzita Tomáše Bati Zlín pro žáky SŠ na 

území ČR a SR. 
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 PALORA – In salata Italiana: V pátek 6. června 2014 odjel pěvecký sbor  PALORA na 

svůj třetí koncertní zájezd do Itálie. Prožili osm dní na Gargánu, které byly naplněné 

zkouškami, koncertními vystoupeními, cestami za poznáním i rekreací. Společná koncertní 

vystoupení PS PALORA a SPS Kantika Litovel byla součástí týdne oslav věnovaných 

patronu oblasti – svatému Antonínovi a uskutečnila se v zahradním amfiteátru kostela 

Santa Maria di Merino. 

Projektové dny byly realizovány několik let v posledním týdnu školního roku. Projektová 

výuka se stala jednou z organizačních forem, která pomohla splnit rozvíjení klíčových 

kompetencí u žáků, realizaci průřezových témat i splnění náročného úkolu – rozvinout 

mezipředmětové vztahy. Aktivity studentského klubu: Debatní liga; chemický kroužek a 

keramický kroužek. 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL 

 Je to příspěvková organizace, zřizovatelem je Olomoucký kraj.  Vedení školy: ředitel 

školy Mgr. Pavel Skácel; zástupce ředitele pro teoretickou výuku a statutární zástupce Mgr. 

Vladimír Vaca; vedoucí učitel odborného výcviku  Bc. Zdeněk Jančí; ekonom Ing. Jiřina 

Pospíšilová; výchovný poradce Mgr. Jitka Vyhlídalová. Jde o komplexní střední školu, jejíž 

činnost vykonává SOŠ Litovel, která zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik i výchovu 

mimo vyučování.  Součástí školy je i Domov mládeže. 

 Obory vzdělání podle RVP:  Mechanik elektrotechnik, denní studium, střední 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou; Elektrikář, Cukrář, Kuchař-číšník – denní studium, 

učební obory ukončené výučním listem; Podnikání, nástavbové denní studium, střední 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou; Výrobce potravin (sladovník, pivovarník), denní 

studium ukončené výučním listem (od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem). 

 Ve škole působilo 24 pedagogických pracovníků, z toho 16 učitelů teoretické výuky, 

7 učitelů odborného výcviku a 2 vychovatelé. Nepedagogické činnosti vykonávalo 

celkem 8 pracovníků, z toho 3 uklízečky, školník, správce budov, asistentka ředitele - 

personalistka, 1 ekonomka, účetní a 7 učitelů odborných předmětů. Jeden učitel 

odborných předmětů byl externí.                  

       Do žádného z nabízených učebních oborů se nekonaly přijímací zkoušky. Žáci byli 

přijímáni na základě výsledků ze ZŠ dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení. Písemné 

přijímací testy byly stanoveny pro nástavbové studium.  První kolo přijímacího řízení do 

studijního i učebních oborů se konalo 17. března 2014. Průběžně byla vypsána další kola: 2. 

kolo 9. – 23. května 2014, 3. kolo 9. – 20. června 2014. Pro malý počet uchazečů nebyl 

otevřen obor montér suchých staveb. 

  Do učebních oborů se hlásilo a nakonec bylo přijato: elektrikář 13–12; cukrář 34–24; 

kuchař – číšník 43–30, výrobce potravin 28–15. Do nástavbového oboru podnikání se 

hlásilo 28 zájemců, přijato bylo 15. 
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Ve školním roce 2013/2014 byl stav žáků následující: Mechanik elektronik – 16 žáků; 

elektrikář – 1., 2., 3. ročník – 37 žáků; cukrář – 1., 2., 3. ročník – 54 žáků; kuchař – číšník – 1., 

2., 3. ročník – 65 žáků; výrobce potravin – 1. ročník  - 10 žáků; podnikání – 1. a 2. ročník – 18 

žáků. Celkem 200 žáků a učňů.      

 Studijní výsledky byly tyto: Mechanik elektronik – 14 žáků, prospělo 8, neprospělo 6, 

povolena opravná zkouška 6, uspěli 4, průměrná známka 2,99. Elektrikář – končilo 38 učňů, 

prospělo 19, neprospělo 19, povolena opravná zkouška 10, uspělo 7, do dalších ročníků 

postupuje 12, průměr známek 3,50. Cukrář – 54 učňů, prospělo 45 (s vyznamenáním 2), 

neprospělo 9, povolena opravná zkouška 5, uspěli 4, do dalších ročníků postupuje 37, 

průměr známek 2,54. Kuchař – číšník ukončilo ročník 66, prospělo 39, neprospělo 27, 

povolena opravná zkouška 20, uspělo 17, do dalších ročníků postupuje  43, průměr 

známek 3,40. Výrobce potravin – 10 učňů, prospělo 9 (2 s vyznamenáním), neprospěl 1, 

povolena opravná zkouška 1 (neuspěl), do dalšího ročníku postupuje 9, průměr známek 

2,43. Podnikání – 18 žáků, prospělo 15, neprospělo 3, povolena opravná zkouška 5 

(neuspěl žádný), do dalších ročníků postupuje 5, průměr známek 2,88. 

 K maturitním zkouškám v oboru denního studia Podnikání se přihlásilo 11 žáků, 

z nichž bylo 6 oprávněno zkoušku konat. V ní prospěli 3, 3 povolena opravná zkouška, u níž 

2 prospěli, 1 neprospěl a byla mu povolena další opravná zkouška v náhradním termínu. 

Studijní obor Mechanik elektronik, denní studium: k MZ se přihlásilo 15 žáků, oprávněno 

konat zkoušku bylo 8, prospěli 4, 4 povolena opravná zkouška. K té se jako oprávněných 

přihlásilo celkem 7 žáků, z nichž 2 uspěli, a 5 byla povolena další opravná zkouška. 

 U závěrečných zkoušek bylo v jednotlivých oborech dosaženo těchto výsledků: 

elektrikář – přihlášeno 19, oprávněno konat zkoušku 9, uspělo 9; cukrář – přihlášeno 12 

učňů, oprávněných konat zkouška bylo 12, uspělo 11 (1 s vyznamenáním); kuchař – číšník – 

přihlášeno 16, oprávněno konat zkoušku 9, uspělo 9. V náhradním termínu: elektrikář: 

přihlášeno 5, oprávněno konat zkoušku 5, uspěli 4, povolena opravná zkouška 1. Cukrář: 

přihlášen 1, oprávněn 1, uspěl 1. Kuchař – číšník: přihlášeni 4, oprávněni konat zkoušku 4, 

uspěli  4. 

 V porovnání s minulým školním rokem jsou výsledky vzdělávání ne zcela uspokojivé, 

a to ve všech skupinách. Hlavním důvodem je pravděpodobně malý zájem žáků o 

studium a nedostatečné znalosti ze základní školy. U současného modelu maturitní zkoušky 

žákům činila největší problémy ústní část zkoušky tzv. profilová zkouška, dále didaktický 

test z matematiky. I když školou stanovený kánon znamená přečíst pouze 20 titulů, žáci 

opět podcenili situaci, místo čtení celé knihy si přečetli pouze její anotaci na internetu, a 

s tím u zkoušky nevystačili. 

  Špatné výsledky byly i v případě didaktických testů z matematiky a písemné práce 

z anglického jazyka, které někteří studenti nezvládli ani v opravném termínu. Tato 

skutečnost si vyžádá podrobnější analýzu v rámci předmětové komise. 

 Závěrečné zkoušky (ZZ) probíhaly ve všech oborech podle projektu 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. 
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      V prevenci sociálně-patologických jevů škola má zpracované tři strategické 

dokumenty: Minimální preventivní program (MPP); Krizový scénář (KS) pro řešení 

počátečního stadia šikany; Program proti šikanování. Krizový scénář je zpracován na 

základě Metodického pokynu MŠMT. Na úvodní pedagogické radě metodička prevence 

připomněla všem pedagogickým pracovníkům jednotu a důslednost při řešení fyzické i 

psychické šikany, jakož i kyberšikany. Zdůraznila, že hlavním cílem řešení šikany musí být 

vždy ochrana oběti. Minimální preventivní program zpracovala metodička prevence 

spolu s výchovnou poradkyní. Vodítkem jim byly výsledky sledování žáků 1. ročníků při 

„zážitkovém semináři“ v P-centru v Olomouci. S P-centrem škola spolupracuje už několik let 

a jejich monitorování rizikového chování nově příchozích žáků využívá ke stanovení priorit 

v MPP. Ve školním roce 2012/2013 byla prevence zaměřena především na oblasti 

drogových závislostí, alkoholismu a kouření; šikany a násilí mezi spolužáky; záškoláctví a 

drobné kriminality; na projevy kyberšikany, stalkingu. 

 Škola je zapojena do projektu „Škola zóna bez drog“, MP je pověřena 

namátkovými kontrolami přítomnosti alkoholu v šatních skříňkách i v dechu. Výchovný 

poradce řeší s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a rodiči všechny neomluvené 

absence žáků. Je nezpochybnitelné, že žáci chodící za školu se právě v té době 

dopouštějí vandalismu, drobné kriminality a požívají alkohol, případně návykové látky. 

  Zásadním problémem je postoj některých rodičů, kteří nepřímo své děti kryjí. Pokud 

rodič při telefonickém rozhovoru neví, kde je jeho dítě, žije v přesvědčení, že přece se 

nachází ve škole a další den mu absenci omluví. Žák zjistí, že mu v takovém případě 

nehrozí žádný postih a své chování často opakuje. Základní strategií celé prevence je 

vytváření příznivého školního klimatu, preferování zdravého životního stylu, vzájemná 

spolupráce a v extrémních případech nutná represe v součinnosti s represivními složkami. 

 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti – výsledky soutěží a přehlídek: Barmani: 8. 

10. 2013 Finlandia vodka cup Mariánské lázně – M. Baciak 6. místo, M. Gottwald 4. místo; 

24. 10. 2013 Lázeňský pohár Jeseník 2013 – M. Gottwald 3. místo; 2. 12. 2013 Brněnský 

vánoční pohár 2013 – M. Gottwald 6. místo; 22. 1. 2014 Žatecké pivo cup – Profi mistr kávy, 

M. Gottwald 5. místo; 12. 2. 2014 Kroměřížská koktejlová soutěž – Profi mistr kávy – M. 

Gottwald 6. místo; 22. 2. 2014 Top Gastro hotel 2014 (Praha) – Profi mistr kávy – M. 

Gottwald 4. místo; 26. 2. 2014 Ahol cup 2014, Profi mistr kávy a junior coctail Ostrava – M. 

Gottwald 3. místo, M. Krylová 2. místo, A. Pohajdová 1. místo;  27. 3. 2014 Amundsen cup 

Prostějov 2014 – M. Baciak 1. místo, A. Pohajdová 3. místo, M. Gottwald 5. místo; 14. 5. 2014 

Labský pohár 2014 – Profi mistr kávy Pardubice – M. Gottwald 4. místo, A. Pohajdová  5. 

místo. V prosinci 2013 byl jako Talent Olomouckého kraje oceněn žák Martin Gottwald a 

19. 6. 2014 jako Litovelská naděje 2014, oceněna žákyně A. Pohajdová. Martin Gottwald 

získal celkové 3. místo v kategorii MISTR KÁVY CBA JUNIOR 2013/2014. 

 Kuchaři – číšníci: 3. 10. 2013 Olima cup Olomouc – David Kučera 4. místo; 19. 3. 2014 

Tescoma cup Kroměříž – D. Kučera 3. místo; 16. 4. 2014 Gastro Makro cup Přerov 2014 – D. 

Kučera 13. místo. Elektro obory: 26. 3. 2014 Soutěž odborných dovedností 2014 (Praha) M. 

Andrýsek 14. místo, J. Kaller 17. místo, celkově SOŠ Litovel 10. místo. Cukráři: 15. 1. 2014 O 

Priessnitzův dortík – S. Jarošová celkové 2. místo; 27. 2. 2014 Salima Brno, SOŠ Litovel získala 

3. místo v kategorii dorty.  
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 Aktivity školy: významnou akcí ve společenském zájmu je sbírka Nadace Emil, která 

je zaměřena na podporu sportovišť pro handicapované děti. Vzdělávací akcí byl 

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. Z volnočasových aktivit: Středoškolský klub 

ASK ČR slouží v odpoledních a večerních hodinách hlavně mladým barmanům a pořádá 

klubové večery zaměřené střídavě na hudební a filmovou produkci. 

  Sportovní aktivity: soutěže středoškolské mládeže v individuálních i kolektivních 

sportech v rámci okresu Olomouc; vnitroškolní soutěže ve volejbale, stolním tenise a 

kuželkách, včetně účasti družstva pedagogů; kondiční kulturistika ve školní posilovně, 

zumba v tělocvičně a plavání v litovelském krytém bazénu. Ostatní aktivity: třídění 

odpadů: papír, plasty, elektromateriál; spolupráce se záchranou stanicí sov a dravců 

„Sovinsko“ Stránské, pobočka Uničov. 

 Prezentací školy na veřejnosti byla obsluha na plesech základních a středních škol 

v Litovli; příprava a realizace rautů a podnikových oslav v Litovli a okolí; organizace dnů 

otevřených dveří s praktickými ukázkami žáků a malým pohoštěním; účast na vánočních a 

velikonočních výstavách v Městském klubu v Litovli; účast na prezentaci oborů vzdělání 

Olomouckého kraje – Scholaris (Jeseník, Přerov, Šumperk, Prostějov a Olomouc). 

 Akce školního roku 2013/2014: Všechny činnosti byly zaměřeny na zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnanců a žáků SOŠ Litovel, dále na zhodnocení majetku 

zřizovatele: oprava vazební konstrukce zadního traktu dílen, pracoviště Uničovská; osazení 

okolí hřiště dřevinami (Komenského); výmalba kabinetů, prostor DM a spodní části fasády 

DM, pracoviště Gemerská; pořízení šatních skříněk pro žáky včetně instalace čisticích zón; 

zřízení gastro učebny, 1. etapa interiérových úprav, pracoviště Komenského; vybavení 

učeben audiovizuální technikou; vybavení pracovišť OV novým inventářem, novými 

technologiemi; zřízení nového externího pracoviště (učebny) v Pivovaře Litovel; 

vybudování nové elektroučebny s modelem Inteligentního domu, pracoviště Uničovská. 

 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Škola je zapojena do 

společného projektu MŠMT a NÚV „Nová závěrečná zkouška 2“, který navazuje na projekt 

„Kvalita I.“, kterého se škola rovněž zúčastnila. I v tomto roce bylo jednotné zadání 

závěrečné zkoušky distribuováno prostřednictvím webového portálu IS NZZ. SOŠ Litovel je 

partnerskou školou při realizaci projektů jiných škol podobného typu v regionu, a to hlavně 

středních odborných škol v Přerově, Olomouci a v Jeseníku. Podařilo se uskutečnit 

partnerskou výměnu žáků z oborů kuchař-číšník a cukrář se školou obdobného typu 

v Šamoríně (Slovensko). 

       Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a školou 

realizovaných projektech: Ve vlastní svářečské škole probíhají základní kurzy svařování 

elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře, kurzy na rozšíření a prodloužení 

svářečského průkazu a rekvalifikační kurzy. Škola nabízí zaměstnancům regionálních firem 

a OSVČ školení k Vyhlášce č. 50 O odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to § 3, 4, 5, 6; 
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pokračovala v projektu  UNIV3 s pilotáží „Řemeslné zpracování čokolády“.  SOŠ Litovel 

byla partnerem projektu Cesta k nové kvalifikaci (Další profesní vzdělávání); příjemcem 

podpory Centrum Celoživotního učení Olomouckého kraje, jehož je SOŠ Litovel členem. 

Cílem projektu je vytváření obsahu profesních kvalifikací gastronomických oborů. 

 SOŠ Litovel je zapojena do projektů Posilování spolupráce s aktéry trhu práce 

zaměřeného na spolupráci škol, firem a zájemců o vzdělávání, dále do projektu Podpora 

technického a přírodovědného vzdělávání v OK zaměřeného na podporu technických 

oborů, pro SOŠ Litovel zaměřeno na elektro, realizován miniprojekt Inteligentní dům. 

 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery: Ve škole není 

odborová organizace. Ze zaměstnavatelských organizací spolupracuje škola zejména 

s těmi, které se podílejí na organizaci odborného výcviku. Ředitel a vedoucí učitel OV se 

pravidelně schází se zástupci zaměstnavatelů prostřednictvím představitelů města Litovle, 

ale i individuálně, a řeší s nimi potřeby firem a výsledky vzdělávání a chování žáků. Dobrá 

je spolupráce s firmou JABLOTRON z Jablonce nad Nisou, která je výrobcem 

zabezpečovací techniky v ČR. S touto firmou spolupracuje škola v oblastech zabezpečení 

domů, bytů a provozních prostor. Škola využívá jejich nabídek na školení a semináře o 

novinkách v oboru a dále nabídek na pořízení těchto novinek pro školní výuku. Nově byla 

navázána spolupráce s firmou SEV Litovel, v rámci přípravy nových oborů navázána 

spolupráce s Pivovarem Litovel,  ORREREM Tři Dvory, Unexem, Branem, Miele, Kofolou a 

Henry cafe. 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. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZNÁ LITOVEL  

 Zřizovatelem je město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel; právní 

formou – příspěvková organizace od 1. 1. 1993. Statutárním orgánem organizace je 

ředitelka školy jmenovaná v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Radou města Litovle na základě výsledku konkursního řízení na období 6 let. Ředitelkou je 

Mgr. Zuzana Absolonová. Základní škola Opletalova byla založena 1. 9. 1964, nově 

otevřena jako ZŠ Vítězná 1. 9. 2002, do sítě škol byla zařazena od 1. 1. 2003 a do rejstříku 

škol zapsána 1. 9. 2007. Kapacita ZŠ je 720 žáků, školní jídelny 700 strávníků a školní družiny 

120 žáků. 

 Na 1. stupni ZŠ je 12 tříd s počtem žáků 252 (počet žáků na třídu 21), na 2. stupni ZŠ 

je 11 tříd s počtem žáků 233 (počet na třídu 21.2). Celkem je na škole 23 tříd s  485 žáky a 

průměrným počtem žáků na třídu 21,1.  Zřizovací listina školské rady byla vydána 15. 9. 

2005. Ve škole působí jako občanská sdružení Rodičovské sdružení a AŠSK – školní sportovní 

klub. Školní vzdělávací program pro 1. – 9. ročník na počet 485 žáků má číslo jednací -  

MŠMT 300/2013.   
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Učební plán má základní vzdělávací oblasti (obory) podle ŠVP. 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. Žáci s rozšířenou výukou jazyků 

nebo přírodovědných předmětů nemají volitelný předmět, posílení časové dotace výuky 

jazyků a přírodovědných předmětů je provedeno snížením časové dotace pracovních 

činností v 6. ročníku na 1 hodinu týdně a v 7. – 9. ročníku místo volitelného předmětu. 

 Nabídka volitelných předmětů: Konverzace v anglickém jazyce, Seminář z fyziky, 

Sport a pohybové aktivity, Psaní na PC, Příprava pokrmů, Technická praktika, Užité 

výtvarné činnosti, Seminář ze zeměpisu, Informatika a Biologicko-chemická praktika. 

Nepovinným předmětem je Náboženství. K dispozici žákům jsou kroužky: keramický 6. – 9. 

třída; sportovní – dívky II. stupeň; sportovní – hoši – II. stupeň;  sportovní – I. stupeň; 

chemický – I. stupeň; chemický – II. stupeň; roztleskávačky; pohybová výchova – 1. a 2. 

třída; pohybová výchova – 3. – 5. třída; cvičení z českého jazyka pro 8. třídu; anglický jazyk 

pro 1. třídu; anglický jazyk pro 2. třídu; vaření s dětmi; keramický 2. – 5. třída; polonéza; 

dramatický; Pěvecký soubor Mládí; Pěvecký sbor Benjamínek; mediální, hra na flétnu; 

gymnastika 3. – 7. třída; street dance; ruční práce – I. stupeň; míčové hry – 2. a 3. třída; 

hrátky – MŠ; šikovné ruce – 3. třída; šikovné ruce 3. a 4. třída; latina – dívky (tance); latina – 

páry (tance).   

 K 30. 9. 2013 bylo ve škole zaměstnáno 32 pedagogických pracovníků (učitelů); 3 

pedagogičtí pracovníci (vychovatelé), 2 asistenti pedagoga, 14 nepedagogických 

pracovníků, 6 zaměstnanců (sportovní hala, bazén) a 5 pracovnic bylo na rodinné či 

mateřské dovolené.  Z nepedagogických pracovníků školy to jsou: hlavní účetní, vedoucí 

školní jídelny, školník, hlavní kuchařka, kuchařka, 3 pomocné kuchařky, 6 uklízeček, 

správce haly, vedoucí bazénu, cvičitelka plavání, pokladní, plavčík a uklízečka. 

Zařazených žáků do 1. ročníku bylo 57;  zařazených žáků do ostatních tříd 25. 

Přijímacího řízení se ve školním roce 2013/2014 zúčastnilo 65 žáků a nejvíce jich nastoupilo 

na Gymnázium Jana Opletala Litovel 7, SZŠ Olomouc 5, OA Olomouc 4, SPŠ a OA Uničov 

8, SPŠE Olomouc 4, SOŠ Litovel 10, SŠ obchodu, gastronomie PRAKTIK Olomouc  5, SZŠ 

Olomouc  5. Ostatní počty byly méně než 5. Do primy GJO Litovel přestoupilo 10 žáků.  

Přístup k informacím a jejich přenos: internetové stránky www.zsviteznalitovel.cz;  

pravidelné konzultační hodiny každého vyučujícího; celoškolní konzultace všech 

pedagogů v odpoledních hodinách; třídní schůzky; informační tabule v prostorách školy; 

telefonní čísla do jednotlivých kabinetů; pravidelné relace školního rozhlasu (zprávy 

žákovského parlamentu, předsedů předmětových komisí); žákovské knížky a deníčky; 

všichni pedagogičtí pracovníci školy mají vlastní pracovní e-mailové adresy zveřejněné 

v žákovských knížkách i na stránkách školy; informační tabule před školou; zprávy a články 

o dění ve škole (Učitelské noviny, Litovelské noviny, Zpravodaj školství – Olomoucký kraj 

apod.); tiskové zprávy na stránkách města www.mestolitovel.cz. 

 Hodnocení chování v 1. pololetí školního roku 2013/2014 na I. stupni: pochvaly 143, 

napomenutí třídního učitele 2, důtka třídního učitele 1, žádný snížený stupeň známky 

z chování. S vyznamenáním prospělo 198 žáků, nehodnoceni byli 2. Na II. stupni bylo 

uděleno 58 pochval, 7 pochval na vysvědčení, 12 napomenutí třídního učitele, 5 důtek 

http://www.zsviteznalitovel.cz/
http://www.mestolitovel.cz/
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třídního učitele. Neprospěli 3 žáci, uvolněni byli 2 žáci a 198 žáků prospělo 

s vyznamenáním. Na škole bylo zameškáno 18 221 omluvených a 8 neomluvených hodin. 

 V hodnocení 2. pololetí bylo uděleno na I. stupni 167 pochval, 2 pochvaly na 

vysvědčení, 6 napomenutí třídního učitele, 4 důtky třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy, 

žádný snížený stupeň známky z chování. S vyznamenáním prospělo 198 žáků, 2 neprospěli, 

1 bylo povoleno opakování ročníku, 1 byl uvolněn, 2 nehodnoceni, 1 navržen do speciální 

školy. Na II. stupni bylo uděleno 94 pochval, 7 pochval na vysvědčení, uděleno 8 

napomenutí třídního učitele, 2 důtky třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy, žádná snížená 

známka z chování. S vyznamenáním prospělo 88 žáků, 2 žáci byli uvolněni, žádný z žáků 

nemusí opakovat ročník. Za 2. pololetí bylo zameškáno 20 841 omluvených a 16 

neomluvených hodin. 

 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. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí pro splnění zadaných úkolů 

přiměřený časový prostor. V případě nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti si žáci 

mohou zvolit náhradní, pro ně zajímavější činnost. Toto preferují vyučující spíše na prvním 

stupni ZŠ. Ve všech třídách je zabudován dataprojektor, výuka často probíhá interaktivně. 

V jedné třídě na prvním stupni a v jedné na druhém stupni je zabudovaná interaktivní 

tabule natrvalo. Učitelé z ostatních tříd navštěvují interaktivní tabuli v počítačové učebně. 

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 čtyř cizích jazyků (anglický, německý, ruský, španělský). Žáci školy se zúčastňují 

olympiád a soutěží, přínosem je zpracovávání dlouhodobých samostatných prací a práce 

na celoročních projektech. 

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Škola byla 

zapojena do projektu EU - peníze školám; Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost s názvem „Poznáváme a objevujeme“. Je partnerskou školou 

v projektu: „Zkvalitnění výuky chemie a biologie na GJO“ v rámci globálního grantu 

„Zvyšování kvality ve vzděláváních v Olomouckém kraji II.“ – Operačního programu 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Projekt probíhá v období: 1. 9. 2012 – 30. 6. 2014 

a je zaměřen na zkvalitňování praktické výuky chemie a biologie. Cílem projektu je zvýšit 

zájem žáků o přírodní vědy a následné studium na středních a vysokých školách. ZŠ 

Vítězná je partnerskou školou v projektu EU: Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kraji pro  GJO Litovel, SOŠ Litovel a VOŠ a SPŠ Olomouc. 

 Zapojení školy do projektů: Příběhy bezpráví (9. ročník, listopad 2013); Ovoce do 

škol (1. – 5. ročník, září 2013 – červen 2014); Naučná stezka – zelená Litovel EVVE  (4. A, B, 

říjen 2013); Inteligentní dům (SOŠ Litovel, 6. – 9. ročník – výběr, 2013 – 20l5); Mladí globalisté 

(8. A, listopad 2013 – duben 2014); Na správné cestě (8. – 9. ročník, září 2013 – březen 

2014); Zkvalitňování výuky chemie a biologie (GJO) – (8. a 9. ročník, září 2013 – červen 

2014); E – dur (Enviromentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj, 6 – 9. ročník, 

2014); Prevence vadného držení těla (1. ročník, září 2013 – červen 2014); M. R. K. E. V. – 

ekologická výchova (1. – 9. ročník, září 2013 – červen 2014); Hravě – žij zdravě (5. B, říjen  - 
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prosinec 2013); Mladí lidé v evropských lesích (8. A, duben 2014); Vitamínový den (1. 

stupeň, březen 2014); Podpora technického a přírodovědného vzdělání v Olomouckém 

kraji (GJO) –(8. A, 2014 – 2015); Podpora technického a přírodovědného vzdělání 

v Olomouckém kraji (VOŠ a SPŠ Olomouc – (9. ročník, 2014 -2015); Školní mléko a mléčné 

výrobky (1. – 9. ročník, říjen 2013 – červen 2014).            

  Na škole pracuje Rodičovské sdružení, výbor se pravidelně schází s vedením školy. 

Pracuje zde i výchovný poradce a součástí jeho práce je i kariérové poradenství. Metodik 

prevence sociálně – patologických jevů se zaměřuje především na následující cíle: 

prevence agrese, šikany a kyberšikany; prevence projevů intolerance, antisemitismu, 

extremismu, rasismu, xenofobie a homofobie; prevence vandalismu; prevence 

záškoláctví; prevence závislostního chování, užívání návykových látek, netolismu, 

gamblingu; prevence rizik ve sportu a dopravě; prevence poruch vzniku příjmu potravy a 

prevence rizikového sexuálního chování. 

 Školní metodik prevence spolupracuje při řešení problémů s vedením školy, 

s výchovným poradcem a s třídními učiteli. Tato spolupráce funguje. V letošním školním 

roce nebyly řešeny závažnější případy rizikového chování. Nejčastěji se objevují náznaky 

záškoláctví a kouření. Cílem preventivních aktivit bylo zvýšit odolnost žáků vůči sociálně 

patologickým jevům, a tím dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově 

příznivého sociálního klimatu na škole. Motivovat žáky k zásadám zdravého životního stylu 

a k efektivnímu využití volného času mimo vyučování. Z důvodu zamezení přístupu 

nežádoucích osob do školní budovy byla zřízena ve vestibulu recepce, kde dohled 

vykonává recepční. Předejde se tak i samovolnému opouštění budovy žáky.  

 Školská rada začala pracovat na ZŠ Vítězná od školního roku 2005-2006 a je 

šestičlenná. Do školské rady jmenoval zřizovatel dva zástupce, dva zástupci byli zvoleni 

z řad pedagogických pracovníků a dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků. 

 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. 

Ve škole pracovalo 28 žáků v žákovském parlamentu. Žáci pomáhali při zajišťování těchto 

akcí školy: vítání prvňáčků, informace ve školním rozhlase o práci žákovského parlamentu, 

hodnocení pořádku ve třídách, šetření vodou a energií, hodnocení pořádku v šatnách. 

Práci žákovského parlamentu vede ředitelka školy s pomocí dvou pedagogů. Na konci 

školního roku byly vyhodnoceny a finančně odměněny nejlepší třídy. Žáci pátých ročníků 

byli jen pozorovatelé a za svou práci dostali sladkou odměnu. 

 Školní družina v tomto školním roce pracovala opět ve čtyřech odděleních (3 

vychovatelky na plný úvazek, 1 na poloviční). K dispozici měla 4 samostatné herny. Do 

každé herny byly přikoupeny nové stolní hry, knihy, hračky, stavebnice. Provoz školní 

družiny je každé ráno od 6:15 hod. Vzhledem k tomu, že ranní ŠD je chápána jako sociální 

služba, přístup sem mají všichni žáci prvního stupně. Po skončení výuky je provoz od 11.45 

hod. – 16.30  hod. Odpolední činnosti jsou děleny na odpočinkové, zájmové, rekreační a 

přípravu na vyučování. ŠD také využívá všechny prostory školy (bazén, kuchyňka, hřiště, 

hala, atrium). Je organizována pravidelná činnost oddělení: 1x týdně plavání ve školním 
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bazénu, 1x týdně počítačové hry na DDM, 1x týdně dopravní výchova na dopravním hřišti 

(podzim, jaro). 

 Školní jídelna: Ve školním roce 2013/2014 zajišťovala školní jídelna stravování pro 463 

strávníků z toho 53 zaměstnanců ZŠ a 24 cizích strávníků. V jídelně bylo  připraveno 74 931 

obědů z toho 7 050 obědů  pro cizí strávníky. Ve ŠJ se vaří čtyři dny v týdnu dva druhy jídel 

na výběr a strávníci mohou vybírat menu přes internet nebo na objednávkovém terminále 

v jídelně. Ta  připravuje obědy  pro cizí strávníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti. 

V tomto roce byla školní kuchyně vybavena varným plynovým kotlem a nerezovou 

škrabkou na brambory a zeleninu. 

 Sportovní hala 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. Během roku (září – květen) se hrála mistrovská utkání 

v házené: I. liga mužů (postup do nejvyšší soutěže ČR!), II. liga dorostu v házené, II. liga 

mužů a středomoravská liga mužů, dorostu a žáků ve florbalu. V zimním období využívá 

halu i SK Litovel – oddíl tenisu a fotbalisté místního Tatranu, SK Tři Dvory – nohejbal. Ti 

pořádali zimní turnaje se zahraniční účastí (PLR, SVK, Rakousko). Mezi nejprestižnější akce 

lze zařadit: Mezinárodní turnaj v házené mužů, „O pohár města Litovle“, soutěž v tancích 

(rovněž s mezinárodní účastí) - „O erb města Litovle“, celorepubliková soutěž mažoretek, 

osmifinále českého poháru v házené, „Silácká Litovel“ – 10. ročník sportovního klání na 

počest Gustava Frištenského.  

 O hlavních prázdninách zde tradičně proběhl mezinárodní camp v házené 

mládeže (Česko, Ukrajina, Bělorusko, Slovensko). Dále zde bylo i reprezentační družstvo 

dorostenek ve florbalu a družstvo ze Šumperka. Do haly a posilovny se dokoupilo vybavení 

na skok vysoký, posilovací stroje, 3 páry různě těžkých činek (jednoruček) a cyklotrenažér. 

 Plavecký bazén: V dubnu letošního roku tomu bylo 10 let, kdy byl otevřen. Je 

využíván nejen na plavecký výcvik a povinný plavecký výcvik dětí, ale také pro družinu, 

kroužky, kondiční plavání, Aqua aerobic a pro veřejnost.  Ve školním roce 2013/2014 se 

zúčastnilo plaveckého výcviku 8 základních škol a 22 mateřských škol.  V odpoledních 

hodinách probíhala každé pondělí a čtvrtek výuka kroužků pro děti od 4 do 15 let. 

Podařilo se zajistit cvičitelku na nový kroužek Akvabel  pro dívky od 7 do 12 let, který se pro 

velký zájem ve 2. pololetí rozšířil z jedné hodiny na dvě. Každé pondělí večer probíhalo 

kondiční plavání pro dospělé. 

  I letos pro zájem žen byla umožněna hodina Aqua aerobicu. Plavání seniorů se 

stalo samozřejmostí a každé úterý a čtvrtek ráno v 7.00 hodin vstupují na bazén s úsměvem 

a poděkováním, že si mohou zaplavat, než započne samotná výuka. Pro ty nejmenší je 

kroužek Žabiček, kde plavou děti s rodiči od 2 do 4 let. Kroužek byl obnoven v březnu 2014 

pod vedením nové zkušené cvičitelky. Pro veřejnost je bazén využíván každé úterý, středu, 

čtvrtek, pátek, sobotu a neděli dle možností ráno i v odpoledních a večerních hodinách.  

 V letošním roce připadl „Světový den vody na pátek 21. 3. 2014, kdy byla opět se 

společností Čerlinka s r.o. uspořádána se zaměstnanci bazénu soutěž v plavání na 50 m 

různý styl pro 3. – 5. ročník základních škol. Základní škola Vítězná se opět umístila na 1. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 209 

místě. V době prázdnin (červenci) byl bazén vypuštěn a provedly se opravy, které není 

možné za chodu bazénu provést.  

  V Dětském pěveckém sboru Mládí pracovalo 22 žáků II. stupně. Scházeli se 

pravidelně 2x týdně a 1x týdně společně se sborem na I. stupni. Žáci se také 3x sešli na 

soustředění, které probíhalo v prostorách školy. Byla navázána spolupráce s Dětským 

sborem při ZŠ Stupkova Olomouc. Vyvrcholením se tak staly dva společné vánoční 

koncerty. Na konci května se v Koncertním sále Městského klubu Litovel uskutečnil 

slavnostní Májový koncert k 55. výročí DPS Mládí, na kterém účinkovala celkem tři tělesa:  

DPS Benjamínek, DPS Mládí a Komorní sbor bývalých členů DPS Mládí. Sbory zazpívaly jak 

samostatně, tak společně, s doprovodem klavíru a kapely (kytara, klavír, kontrabas, bicí). 

 Vystoupení sboru se konalo na: vítání prvňáčků, rozsvícení vánočního stromu 

v Litovli, Mikulášském vystoupení pro spolužáky a zaměstnance školy, vánočních 

koncertech obou sborů v Husově sboru a v Koncertním sále MK v Litovli, vánočním 

vystoupení v OLÚ Paseka, na pěvecké soutěži Skřivánek, soutěži dětských pěveckých 

sborů v Uničově, společném výročním koncertu obou sborů v Koncertním sále Městského 

klubu Litovel k 55. výročí založení sboru a loučení s deváťáky. 

 Dětský pěvecký sbor Benjamínek se skládá z žáků I. stupně a navštěvovalo ho 25 

žáků. Uskutečnil několik vystoupení jak samostatně, tak společně s DPS Mládí.  Vystoupení 

sboru: rozsvícení vánočního stromu v Litovli, vánoční besídka a besídka ke Dni matek, 

Vánoční koncert obou sborů v Husově sboru, pěvecká soutěž Skřivánek, společný výroční 

koncert obou sborů v Koncertním sále Městského klubu. 

 Úspěchy školy v oblasti mezinárodní reprezentace: 2014  Intersteno – mezinárodní 

internetová soutěž ve psaní všemi deseti  -  Multilingual text production with PC  -  10. místo 

a 12. místo. V celorepublikové oblasti: 2013 MR jednotlivců (OPEN) ve zpracování textu 1. 

místo, 2x 2. místo, 2 x 3. místo a 8. místo;  2014 - internetová soutěž „Ukaž, jak vidíš internet“ 

– 1. místo; matematická soutěž Taktik – 3x 1. místo;  MR družstev ve psaní na PC Zav Junior 

– 3. místo; MR jednotlivci ve psaní na PC Zav Junior – 3., 4., 5. a 6. místo; celorepubliková 

soutěž studentů 1. ročníků středních škol a mladších v psaní - družstva – 2. místo; 

celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků středních škol a mladších ve psaní – jednotlivci 

– 3., 4., 5. a 6. místo; Bobřík informatiky – 3. místo;  přírodopisná prezentace „Voda a 

energie“ - 3. místo; Hledáme mladého chemika – postup do finále celostátního kola; 

zeměpis Eurorebus – postup do celostátního kola; Aplikovaný software – postup do 

celostátního kola.  

 Krajská kola: 2013 SCIO – německý jazyk (100 percentil) – 1. místo; Přírodovědný 

klokan - 2. místo; 2014 přírodopisná prezentace „Voda a energie“ – 1. místo; OVOV – 

atletická soutěž družstev – 2. místo; programování – 2. místo; Novinářský kalamář – házená 

dívky – 2. místo; EUROREBUS – 4. a 6. místo; Nejlepší chemik – 4. místo; fyzikální olympiáda – 

18. místo. 

 Okresní kola: 2013 matematická olympiáda I. stupeň – 1. místo; Prskavka – školní 

časopis – 2. místo; Matematický klokan – 3. místo; matematická olympiáda – úspěšný 

řešitel 1x;  2014 Pythagoriáda – úspěšný řešitel 3x; fyzikální olympiáda – 7. a 9. místo; 

dějepisná olympiáda – 6. místo; atletická soutěž „Pohár rozhlasu“ – dívky i hoši – 6. místo; 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 210 

technická soutěž Hlavolam – postup do finále. Litovelské naděje: oceněni 4 žáci ZŠ; Talent 

Olomouckého kraje: oceněni 2 žáci. 

 V předvečer Dne učitelů 27. 3. 2014 předal starosta města Ing. Zdeněk Potužák 

společně s místostarosty ocenění Jana Amose Komenského – titul Pedagog roku 2014 -  za 

celoživotní pedagogickou práci s mládeží RNDr. Miroslavě Černé.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Jungmannova 655 

 Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655, okres Olomouc má právní subjektivitu, 

je příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Je to plně organizovaná městská 

škola s dlouholetou tradicí. Obhájila již podruhé titul Ekoškola. Zřizovatelem školy je Město 

Litovel. Ředitelkou školy je nadále Mgr. Eva Hrachovcová, zástupkyní ředitelky Mgr. Milena 

Jindrová a vedoucí vychovatelkou paní Alena Albrechtová.  

  Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní družina a školní výdejna. Výuka je 

realizovaná v kmenových i odborných učebnách, žáci využívají odbornou učebnu IT, 

fyziky a chemie, přírodopisu, učebny pro výuky jazyků a učebny s interaktivní tabulí. Ve 

škole je ve třídách využíváno 12 tříd s interaktivními dataprojektory. 

  Školu ve školním roce 2013/2014 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí, 

celkem 369 žáků. Z Litovle a místní části Chořelic dochází do školy 201 žáků, ostatní žáci 

nejvíce dojíždějí z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a 

Nasobůrek. Při přestupu žáků z vesnických škol ZŠ úzce spolupracuje s vedením školy v 

Července, v Nasobůrkách, v Cholině a v Haňovicích. Zastoupení žáků z okolních obcí v 

počtu 168 je zhruba 46 %. Naplněnost se blíží kapacitě školy a všechny místnosti jsou plně 

využity. 

   Ve školním roce 2013/2014 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. Od  1. ročníku 

je vyučován anglický jazyk, od  7. ročníku jsou nabízeny  volitelně jazyky  německý a ruský. 

Na škole jsou podporovány environmentální a protidrogové aktivity žáků, které jsou 

součástí školního preventivního programu, zpracovaného metodikem prevence sociálně 

patologických jevů, a plánu EVVO. V rámci doplňkové činnosti školy jsou nabízeny žákům 

kroužky.   

 Vedení školy úzce spolupracuje s výborem Rodičovského sdružení při ZŠ, se školskou 

radou. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení školy. S 

vedením školy spolupracuje Ekotým = žákovská rada. Zastoupeny jsou třídy od 2. do 9. 

ročníku. Na základě výsledků dotazníků a názorů členů Ekotýmu byly přerozdělovány 

prostředky získané sběrem papíru, železa a elektrospotřebičů. Současně se Ekotým podílel 

na přípravě studie úpravy dvora školy a budoucí ekologické zahrady. Členové Ekotýmu se 

scházejí pravidelně a přinášejí podněty a připomínky k chodu školy, svoje názory a 

postřehy přenášejí do svých tříd. 
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Škola komunikuje s rodiči kromě jiného také prostřednictvím webového portálu, kde 

nabízí kromě informací pro rodiče, žáky i pracovníky školy jako službu rodičům 

elektronickou žákovskou knížku, dále elektronickou omluvenku, možnost odhlášení a 

přihlášení obědů, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích 

úkolů s informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy. 

 Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 30 

pedagogických pracovníků a 5 THP pracovníků, na mateřské dovolené je 1 učitelka. 

Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve školní družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné 

úvazky byly rozděleny mezi tři vychovatelky. Dva pedagogové, tři vychovatelky a tři 

asistentky pedagoga pracovaly na částečný úvazek. Ve škole pracuje koordinátor ICT, 

výchovný poradce, koordinátor pro tvorbu ŠVP, koordinátor EVVO a metodik prevence 

sociálně-patologických jevů.  Od září pracovaly ve škole dvě asistentky pedagoga ve 

třídách 2. B a 3. A. Úvazek jedné z nich byl navýšen z prostředků státního rozpočtu na 

základě žádosti o podporu dvou žáků vietnamského původu (děti se sociálním 

znevýhodněním), žáci ve třídách 3. A a 7. A. V druhém pololetí se vrátila po dlouhodobé 

rekonvalescenci žákyně po tonutí a byla jí poskytnuta jako podpora asistentka pedagoga 

od dubna do konce června. 

 Do přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 si ve školním roce 2013/14  

podalo přihlášky celkem 36 žáků devátých ročníků a 4 žáci 5. ročníku. Byli přijati ke 

vzdělávání: na maturitní obor 25, do učebního oboru s výučním listem 11 a do osmiletého 

studia na GJO  4. Na tuto školu byli přijati do čtyřletého studia 4 žáci, nejvíce pak na SPŠ a 

SOŠ Uničov 6, na SOŠ obchodu a služeb Olomouc Štursova 3 (do ostatních škol byl počet 

menší než 3).  Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/15 proběhl 17. a 18. ledna 2014 opět s 

doprovodným programem. K zápisu se dostavilo 48 dětí. Zákonní zástupci 7 z nich 

požádali o odklad už při zápisu, od 4 dalších dětí tak učinili do 31. 5. 2014, proto od 1. 9. 

2014 bude ve škole celkem 37 nových prvňáčků a budou otevřeny dvě třídy prvního 

ročníku. 

 Základní škola je plně organizovaná.  1. stupeň navštěvovalo 195 žáků v 8 třídách a 

2. stupeň 174 žáků v 8 třídách. Ve škole se tedy vzdělávalo celkem 369 žáků v 16 třídách. V 

září došlo k nárůstu žáků, oproti minulému roku o 33 žáků.  Roční plán práce byl zaměřen 

na soubor činností z projektu Comenius „Together in Europe“. 

 Výsledky za 2. pololetí školního roku 2013/2014: Ve třídách 1. – 5. ročníku končilo 195 

žáků (94 dívek a 101 chlapců). Z nich 145 prospělo s vyznamenáním, 46 prospělo, 3 nebyli 

hodnoceni a 1 neprospěl. Pochvala nebyla udělena žádná, 10 napomenutí třídního 

učitele, 7 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitelky školy a 2 x 2. stupeň známky z chování. 

Zameškáno bylo 10 758 hodin, z toho 19 neomluvených. Na 2. stupni v 6. – 9. ročníku 

končilo 174 žáků (85 dívek a 89 chlapců). Z nich 67 prospělo s vyznamenáním, 106 

prospělo, 1 neprospěl. Uděleno bylo 14 pochval, 11 napomenutí třídního učitele, 6 důtek 

třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy, 1x 2. stupeň známky z chování. Zameškáno bylo 

7 873 hodin, z toho 121 neomluvených. Škola celkem: končilo 368 žáků (179 dívek, 189 

chlapců). Prospělo s vyznamenáním 213, prospělo 142, nehodnoceni 2, neprospěl 1. 

Pochval bylo uděleno 14, napomenutí třídního učitele 21, důtek třídního učitele 13, důtek 
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ředitelky školy 7 a 2 snížené stupně známky z chování. Celkem bylo zameškáno 18 631 

hodin, z toho 140 neomluvených. 

       Odborná výuka probíhala v odborných učebnách. Jsou to: 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, keramická dílna. Každá 

třída měla svoji kmenovou třídu a pracuje v ní třídní učitel. Z prostředků projektu 

„Inovujeme školu“ bylo dokončeno vybavení všech učeben interaktivními dataprojektory.  

 Velká pozornost byla rovněž věnována i žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  Jsou pro ně vypracovány individuální plány. Žáci s integrací mohou 

navštěvovat reedukační cvičení a žáci s vadami řeči mohou chodit do nápravných 

logopedických cvičení. Na škole s nimi pravidelně pracovali na 1. stupni dva speciální 

pedagogové a pedagog 1. stupně, na druhém stupni prováděly reedukační cvičení tři 

učitelky českého jazyka s účinnou pomocí výchovné poradkyně. Od ledna se podařilo 

získat prostředky pro asistenta pedagoga pro 2 žáky z Vietnamu. Mohla tak pokračovat 

aktivní pomoc při jejich výuce českého jazyka a v jejich podpoře ve vzdělávání. Dále byli z 

rozvojového projektu podpořeni ve výuce českého jazyka dva žáci z Bulharska a jeden z 

Německa.  

  Nedílnou součástí školy byla během školního roku školní družina, která poskytuje 

zájmové vzdělávání žáků ve volném čase. Je určena pro žáky 1. stupně a nabízí 

pravidelnou, příležitostnou, vzdělávací a rekreační činnost.  Ke splnění stanovených cílů 

vychovatelky využívaly klíčové kompetence stanovené ŠVP. Družinu navštěvovalo 110 

žáků ve věku 6 až 11 let pracujících ve čtyřech odděleních. Pro činnost, jak pravidelnou, 

tak i zájmovou využívá školní družina své prostory, využívá učebnu cizích jazyků pro 1. 

stupeň, tělocvičnu a keramickou dílnu. Provoz ŠD byl stanoven od 6.00 hodin do 8.00 

hodin, odpoledne pak od 11.45 hodin do 16.30 hodin.  Každý týden chodili žáci z družiny 

plavat na krytý bazén na ZŠ Vítězná ulice, v jarních a podzimních měsících navštěvovali 

dopravní hřiště, využívali počítačovou pracovnu na DDM v Litovli, pravidelně hráli kuželky 

v kuželně na Staroměstském náměstí. S oblibou navštěvovali keramickou dílnu.  

 Opravy a rekonstrukce 2013/14: Ve školním roce 2012/2013 byla dokončena první 

etapa rekonstrukce školního dvora (červen 2013 – srpen 2013) – vydláždění dvora, umístění 

okrasných mříží a stromů. Odpočinková pódia byla nainstalována během podzimu 2013. 

Byla využívána k výuce, k vystoupením, k odpočinku žáků i rodičů v průběhu dne a stala 

se součástí celoměstské akce Hanáckých Benátek. Dvůr byl během podzimu osázen žáky 

skalničkami a doplněn solitérními kameny od Vápenky Vitoul.  Během prázdnin proběhly 

rekonstrukce parketových podlah ve dvou třídách a byla opravena podlaha v kabinetě 

výtvarné výchovy. Zároveň byl vyroben nábytek do třídy 1. stupně, kabinetu a učebny 

výtvarné výchovy a doplněn nábytek ve sborovně druhého stupně. Byly dokoupeny šatní 

skříňky na počet žáků ve škole. V srpnu proběhl nákup dvou počítačů pro potřeby 

pedagogického sboru do sborovny 2. stupně. 
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 Ve škole je nabízen dostatek volitelných a nepovinných předmětů. Z nabídky 14 

kroužků byly otevřeny: sborový zpěv, miniházená, hrátky s angličtinou, kung-fu, keramika, 

turistický, deskové hry, dramatický, doučování českého jazyka pro děti 7. tříd a Šikovná 

vařečka.  

 Dramatický kroužek Rolnička: Jeho činnost spočívala hlavně v hravé formě 

poznávat krásu mluveného slova. Dramaťáčci recitovali, hráli krátké scénky, tančili a 

zpívali. Vystupovali v předvečer Mikuláše na náměstí pro veřejnost, organizovali vánoční 

besídku pro rodiče, přátele školy a žáky školní družiny. Maminkám a ženám poděkovali za 

péči na besídce ke Dni matek. Děti se hravou formou naučily vystupovat na veřejnosti a 

pěkně se vyjadřovat.  Tradičně byl otevřen kroužek pro všechny žáky, kteří si rádi zazpívají 

„Sbor Úsvit“. Konal se každé pondělí. Jeho cílem bylo především pobavit se, zazpívat si, 

uvolnit se od denních starostí, rozšířit si vnímání hudby o další žánry. Členové sboru 

uskutečnili několik vystoupení: ke Dni otevřených dveří a Rozsvěcení vánočního stromu 

připravili koledy a písně vánoční, zazpívali si také v kostele sv. Filipa a Jakuba a tradičně se 

rozloučili s devátými ročníky při stužkování. Připravili si také kratičký program pro přátele s 

projektu Comenius.  

 Žákům byl nabízen jeden nepovinný předmět – Náboženství. Náboženství je 

vyučováno ve spolupráci s farností Litovel a ZŠ Vítězná 1250 v Litovli. Učitele náboženství 

zajišťuje farnost Litovel církve římsko-katolické, výuka probíhá v prostorách ZŠ Litovel, 

Vítězná 1250 a v ZŠ Litovel, Jungmannova 655. Někteří žáci ze školy na výuku docházejí.  

  Žákům byl umožněn výběr volitelných předmětů: konverzace v anglickém jazyce, 

přírodovědný seminář, fyzikálně-chemický seminář, německý jazyk, ruský jazyk. Volitelným 

předmětem byly výtvarné činnosti. 

 Ve výchovném poradenství činnost poradkyně zahrnuje tři oblasti působení: volbu 

následného studia realizovanou především v závěrečných ročnících na druhém stupni, 

dále evidenci a organizaci péče o žáky s poruchami učení a v neposlední řadě řešení 

výchovných problémů dle aktuální situace.  V souvislosti s volbou povolání byly 

realizovány exkurze do vybraných škol (SPŠ strojnická, SPŠ a SOU Uničov, SOŠ Litovel) a 

besedy se zástupci středních škol. Pro žáky i rodiče byla zorganizována burza středních 

škol z regionu. Žáci devátých ročníků se zúčastnili přehlídky středních škol Scholaris 

v Olomouci. Výchovné problémy byly řešeny dle potřeby ve spolupráci s vedením školy, 

třídními učiteli a případně dle potřeby s metodikem prevence, o jednáních jsou 

pořizovány záznamy. 

   Ve školním roce 2013/2014 byly cíle a klíčové kompetence EVVO plněny dle 

stanoveného plánu EVVO. Byly realizovány v rámci tematických plánů jednotlivých 

předmětů, formou exkurzí, výletů, soutěží, výukových projektů, tematických dnů a projektů 

pro celou školu. Čtvrtým rokem jsou žáci ve třídách vedeni ke třídění odpadu. Pod 

patronátem firmy SITA probíhá celoroční sběr papíru, byl vyhlášen podzimní a jarní sběrový 

týden, sbíral se tenkostěnný hliník a víčka od PET lahví. V rámci projektu Recyklohraní byly 

odevzdávány vysloužilé malé i velké elektrospotřebiče, vybité baterie a škola se zapojila 

do 4. ročníku kampaně Věnuj mobil. Pokračovalo se v mezinárodním programu Ekoškola a 

od září 2013 nově v projektu Together in Europe.  
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  Projekty a jiné významnější aktivity uspořádané během školního roku 2013/2014: 31. 

10. 2013 – Hravá věda – děti se mohly přesvědčit o tom, že zajímavé pokusy lze provést 

bez složitých aparatur a přístrojů, jen s využitím běžných věcí z domácnosti. 26. 9. 2013 

Škola Zdravé Pětky – děti se formou her a soutěží seznamovaly s potravinovou pyramidou, 

zásadami správného stravování, pitným režimem, zásadami hygieny. 27. 11. 2013 Autorské 

čtení - pracovnice knihovny pozvaly žáky na autorské čtení s mladým spisovatelem, 

ilustrátorem a rybářem Janem Opatřilem v Městské knihovně v Litovli. Autor knih přečetl 

ukázky z prvního a druhého dílu „Dobrodružství kapříka Metlíka 1, 2“ a vyprávěl dětem o 

vzniku knihy. Projekt „Velká Morava“ (23. 9. 2013 žáci 7. A., 10. 10. 2013 žáci 7. B) -   žáci 7. 

ročníků se zúčastnili na podzim projektu „Velká Morava“. Navštívili Památník Velké Moravy 

ve Starém Městě u Uherského Hradiště a archeoskanzen v Modré u Velehradu. 

   Projekt E- Twinning: v hodinách němčiny se zapojily všechny třídy do mezinárodních 

projektů. 7. - 9. třída si v rámci Evropského dne jazyků – Europäischer Tag der Sprachen für 

Deutschlerner vyměnila pozdravy s žáky různých zemí EU, kteří se rovněž učí německy. 

Tento projekt podporoval zájem o výuku němčiny a ukázal, kde všude je možno se 

domluvit německy.  Projekt Čtení pomáhá – žáci 4. – 9. ročníku se ve školním roce 2013/14 

zapojili opět do celostátního projektu „Čtení pomáhá“. Letos se do této akce nově 

zapojily děti ze školní družiny, a to velmi úspěšně. Jde o akci spojující četbu žáků s 

dobročinnými projekty. Každý žák, který se zapojí do projektu, získá po přečtení knihy a 

vyplnění testu kredit 50 Kč, který věnuje na jeden z 10 nominovaných dobročinných 

projektů.  Žáci školy tak přispěli na charitativní projekty částkou 73 650 Kč. 

  Úspěchy jednotlivců: Žáci školy se zúčastnili recitační soutěže pořádané DDM 

Litovel. V kategorii 1. – 4. třídy obsadili všechna tři první místa, v kategorii 5. až 7. ročníky 2. 

a 3. místo. Velmi dobré umístění zaznamenali žáci 9. ročníku v regionálním kole 

konverzační soutěže v anglickém jazyce „Let´s speak English“ pořádané ZŠ Vítězná v Litovli 

dne 26. 5. 2014, kde Ondřej Nantl obsadil 2. místo a Šárka Jarošová 3. místo. V lednu 2014 

proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, které se zúčastnilo 12 žáků z 8. a 9. tříd. 

Nejlepšího výsledku dosáhla Šárka Jarošová z 9. B, která školu následně reprezentovala na 

okresním kole v Olomouci, z 35 účastníků se umístila na 20. místě. 

  V 2. pololetí proběhl letos už třetí ročník soutěže O cenu Josefa Jungmanna. Tato 

soutěž motivuje žáky ke čtení a psaní a je o ni stále větší zájem. Práce do ní přihlásili žáci ze 

všech tříd od 1. až po 9. ročník. Ve čtyřech kategoriích v oblasti poezie a próza bylo 

vybráno 24 vítězů.  Škola se také úspěšně zúčastnila soutěže, kterou vyhlásil Národní institut 

dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žák 5. B Denis Uhlár byl vybrán 

mezi devět nejúspěšnějších autorů v republice ve své kategorii z celkově přihlášených 111. 

Střední škola logistiky a chemie Olomouc se stala hostitelem soutěže „Hledáme nejlepšího 

chemika regionu“. Stal se jím žák Ondřej Nantl z 9. ročníku, který školu reprezentoval i v 

celostátním kole. Díky tomuto umístnění i svým všestranným nadprůměrným školním 

výsledků obdržel cenu Města Litovel oceněním „Litovelské naděje“. Žákyni devátého 

ročníku Marii Vosáhlové udělil KÚ Olomouckého kraje a DDM Olomouc 3. cenu v soutěži 

Evropa ve škole III. kategorie - literární část.  
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 V regionálním kole soutěže Zlatý list družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo a 

družstvo starších žáků 3. místo.  Družstvo žáků 7. ročníků postoupilo do okresního kola 

Dopravní soutěže výhrou v regionálním kole a obsadilo v něm 4. místo. Tým žáků z 8. B 

(Veronika Horychová, Zdeněk Riegel, David Gronych) se zúčastnil talentové soutěže 

pořádané Nadačním fondem Albert Zlaťáci zdravé pětky. Od školního přes regionální kolo 

se žáci probojovali až do moravského finále kde v konkurenci deseti nejlepších týmů získali 

pěkné čtvrté místo. Dva žáci z 5. ročníku obdrželi ocenění za nejlepší výsledek v 

Olomouckém kraji v testování matematiky pro páté třídy mezi žáky základních škol 

společnosti SCIO. 

  Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s RS. Za finanční podpory Města Litovel a 

RS se podařilo zopakovat akci „Balonky s vánočními přáními“ na náměstí v Litovli. V červnu 

se škola a RS podílely na spolupráci s Klubem českých turistů při TJ Tatran Litovel a s 

vedením RS při organizování celooblastní akce „Toulky Litovelským Pomoravím“. Byly 

nabízeny různé trasy pro pěší i cyklisty. Akce byla spojena se Dnem dětí s tématem 

ŘEMESLA, kdy byly ve školním dvoře a v okolí litovelských rybníků pro děti připraveny různé 

soutěže, občerstvení a zkoušky řemesel. 

 Autoevaluace školy postupovala podle plánu na toto období. V jejím rámci 

proběhlo ve školním roce 2013/2014 testování žáků 9. ročníků a 5. ročníků s cílem získat 

srovnání žáků  ZŠ Jungmannova se žáky ostatních škol a získat pro jednotlivé žáky 

východisko při volbě povolání a v přípravě na přijímací řízení.  Škola provádí již pátým 

rokem testování žáků 9. ročníků a třetím rokem i žáků 5. ročníků. Testuje se ve spolupráci s 

firmou Scio (projekt Stonožka) v předmětech český jazyk, matematika a obecné studijní 

předpoklady. Výsledky testování poskytují žákům a jejich rodičům srovnání úrovně jejich 

znalostí a dovedností s vrstevníky a porovnání s požadavky jednotlivých typů středních 

škol.  V 5. ročnících bylo testováním ověřeno, že výsledky žáků z českého jazyka jsou na 

vyšší úrovni než jejich studijní předpoklady, v matematice úroveň výsledků odpovídá 

studijním předpokladům a v obou předmětech byla škola hodnocena průměrně. Lukáši 

Putnovi a Pavlu Tomáškovi byl udělen diplom za nejlepší výsledek v matematice v 

Olomouckém kraji.  

  Škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Základním 

cílem projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, 

vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit 

klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt „ Mléko do škol“ podporuje spotřebu mléka a 

mléčných výrobků u žáků základních škol za pomoci státních dotací, výrobky jsou žákům 

dodávány do automatu ve škole. Základní škola je zapojena do projektu Ekoškola, v 

současné době se věnuje více dvěma tématům: šetrný spotřebitel, voda. Projekt je 

zapracován do ročního environmentálního plánu. V roce 2012/13 ZŠ Jungmannova 

obhájila titul Ekoškola.  

 Projekt – GJO – Zkvalitňování výuky chemie a biologie:  Do projektu škola vstoupila 

na podzim v roce 2012 a během roku a půl se žáci 8. a 9. tříd účastnili laboratorních 

cvičení a projekt byl doplněn chemickými turnaji, kde žáci porovnávali své znalosti a 

vědomosti se žáky dalších základních škol.  Je dokončován projekt OP VK EU - peníze do 

škol „Inovujeme školu“ v celkové výši 1 452 330 Kč. Za peníze z projektu byla v druhé vlně 
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inovována interaktivní technika v 7 učebnách.  Projekt s GJO – Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji: se žáky 8. a 9. tříd ve spolupráci s GJO 

Litovel, kde se jim v laboratořích pro biologii a fyziku dostala možnost se seznámit nejen s 

vybavením, ale provádět různé bezpečné jednoduché pokusy, zdokonalovat své 

zkušenosti získané v hodinách biologie a fyziky na ZŠ.  Projekt se SOŠ Litovel – Podpora 

technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji – využito možností sdílení 

odborných učeben SOŠ na výuku pracovních činností. Koncem září 2013 se ve škole již 

tradičně připomíná Evropský den jazyků. Letos se škola zapojila do dvouletého 

mezinárodního projektu partnerství škol Comenius.  Partnery se staly dvě školy z Velké 

Británie a dále školy z Německa a Turecka. Společný projekt je pojmenován „Společně 

pro Evropu – chráníme životní prostředí“.  

  Základní škola Litovel, Jungmannova 655 je městským typem školy s individuálním 

přístupem k žákům. Neustálou komunikací mezi žáky, pedagogy a rodiči a podporou 

výuky jazyka a informačních a komunikačních technologií se snaží reagovat na potřeby 

žáků, rodičů i pedagogů. Profiluje se především prací v projektu Ekoškola a orientací na 

výuku cizích jazyků. Snaží se aktivně zařazovat environmentální výchovu a komunikaci v 

cizích jazycích do výuky. Projektem Together in Europe, který bude pokračovat i v dalším 

školním roce, se podařilo tyto dvě aktivity propojit. 

  Vedení školy chce nadále pokračovat v úsilí získat finanční prostředky na opravu 

budovy školy se zaměřením na zlepšování prostředí ve třídách a v pokračování oprav 

školního dvora a zázemí školy. Ukončením projektu „Inovujeme školu“ se výrazně zlepšilo 

vybavení a využití ICT technologií ve škole. Bude se pokračovat v opravách kabinetů.  

Účastí v projektu „Rodiče vítáni“ chce škola nadále pokračovat v rozvíjení spolupráce s 

rodiči žáků a ve zlepšování komunikace napříč všemi skupinami ve škole. Nadále bude 

podporována  výuka  cizích jazyků ve škole, v dalších letech zaměřením na metodu CLIL,  

a to hlavně na prvním stupni.  Škola chce pokračovat v rozvoji partnerství se základní 

školou v partnerském městě – slovenské Revúci.  

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY 

 ZŠ a MŠ Nasobůrky byla ve školním roce 2013/2014 organizována jako dvojtřídní 

škola s pěti ročníky, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy. 

Ředitelkou školy je i nadále Mgr. Jana Nakládalová. Zřizovatelem školy je město Litovel. 

Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí ve věku od 3 do 6 let (14 chlapců, 6 dívek) z obcí: 

Nasobůrky, Chudobín, Mladeč, Sobáčov a Myslechovice. Základní školu pak 20 žáků (10 

chlapců, 10 dívek) z obcí: Nasobůrky, Víska, Sobáčov a Mladeč. Výuka byla realizována 

v jedné budově - ve 2 kmenových třídách, v učebně v podkroví a prostorách školní 

družiny. V jedné z kmenových tříd je nainstalována interaktivní tabule Activboard.  Škola 

nemá vlastní tělocvičnu, proto k výuce tělesné výchovy využívá část místní sokolovny 

nebo přilehlý venkovní areál školy. 

 V ZŠ se v tomto školním roce vyučovalo podle školního vzdělávacího programu 

„OKO – ochota – komunikativnost – otevřenost“ s cílem 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 
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– jazyk anglický je vyučován od 3. ročníku, výuka informatiky ve 2. – 5. ročníku. MŠ 

vyučovala podle ŠVP „Barevný rok s kamarády“ s cílem vést děti k samostatnosti, toleranci 

k odlišnostem, respektu k sobě i k autoritě, vzájemné spolupráci a pomoci, podporovala 

jejich zájem o poznávání a objevování světa kolem sebe.  Do zájmové činnosti byla 

zařazena „Přípravka pro předškoláky“ s větším prostorem pro upevňování návyků pro školu 

formou her a činností.   

 Personální zabezpečení školy: Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka i učitelka ZŠ ve 3. a 

4. ročníku; Mgr. Blanka Látalová, učitelka ZŠ v 1. a 2. ročníku; Mgr. Barbora Friedrichová, 

vychovatelka školní družiny a vyučující jazyka anglického; Jarmila Miškovská a Iveta 

Šišmová – učitelky MŠ. Provozní zaměstnanci jsou 2:  Alena  Recová (uklízečka) a Hana 

Suchomelová (školnice) a obě vypomáhají i při výdeji stravy. 

 Zápis do 1. ročníku proběhl 15. 1. 2014 a bylo přijato 5 dětí. Zápis do mateřské školy 

byl v únoru 2014 – přijato jich bylo 6, z kapacitních důvodů nemohlo být přijato 7 dětí. Do 

1. ročníku z MŠ do ZŠ odešly 4 děti. Na konci školního roku bylo hodnoceno v ZŠ 19 dětí – 14 

prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli a 1 neprospěl. Za celý rok bylo zapsáno na 

vysvědčení 27 pochval za reprezentaci školy, pečlivou domácí přípravu a vzorné plnění 

školních povinností. Kázeňská opatření udělena nebyla. Za školní rok 2013/2014 bylo 

zameškáno 985 hodin, všechny byly omluvené. 

 Dětem jsou nabízeny volnočasové aktivity ve formě zájmových kroužků: přípravka 

pro předškoláky, pohybové hry, výtvarný kroužek, anglický jazyk pro MŠ, anglický jazyk pro 

1. ročník, anglický jazyk pro 2. ročník, počítačový I. (MŠ + 1. a 2. ročník), počítačový II. (3. –

5. ročník).     

  Škola má vypracován plán environmentální výchovy. Žáci jsou vedeni ke třídění 

odpadu a jsou zapojeni do soutěže „Sběr papíru s panem Popelou“, kterou pořádá 

společnost .A.S.A. odpady Litovel. Proběhl sběr elektroodpadu (v rámci projektu 

Recyklohraní), použitých baterií a náplní do tiskáren. Ve 2. pololetí byly zorganizovány 3 

přírodovědné exkurze. Žáci školy se zúčastnili akce ke Dni Země „Ukliďme svět“ a uklidili 

okolí školy a obec Nasobůrky. Žáci 4. a 5. ročníků se v přírodovědné soutěži „Zelená 

stezka“ umístili na 4. místě. Škola podporuje projekty „Školní mléko“, „Zdravé zuby“ a 

„Ovoce do škol“. V měsíci červnu se všichni žáci zúčastnili pětidenního pobytu ve škole 

v přírodě nazvané „Jak se stát Valachem/Valaškou“ v Horní Bečvě v Beskydech. 

 Žáci 4. ročníků absolvovali kurz „Mladý cyklista“ a všichni získali průkaz „Mladý 

cyklista“. Zajímavá byla beseda „Daleká cesta čokolády“, kterou uspořádala nezisková 

organizace ADRA, „Kouzelnická jazyková škola Dr. Klutze“, která zábavnou formou 

seznámila děti s angličtinou a rozšířila jejich slovní zásobu. Žáci ZŠ i děti z MŠ navštívili 

několik divadelních představení pořádaných MK Litovel. Všechny pak pobavila 

„Loupežnická škola“ 5. 12. 2013 v každoroční akci „netradiční školy“.       

    Kromě již uvedených akcí a účasti na projektech se ZŠ zúčastnila dalších 

vzdělávacích a kulturních aktivit: „Neviditelná Olomouc“ – návštěva tyflocentra (září 

2013); návštěva stanice Záchranného hasičského sboru v Litovli (září); Vánoční vyrábění na 

ZŠ Jungmannova Litovel (listopad); „Betlémy“ – návštěva řezbářské dílny a muzea J. 

Beneše v Lošticích (prosinec); „Vánoce za dveřmi“ – vánoční besídka školy (prosinec); 
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„Péče o zdravé zuby“ – beseda s ukázkami (březen 2014) „Toulky krajinou v okolí Mladče“ 

– seznámení s faunou a flórou dané oblasti (duben); „Velikonoční dílny pro děti“ (duben); 

„Parduska“ – pěší výlet se zaměřením na poznání ekosystému pole (květen); cyklovýlet 

s návštěvou farmy v Novém Dvoře a bažantnice ve Sřelicích (červen); „Zlatá horečka na 

Klondiku“ – stanování na školní zahradě a loučení se školním rokem (červen).   

 Děti z MŠ se zúčastnily plaveckého výcviku pro děti předškolního věku (září – 

listopad 2013); „Loupežnická školka“ – odpoledne plné her s návštěvou Mikuláše 

(prosinec); návštěva výstavy dinosaurů v Olomouci a zábavního centra Amazonie (březen 

2014); celodenní výlet rodičů a dětí do ZOO Lešná (květen); Zahradní piknik – rozloučení 

předškoláků se školáky (červen).   

 Škola se účastnila různých soutěží a dosáhla dobrých výsledků. V měsíci březnu 2014 

získala diplomy za účast na soutěži „Velikonoce“ pořádané DDM Litovel; v recitační 

soutěži DDM Litovel získala M. Macháčková 3. místo; v plavecké soutěži Dne vody štafeta 

(V. Obrátilová, P. Šuráňová, M. Haizner) obsadila 5. místo (vše v měsíci březnu 2014), 

v celorepublikové vlastivědné soutěži pro 4. a 5. ročníky Evropa kolem nás získali žáci školy 

diplom za účast; v Pythagoriádě pro 5. ročník postoupil do okresního kola R. Šišma (vše 

duben 2014). V přírodovědné soutěži družstev „Zelená stezka“ obsadilo družstvo školy 4. 

místo (květen) a v otevřeného krajského přeboru mládeže v šachu se zúčastnil žák R. 

Šišma. 

 Do života školy se zapojuje i rodičovská veřejnost. V listopadu 2013 při společném 

odpoledni dětí a rodičů proběhla výroba netradičních adventních věnců a jiných 

dekorací; při rozsvícení vánočního stromu v Litovli vystoupily děti s pořadem „Vánoční 

snění“. V měsíci lednu byl uspořádán dětský maškarní karneval, v květnu oslavy Dne 

matek a na závěr školního roku zahradní slavnost „Jak to chodí u včeliček“. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ LITOVEL  

 Jde o příspěvkovou organizaci města a ředitelkou školy zůstává i nadále paní Irena 

Blektová, v pedagogickém sboru ke změnám nedošlo. Personální zajištění: všechny 

pedagogické pracovnice jsou kvalifikované, dvě pracovnice vystudovaly předškolní 

pedagogiku v bakalářském programu na pedagogické fakultě vysoké školy; pozici 

asistenta pedagoga k holčičce s mentálním postižením zastávala Mgr. Jana Olšanská 

(pedagogické vzdělání na vysoké škole); za MD Mgr. Martiny Faltusové zastupuje učitelka 

Nikola Krajcová. Provozní pracovnice absolvovaly povinné školení Hygienického minima a 

pedagogické pracovnice se vzdělávaly na seminářích k problematice výchovně 

vzdělávacího procesu u předškolních dětí a také absolvovaly zdravotnické školení. 

 Na MŠ Gemerská je 5 tříd s 116 dětmi, na MŠ Kollárova 7 tříd se 48 dětmi. 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. 

 Během roku 2014 byla připravena řada akcí školy, došlo i na mezinárodní spolupráci 

a škola se dobře reprezentovala na veřejnosti. Z akcí byly zvláště zajímavé následující: 

výlet do ZOO Olomouc, do Pradědovy galerie v Jiříkově, do Lesnického muzea v Úsově, 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 219 

velikonoční a mikulášská nadílka pro děti, návštěva na ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova, 

prohlídka výstavy chovatelů zvířectva a výstavy MK Litovel – „Arabela“ (pohádkové 

kostýmy), masopustní karneval, jízda zručnosti a test dopravních znalostí. Dále besedy 

s živými papoušky, o čištění zoubků, o knize v Městské knihovně, beseda s musherem a 

projížďka na saních s aljašskými malamuty. Přínosný byl i Barevný týden v MŠ, malování 5-

6letých dětí s malířem p. Dostálem z Přerova a posezení u sušenek – III. oddělení  - Včelky. 

Na akcích s rodiči byly vysazeny 3 ks stromů „Dárečkovníků“ ve spolupráci s Ing. H. 

Bělařovou z Přerova a Ing. P. Kurfürstem z MÚ v Litovli; připraveno „Putování za 

vodníčkem“, zapojení do soutěže ve sběru plastových víček „Plastožrout“ a do sběru 

papíru „Pan Popela“. V rámci ŠVP proběhla výuka plavání 5-6letých dětí na plaveckém 

bazéně ZŠ Vítězná. Bylo dosaženo i některých úspěchů: 1., 2. a 3. místo v recitační soutěži 

DDM; 2x 2. místo, 2x 3. místo ve výtvarné soutěži Podzimní krása. 

 Rekonstrukcí prošla dřevěná průlezka „Z“ a průlezky s houpací kládou na MŠ 

Gemerská (květen), zakoupen gramofon pro MŠ Kollárova. V červenci až srpnu došlo 

k rekonstrukci rozvodů vody pod podlahou v chodbách na MŠ Gemerská; instalaci 

nového  linolea a regálu na čisticí prostředky v kuchyni MŠ Kollárova a vybudování kopce 

s prolézací rourou pro letní i zimní hry dětí (MŠ Gemerská). V měsíci říjnu došlo k havárii 

vody a vyplavení dvou oddělení a chodeb na MŠ Gemerská, a proto byly pořízeny nové 

koberce v těchto odděleních. Zprávu zpracovala Irena Blektová, ředitelka školy. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV LITOVEL, Palackého 938 

 V roce 2014 k žádným personálním změnám nedošlo, dále je ředitelkou Mgr. Miluše 

Žáčková, její zástupkyní Mgr. Marcela Opletalová.  Školské zařízení zaměstnávalo k 31. 12. 

2014 celkem 25 pracovníků, z toho 7 učitelů, 10 vychovatelů a 8 pracovníků provozu. 

 Školní rok 2013/2014 byl ukončen s počtem žáků 29 v ZŠ praktické, 2 žáci v ZŠ 

speciální a 1 žákyně v ZŠ. Škola měla 4 třídy, z toho 2 třídy byly s oddělením.  Školní družina 

nebyla zřízena. Dětský domov měl k 31. 8. 2014 ve stavu 14 dětí (kapacita DD je 24 lůžek). 

Na DD pracovaly 3 rodinné skupiny.   ZŠ při zdravotnickém zařízení – Dětská ozdravovna 

(DO) Vojtěchov: od 1. 1. 2014 byla ozdravná péče v DO se speleoterapií ukončena. 

Důvodem byl stále nižší počet odléčených dětí. Zprávu o ukončení činnosti DO obdržela 

ředitelka školy 5. 6. 2014. Škola při ozdravovně ukončila svoji činnost, ale nebyla vyřazena 

z rejstříku škol. 

 Školní rok 2014/2015 zahajovala ZŠ praktická s 18 žáky, se 4 žáky ZŠ speciální a 2 

žáky základní školy. Jsou zřízeny 4 třídy, všechny s oddělením.  K 31. 12. 2014 měla škola 

celkem 30 žáků, 4 třídy s oddělením. Dětský domov měl k 1. 9. 2014 ve stavu 14 

ubytovaných dětí, k 31. 12. 2014 je na DD 14 dětí. Děti jsou rozděleny do 3 rodinných 

skupin. 

 Ve školním roce 2013/2014 se v ZŠ praktické žáci všech ročníků vzdělávali  podle 

Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání – příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením.  Žáci 

ZŠ speciální jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle 

Rámcového vzdělávacího programu ZŠ speciální; obor vzdělání: Základní škola speciální. 

Žáci základní školy jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Žijeme 
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společně“. V 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠ praktické je v rámci ŠVP zařazena výuka cizího jazyka 

– angličtiny. Volitelné předměty nebyly ustanoveny. 

 Na konci školního roku 2013/14 prospělo s vyznamenáním 12 žáků, 20 žáků prospělo. 

Bylo zameškáno celkem 2 859 hodin ( na žáka 89,34), z toho 112 neomluvených hodin (Ø 

na žáka 3,5). Bylo uděleno 13 pochval a 1x  3. stupeň z chování. Celkem vycházelo 8 žáků 

z 9. ročníku, všichni žáci byli přijati do zvoleného oboru vzdělání na střední školu. 

  Žáci školy se zúčastnili řady sportovních  soutěží - Běh Litovelským Pomoravím – školní 

i regionální kolo; Dopravní soutěž mladých cyklistů – školní kolo;  Atletický čtyřboj žáků ZŠ 

praktických – školní, okresní a krajské kolo. Z dalších akcí: Mikulášská nadílka ve škole;  

divadelní představení „O medvědu Ondřejovi“; „Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání ve 

zvěřinci“; „Míša Růžičková – Bezpečně přes cestu“. Vstupné na všechna představení bylo 

hrazeno z prostředků SRPŠ. Žáci 6. – 9. ročníku navštívili přednášku preventivně 

bezpečnostní skupiny P ČR. 

 V pátek 21. března 2014 se všichni žáci školy zúčastnili úklidové akce „Jarní úklid 

Litovle“ a uklízeli vymezený prostor u vlakového nádraží Litovel – předměstí. V pondělí 31. 

března uklízely děti z DD vymezený prostor na Doubravce. Obě akce se konaly ve 

spolupráci s městem Litovel v rámci celosvětové akce „Ukliďme svět“. U příležitosti Dne 

dětí byla připravena turistická vycházka do Sobáčova, spojená s turnajem v plážovém 

volejbale. 

 Akce dětského domova nabízejí dětem široké pole působnosti pro účelné využití 

jejich volného času. Děti se během roku zúčastnily velkého množství akcí pořádaných 

různými subjekty. Šlo o sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi z jiných 

dětských domovů, karnevaly, diskotéky apod. Na Litovelských slavnostech 14. 9. 2014, 

kterých se zúčastnily také děti DD, se jim velice líbilo vystoupení se cvičenými dravci. Děti si 

také vyzkoušely  aquazorbing, kde se běhá po vodě v bazénu ve dvoumetrové kouli 

naplněné vzduchem, a také navštívily výstavu panenek a krojů, která právě probíhala 

v muzeu. 

 Dne 5. 12. 2013 se na náměstí v Litovli konal tradiční Slet čertů a Mikulášů.  Děti se 

do programu zapojily se svým vystoupením z básniček a vánočních koled. Dlouho a 

pečlivě nacvičovaly, ale i přesto měly před vystoupením velkou trému. Vystoupení se jim 

opravdu povedlo a za své snažení byly odměněny velkým potleskem a také sladkou 

odměnou.  Své pásmo děti předvedly následně také Mikuláši s čertem a andělem, kteří 

zavítali rozdat dárkové balíčky do DD. Pak už se jen zpívalo, povídalo a mlsalo. Letošního 

Mikuláše si děti opravdu užily a určitě budou mít dlouho na co vzpomínat. 

 Vystoupení v Domově důchodců Litovel proběhlo dne 10. 12. 2013. Se svým 

pásmem básniček a vánočních koled byly děti také letos navštívit seniory v litovelském 

domově důchodců. Snažily se jim tak zpříjemnit předvánoční čas a určitě se jim to 

povedlo. Děti také nakonec všem rozdaly přáníčka a dárečky, které pro ně vlastnoručně 

vyrobily. Odnesly si dobrý pocit, že babičky a dědečky potěšily a spokojenost tak určitě 

byla na obou stranách. 
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 Ozdravný pobyt v Koutech nad Desnou se konal od 2. do 7. 2. 2014. Sněhové 

podmínky nakonec vydržely a děti mohly opět letos vyrazit na jarní prázdniny do Jeseníků. 

Jako loni vedení zvolilo pro ubytování horskou vesnici Kouty nad Desnou, kde zázemí 

poskytl pan Tomáš Kareš.  Ubytování bylo v menší chatě, ale to vůbec nevadilo, protože 

děti měly celou chatu jen pro sebe. Každý den začínal výbornou snídaní a po ní trávily 

skoro celý den na svahu, někdo na lyžích, někdo na snowboardu. Odpoledne už na ně 

čekal oběd a pak i skvělá večeře. Večer byl volný program, filmy, společenské hry a 

hodnocení uběhlého dne. Nikdo se nezranil, ani neztratil, každý byl se zájezdem velmi 

spokojen.  

 Při návštěvě aquaparku a divadelního představení si první březnový víkend děti 

krásně užily. Nejdříve v sobotu 1. 3. 2014 dopoledne jely do Aquaparku v Olomouci.  

Některé tam ještě nebyly, tak se moc těšily. Všem se tam líbilo, zaplavali si, zajezdili na 

tobogánu a zarelaxovali ve vířivce. Domů se vrátili až večer. Akce se zúčastnilo 6 dětí a 2 

vychovatelé. V neděli 2. 3. 2014 pak byly děti na kulturní akci – divadelním představení 

„Kubula a Kuba Kubikula". Divadlo bylo velmi pěkné, výpravné a veselé. Moc se to všem 

líbilo. 

 Na 14. ročník Turnaje ve stolním tenise Přerov 2014 škola obdržela pozvání a 

uspořádán byl v neděli 30. března 2014 DD Přerov. Toto pozvání bylo přijato a začaly 

tréninky, aby byla získána alespoň nějaká hrací forma. Školu reprezentovali 3 chlapci a 

jedna dívka. Po příjezdu museli přiznat, že konkurence je veliká a získat nějaké umístění 

bude náročné. Nikdo se ale nevzdal a nakonec děti vybojovaly třetí místo ve své věkové 

kategorii.  

 Svátek matek v domově důchodců: Dne 5. 5. 2014 děti z DD navštívily babičky a 

dědečky v Domově důchodců v Litovli. Nacvičily si pro ně k Svátku matek pásmo 

básniček a písniček s hudebním doprovodem ve stylu karaoke. Dětem se vystoupení 

opravdu povedlo a sklidily zasloužený potlesk. Příjemně strávené odpoledne proběhlo 

tedy jak na straně seniorů, tak i dětí.  

 Den dětí – cyklovýlet: 1. 6. 2014 děti vyrazily na cyklovýlet. Jely do Lhoty nad 

Moravou na oběd, který všem moc chutnal, potom pokračovaly do Hynkova.  Počasí bylo 

krásné a cesta příjemná. Cyklovýletu se zúčastnilo 9 dětí a 2 vychovatelé. 

 Slavata tour triatlon 2014 – 12. 6. 2014: Na letošní ročník domov obdržel pozvání na 

tuto událost. Soupeřů bylo minimálně 50. To ale nevadilo a děti se beze strachu pustily do 

zápolení. Bohužel přes veškerou snahu skončily nejlépe na 4. místě.            

 Prázdninové pobyty: 3 děti se zúčastnily 30. 6. – 18. 7. letního tábora, který pořádala 

PL Šternberk; 5 starších dětí bylo na táboře v Cakově v termínu 28. 6. – 5. 7. Tábor pořádal 

DDM Litovel. 

  Ozdravný pobyt Loučná nad Desnou 2014: Ihned po návratu dětí z letního tábora 

v Cakově byl od 5. 7. 2014 zorganizován letní ozdravný pobyt v Jeseníkách, v obci Loučná 

nad Desnou. Dva týdny byly děti ubytovány v krásném horském prostředí. K ubytování 

posloužila horská chata kousek od zámeckého parku. Každý den se snažily využít, jak jen 

to šlo a jak počasí dovolovalo. Po snídani a někdy i obědě čekala procházka po okolí či 
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cyklovýlety směrem k Přemyslovu, Dlouhým Stráním a Červenohorskému sedlu. Po návratu 

se večery trávily společenskými hrami, grilováním či petangue a fotbálkem. V tomto 

duchu probíhal celý pobyt. Při odjezdu se potvrdilo, že byl každý spokojený a odjíždí 

s pocitem příjemně strávených prvních dvou týdnů prázdnin.  

Zprávu zpracovala zástupkyně ředitelky Mgr. Marcela Opletalová. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOVEL, Frištenského  

 Tato příspěvková organizace mimo sídla na ulici Frištenského má odloučená 

pracoviště: Čihadlo 862 a Unčovice 111. Vedení školy i pedagogický sbor je beze změn, 

ředitelkou je i nadále paní Zdeňka Zmundová. V roce 2014 bylo zapsáno v MŠ Frištenského 

43 dětí ve dvou odděleních. V budově školy probíhaly obvyklé udržovací práce a 

malování, dokončila se výměna plastových oken a byla provedena výměna nábytku 

v jedné třídě a šatních skříněk v jedné šatně.           

V MŠ Unčovice i nadále pracuje jako vedoucí učitelka paní Helena Pavlíčková, 

druhou učitelkou je paní Ptáčníková, která nastoupila znovu během prázdnin po mateřské 

dovolené. Zapsáno zde bylo 25 dětí v jednom oddělení. Byla provedena oprava 

venkovních přístupových schodů a zpevněn vnější plášť budovy před její opravou.      

V MŠ Čihadlo i nadále zastává funkci vedoucí učitelky Marie Mikešová. Další 

učitelky: za paní Smýkalovou, která je na mateřské dovolené, i nadále zastupovala Lucie 

Benešová, další učitelkou je paní Miroslava Tchírová. Zapsáno zde bylo 43 dětí ve dvou 

odděleních. Na zahradě bylo dokončeno vydláždění chodníku a nádvoří.     

MŠ se pravidelně zúčastňují akcí Městského klubu – dodávají výtvarné  práce dětí 

na výstavy  a soutěže a každá MŠ má vlastní aktivity a akce ve spolupráci s rodiči. 

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK, Vítězná 1129/2a 

 Za uplynulý rok neproběhla změna týkající se názvu organizace ani její adresy. 

Personální změny: od 1. srpna 2014 BcA.  Anežka Kološová ve funkci ředitelky Církevní 

mateřské školy Svatojánek v Litovli vystřídala Mgr. Markétu Houdkovou a od 8. září 2014 do 

31. ledna 2015 pracovala Monika Pařilová jako asistent pedagoga a vystřídala Anežku 

Švecovou. Počet oddělení MŠ 2, počet dětí: 50, počet pracovníků: 7 (5 pedagogických 

pracovníků, 2 provozní). 

Akce během roku 2014: Na začátku roku 2014 si děti z Církevní mateřské školy, jako 

každý rok, připravily krátký program složený z písniček a říkánek, s kterým vystoupily v 

Domově důchodců v Litovli. Další zajímavou akcí, která děti nadchla, byla přítomnost 

kouzelníka s vystoupením nebo beseda o tom, jak si správně čistit zoubky. Děti navštívily 

také ekologické centrum Sluňákov nebo se podívaly, jak to chodí na farmě. Během roku 

byly pořádány akce pro rodiče i babičky a dědečky (tvoření pro maminky, besídky, soutěž 

Skřítka Podzimníčka apod.).  

 Děti během roku zhlédly několik divadelních představení, a to jak v Městském klubu 

Litovel, tak také v mateřské škole, kde hostovalo například Divadlo dětského diváka 

z Přerova se svou pohádkou Červená sukýnka, červená Karkulka.  Nelze opomenout malé 
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cirkusové vystoupení, kde s akrobaty zavítala do tříd také opička v doprovodu malých 

pejsků. Navštívena byla také výstava legendární stavebnice Merkur v muzeu. A za tradici 

lze již považovat návštěvu kina v Senici na Hané nebo setkání s dětmi z prvních tříd na 

místních mateřských školách při akcích pořádaných pro předškoláky. 

 Větší akce, kterou MŠ pořádala spolu s Charitou Litovel, Mateřským centrem 

Rybička a Římskokatolickou farností Litovel, byl Živý Betlém. Na tuto akci byly pozvány 

ostatní mateřské školy z Litovle i žáci prvního stupně základních škol. Program se odehrával 

před kostelem sv. Marka v Litovli – hraný příběh narození Ježíše, doprovázen živými zvířaty 

a zpěvem vánočních písní. Poté se účastníci přesunuli do kostela, kde probíhaly tvořivé 

dílny i prohlídka Betléma. Tato akce zpříjemnila čekání na Vánoce nejen dětem, ale i 

dospělým. 

 Důležitá je pro školu spolupráce s farností Litovel, konkrétně s p. Josefem 

Rosenbergem. Během roku proběhlo několik akcí, například velikonoční návštěva kostela, 

mše svaté v kostele i v mateřské škole (k ukončení a začátku školního roku, vánoční mše 

apod.), Putování se sv. Martinem na Doubravku, připomínka Svátku všech zemřelých v 

litovelském kostele. Nezapomenutelná se stala mše svatá v adventní době – roráty, jejíž 

začátek proběhl za úplné tmy jen s využitím lucerniček. Pan farář také pravidelně, jednou 

za měsíc, přichází do školy, aby děti seznámil se svatými, svátky katolické církve, ale také si 

s nimi popovídal. 

 Zastoupení Církevní MŠ nechybělo ani na akcích MC Rybička – Uspávání broučků, 

karneval v Nasobůrkách a akci Charity – Tříkrálová sbírka. Spolupracuje se také 

s občanským sdružením Svatojánek (sdružení rodičů a přátel MŠ), organizováním 

pohybového kroužku Hýbánky, který vede paní Siváková a je určen pro děti z této MŠ. 

 Od června 2014 je instalován nový herní prvek – skluzavka. Proto byla vybudována 

brána, oddělující MŠ od přístupové cesty z důvodů bezpečnosti. Město Litovle poskytlo MŠ 

Svatojánek finance na pořízení nábytku do třídy.                    

Zprávu zpracovala ředitelka MŠ BcA. Anežka Kološová. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL 

 Předmětem činnosti ZUŠ  Litovel  je poskytování základů vzdělání v uměleckých 

oborech, které je vymezeno  příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

prováděcími předpisy k němu Vyhláškou č. 71/ 2005 Sb., o základním uměleckém 

vzdělávání. 

 Základní umělecká škola Litovel vyučovala v hudebním a výtvarném oboru v počtu 

celkem 380 žáků, kde stav je plně obsazen.  Hudební obor navštěvovalo 305 a výtvarný 

obor 75 žáků. Největší zájem ze strany klientů školy je o výuku hry na klavír, výtvarné práce, 

kytaru, el. klávesové nástroje a bicí. 

 Výsledky vzdělávání žáků: všichni žáci školy byli hodnoceni podle předepsané 

klasifikační stupnice v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., § 3, odst.3 (vyhláška o základním 

uměleckém vzdělávání ). Vyučování bylo koordinováno v rámci jednotlivých 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 224 

předmětových týmů pod dohledem školních metodiků. Koncertní a výstavní činnost byla 

považována za součást výuky v jednotlivých oborech. Během sledovaného období 

nebyly zaznamenány žádné kázeňské přestupky proti pravidlům Školního řádu.  

V hudebním oboru prospělo s vyznamenáním 264, prospělo 28, ostatních bylo 13; ve 

výtvarném oboru s vyznamenáním prospělo 69, ostatních bylo 6. 

 Organizace a personální obsazení školy: zaměstnanců školy je 23, z toho 17 

interních pedagogů, 4 externí pedagogové a 2 bez pedagogického vzdělání.  Dále 

zůstává na mateřské dovolené 5 učitelek hudebního oboru a 2 učitelky výtvarného oboru, 

jejich výuku převzali aprobovaní učitelé. 

 V průběhu roku 2014 docházelo k běžným opravám v budově školy. Opravy byly 

provedeny i na hudebních nástrojích.    

  Během sledovaného období nebyly zaznamenány žádné kázeňské přestupky 

závažnějšího charakteru. ZUŠ Litovel byla pověřena organizačním zabezpečením 

Krajského kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru a Okresní přehlídky ZUŠ ve hře na EKN 

a akordeon. Akce proběhla v březnu v prostorách, které ochotně poskytl Městský klub. 

Jako velký úspěch škola považuje umístění svých žáků ze třídy pana učitele Jiřího Kováře 

v Mezinárodní soutěži v Považské Bystrici. Jde o Michala a Anetu Zavadilovy a Kateřinu 

Buchtovou. Absolutním vítězem se stali Michal a Aneta Zavadilovi. V celostátním kole 

soutěže MŠMT se zúčastnil Miniband junior, který se umístil na 2 místě. V krajském kole 

soutěže ZUŠ se na 2. místě umístil Miniband. 

 V tomto roce byla škola průběžně vybavována novými učebními pomůckami a 

hudebními nástroji (saxofon, mikrofon, keyboardy, kytary …). Nadále je používáno 

upgrade Evidence žáků. Díky němu si mohou učitelé doma „ošetřit“ svou agendu včetně 

zpracování třídních knih, katalogů o studiu žáků, rozvrhů hodin, vysvědčení apod. Výtvarný 

obor kromě periodických měsíčních výstav prací žáků v budově školy dostal možnost se 

prezentovat na akcích – koncertech pro veřejnost. Ve školním roce 2013/2014 byla 

zachována struktura tradičních koncertů a výstav pro veřejnost – Podzimní, Adventní, Jarní 

i Letní. Novinkou byl koncert mladších žáků, na kterém účinkují nejmladší žáci od PHV po 3. 

ročník, který se setkal s velkým ohlasem veřejnosti. 

  Odbornou kvalifikaci pro výuku splňuje 95 % pedagogických pracovníků. Hudební 

obor: na oddělení akordeonu a el. klávesových nástrojů vyučují pedagogové 

s nástrojovou aprobací hry na akordeon, klavír a varhany, kterou získali studiem a 

Absolutoriem na konzervatoři. Vyučující hry na dechové a bicí nástroje mají vzdělání na 

úrovni absolventů konzervatoří a JAMU. Tato aprobace jim umožňuje odborně vyučovat 

jednotlivé nástroje s přihlédnutím k jejich náročnosti a specifikaci. Jde o výuku hry na 

flétnu, klarinet, saxofon a dechové nástroje žesťové. Učitelka (zástupkyně ředitele) 

pěvecké hlasové výchovy je absolventka konzervatoře. Hudební teorii vyučuje 

absolventka Pedagogické fakulty. Na pobočkách školy vyučují teorii učitelky hlavních 

vzdělávacích předmětů. Hra na klavír je vyučována vysokoškolsky vzdělanými pedagogy, 

absolventy konzervatoří. V oddělení hry na kytaru je převážná část učitelů se vzděláním 

pedagogickým. Výtvarný obor: ve výtvarném oboru jsou zaměstnáni dva vyučující s 
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 polovičním úvazkem. Mají magisterské studium dějin umění a kultury a učitelství výtvarné 

výchovy.  

Pro kroniku města zpracovala Alena Frélichová, zástupkyně ředitele. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA, Studentů 91 

 Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je město Litovel, nám. 

Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel. 

 Hlavní účel zřízení a předmět činnosti organizace 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 

 Personální zajištění: v organizaci pracuje 14 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr 

a jeden pracovník zajišťující rozvoz jídel se smlouvou o poskytované službě. Ředitelkou ŠJ je 

Bc. Irena Halířová; ekonomkou  Bc. Markéta Nantlová; pokladníkem Markéta Bartoňová; 

vedoucí kuchařkou Věra Tichá, dále zde pracuje 5 kuchařek a 4 provozní pracovnice. 

 Školní jídelna vykazovala k 31.10.2014 1 078 zapsaných strávníků, z toho dětí, žáků, 

studentů a vlastních zaměstnanců 969, ostatních strávníků 109. Ve školním roce 2013/2014 

bylo uvařeno obědů 174 000, přesnídávek 58 000, svačin: 47 000. Školní jídelna připravuje 

stravu na 14 výdejních míst a z toho zaváží na 13 výdejních míst.  

 Doplňková činnost: nabízí stravování cizím strávníků přímo v prostorách jídelny, 

nebo s možností rozvozu stravy po Litovli a jeho okolí; zajišťuje stravování při různých 

sportovních a společenských akcích a nabízí kompletní gastronomické služby, a to jak 

v prostorách jídelny tak mimo ni. Jídelna zajišťuje stravu a rozvoz pro MŠ Frištenského, 

Čihadlo, Gemerská I., Gemerská II., Kollárova, Unčovice, Nasobůrky, Červenka, 

Svatojánek 1, Svatojánek 2;  pro ZŠ Jungmannova, Nasobůrky, Červenka;   ze SŠ pro GJO.                                                                                                                                                              

   Cizí strávníci: Penzion, Charita Litovel a Uničov, zaměstnanci škol a školských 

zařízení. Tito strávníci mají možnost stravování ve ŠJ, s možností odběru do jídlonosičů ve ŠJ 

případně s rozvozem až do domu.  

 Stanovené ceny pro děti, žáky a studenty od 1. 9. 2013: Finanční norma na 

potraviny: 3 – 6 let 15 Kč, 7 – 10 let 21 Kč, 11 – 14 let 24 Kč, 15 – a více 30 Kč, mateřská 

škola celodenní 32 Kč, přesnídávka 9 Kč, svačina 8 Kč. Stanovené ceny pro cizí strávníky: u 

stolu – 69 Kč, dovoz individuální – 72 Kč, dovoz hromadný 70 Kč, do  jídlonosiče  – 66 Kč.                     
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33. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL 

 DDM Litovel je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje a ředitelkou je i nadále 

Mgr. Jana Čekelová. Hlavními úkoly DDM je poskytování zájmového vzdělávání a dalších 

činností pro zájemce od nejmenších až po seniory v Litovli i v okolních vesnicích; zajištění a 

rozšiřování spontánních aktivit v Klubu mladých a v areálu pro in-line; organizace 

prázdninových táborů a jiných pobytových akcí; inkluze osob se specifickými 

vzdělávacími potřebami; zajišťování dopravní výchovy v základních školách celého 

mikroregionu, provozu a činnosti na dopravním hřišti; spolupráce se školami mikroregionu; 

spolupráce s městem Litovel a komisí prevence kriminality; individuální práce s dětmi a 

mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami; zapojení dobrovolníků do práce DDM;  

provoz stálé táborové základny a získání nové adaptované budovy pro činnost DDM 

Litovel. 

 Personální zabezpečení ve školním roce 2013/2014 tvoří ředitelka Mgr. Jana 

Čekelová a 7 pedagogických pracovníků s pracovním zařazením pedagog volného času 

(Jana Čekelová; Mgr. Miroslava Grulichová; Šárka Gruntová, DiS; Monika Pospíšilová; 

Michaela Škulavíková; Ing. Pavel Sova a Hedvika Weberová, DiS). Provozních 

zaměstnanců je 5 (vrátná, správce budov, řidič, účetní a uklízečka). Kromě interních 

zaměstnanců zabezpečují zájmové vzdělávání a některé práce provozního charakteru 

externí zaměstnanci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti buď v hlavní, nebo doplňkové činnosti. 

  V materiálně technickém zabezpečení se provozní podmínky se zatím nezměnily. 

Jsou využívány dvě budovy patřící městu, za které se platí nájem – hlavní budova v ulici 

Komenského 719/6 a budova na Staroměstském náměstí 182. Úprava nových prostor, 

které byly přislíbeny, byla odsunuta za jiné investiční akce města. Dále je organizována 

činnost v otevřeném Klubu mladých, který byl opět přestěhován a nyní využívá část 

prostor v budově Městského klubu Litovel, jejichž pronájem financuje město 

prostřednictvím komise prevence kriminality. Otevřeno je denně od 13 do 17 hodin. 

Probíhají zde denně některé klubové činnosti a ve většině času spontánní aktivity. 

  Také je zabezpečován provoz na in-lineovém hřišti, které je určeno pro spontánní 

aktivity a kroužek skateboardingu. Opravy a údržba zde jsou hrazeny z prostředků města 

prostřednictvím komise prevence kriminality. Hřiště je využíváno denně a velmi hojně, 

pokud to dovolují povětrnostní podmínky. Dopravní hřiště slouží pro potřeby dopravní 

výchovy, které se účastní školy z Litovle a celého mikroregionu. Probíhá zde výuka DV pro 

čtvrté ročníky ZŠ a je k dispozici školám, školním družinám i mateřským školám pro výchovu 

dětí k dopravním dovednostem. Konají se zde akce DDM většího rozsahu i akce 

celoměstské jako Hanácké Benátky nebo Litovelské slavnosti. Plat správce a prostředky na 

údržbu částečně refunduje BESIP a na údržbě areálu se podílí DDM, město Litovel a 

Technické služby Litovel. Energie financuje město, na činnost a soutěže přispívá BESIP a 

komise prevence kriminality. 

  Stálá táborová základna v Cakově patří obci Senice na Hané, která ji pronajímá 

DDM za symbolickou 1 Kč. Provoz v ní je celoroční a spolu s DDM Litovel ji v rámci 

doplňkové činnosti využívají i jiné organizace. Tím se daří pokrýt náklady na celoroční 
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provoz a údržbu. Dále jsou využívány prostory škol nebo kulturních domů v Litovli a 

okolních obcích, kde se provozuje činnost kroužků, dopravní výchova, nebo jsou 

pořádány příležitostné akce. 

 Ekonomické zajištění činnosti sestává z dotace města a výběru položek za zápisné 

(224 000 Kč), výnosů ze základen (171 000 Kč), z akcí (185 000 Kč) a prázdninových táborů 

(317 000 Kč). Mzdové náklady činily 4 459 700 Kč, provoz 265 000 Kč, odpisy 2 700 Kč. Ve 

školním roce 2013/2014 byla dotace z rozpočtu města ve výši 30 000 Kč na akce pro děti 

(odměny pro účastníky, pronájmy apod.). Proběhla výměna většiny oken v budově na 

Staroměstském náměstí ve výši 120 000 Kč. Na začátku roku 2014 se mělo začít s 

přestavbou budovy staré prádelny a výměníkové stanice na sídlišti pro nové prostory 

DDM, ale s touto přestavbou se opět nezačalo a 300 000 korun vydaných na zpracování 

projektu tak zatím nebylo zužitkováno.  

 Od BESIPu obdržel DDM 52 000 Kč na dopravní výchovu, refundaci platu údržbáře, 

na výuku a na údržbu. Také byla zakoupena mobilní interaktivní tabule. Dalších 5 000 Kč 

činily odměny na dopravní soutěž mladých cyklistů. Město Litovel také financuje pronájem 

prostor Klubu mladých v Městském klubu Litovel (cca 60 000 Kč za rok), tyto prostředky 

však hradí komise prevence kriminality a neprocházejí účetnictvím DDM. Dále byly získány 

finanční prostředky od sponzorů vázané na určité činnosti (Dívka roku – 27 000 Kč a 4 900 

Kč – věcné dary) nebo věcné dary, sladkosti, ovoce a jiné drobnosti na další akce. Na 

dopravní soutěž byly městem poskytnuty odměny ve výši 30 000 Kč. Z komise prevence 

kriminality na projektech byla získána kola a odrážedla v hodnotě 40 000 Kč. Na tábor pro 

děti ze sociálně slabých rodin město poskytlo dotaci 65 900 Kč a finanční dar 13 000 Kč. 

Město, prostřednictvím sociálního odboru uhradilo pobyty 12 dětem na dalších třech 

táborech v celkové výši 35 580 Kč. 

 V pravidelné činnosti bylo otevřeno 45 útvarů zájmového vzdělávání s 601 členy. 

Z tohoto počtu bylo 82 dětí, 444 žáků, 12 studentů a 63 dospělých. Množství a pestrost 

nabídky pravidelné zájmové činnosti se řídí poptávkou ze strany veřejnosti, škol a 

prostorovými a personálními možnostmi. Ani letos se některé z nově nabízených kroužků 

nepodařilo otevřít. Největší počet a nejlépe obsazené kroužky byly jako každoročně 

taneční a přírodovědné. Dařily se i pravidelné činnosti v Klubu mladých, kam spousta dětí 

a mladých dochází přímo za určitými činnostmi. Počítačová učebna je kromě kroužků 

využívána i jazykovými kroužky a počítačovými kurzy. Zájem o technické kroužky je slabší. 

  Kroužky v okolních vesnicích, kam dojíždějí zaměstnanci DDM, pracují i v základních 

nebo mateřských školách, popřípadě kulturních sálech, potřebují-li větší prostory. Ve 

školním roce 2013/2014 pracovaly kroužky v Unčovicích (keramika) a Senici na Hané 

(taneční kroužky). Dopravní výchova byla opět zabezpečována ve čtvrtých 

ročnících téměř všech škol v celém regionu. Je na velmi dobré úrovni, ale záleží i na 

učitelích, jestli se DV věnují i mimo ta dvě dopoledne, kdy přijedou pracovníci DDM. 

 Taneční soubory Kaster a Trips se účastnily mnoha soutěží v Olomouckém kraji i 

v celé republice a byly úspěšné, dovezly mnoho nejvyšších ocenění i v tvrdé konkurenci 

tanečních škol. Mimo to často vystupují při různých akcích, našich, městských, obecních i 

jiných akcích. 
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 Nepravidelná činnost je další významnou součástí práce. Je mnohem náročnější na 

organizaci a přípravu než činnost pravidelná. Jednalo se o akce pro širokou veřejnost, pro 

menší cílové skupiny nebo o akce kroužků. 

Akcí příležitostného charakteru bylo celkem 328 s 8 487 účastníky. Z toho se o 

víkendech a svátcích konalo 55 akcí s 3 799 účastníky. Některé akce jsou pořádány pro 

celé rodiny, jiné přímo pro určitý věk, popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. Již 

tradičně největší a nejúspěšnější byla taneční soutěž „O erb města Litovel“ s letos 

rekordním počtem soutěžících i diváků. Krajské kolo Ekologické olympiády proběhlo v říjnu 

2013. Účastnilo se ho sedm tříčlenných soutěžních družstev. Akce byla zahájena v obřadní 

síni litovelské radnice a konala se v budově Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Zlatý list - 

místní kolo soutěže proběhlo v květnu, jako vždy za hojné účasti žáků litovelských i okolních 

škol v lese u chaty Doubravka. Zúčastnilo se 73 soutěžících. Z dalších úspěšných akcí si 

zaslouží pozornost bohatě obsazené výtvarné podzimní, vánoční a velikonoční soutěžní 

výstavy, adventní akce, zábavná dopoledne pro celé rodiny, Dívka roku, taneční 

přehlídky se soutěží jednotlivců O zlatou rybičku a Jarní karneval a úplně nová akce Noc 

na litovelském Karlštejně.  

 Výuka dopravní výchovy žáků 4. ročníků škol 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 a 

za podpory města Litovel, městské policie a BESIPu na dopravním hřišti a ve školách 

mikroregionu. V zimním období jezdí pedagogické pracovnice DDM za žáky čtvrtých tříd 

téměř do všech škol mikroregionu a vzdělávají děti spolu s policistou k dopravní kázni i ve 

zdravotní výchově. 

 Spontánní aktivity jsou nabízeny na in-lineovém hřišti, které je otevřeno denně a i o 

víkendech. Vystřídá se zde 20 - 50 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemž převažuje mládež 

od 10 let výše. Město se letos postaralo o revize a následné opravy in-lineových překážek.  

Kromě in-lineového bruslení je hřiště využíváno k jízdě na skateboardu nebo na 

freestyleových kolech. Na základě stížnosti jednoho občana, bydlícího poblíž hřiště, 

kterému vadil hluk koleček bruslí a skateboardů, nebylo možno hřiště v období od 

prosince do února otvírat mimo činnost v kroužcích, kdy je areál otevřen. Ani o víkendech 

nesmělo být hřiště otevřeno, což děti v letošní teplé zimě nesly hodně nelibě. 

 Dále je dětem i mládeži nabízena možnost využívání Klubu mladých. Klub byl opět 

přestěhován a nyní je celkem nevhodně ve dvou klubovnách Městského klubu Litovel ve 

druhém poschodí.  Je otevřen každý všední den od 13:00 do 17:30 hod. Kromě běžného 

využívání klubu je nabízen i program protidrogové prevence a prevence sociálně 

patologických jevů a bohatou klubovou činnost a denně je hodina věnována pravidelné 

zájmové činnosti. Pracují zde kluby stolního tenisu, počítačový, kulečníkový, airhockeyový, 

Klub filmového diváka aj. Klub navštěvuje denně v průměru 20 zájemců ve věku 8 - 20 let. 

V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit je již mnoho let realizována spolupráce 

s komisí prevence kriminality a Městskou policií v Litovli. Děti mají možnost si zde za pomoci 

vedoucích nebo starších kamarádů udělat úkoly do školy. 
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 Soutěže jsou zahrnuty do příležitostné činnosti DDM. Jedná se mimo jiné o soutěž 

Dívka roku; taneční soutěže O erb města Litovel, Jarní karneval a O zlatou rybičku; 

výtvarné soutěže vánoční a velikonoční, Podzimní krása a další a recitační soutěž a 

pěvecká soutěž Litovelský skřivánek. Do soutěží vyhlašovaných MŠMT patří: přírodovědné 

soutěže Zelená stezka - Zlatý list; Ekologická olympiáda (krajské kolo). 

 Práce s talentovanými dětmi přináší radost i dobré výsledky a je pro pracovníky 

DDM odměnou když vidí, jak se práce daří. Některé děti jsou velmi aktivní a úspěšné ve 

více oblastech činnosti, jiné jsou zaměřeny úzce na jednu zájmovou oblast, ve které 

vynikají.  Děti z  tanečních kroužků úspěšně reprezentují na tanečních soutěžích a velmi 

dobře se umísťují. Kvalitní práce interních i externích vedoucích je vidět na výborných 

výsledcích. V oblasti individuální práce s dětmi využili nabídky dva zájemci o doučování 

z angličtiny. 

 DDM Litovel se aktivně 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. Chloubou může být již 

dlouhodobá práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, ať již v kroužcích, v 

Klubu mladých nebo při integraci na táborech i v další činnosti. I ve školním roce 

2013/2014 se podařilo z dotace města uspořádat tábor pro 19 dětí ze znevýhodněného 

prostředí a dalších 12 dětí se zúčastnilo i jiných pobytových táborů. Většina z nich by se 

bez takovéto finanční pomoci nikdy na tábor nedostala. 

 Letos bylo pořádáno celkem 11 pobytových akcí, táborů a příměstských táborů, 

které probíhaly během krátkých prázdnin ve školním roce i o letních prázdninách na 

základně v Cakově nebo přímo v Litovli. Plánováno bylo 6 pobytových táborů a 3 

příměstské, uspořádáno pak 11 akcí v táborové a další činnosti, z toho 5 táborů (jeden 

podzimní a čtyři letní pobytové a také čtyři příměstské). Místo plánovaného počtu 205 dětí 

se zúčastnilo 295, z původní doby trvání 55 dnů bylo 59. 

  Městem Litovel financovaného tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí se zúčastnilo 19 dětí z rodin, které by si jinak nemohly pobyt na táboře dovolit. 

Dalších 12 dětí bylo zařazeno do jiných pobytových táborů a pobyt jim hradil MěÚ Litovel 

prostřednictvím sociálního odboru. Tábor s integrací postižených již nebyl jen jeden, ale 

účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímáni do všech táborů DDM, kde 

je to možné. Letos se tábora v Cakově opět zúčastnili klienti z PSS Vincentinum, v menším 

počtu, ale děti z rodin a z litovelského dětského domova jsou již samozřejmostí. Úspěšné 

byly i čtyři příměstské tábory (z toho jeden o jarních prázdninách), které se podařilo velmi 

dobře obsadit. Jeden byl náhradou za neuskutečněný tábor v Ostružné. 

 Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se stala běžnou součástí práce, 

a po nástupu mladých pracovnic, které si tuto práci vzaly za svou a dělají ji velmi dobře, 

se nemusíme bát, že tato činnost v DDM Litovel zanikne. Dlouhodobě spolupracuje DDM s  

Vincentinem Šternberk - PSS při pořádání letních táborů, letos se tábora opět zúčastnilo 

několik z nich. Integrovány jsou však i další děti z rodin a z dětského domova. Do kroužku 

angličtiny dochází již mnoho let klient ÚSP Nové Zámky - Rybníček.  
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 DDM Litovel se stále se přizpůsobuje poptávce, omladil se kolektiv a všichni 

pedagogové mají splněno kvalifikační vzdělání. Hodně pozornosti je věnováno pravidelné 

zájmové činnosti a samozřejmě i spontánním činnostem. Při přípravě akcí je reagováno na 

společenskou poptávku a je snahou zapojovat celé rodiny tak, aby rodiče trávili svůj volný 

čas s dětmi. 

 Ani propagace činnosti není zanedbávána. Internetové stránky si stále tvoří DDM 

sám a šetří tím finanční prostředky, kterých nemá nadbytek. Program je každý měsíc na 

webu aktualizován, je spolu s dalšími články otištěn v Litovelských novinách, je k dispozici 

v litovelském Turistickém informačním centru a dále je vysílán kabelovou televizí. 

Informace o jednotlivých akcích jsou zhruba týden předem propagovány městským 

rozhlasem. Při obou budovách v různých částech města má DDM vývěsky, kde jsou 

informace také pravidelně aktualizovány. 

  Novou perspektivou by mohly být prostory bývalé prádelny a výměníkové stanice. 

Jsou zpracovány projekty v ceně cca 300 000 korun, ale termín začátku prací byl posunut 

z roku 2013 na rok 2015. Začátkem roku 2014 došlo sice k plánovanému vystěhování ČEZu, 

ale město mělo jiné priority. Po volbách došlo k dalšímu jednání a v horizontu dvou let by 

snad mohlo dojít k přestěhování a zlepšení podmínek pro zájmové vzdělávání a práci 

DDM.         

 

34. MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

 Ředitelkou zařízení je stále Mgr. Lenka  Fišrová a k žádným změnám v personální 

oblasti letos nedošlo. I nadále je přepočtený počet zaměstnanců 4,4.  

 Výpůjční činnost: MěK Litovel s pobočkou ve Vísce, měla v roce 2014 počet 

výpůjček 52 807;  registrovaných čtenářů 1 727 (z toho 706 dětí do 15 let), tj. nárůst o 69 

uživatelů celkem (z toho nárůst uživatelů do 15 let o 52) ve srovnání s minulým rokem.  

Fyzických návštěv bylo celkem 23 170 (21 026 + 1 160 internet + 984 kulturní pořady). Pro 

uživatele bylo zajištěno prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 120 výpůjček z jiných 

knihoven. Ve všech parametrech byl zaznamenán mírný nárůst kromě počtu výpůjček a 

návštěv internetových pracovišť. Trendem je, že uživatelé preferují častější návštěvy 

s menším počtem půjčených dokumentů. 

 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 Městskou knihovnu zřizuje město Litovel. V pobočkách bylo v roce 2014 

registrováno 127 čtenářů (z toho 28 do 15 let), evidováno bylo 7 229 výpůjček, knihovny 

navštívilo 2 071 návštěvníků, z toho s internetem pracovalo celkem 452 uživatelů. 

 Knihovní fond: v Městské knihovně Litovel, ve Vísce a knihovnách v místních 

částech nákupem a dary došlo k přírůstku 1 497 svazků, z toho bylo pořízeno pro pobočky 

52 svazků a z výměnných fondů bylo převedeno darem 106 svazků pro místní knihovnu 

Víska. Náklady na nákup dokumentů celkem činily 240 446 Kč, z toho 4 471 pro pobočky 

MěK (10 poboček kromě Vísky); rabat 129 512, tj. průměrná sleva byla 35,1 %.  Z celkové 
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částky bylo vynaloženo na nákup periodik 23 140 Kč, místním knihovnám byla zakoupena 

periodika za 5 347 Kč. Novinkou bylo pořízení prvních audioknih pro uživatele se zrakovým 

omezením.  Úbytek knihovního fondu za rok 2014 byl v Litovli a Vísce 3 879 svazků, takže 

knihovní fond těchto knihoven tvoří celkem 31 848 knih.  

 Pobočky mají k dispozici 11 471 svazků základního fondu a 2 561 svazků 

zapůjčených  výměnných fondů z programu regionálních funkcí, přičemž 1 869 svazků 

z tohoto programu bylo letos převedeno jako dary do základního fondu místních knihoven 

v Březovém, Chořelicích, Nasobůrkách, Nové Vsi, Rozvadovicích, Savíně a Unčovicích. 

 Kulturní pořady a informační výchova: v roce 2014 bylo uskutečněno 38 akcí, z toho 

10 úvodních knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou - 9x pro ZŠ a 1x pro 1. ročník 

vyššího gymnázia. Deset školních tříd navštěvovalo v pravidelných intervalech knihovnu a 

půjčovalo si dokumenty v rámci literární výchovy. Dalšími pořady byly: Noc s Andersenem, 

kdy již po šesté v řadě se MěK připojila k této dnes již mezinárodní akci.  Autorské čtení 

Jana Opatřila o Kapříku Metlíkovi pro 1. st. a 2. st. ZŠ navštívilo 181 dětí. Pasování na 

čtenáře absolvovalo 5 prvních tříd a bylo spojeno s projektem Knížka pro prvňáčka. 

V únoru přišlo velké množství návštěvníků na křest nové knihy Petra Lindušky (Hanácká 

konverzace pro Pražáke a okolični aneb Vitéte na Hané), stejný autor v březnu – Měsíci 

čtenářů představil při autorském čtení svou další knihu, kterou připravoval k vydání na 

závěr roku. V týdnu knihoven proběhla přednáška Keňa – o mapování v Africe a o 

dobrovolnickém programu v této zemi. Knihovna byla zapojena do celoměstské akce – 

Otevírání turistické sezóny (duben 2014).  Zajímavá byla výstava vítězných studentských 

fotografií ze soutěže pořádané agenturou OK4U s názvem „Evropa všude, kam se 

podívám“. V závěru roku se uskutečnila tradiční podzimní výstava různých výtvarných 

objektů s názvem Podzimní krása, kterou organizuje Dům dětí a mládeže Litovel pro děti 

litovelských mateřských škol. Bližší informace jsou v kapitole Události 2014 a na webu 

knihovny (www.knih-litovel.cz). 

 Kontrolní a metodická činnost byla vykonávána v rámci regionálních funkcí (RF) a 

plánovaných revizí, kdy MěK Litovel vykonává na základě objednávky pověřené knihovny 

– Knihovny města Olomouce, některé regionální funkce pro 36 knihoven: metodické 

návštěvy a konzultace 89x, aktualizace knihovních fondů 11x a 23 revizí knihovních fondů. 

Retrokatalogizací  knihovního fondu za rok 2014 bylo do systému Clavius vloženo 1 991 

svazků (knihovní fond pro MK Troubelice) a ostatní dary a dohledané svazky knihoven 

v rámci působnosti RF. Vykonané odborné činnosti na základě smlouvy o regionálních 

funkcích (896 hodin) uhradila Knihovna města Olomouce Městské knihovně v Litovli 

částkou 116 480 Kč. V červnu 2014 se uskutečnilo školení uživatelů Clavia regionu, 

účastnilo se ho 8 pracovníků profesionálních knihoven Litovle, Šternberka a Uničova 

(školila PhDr. D. Nalepová). 

 Automatizace: MěK Litovel používá automatizovaný knihovní systém Clavius a pro 

uživatele slouží 8 počítačů (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska). Výpočetní 

technika, jejíž SW zastarává, je průběžně obnovována. Na adrese www.knih-litovel.cz jsou 

dostupné dva katalogy – klasický on-line katalog a katalog Carmen. Uživatelé knihovny 

jsou o rezervacích a předupomínkách informováni elektronickou poštou. V on-line 

katalogu knihovny je kromě dalších informací přístupný rovněž základní fond knihoven 

http://www.knih-litovel.cz/
http://www.knih-litovel.cz/
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v místních částech a také je aktualizována informativní databáze svazků z cirkulačních 

fondů aktuálně zapůjčených v našich 11 pobočkách. 

 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 

regionálním televizním vysílání. Zprávu podala Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí MěK. 

 

35. MUZEUM LITOVEL, MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, o. s. 

MUZEUM LITOVEL  

 Muzeum v Litovli v roce 2014 navštívilo celkem 3 477 osob, z toho 886 osob zaplatilo 

plné vstupné (dospělí návštěvníci), 946 osob snížené vstupné (studenti, skupinová sleva) a 

1 645 osob mělo vstup do muzea volný (děti do 6 let, ZTP a ZTTP, členové MSL a AMG). 

Vstupné po celý rok bylo 30 a snížené 20 korun. Mimo stálé expozice „Litovelská řemesla 

první poloviny 20. století“ byly v muzeu k vidění tři krátkodobé výstavy. Muzeum i nadále 

poskytovalo turistické a informační služby, nabízelo drobné turistické suvenýry. Poskytovalo 

široké veřejnosti, studentům i badatelům žádané informace z oblasti historie Litovelska. 

 Výstava o minulosti a současnosti obce Mikroregionu Litovelsko „Střeň“ byla 

v muzeu k vidění od 16. ledna do 27. dubna 2014 a navštívilo ji celkem 777 osob. Od 6. 

ledna 2014 byla změněna pracovní doba. Muzeum bylo otevřeno pro veřejnost od 

pondělí do pátku od 8 – 16 hod., o víkendech bylo zavřeno.  Změněná pracovní doba 

trvala přes „zimní sezonu“ tedy do 27. 4. To se projevilo v menší návštěvnosti muzea a ku 

škodě obce Střeň, která zde měla krásnou výstavu  reprezentující  obec, její bohatou 

historii i zajímavou současnost.  Občané pracující od pondělí do pátku tak neměli možnost 

se přijít na prezentaci vlastní obce v našem muzeu podívat.  Nabízela se však možnost 

telefonické objednávky na jiný čas – tedy plánovat si návštěvu muzea v týdnu a 

telefonicky se objednat na víkend. Této možnosti využilo a návštěvu na sobotu či neděli si 

dopředu naplánovalo 23 osob. 

 73 návštěvníků muzea využilo v sobotu 12. dubna u příležitosti zahájení turistické 

sezóny v Litovli možnosti volného vstupu do muzea. 7. května byla slavnostní vernisáží 

zahájena výstava „Sto let železniční tratě Litovel – Senice na Hané a Litovel předměstí – 

Mladeč“, věnovaná stoletému výročí místní dráhy.  S ní se obnovila i původní otvírací 

doba muzea, a to: středa až neděle, od 9 do 17 hodin. Výstavu do 28. září navštívilo 

celkem 1 538 osob. K nejoblíbenějším exponátům výstavy patřila modelová železnice 

nainstalovaná v centru výstavního sálu na ploše 5 x 3 metry. Zaujala jak malé návštěvníky 

nádhernými pojízdnými modely vlaků, tak i dospělé návštěvníky svojí propracovaností a 

realistickým napodobením skutečného života na kolejích. Vlaky, kolejnice, domečky a 

veškerý doplňující materiál nám zapůjčil náš příznivec a člen MSL Martin Křemenák z České 

Třebové. Pravidelně zde každý druhý týden dojížděl a prováděl údržbu. 
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Celý měsíc srpen měla příznivkyně našeho muzea Ivana Kubíčkova zapůjčené 

muzejní výstavní panely na výstavu svých fotografií v altánku v parku u gymnázia. Byl to 

první počin tohoto druhu a oživení altánku jako kulturní památky města Litovle. Začátkem 

září 2014 začaly dlouho připravované stavební úpravy muzea. A to půdní vestavba – 

rozšíření výstavních ploch v hlavní budově muzea  a generální oprava depozitáře, 

v rohové budově na ulici 1. máje a parku, č.p. 800. Tomu předcházela nejen písemná 

příprava projektů, ale i celá řada všech vyjádření a povolení, včetně získání dotace z ROP, 

která kryje 85 % celkových výdajů. Z depozitáře, na tzv. 800, se přestěhovalo asi 2 000 

sbírkových předmětů, které muzeum získalo za 10 let své činnosti. Tyto předměty se 

převezly a uložily do náhradních prostor. 

 V pátek 3. 10. byla nainstalována a slavnostní vernisáží otevřena výstava zapůjčená 

od soukromého sběratele pana Jiřího Mládka „Merkur – legendární stavebnice“. Otevřeno 

bylo následující sobotu a v neděli. Od pondělí 6. 10. měly pokračovat stavební práce 

v podkroví budovy muzea. Na doporučení koordinátora BOZP bylo muzeum pro veřejnost 

do konce měsíce uzavřeno. Dle probíhajících stavebních prací v podkroví muzea a dle 

nově zvolené technologie kladení podlahových výztuh v podkroví rozhodl bezpečnostní 

technik, že je možné pro veřejnost zpřístupnit výstavní sály od 29. 10. Od středy 29. 10. až 

do konce roku zde byly k vidění modely stavebnice MERKUR. Návštěvníci nejenom 

obdivovali nádherné modely reálných staveb vyrobené z této legendární stavebnice, ale 

mohli si sami vyzkoušet jakýkoli model postavit (buď dle návodu nebo dle vlastní fantazie a 

nechat na minivýstavce u prodejního pultu vystavené). Celkem si výstavu prohlédlo 1 162 

návštěvníků. 

 26. 12. od 14.00 do 19.00 hodin proběhla v litovelském muzeu tradiční akce „Oživlá 

řemesla“, které se zúčastnilo 422 osob. Akci spolupořádala  MSL, o. s. Před vstupem do 

budovy muzea kováři předváděli své řemeslo. Návštěvníci si mohli pod jejich odborným 

dohledem vyzkoušet kování a svůj vykovaný výrobek odnést domů na památku. V přízemí 

byla tvůrčí dílna zaměřena tentokrát na práci s voskem.  Malovalo se voskovými 

pastelkami, pečetilo se voskem, vyráběly se různé typy voskových svíček, promítaly filmy 

s ukázkami různých způsobů výroby rozmanitých typů svíček. Tvůrčí dílnu doplnila výstava 

pestrých výrobků z vosku (zvonečky, bonbony, zvířátka, květiny, figurky apod.). Ve 

výstavních sálech v prvním poschodí pří poslechu Hanácké muziky za stylového osvětlení 

(petrolejky, svíčky) návštěvníci obdivovali ševce při šití bot, dráteníka spravujícího hrnce, 

keramičku pracující na hrnčířském kruhu, pletení košíků z vrbového proutí, výrobu 

klobouků, šité panenky, korálkové svícny, háčkované čepičky.  Mohli si ve výstavní kóji 

kováře odlít olovo či se podívat na výrobu šípů. Seniorklub z Babic u Šternberka zde 

předváděl výrobu skládaných zvonečků ze stužek, pletení či šití patchworkového  

prostírání.  Členka MSL Kateřina Kršková vyšívala křížkovým stehem obrazy a asi 10 kousků 

hotových vyšitých obrázků donesla na ukázku.  Všichni si prohlédli výstavu Merkuru a 

většina návštěvníků si zkusila postavit nějaký model z této stavebnice. I tyto vyrobené 

„stavby“ pak byly vystaveny na minivýstavce v sále. Podávalo se i malé občerstvení.  

Nálada byla výborná, návštěvníci byli velice spokojeni a všichni, kteří prožili druhý vánoční 

svátek v našem muzeu, budou dlouho vzpomínat na krásně prožitý sváteční den. 
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 Personální zajištění provozu muzea v Litovli: Mgr. Zdeňka Frištenská – vedoucí muzea 

na celý pracovní úvazek; Mgr. Robert Najman -  pracovník muzea na celý pracovní 

úvazek; Marie Rosmannová – výpomoc, aranžování výstav; Jarmila Prchalová – práce na 

dohodu, úklid; Libuše Grohmanová – výpomoc, zástup za dovolenou či nemoci.                                                                     

Zprávu zpracovala Mgr. Zdeňka Frištenská, vedoucí Muzea Litovel 

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, o. s. 

   První dva týdny roku 2014 byly věnovány především administrativní práci spojené 

s uzávěrkou roku a přípravou plánu na celý rok 2014 včetně výroční schůze – Shromáždění 

členů MSL. V úterý 28. ledna 2014 se tak členové sešli ve výstavních prostorech 

litovelského muzea. Pan Milan Jahoda ze Střeně v prezentaci seznámil s historií a 

současností obce a účastníci si prošli i aktuální muzejní výstavu věnovanou obci Střeň. Po 

přestávce se uskutečnilo Shromáždění členů MSL. Představeny byly knižní novinky členů – 

třísvazková Litovel ve 20. století pana Lubomíra Šika a Bouzovsko a okolí za II. světové války 

Jiřího Ženožičky. Obě publikace si členové mohli objednat a zakoupit v muzeu. 

Místostarosta Petr Šrůtek přislíbil finanční podporu Města Litovel i v roce 2014. Přítomno bylo 

41 členů MSL a 1 host. Činnost společnosti si přítomní připomněli promítáním fotografií 

z činnosti v roce 2013, byla podána zpráva o hospodaření a schválen plán na rok 2014.  

 Na úterý 18. února 2014 byla do výstavního sálu muzea pozvána archeoložka Mgr. 

Pavlína Kalábková, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, aby prezentovala 

archeologické poznatky z dob nejstaršího osídlení Litovle a okolí. Celkem 38 návštěvníků, 

z toho 23 členů MSL a 15 hostů svědčí o zájmu o naši prehistorii. V sobotu 22. března 2014 

se zájemci vydali do Vlastivědného muzea v Olomouci na prohlídku nové stálé expozice 

národopisu s její autorkou Mgr. Veronikou Hrbáčkovou. Následovala volná prohlídka 

dalších stálých expozic i aktuálních výstav. Odpoledne v olomouckém muzeu s výše 

uvedeným programem absolvovalo 19 osob, z toho 13 členů a 6 nečlenů.  

  Ve čtvrtek 27. března 2014 bylo možno prožít hudební večer s etnomuzikologem 

prof. PhDr. Pavlem Klapilem, CSc. na téma Lidová píseň na Litovelsku a severní Hané. 

Hudba ve výstavních prostorech muzea zněla z keyboardu i z CD přehrávače. Dorazili 

také folkloristé z Hané a přítomno bylo celkem 50 osob, z toho 16 členů MSL. Přednáška 

byla pojata hodně zeširoka, a tak se na konkrétní regionální věci ani ve vymezeném čase 

nedostalo.  V březnu si společnost zřídila internetové bankovnictví.  

 V sobotu 19. dubna 2014 se ve sportovní hale ZŠ Vítězná sešlo 12 čtyřčlenných 

družstev. Již posedmé se zde uskutečnila akce na počest Gustava Frištenského s názvem 

Silácká Litovel, kterou MSL podpořila. Byly zajištěny novinky v programu. Na akci se 

podílelo organizačně několik desítek dobrovolníků i z MSL a výborné výkony sportovců si 

nenechalo ujít 150 platících diváků. Výbor MSL doporučil hlavní organizátorce Mgr. 

Frištenské celou akci organizovat v dalších letech pod hlavičkou Společnosti Gustava 

Frištenského.  

 Na základě objednávek bylo vytištěno celkem 65 výtisků publikace Litovel ve 20. 

století autora pana Lubomíra Šika. Dále bylo objednáno a zhotoveno 60 ks pouzder na 

tuto knihu. Vše bylo vyřízeno a předáno objednatelům do konce června 2014. 
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 V sobotu 3. května 2014  malý kroužek o počtu 7 osob, z toho 5 členů MSL, vyrazil na 

ranní vycházku s názvem Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví, kterou vedl 

mladý ornitolog Jan Vidlař. Účastníci se setkali se  44 druhy ptáků, ale počasí tentokrát 

akci příliš nepřálo. 

 Dokumentační projekt litovelského hřbitova, který garantuje členka Výboru MSL 

paní Marie Hrubá, se opět prezentoval veřejnosti. V sobotu 17. května 2014 se 36 osob, 

z toho 22 členů MSL, sešlo v obřadní síni litovelského hřbitova, aby si vyslechlo příspěvek o 

kamenické práci a jednotlivých kamenících. Paní Hrubá následně pozvala přítomné ke 

krátké procházce kolem hřbitovní zdi, ale nepřízeň počasí vycházku po chvilce ukončila 

s tím, že zde bude pokračováno na podzim. 

 Na konec května pro velký zájem byly připraveny hned 2 autobusové zájezdy 

s názvem Za poznáním Konicka se stejným programem. Navštíven byl větrný mlýn 

v Hačkách, účastníci si prohlédli zámek v Konici s expozicí řemesel a sekyr, po obědě si 

prošli město a zamířili na větrný mlýn do Přemyslovic a meteorologickou stanici v Luké. 

V sobotu 24. května jelo 48 osob, z toho 19 členů MSL, o týden později v sobotu 31. května 

se účastnilo 35 osob, z toho 18 členů MSL. 

 V sobotu 14. června 2014 se konala celoměstská slavnost Hanácké Benátky. 

V rámci 100. výročí místní železniční trati byla v muzeu aktuální výstava, kterou mj. navštívil i 

hejtman Olomouckého kraje ing. Jiří Rozbořil. Od 14 hodin ve větší výstavní místnosti 

probíhal křest publikace Vodní dílo Nečíz v Litovli autorek Mgr. Lucie Augustinkové, Ph.D. a 

ing. arch. Hany Paclové, Ph.D. za přítomnosti starosty města Litovle ing. Zdeňka Potužáka a 

vydavatele ing. Petra Baštana. Publikace se prodávala do konce roku výhradně 

v litovelském muzeu.  

 Na sobotu 28. června 2014 MSL plánovala autobusový zájezd jako doprovodný 

program k železniční výstavě. Pro malý zájem byl termín přeložen na sobotu 20. září 2014. 

Minibusem se účastníci přepravili do Mladějova na Mladějovskou průmyslovou dráhu a do 

muzea v České Třebové, kde navštívili moderní dopravní expozici „Do České Třebové 

vlakem, letadlem, lodí a velorexem“ v počtu 13 osob, z toho 12 členů MSL. 

 V červenci ani v srpnu nebyla pořádána žádná akce, ale pro Muzejní spolek 

z Uherského Hradiště byl však připraven program na sobotu 30. srpna 2014 a účastníci 

zájezdu byli v Litovli spokojeni. Dne 14. září 2014 se cyklisté vydali na výlet s památkářskou 

a zahradní architektkou ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D. Projížďku novozámeckým areálem 

si i v nepřízni počasí nenechalo ujít 12 sportovců, z toho 8 členů MSL. 

 Jak již bylo avizováno, paní Marie Hrubá připravila vycházku po litovelském hřbitově 

i na podzimní termín. V sobotu 18. října 2014 poprvé bylo na akci využito nově 

zakoupeného řečnického systému. Účastníci vycházky v počtu 36 osob (z toho 13 členů 

MSL), si pochvalovali, že dobře slyší. Prezentována byla řada zajímavých míst podél 

hřbitovní zdi a účastníci akce se zastavili u mnoha hrobů známých i méně známých 

litovelských osobností. Díky spolupráci s naší členkou Mgr. Ivanou Kubíčkovou byla řádně 

provedena a dokončena fotodokumentace hlavní části hřbitova. 
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 Na podzim začal v muzeu čilý stavební ruch, který pokračoval až do konce roku 

2014. Cílem je opravit podkroví muzea a vytvořit dvě nové stálé expozice. Z důvodu 

bezpečnosti návštěvníků byly také výstavní prostory muzea v měsíci říjnu uzavřeny. 

 Blížil se konec roku a s ním i přípravy na již X. ročník akce Oživlá řemesla 

v litovelském muzeu. Na druhý svátek vánoční, v pátek 26. prosince 2014, bylo zase vše 

připraveno. Cca 40 účinkujících a pořadatelů, několik desítek dětí do 6 let a opět byl 

překonán rekord v návštěvnosti na akci – dohromady 302 prodaných vstupenek, to je jen 

pár statistických čísel, která mluví o tom, že akce si získala za 10 let spoustu příznivců. Na 

přípravě a organizačním zajištění se podílely také Muzeum Litovel a Kirri o. s. Některé 

činnosti jsou tradiční a návštěvníci si bez nich Oživlá řemesla představit nedovedou 

(drátování nádob, obuvnictví), jiné činnosti se vrací po dvou a více letech. Jako novinka 

byla představena plastická výšivka, vyšívání křížkovým stehem, v přízemí muzea – v 

kreativní dílně se jako vždy věnovala velká pozornost dětem a pracovalo se s voskem. 

K vyzkoušení lákalo pečetění, malování voskovkami, výroba nejrůznějších svící, promítaly 

se další techniky zpracování vosku. Zajištěno bylo občerstvení, k poslechu hrála Hanácká 

mozeka Litovel nejen hanácké lidové písně, ale také hanácké koledy. Na akci nebyla 

získána výraznější dotace. A tak patřily díky všem, kteří akci připravili a kteří dobrovolně 

pomohli při jejím konání.  

 V roce 2014 společnost v činnosti opět finančně podpořilo Město Litovel. Stejně jako 

v roce 2013 získala 15 000 Kč a celá částka byla řádně vyúčtována. Předsedou MSL, o. s. 

zůstává i nadále Mgr. Robert Najman. Akce připravoval devítičlenný tým lidí (7 členů 

výboru a 2 členové revizní komise). Výbor MSL se sešel celkem desetkrát, zpravidla první 

pondělí nebo úterý v měsíci. V roce 2014 nedošlo ke změně v jeho složení. Na konci roku 

2014 odstoupila ze zdravotních důvodů na vlastní žádost paní Marcela Kratochvílová a na 

její místo byla do výboru kooptována členka MSL paní Pavlína Kosová. Ta převezme funkci 

hospodáře MSL od paní Jarmily Šalšové, která bude nadále působit jako členka výboru. 

Kromě zajištění uvedených akcí se jeho členové účastnili několika seminářů a vzdělávali 

se. Šlo o oblast fundraisingu (neboli shromažďování zdrojů), legislativy, mezinárodní 

spolupráce, transformace občanských sdružení na spolky apod. Je potřeba ocenit 

dobrovolnou práci členů Výboru MSL, o. s. – pomoc pracovníkům muzea při dnech, kdy se 

očekává zvýšená návštěvnost – zahájení turistické sezony, velké městské a pivovarské 

slavnosti apod. Všem patří velký dík. 

 Členská základna společnosti opět vzrostla ze 75 řádných a 3 čestných členů na 85 

řádných a 3 čestné členy. Na konci roku 2014 opustila řady MSL dlouholetá členka, bývalá 

vedoucí litovelského muzea paní Ladislava Kolpaková.  

 Z publikační činnosti: v závěru roku výbor rozhodl o tom, že společnost finančně 

podpoří vydání publikace členky MSL Ivany Kubíčkové věnované litovelským ulicím, která 

by měla vyjít již na jaře. V roce 2014 se přes veškerou snahu nepodařilo vydat práci 

„Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska“, ale k jejímu vydání došlo 

na začátku roku 2015.   

Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní společnosti Litovelska, o. s. 
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36. MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL  

 Informace vychází z výroční zprávy, která seznamuje s výsledkem hospodaření 

příspěvkové organizace, se všemi akcemi, které Městský klub Litovel v roce 2014 

zrealizoval samostatně i ve spolupráci s jinými subjekty, s doplňkovou činností, personálním 

obsazením i zhodnocením budov. Z pohledu ředitelky je konstatováno, že byl tento rok 

velmi náročný, hlavně z hlediska nutných ekonomických úspor, což se ovšem ve finále 

neodrazilo v počtu ani kvalitě přichystaných akcí.  

 Během roku byly opět zařazeny pořady různých žánrů komerčního i nekomerčního 

charakteru pro všechny věkové kategorie. Městský klub se také snažil získat dotace, 

sponzoring, nadační příspěvky i granty. Přetrvávající finanční krize našich obyvatel se 

bohužel projevuje také v návštěvnosti kulturních akcí. Neustále rostou ceny kulturních 

pořadů, energií, DPH a poplatků OSA. Příjmy z pronájmů lze také těžko odhadnout. I přes 

tyto problémy se naštěstí i letos podařilo naplánovaný rozpočet dodržet. 

 Prvního dubna se podařilo otevřít nové Turistické informační centrum při Městském 

klubu Litovel (dále jen TIC). Předcházelo tomu shánění propagačních materiálů, a také 

velké množství schůzek s architektkou kvůli rekonstrukci a vybavení nových prostor 

v budově Záložny. Byla navázána spolupráce se všemi subjekty ve městě i okolním regionu 

a jsou nabízeny jejich služby. Dalším cílem, byl prodej místních výrobků, který měl nalákat 

do prostor TIC nejen turisty, ale také místní. V TIC se lidé časem naučili kupovat sýry a 

jogurty z ORRERA, pivo a suvenýry z Pivovaru Litovel, čokoládu ze SOŠ Litovel, kávu z místní 

pražírny aj. Z důvodu zastupitelnosti nutně muselo dojít k organizačním změnám a přesunu 

jak nové pracovnice TIC (výběrové řízení proběhlo na konci roku 2013), tak i organizační a 

provozní pracovnice Městského klubu z budovy Městského klubu do nově otevřených 

prostor v budově Záložny.  

 Během krátké doby byla získána certifikace A. T. I. C. a také certifikace „Cyklisté 

vítáni“. V soutěži o nejlepší informační centrum se naše TIC umístilo na 2. místě v kraji. Byly 

zavedeny nové služby pro turisty – prohlídky radniční věže a prohlídky města, a to i pro 

zahraniční turisty v angličtině, němčině nebo ruštině. Vše stálo spoustu úsilí. Dík patří všem 

pracovníkům a také zřizovateli, kterým je město Litovel, za výraznou finanční podporu. 

 Městský klub jako kulturní zařízení je i nadále příspěvkovou organizací města Litovel 

se samostatnou právní subjektivitou. Ředitelkou je Bc. Hana Vogelová, statutárním 

zástupcem Ing. Zdeněk Potužák, starosta města.  O zřízení organizace ke dni 1. ledna 1992 

rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle. Ve své činnosti se Městský klub 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 Městského 

klubu Litovel je organizace a podpora kulturního dění i poskytování veřejných služeb 

v oblasti kultury. Městský klub vyvíjí činnost na území města Litovel 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; vydavatelská činnost. Dále 

MK provozuje turistické informační centrum a poskytuje veřejnosti informační služby (na 
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základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013). Předmětem 

doplňkové činnosti je: poskytování reklamních služeb; zprostředkování veřejně 

prospěšných obchodních činností; poskytování pronájmů a hostinská činnost. 

 Městský klub je rozdělen do 2 oddělení: 1/ Oddělení umělecké produkce 

(dramaturgie, produkce, propagace); 2/ Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej 

vstupenek, správa budov, technika aj.). Pro svou činnost MK využívá sály v budovách a 

objektech města, které současně spravuje:  Koncertní sál, klubovny, učebny, zkušebny, 

Výstavní síň – budova MK; Velký sál, Malý sál, prostory TIC – budova Záložny. Tyto prostory 

rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám k jimi pořádaným 

akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům, souborům a skupinám 

zájmové činnosti. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 V rámci divadelní sezony 2013/2014 jich bylo v roce 2014 prezentováno celkem 5, a 

to: 22. 1. 2014 Michaela Gübelová: DRUHÝ BŘEH (hráli: Eva Holubová, Tereza Gübelová, 

Zuzana Bydžovská, Vladimír Javorský); 26. 3. Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN – Pocta 

Denisi Diderotovi (hráli: Karel Heřmánek, Jiří Bartoška, Josef Carda, Petr Pospíchal, 

Veronika Freimanová, Dana Morávková, Zdeněk Žák, Martin Kubačák, Nikol Kouklová);  5. 

6.  Robert Anderson: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA – příběhy: Poznání šokem, 

Stopy holubic, Já jsem Herbert (hráli: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra, Dana 

Morávková, Naďa Konvalinková, Květa Fialová, Libuše Švormová); 9. 10. Hana Gregorová: 

TANČÍRNA (hráli: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner, Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín 

Hardt, Miroslav Hrabě, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Hana Gregorová, Dagmar Čárová a 

další); 12. 11. Diego Ruiz, Fiona Bettanini, Nicola Pistoia, Pino  Ammendola: BEZ PŘEDSUDKŮ 

(hráli: Jana Paulová, Pavel Zedníček).                

 V sezoně 2013/2014 si abonentku zakoupilo 195 osob, v 9. divadelní sezoně 

2014/2015 to bylo 183 abonentů. Diváci mohli v tomto roce vidět vynikající herecké 

výkony uvedených populárních hereckých osobností. Největší ovace sklidilo představení 

„Jakub a jeho pán“ s excelentním výkonem Jiřího Bartošky a „Tančírna“ - průřez dějinami, 

výjimečné představení s tancem a beze slov. 

KONCERTY 

 Koncertů se uskutečnilo celkem 22 (10 samostatných pak předvedla KANTIKA). Byly 

to následující koncerty: RANGERS – PLAVCI (11. 2., Koncertní sál MK) – koncert folkové 

kapely se známými hity: Pole s bavlnou, Trpasličí svatba, Vím, vím, Rákosí);  RYBIČKY 48 (29. 

3., Malý sál) – koncert české pop-punkové kapely jako turné k novému CD;  Karel Plíhal: 

VZDUCHOPRÁZDNINY  (10. 4., Velký sál) - koncert folkového písničkáře, turné k CD 

Vzduchoprázdniny; Dan Bárta a ILLUSTRATOSPHERE – Maratonika Tour 2014 (6. 5., Velký sál 

Záložny) – jedinečný koncert v rámci turné Maratonika; XINDL X – Čecháček s kytarou na 

turné (9. 5., Malý sál) – akustický koncert českého písničkáře, jako host vystoupil Petr 

Lüftner; KLASIKA V POPU (11. 5., Velký sál Záložny) – koncert pěveckého sboru SENZAKORD 

Litovel, jako host vystoupil soubor bicích nástrojů SOLO STICKS Litovel pod vedením Viktora 

Korduljaka, koncert řídila Hana Kaštanová; HARFA A MÚZY (20. 10., Mladečské jeskyně 

u Litovle), vystoupily Jana Šelle – zpěv, Anastasia Stambolidu Tomečková – harfa; 
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PODZIMNÍ KONCERT (29. 10., kaple sv. Jiří v Litovli) – koncert k výročí ČR, udělování ocenění 

„Osobnost Litovle“, s hudebním pásmem vystoupili žáci ZUŠ Litovel; INFLAGRANTI a Josef 

Vojtek s kapelou (5. 11., Velký sál Záložny) – koncert elektronického smyčcového tria 

hrajícího ve stylu Vanessa – Mae, jako host vystoupil Josef Vojtek (frontman skupiny Kabát; 

BAROKNÍ VÁNOCE (14. 12., kostel sv. Marka) – vánoční koncert Pěveckého sboru 

SENZAKORD, účinkovali: Pěvecký sbor SENZAKORD  Litovel, komorní smyčcový orchestr 

CollegiumMusicum Mohelnice, sólo: Monika Kaštanová – soprán, Petra Charlotte 

Savaskan – alt, řídili: Milan Plodek a Hana Kaštanová; VÁNOČNÍ KONCERT (20. 12., kostel 

sv. Marka) – vystoupil pěvecký sbor KANTIKA pod vedením Ireny Blektové. 

 Ve spolupráci pak proběhly následující koncerty: Jarní koncert ZUŠ Litovel (11. 3.); 

Krajské kolo ve hře na kytaru (25. 3.), Okresní přehlídka hry na akordeon (31. 3.), Koncert 

mladších žáků ZUŠ Litovel k MDD (3. 6.), Koncert bicích nástrojů SÓLOSTICK ZUŠ Litovel (18. 

6.), Podzimní koncert a výstava ZUŠ Litovel (21. 10.), Podzimní koncert mladších žáků ZUŠ 

Litovel (18. 11.), Adventní koncert a výstava ZUŠ Litovel (9. 12.) – pořadatelem všech 

těchto koncertů byla ZUŠ Litovel a proběhly vždy v Koncertním sále MK. Z dalších koncertů: 

Když hudba pomáhá (17. 5. Velký a Malý sál Záložny), charitativní akce – výtěžek z akce 

pro Elišku Bergerovou z Litovle; Koncert DPS Mládí ZŠ Vítězná Litovel (31. 5. Koncertní sál 

MK), pořadatel RS při ZŠ Vítězná; Vánoční koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek (17. 12.), 

Koncertní sál MK, vystoupil Dětský pěvecký sbor Mládí a jeho přípravný sbor Benjamínek 

 při ZŠ Litovel, Vítězná, pod vedením Ivety Navrátilové.  MK dal opět prostor jak 

profesionálům, tak i místním amatérům. Rozptyl žánrů byl velmi široký (country, pop, rock, 

world muzic, punk aj.). 

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

 Koncertů KPH bylo v roce 2014 7: TRIO MARTINŮ – Petr Jiříkovský (klavír), Pavel Šafařík 

(housle), Jaroslav Matějka (violoncello), 14. ledna 2014, Koncertní sál MK Litovel;  JULIE 

SVĚCENÁ (housle), VÁCLAV MÁCHA (klavír), 14. 2., Koncertní sál MK Litovel; MUSICA 

DOLCE VITA – Daniela Demuthová (zpěv), Žofie Vokálková (flétna), Zbyňka Šolcová 

(harfa), 18. 3. 2014, Koncertní sál MK Litovel;  OSUDOVÁ LÁSKA ANEB MILOSTNÝ DENÍK 

ZDEŇKA FIBICHA – Anna Trahová  (soprán), Miroslav Sekera (klavír), Ondřej Kepka (četba, 

mluvené slovo), 28. 4., Mladečské jeskyně; IVAN ŽENATÝ (housle) – sólový recitál, 9. 9., 

Koncertní sál MK Litovel; MARIAN PLAVEC – ZBOJNÍKOVA MODLITBA – Příběh zbojníka 

Matúše ve fujarových písních, 19. 9., Kaple sv. Jiří; CANTARINA CLARINETE – Hana 

Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana Černohouzová, Věra Kestřánková,  13. 11, varna 

Pivovaru Litovel. 

 V sezoně 2013/2014 si abonentku zakoupilo 16 osob, v sezoně 2014/2015 to bylo 19 

předplatitelů. Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci s 

Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou, Ph.D. I když mají tyto 

koncerty vysokou úroveň, návštěvnost není vysoká. Proto se na ně snaží MK získat 

mimorozpočtové příspěvky. Každým rokem také žádá o podporu Nadaci Českého 

hudebního fondu a další. Největší návštěvnost mají koncerty v netradičních prostředích, 

jako je varna Pivovaru Litovel, kaple sv. Jiří nebo Mladečské jeskyně. Program jednotlivých 

koncertů viz Události 2014. Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2014 na koncerty 
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KPH: sponzoři Vápenka Vitoul, s.r.o., Pivovar Litovel a.s., Nadace Český hudební fond a 

Nadace Bohuslava Martinů. 

VÝSTAVY 

 Výstav v prostorách MK bylo v roce 2014 15 (dalších 25 výstav měl Fotoklub Litovel, 

6 přednášek bylo s komentovaným promítáním): VYVÁŽENĚ – výstava mladých výtvarníků 

Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc, vernisáž: 8. 1. 2014, výstava byla zpřístupněna 

do 31. 1.;  NA CESTÁCH – fotovýstava Eduarda Ullmanna, vernisáž: 5. 2., výstava trvala do 

28. 2.;  XXIII. MIKOLOWSKÉ NÁLADY – prestižní výstava obrazů umělců EU, vernisáž 5. 3. za 

účasti delegace z polského Mikolowa,výstava byla zpřístupněna do 28. 3.; SILVIE FORSYTH 

– výstava obrazů, vernisáž: 2. 4., zpřístupněna do 30. 4.; VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ve 

spolupráci s DDM Litovel, zpřístupněna od 12. 4. – 19. 4. v Koncertním sále MK; ZUŠ 

HROMADNÁ VÝSTAVA - výstava prací dětí ze ZUŠ Litovel, vernisáž:  7. 5., zpřístupněna do 

31. 5.; PAVEL FORST – fotovýstava k životnímu jubileu, vernisáž: 4. 6., zpřístupněna do 29. 6., 

ZE MĚ – výstava obrazů a soch Radky Doubravové, vernisáž: 3. 9., zpřístupněna do 27. 9.; 

HARMONIE – výstava olejomaleb Richarda Pachmana a výšivek Richelieu Evy Čížkové, 

vernisáž: 1. 10., zpřístupněna do 31. 10.; JANA MOTLOVÁ - výstava obrazů, vernisáž 5. 11., 

zpřístupněna do 29. 11.; PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK, zpřístupněna od 8. – 17. 12. 

2014 (Výstavní síň). 

VÝSTAVY POŘÁDAJÍCÍ TIC PŘI MK LITOVEL 

 Vzhledem k tomu, že má Městský klub k dispozici Výstavní síň a nově také prostory 

v TIC, je snahou je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a nalákat k jejich 

zhlédnutí nejen místní, ale také turisty. Ve Výstavní síni jsou preferována díla uměleckého 

charakteru, jako jsou obrazy, fotografie, sochy, v prostorách TIC potom zajímavé exponáty 

jiného charakteru. Vystavovatelů je mnoho, jejich zájem obrovský, proto jsou termíny 

výstav plně obsazeny i dva roky dopředu. Na vernisážích je dáván často prostor místním 

nadějným umělcům a také žákům ZUŠ Litovel. Velmi zajímavá byla výstava známého 

zpěváka a skladatele Richarda Pachmana, který vernisáž obohatil také svým hudebním 

vystoupením. Veřejnost (děti i dospělé) zaujala výstava kostýmů ze známého 

pohádkového seriálu Arabela. Přehled výstav v části o TIC. 

 POŘADY PRO DĚTI 

PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a I. STUPEŇ ZŠ: Jaroslav Uhlíř: HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI – písničky 

ze známých pohádek i nové písně z TV pořadu Hodina zpěvu (22. 1.); KLUK Z PLAKÁTU (20. 

2.); Míša Růžičková – „BEZPEČNĚ PŘES CESTU“ (6. 5.); HURVÍNEK MEZI OSLY (19. 6.); 

Princezna se zlatou hvězdou na čele (8. 10.); Keňa a Uganda (19. 11.); SINDIBÁD 

MOŘEPLAVEC (21. 11.).   

PŘEDSTAVENÍ PRO II. ST. ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY: EXPEDIČNÍ KAMERA (3. 4.);  KEŇA & GORILY – 

fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani z cest východní Afrikou (19. 11.). 
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POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče: KUBULA A KUBA KUBIKULA (2. 3.); JAK ŠEL DRAK SNÍST 

PRINCEZNU, (5. 4.); HURVÍNEK MEZI OSLY, (19. 6.), vše ve Velkém sále Záložny. Představení 

pro děti bylo nakonec 16! 

Ve spolupráci: Dětský maškarní karneval (8. 3.), pořadatel:  CK BAVI a ODS; Jarní karneval 

(16. 3.), pořadatel:  DDM Litovel; Dětské představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ (15. 4.), 

pořadatel: T. Pilař. Všechny akce ve Velkém sále Záložny. 

KURZY, WORKSHOPY, BESEDY, AUTOGRAMIÁDY 

 Těchto akcí uskutečnil MK během roku celkem 24 (14 besed, 2 kurzy společenského 

tance, 1 Fitness Latino, 2 kurzy latinsko-amerických tanců CARAMBA, 3 kurzy 

roztleskávaček, 2 kurzy tvoření):  KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ (15. 1.), budova MK Litovel - 

klubovna č. 3;  STŘEDNÍ ASIÍ PO HEDVÁBNÉ STEZCE (28. 1., Malý sál Záložny) - beseda 

s cestovatelem Václavem Arnošem; BÁJEČNÁ AMAZONIE (13. 3., Malý sál Záložny) - 

diashow; EXPEDIČNÍ KAMERA pro veřejnost (3. 4., Velký sál Záložny), pořadatel: Rosťa 

Navrátil; TANEČNÍ KURZ PRO NÁCTILETÉ – ZAČÁTEČNÍCI, (kurz probíhal od 5. 9. - 15. 11. = 11 

lekcí a účastnilo se ho 67 osob); TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI (kurz probíhal 

od 5. 9. – 7. 11. = 9 lekcí a účastnilo se ho 24 párů); KURZ FITNESS LATINO PRO ŽENY od 22. 9. 

– 10. 11., (výuka latinsko-amerických tanců pod vedením pana Pavla Johna, 44 účastnic); 

STOP PŘEDVÁDĚCÍM AKCÍM (14. 10., Koncertní sál MK) - beseda zaměřená na ochranu a 

prevenci spotřebitelů, zejména seniorského věku, před praktikami prodejců v oblasti 

předváděcích prodejních akcí, pořadatel: Česká obchodní inspekce; KEŇA & GORILY (19. 

11., Velký sál) -  diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani; 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ (29. 11., Velký sál Záložny) - tvoření vánočních a adventních dekorací 

pod vedením zkušené floristky z Olomouce; OD INKŮ K OSTROVŮM MUŠKÁTOVÝCH OŘÍŠKŮ 

(8. 12., Malý sál Záložny) - přednáška cestovatele Vladislava Habermana, vyprávění o 

cestování na vlastní pěst z And do ráje v Karibiku. 

CELOROČNĚ – CARAMBA I. – kurz latinsko-amerických tanců do 15 let; CARAMBA II – kurz 

latinsko-amerických tanců pro starší 15 let. Počet účastníků 13. Caramba vystoupila na 

plesech MK Litovel, ve Vilémově, v Jesenci, na plese ZŠ Jungmannova v Litovli a na plese 

GJO. Velký úspěch měla vystoupení na Hanáckých Benátkách v Litovli.  

ROZTLESKÁVAČKY:  Litovelské roztleskávačky Golden Bees v roce 2013/14 navštěvovalo 35 

dívek, v roce 2014/2015 19 dívek, které  byly rozděleny do 3 věkových skupin:  A/ Skupina 

nejmenších dívek ve věku 3-6 let.  Zúčastnila se vystoupení na dětských karnevalech, 

Hanáckých Benátkách, přehlídce mažoretek a roztleskávaček v Libině a soutěže "O 

litovelský pohárek". B/ Skupina středních dívek "GoldenBees Ladies" ve věku 7-10 let. 

Zúčastnila se vystoupení na plesech v Litovli a blízkém okolí, soutěže mažoretek a 

roztleskávaček "O litovelský pohárek" (4. místo), vystoupení na Hanáckých Benátkách a 

společně s nejstarší skupinou na silácké soutěži G. Frištenského. C/ Skupina nejstarších 

dívek "Golden Bees" ve věku 11-15 let. Zúčastnila se vystoupení na plesech v Litovli a 

blízkém okolí, soutěže „O litovelský pohárek" (3. místo), Hanáckých Benátkách. Všechny 

skupiny dále zpestřily svým vystoupením „Slet čarodějnic v Litovli" a zúčastnily se programu 

„Rozloučení se školáky v MŠ". Vedoucími byly Miroslava Tchírová a Lenka Bohuslavová. 
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Ve spolupráci: VIDEOKLIPY A POVÍDÁNÍ s Miroslavem Pinkavou (26. 2., Malý sál Záložny); 

BESEDA O ČESKÉM RYBÁŘSKÉM SVAZU (12. 3., Malý sál Záložny); II. BESEDA O MYSLIVOSTI 

s MVDr. Grézlem a RNDr. Zbořilem (14. 5., Malý sál Záložny) – pořadatelem obou akcí byl 

Seniorklub Litovel. BESEDA – BOBR EVROPSKÝ V CHKO LP a ve světě + novinky v CHKO (11. 

6., Malý sál), pořadatel S CHKO LP; BESEDA S JARMILOU PODHORNOU „GEMMOTERAPIE“ 

(8. 10., Malý sál); SETKÁNÍ S JIŘÍM HROZKEM A JEHO SNÍMKY (5. 11., Malý sál); BESEDA K 80 

LETŮM LITOVELSKÉ HÁZENÉ (26. 11., Malý sál Záložny); SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA A 

VEDOUCÍMI SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ (4. 12., Koncertní sál MK), pořadatelem 4 

těchto akcí byl Seniorklub Litovel; JEŽÍŠKOVA DÍLNIČKA (12. 12., Zasedací místnost MK), - 

výroba vánočních ozdob a dekorací v rámci Vánoční výstavy, pořadatel DDM Litovel. 

 V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především 

taneční lekce, o které je stále velký zájem. Velkou oblibu má také adventní tvoření, které 

letos navštívilo 57 účastníků. Atmosféra byla opět výborná, ženy i děti si přišly vyrobit 

adventní věnce a vánoční dekorace, poslouchaly koledy, mohly si zakoupit punč i perníky 

a předvánočně se naladit. Větší zájem než obvykle byl zaznamenán u cestopisných 

přednášek. Nadále přetrvává úzká spolupráce s místním Seniorklubem, který své akce 

samostatně organizuje. Senioři se také aktivně účastní kulturních akcí MK. 

ZÁBAVNÉ POŘADY A OSTATNÍ AKCE: VEČER S JOSEFEM LAUFEREM (15. 1., Koncertní 

sál MK) – představení jednoho muže plné příběhů, písniček a zábavných scének; Zdeněk 

Izer a Šárka Vaňková – „TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ“  (20. 2., Velký sál Záložny)  - pořad, ve 

kterém se diváci mohli opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem  Z. Izera, 

jeho partnerkou byla zpěvačka a finalistka prvé řady SuperStar Šárka Vaňková; PŘÊNDITE 

SI SPLKNÓT  (20. 3., Koncertní sál MK) -  pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: 

„Bôdem ordinovat dobró pohodô a náladô k začátkô a k oslavě jara“, host: Hanácká 

mozeka, pořadatel Hanácká ambasáda; ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY v Litovli (12. 4., 

nám. Př. Otakara, Litovel a okolí) - zdarma  zpřístupnění památek Litovle s komentovanými 

prohlídkami (budova radnice a radniční věž, kaple sv. Jiří, muzeum, knihovna), 

doprovodným programem: Hanácká mozeka, zahájení sezóny Lesánkem, cyklovýlet po 

Lesánkově cyklostezce, procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, atrakce pro děti, 

občerstvení; S VORVANĚM DO BULHARSKA (13. 5., Koncertní sál MK) - zábavný pořad 

s Bobem Kleplem, večerem provázel Michal Herzán; PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  (19. 6., 

Koncertní sál MK), host: Hanácká mozeka, pořadatel Hanácká ambasáda; PŘÊNDITE SI 

SPLKNÓT  (25. 9., Koncertní sál MK), host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel Hanácká 

ambasáda; PARTIČKA (15. 10., Velký sál Záložny) - improvizační show známá z televizní 

obrazovky, vystoupili: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Daniel 

Dang, Marian Čurko; SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (28. 11., náměstí Př. 

Otakara), účinkovaly děti z mateřských a základních škol z Litovle a okolí, nechyběla 

Ježíškova pošta; VIII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ (5. 12., náměstí Př. Otakara) -  

tradiční soutěž nejlepší  masku  pro děti a dospělé, včetně zábavného programu na 

náměstí, ohňová show, zapisování hříchů u Lucifera, Ježíškova pošta  i s Mikulášem, jako 

každý rok vystoupily děti z místních základních a mateřských škol, nechybělo občerstvení a 

punč, vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším maskám, pro děti byl připraven 

pořad s Pavlem Novákem „OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI“, dospělí si mohli později poslechnout 

největší hity Pavla Nováka st.; FARMÁŘSKÉ TRHY S  A.M.ÚLET A VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ, (12. 
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12., nám. Př. Otakara) - farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních farmářů, 

psaní přání na balonky, vypouštění balonků s přáním Ježíškovi (ve spolupráci se ZŠ 

Jungmannova Litovel), vystoupily moravičanská folk-rocková kapela A.M.ÚLET a ADDAMS 

FAMILY. 

Ve spolupráci: DÍVKA ROKU ČR 2014 (1. 2. 2014, Velký sál Záložny), pořadatel: DDM 

Litovel; TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM (7. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova) - 15. ročník 

turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty, MINITOULKY pro rodiče s dětmi 

centrem města, soutěže o ceny, pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova; 

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. ročníku ZŠ Jungmannova (23. 6. Koncertní sál); UVÍTÁNÍ NOVÝCH 

STUDENTŮ SOŠ LITOVEL (1. 9.); DĚTSKÁ TANEČNÍ SOUTĚŽ „O ZLATOU RYBIČKU“ (9. 11., Velký 

sál Záložny), pořadatel DDM Litovel; 17. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY (28. 11., 

vestibul MK), pořádalo SDRUŽENÍ ŠANCE – sdružení rodičů a přátel hematologicky a 

onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO 

v Litovli. 

 Ve velké oblibě jsou zábavné pořady. Letos byla bezkonkurenčně nejúspěšnější 

Partička – improvizační show známá z televizní obrazovky, která vyprodala Velký sál 

Záložny. Vánoční pořady na náměstí se stávají největšími akcemi roku. I přes chladné 

počasí mají několika tisícovou účast. Tradičně proběhly akce, jako je Rozsvícení 

vánočního stromu (kde se reprezentují místní sbory), Slet čertů a Mikulášů s ohňovou show 

a Farmářské trhy opět s vypouštěním balonků s přáním Ježíškovi. Městský klub již několik let 

podporuje Dětskou kliniku FN Olomouc, oddělení onkologicky nemocných dětí. Díky naší 

propagaci se výrazně zvýšil prodej vánočních hvězd ve vestibulu Městského klubu. 

PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE: ZAHAJOVACÍ PLES MK (17. 1., Velký a Malý 

sál Záložny), hrála šternberská skupina GAMA, byl připraven pestrý program: polonéza 

žáků ZŠ Jungmannova, roztleskávačky Golden Bees, latinskoamerické tance – Caramba, 

Kankán v podání taneční skupiny Colorédo;  XXVIII. HANÁCKÉ BÁL (22. 2., Velký sál 

Záložny), hrála: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál) a HANÁCKÁ MOZÊKA (Malý 

sál), vystoupil Folklorní soubor HANAČKA;  1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO 

ZAČÁTEČNÍKY (10. 10., Velký sál Záložny); ZÁVĚREČNÁ KOLONA (15. 11., Velký a Malý sál 

Záložny). 

Ve spolupráci: SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Jungmannova (24. 1., Velký sál Záložny), 

pořadatel RS při ZŠ Jungmannova; SPOLEČENSKÝ PLES MIKROREGIONU LITOVELSKO (31. 1., 

Velký sál Záložny), pořadatel Mikroregion Litovelsko; SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Vítězná 

(14. 2., Velký sál), pořadatel RS při ZŠ Vítězná; SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel (1. 3., 

Velký sál), pořadatel  RS při GJO Litovel; SPOLEČENSKÝ PLES CK BAVI  (8. 3., Velký sál), 

pořadatel CK BAVI; TANEČNÍ ODPOLEDNE „VÍTÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU“ (19. 3., 

Koncertní sál MK), pořadatel Seniorklub Litovel; MATURITNÍ PLES (5. 12., Velký sál Záložny), 

pořadatel  RS při GJO. 

HANÁCKÉ BENÁTKY 2014, celoměstská akce, sobota 14. června od 10:00 do 23 hod. 

(viz samostatná část v kapitole Slavnosti 2014). 
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LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 FOLKOVÉ POMORAVÍ (27. 6., Vodácká restaurace Loděnice) – minifestival živé 

hudby, účinkovali JARRET, MADALEN, VODNÍCI; Koncerty v areálu nádvoří MK: TRIGON (4. 

7.) – večer se sametovým bigbítem; METALLICA revival  (5. 7.) – metalový večer; HANÁCKÁ 

MOZEKA  (11. 7.) – večer s cimbálovou muzikou; VINNÝ STŘIK (12. 7.) – rockový večer;  

STŘEMKOŠ (18. 7.) – večer s blues a chansonem; SVL  (19. 7.) – rockový večer; HB BAND (25. 

7.) – večer s tradičním jazzem; NOACO  (26. 7.) – folk-rockový večer. Všechny koncerty 

proběhly na dvoře MK, vstupné bylo dobrovolné. Koncerty Litovelského kulturního léta 

podpořil příspěvek Města Litovel ve výši 20 000 Kč. 

LETNÍ KINO 

 KANDIDÁT (30. 7.) – komedie s prvky thrilleru režiséra Jonáše Karáska; PŘÍBĚH 

KMOTRA (31. 7.), – životopisné krimi-drama režiséra Petra Nikolaeva; REVIVAL (1. 8.) – 

hudební komedie režisérky Alice Nellis; MARTIN A VENUŠE (2. 8.) – romantická komedie 

režiséra Jiřího Chlumského. Všechny filmy se promítaly na náměstí Přemysla Otakara, vstup 

byl volný. 

 Také letos byla zachována stejná dramaturgie Litovelského kulturního léta. Opět 

byly zařazeny oblíbené akce: 9. ročník Folkového Pomoraví, koncerty na nádvoří 

Městského klubu, kde dostaly příležitost místní amatérské kapely různých žánrů, které 

nemají příliš možností k prezentaci.  Letní kinematograf, který sice ohrozila rekonstrukce 

náměstí, nicméně i za ztížených podmínek přilákal hodně diváků. Dle obrovského zájmu 

lze usuzovat, že zrušené kino v Litovli chybí. Kinematograf z vlastních zásob promítá jen 

české filmy. Dalším přínosem je také charitativní účel. Z vybraného dobrovolného 

vstupného Kinematograf předává částku na konkrétní dobročinný projekt. Uspořádání 

letního kina podpořila finančním darem 5 000 Kč společnost SEV Litovel s.r.o. a pomohla 

tak s financováním bohatého kulturního programu v Litovli, který je v letních měsících pro 

diváky zdarma. 

ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 

Smíšený pěvecký sbor MK Litovel – KANTIKA (viz kapitola Zájmové organizace) 

FOTOKLUB PŘI MK LITOVEL – skupina fotografů místního regionu (viz kapitola Zájmové 

organizace) 

 STUDIO ATELIÉR – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve Výstavní 

síni Městského klubu, ale také po celé republice. Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí 

Studia Atelier – výrobce šperků pan Jiří Tomanec, který se tak jako keramička Miluše 

Hlavinková, zúčastňuje jarmarků po celé republice. O jejich umělecké výrobky je velký 

zájem. Pan Tomanec také získal čestné uznání v kategorii Kovolitecké práce na 33. 

Hefaistonu (setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn). Paní Hlavinková získala 4. místo 

v olomoucké soutěži „Živnostník roku“ a úspěšně reprezentuje nejen v ČR, ale také na 

Slovensku. 

KINEMAKLUB – kabelová televize. Díky aktivním členům může veřejnost zhlédnout záznamy 

nejen z našich kulturních akcí.  
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HANÁCKÁ AMBASÁDA  - přátelé Hanáckého nářečí opět vystoupili s vlastními zábavnými 

pořady PŘÊNDITE SI SPLKNÓT. Tento pravidelný program mluveného slova v hanáckém 

nářečí bývá kombinován v součinnosti s „Hanáckó mozekó“. Stálými členy jsou: Zdeněk 

Braný, Jaromír Hlavinka st., Petr Linduška, Miloslava Flášarová, ostatní hosté vystupují 

nepravidelně. Za zmínku určitě stojí i to, že jeden z členů - knihkupec Petr Linduška, ze 

zábavných historek prezentovaných při těchto pořadech, každoročně vydává knihu 

parafrází na hanácké pověsti, včetně svérázných fejetonů, úvah, roztomilých básní, to vše 

kořeněné hanáckým zemitým humorem. (Více v kapitole Události 2014). 

S podporou MK působí: HANAČKA – folklórní soubor; SENIORKLUB Litovel; 

SENZAKORD o. s. – smíšený pěvecký sbor; COKOLIV – kapela. Městský klub zachovává 

systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské služby pro soubory, které nemají 

právní subjektivitu. Souborům jsou dle možností poskytovány základní podmínky pro 

činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví, propagace a uplatnění při akcích 

pořádaných Městským klubem i jinými pořadateli).  

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2014 

 Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: ZUŠ LITOVEL 

(vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích MK); DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL (spolupráce na 

vánoční a velikonoční výstavě, vystoupení tanečních kroužků na Hanáckých Benátkách 

aj.); SOŠ LITOVEL (občerstvení, cukrářské dekorace na vánoční a velikonoční výstavě); 

JÍDELNA, Studentů 91 (občerstvení); ZŠ LITOVEL Jungmannova ulice., ZŠ VÍTĚZNÁ, GJO 

LITOVEL, MATEŘSKÉ ŠKOLY (aktivní účast na akcích pořádaných MK, vystoupení při 

Hanáckých Benátkách a vánočním náměstí); SENIORKLUB Litovel (aktivní účast na akcích 

pořádaných MK, možnost bezplatného využití sálů MK, sleva na vstupenkách na kulturní 

akce); ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LITOVEL (koncerty v kostele a kapli); CÍRKEV 

ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ; MUZEUM Litovel; CHARITA Litovel; Městská knihovna Litovel; 

SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ; EKO-KOM, a. s. (ekologické hry pro děti); .A.S.A., a. 

s.; MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS aj. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI TIC LITOVEL 

 1. dubna 2014 došlo ke slavnostnímu otevření Turistického informačního centra 

Litovel, které se nachází v budově Záložny na náměstí Přemysla Otakara Litovel. 

Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města Litovel, starostové okolních obcí, 

svou návštěvou nás poctil i hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, europoslankyně 

MUDr. Alena Sehnalová a senátor Ing. Karel Korytář.  

 Kontaktní osobou TIC je paní Kateřina Gelová. Služby informačního centra jsou 

následující: propagace města, regionu, 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 Orrero Tři Dvory, Pivovaru Litovel, kávy z Litovle, „Učňovských pralinek“); 

prodej pohlednic, map, turistických známek a turistických vizitek; knih a publikací od 

regionálních autorů, knih na dobírku; Litovelských novin; nabídka časopisů a novin (TIM, 
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Kam po Česku, Doma na Hané) zájemcům zdarma; předprodej vstupenek na kulturní a 

sportovní akce v Litovli a okolí i do sítě Ticketstream; tvorba letáků (Město Litovel pro rodiny 

s dětmi, Ubytování v Litovli a okolí, Půjčovna kol….);  tvorba měsíčních, čtvrtletních, 

ročních Přehledů akcí konajících se v Litovli a okolí; zajišťování průvodcovské služby ve 

městě, informace o trasách pro pěší a cyklisty. Prohlídka radniční věže a výstup na ochoz 

v sezóně dle určených časů, mimo určené časy  všechny další prohlídky po 

předchozí domluvě; prohlídka radnice s průvodcem; procházka po městě Litovel s 

průvodcem (i v anglické a německé verzi); Dům soukenického cechu – knihovna – 

prohlídka s průvodcem; Kaple sv. Jiří – možnost prohlídky s průvodcem; Muzeum 

harmonik – prohlídka s průvodcem (majitelem sbírky); Muzeum – možnost prohlídky 

s průvodcem. 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, půjčovně kol, půjčovně 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“, 

úschovna kol a zavazadel, cylindrické vložky do bezpečnostních zámků na stojany na 

kola. 

 Členství v ATIC: 16. 4. 2014 byla podaná přihláška do certifikace Jednotné 

klasifikace turistických informačních center ČR a 31. 5. 2014 bylo TIC přijato za člena 

Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR).  Certifikát: Cyklisté 

vítáni: Od 1. 8. TIC nabízí nově zřízenou 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…. Úschovna kol je k dispozici během pracovní doby informačního centra (pondělí - 

pátek – 8.00 – 17.00 hod., sobota – 9.00–15.00 hod., neděle (červenec – září) – 9.00–13.00 

hod.), kolo musí být vyzvednuto do skončení pracovní doby. Služba úschovna zavazadel. 

Doba úschovy je 1 den a cena úschovy je 30 Kč/ kus (poplatek je splatný při  uložení 

zavazadla). Zavazadlo musí být vyzvednuto v den jeho uložení do úschovny a je 

vydáváno pouze na základě předložení úschovního lístku. 

VÝSTAVY V TIC – VÝSTAVA „ARABELA“ (29. 3. – 24. 4.) - výstava kostýmů a rekvizit 

z pohádkového seriálu ČT v Malém sále Záložny. VÝSTAVA DĚTSKÝCH LEPOREL A 

DŘEVĚNÝCH KOSTEK (1. 5. – 31. 7.) – k vidění byla leporela a kostky v proměnách času od 

1. republiky až po současnost, ze sbírky pana Petra Lindušky; VÝSTAVA „MÍSTA SETKÁNÍ“ – 

SLUŇÁKOV  (19. 8 –29. 11.) - unikátní výstava miniatur, podle kterých jsou realizovány 

stavby v areálu Sluňákova  (Horka nad Moravou) – centra ekologických aktivit města 

Olomouce. 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍCHO CENTRA od 1. 4. – 31. 12.: za 9 měsíců 

existence nového TIC jej navštívilo 8 069 domácích a 325 zahraničních turistů. Nejvíce jich 

bylo v prázdninových měsících – červenci 1 580 (resp. 47) a srpnu 1 451 (50). Statistika 

návštěvnosti radniční věže je poněkud zkreslená, protože z důvodu rekonstrukce byla 

radniční věž uzavřena veřejnosti od poloviny května do prosince 2014. Celkový počet 
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návštěvníků – 141 osob. V TIC proběhla i odborná praxe studentů, protože Turistické 

informační centrum Litovel nabízí možnost zajištění odborné praxe studentům středních a 

vysokých škol. Této možnosti využili během roku 2014 celkem 3 studenti (Střední odborná 

škola podnikání a obchodu Prostějov, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Střední 

odborná škola Šumperk). 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST MK V ROCE 2014: 

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE: Karaoke bar, Advokátní kancelář JUDr. Calábkové, 

Pedagogicko-psychologická poradna, Folklórní soubor Hanačka, Prodejna MOZAIKA -  

Petr Hájíček, Prodejna RAKOLA – Radek Kohoutek, Kapela Cokoliv – Robert Anderle, 

Senzakord, o. s., DDM Litovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013). 

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ: prostory MK 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 2014 maximální. 

PERSONÁLNÍ OBLAST 

ZAMĚSTNANCI MK: Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků, což je značný 

radikální pokles z patnácti osob, které pracovaly v MK jeho zřízení. Jsou to: ředitelka, 

asistentka a propagační pracovnice, provozní a organizační pracovnice, technik – 

údržbář, technik – osvětlovač a zvukař, uklízečka a provozářka, ekonomka a účetní a 

zástupkyně ředitelky, pracovnice Turistického informačního centra. 

 Ti, mimo jiné vykonávají následující činnosti: zajišťování oblasti dramaturgie a 

produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny; poskytování kompletního kulturního servisu 

občanům; vyřizování grantů, dotací a sponzoringu; výroba plakátů a propagačních 

materiálů; propagace činnosti formou měsíčních programů zveřejňovaných: na 

plakátovacích plochách, v reklamních skříních, na webových stránkách, formou e-

mailových zasílání a formou reklamy v masmédiích (rozhlas, MF Dnes, Olomoucký deník, 

Litovelské noviny, Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info 

Olomouc, Kdy-kde-co INFO Olomouc a v kulturních rubrikách dalších periodik). Materiály 

se rozváží i do okolních obcí, podnikových, školských a jiných zařízení; součinnost 

s autorskými organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj.; ediční činnost; metodická pomoc 

souborům a zájmovým skupinám; organizování kurzů; součinnost s dalšími kulturními 

subjekty města a regionu; zajištění komplexního provozu, údržby a úklidu budov a místností 

ve správě MK; zajišťování krátkodobých pronájmů sálů; technické zajištění pořádaných 

akcí; uzavírání objednávek, smluv; zajišťování ubytování a stravování pro účinkující; 

předprodej vstupenek; zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích i 

zajišťování revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem; bezpečnost práce; 

vedení pokladny a provozního účetnictví; inventarizace, vyřazování majetku, fakturace, 

rozpočty, mzdy a odvody, komplexní vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu; komplexní zajištění provozu informačního centra.  Vzhledem k nízkému počtu 

zaměstnanců ti stávající vykonávají většinou kumulované funkce. Z  úsporných důvodů 
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není stále obsazeno místo programového pracovníka, který je stanoven schváleným 

organizačním řádem. Jeho práci tak trvale vykonává ředitelka MK Bc. Hana Vogelová. 

 Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody o 

provedení práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné 

služby, nutné ke kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. Vzhledem 

k přidělení TIC pod Městský klub Litovel, byla od ledna 2014 přijata informační pracovnice 

na plný úvazek a na poloviční úvazek studentky zajišťující provoz o víkendech a o 

dovolené. 

 HOSPODAŘENÍ 

 Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční účetní závěrku 2014, podrobný 

přehled čerpání rozpočtu za rok 2014 a plánovaný rozpočet na rok 2015. Hospodaření 

organizace je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je zájem veřejnosti o kulturní 

akce, které připravuje. Další neznámou jsou tržby z doplňkové činnosti, které lze ovlivnit jen 

nepřímo. Je třeba si uvědomit, že se MK zatím daří a naplánovaný rozpočet plní i přesto, 

že se ceny kulturních pořadů, DPH a energií neustále zvyšují.  Rozpočet přitom zůstává již 

několik let téměř stejný, a dopad finanční krize se samozřejmě odráží také v potenciální 

návštěvnosti akcí. Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2014, který 

celkově činil zisk po zdanění plus 33 857,04 Kč. 

GRANTY 

 Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014“ poskytl Krajský 

úřad Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky – 60.000 Kč; Grant Města Litovel na 

akce „Vánoce v Litovli“ – 100.000 Kč. 

DOTACE 

 Příspěvek Města Litovel na dopravu PS Kantika na zájezd do Itálie – 10.000 Kč, 

příspěvek Města Litovel na koncerty Litovelského kulturního léta – 20.000 Kč. Celková 

částka získaná z mimorozpočtových položek – 30.000 Kč 

REKONSTRUKCE A INOVACE  

 V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů MK: na začátku roku byly 

dokončeny práce na zprovoznění nového Turistického informačního centra v budově 

Záložny. Financovány byly Městským klubem z investiční dotace ve výši 580 000 Kč od 

zřizovatele, kterou MK obdržel na podzim roku 2013. Šlo o výměnu podlah, topení, 

výmalbu a novou elektroinstalaci v prostorách Záložny dříve užívaných Komerční bankou, 

kde byl 1. 4. 2014 zahájen provoz nového Turistického informačního centra (TIC). Dále pak: 

oprava tiskárny a kopírky se scannerem v TIC; výměna 2 radiátorů ve vestibulu v 1. patře 

MK a drobné opravy. Město Litovel: zařízení nového TIC – vybavení novým nábytkem; 

výměna oken ve vestibulu v 1. patře MK. V roce 2015 je plánovaná rekonstrukce 

hereckých šaten za pódiem Velkého sálu Záložny, která bude financována Městem Litovel 

a bude probíhat v květnu a červnu 2015. Nákup dlouhodobého drobného majetku: 

skleněná vitrína uzamykatelná, chladnička, televizor Panasonic, závěsný systém, grafický 

program CorelDraw vše pro TIC. 
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VÝHLEDOVÉ INVESTICE 

 Pro zajištění technické způsobilosti objektu a jeho prostor je výhledově třeba mimo 

základní údržby počítat se zajištěním statiky šaten a jeviště (plánováno na květen a červen 

2015), inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny (hlavně nutná 

jevištní technika), výstavbou technického výtahu na Záložně (nutné), výměnou zbytku 

oken v budově MK a v Malém sále Záložny (velký únik tepla), opravou dvorního traktu 

včetně výměny oken a opravy střechy, vymalováním přístupového schodiště ke Klubu 

mladých a chodby ve 2. patře i Malého sálu Záložny a schodiště, osobním výtahem pro 

vozíčkáře, výměnou opon ve Velkém a Malém sále Záložny, výměnou okenních 

zatemňovacích závěsů, výmalbou zbytku kluboven, výměnou dveří do vestibulu MK v  1. 

patře, vyřešit vlhnutí zdí v přízemí MK a v prostorách TIC, rekonstrukce WC v prodejně 

Mozaika a Karaoke baru (nájemce MK), výměnou dveří do fotokomory, rekonstrukce 

Nečízu. 

ZÁVĚR 

 Městský klub Litovel uspořádal v roce 2013 celkem 195 akcí, kterých se zúčastnilo 

cca 28 000 návštěvníků. Z toho: 5 divadelních představení, 22 koncertů (+ 10 koncertů 

Kantiky mimo Litovel), 7 koncertů KPH, 15 výstav (+ 25 výstav členů Fotoklubu mimo 

Výstavní síň MK a 6 přednášek s komentovaným promítáním), 16 pořadů pro děti, 14 

besed, 2 kurzy společenského tance, 1 kurz FITNESS LATINO pro ženy, 2 kurzy latinsko-

amerických tanců pro děti CARAMBA, 3 kurzy roztleskávaček, 2 kurzy tvoření, 1 

celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejím rámci 7 koncertů a 25 akcí pro děti i 

dospělé), 1 minifestival Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3 koncerty), 8 koncertů v cyklu 

Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 11 plesů, zábav a tanečních 

večerů a 40 zábavných pořadů a ostatních akcí. Dále se kolektiv Městského klubu podílel 

částečnou organizací, technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 113 akcích a 

pronájmech jiných pořadatelů. Zprávu zpracovala ředitelka MK Bc. Hana Vogelová. 

 Je až s podivem, kolik toho stihl připravit a úspěšně realizovat malý kolektiv 

pracovníků Městského klubu. Obrovská široká paleta pořadů byla schopna oslovit snad 

všechny skupiny návštěvníků, posluchačů či přímých účastníků a na společenském i 

kulturním poli znamenala výrazný posun města mezi centra kvalitní, nepokleslé zábavy. 

Díky všem, kteří se podíleli na této nelehké práci a plným právem jim patří uznání všech!  

 

37. SLAVNOSTI   

SILÁCKÁ LITOVEL 

 Sportovní soutěž Silácká Litovel se letos uskutečnila již po sedmé ve Sportovní hale 

ZŠ Vítězná Litovel v sobotu 19. dubna 2014. Sportovní disciplíny vycházely ze sportovního 

tréninku Gustava Frištenského, na jehož počest se soutěž koná. Letos je to již 135 let, co se 

tento světoznámý sportovec narodil. Dětství prožil v Kamhajku u Kolína. Po vyučení šel na 

zkušenou do světa. Zavítal do Brna, kde vstoupil to těžkoatletického klubu Hellas a začal 

zápasit. Tím se začíná jeho více jak 50 let trvající aktivní sportovní kariéra.  Gustav Frištenský 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 250 

byl veliký vlastenec se silně vyvinutým sociálním cítěním, podporoval různé spolky a 

organizace, věnoval nemalé finanční prostředky ve prospěch potřebných. Podporoval 

společenské akce, sportovní kluby, začínající sportovce i sportovce v nouzi. Do Litovle se 

přiženil, prožil zde celý život a zde je také pohřben. 

 První ročník Silácké Litovle se uskutečnil před 10 lety, tedy v roce 2004. Původním 

záměrem pořadatelů bylo připomenutí odkazu tohoto slavného sportovce. Ohlas byl 

veliký, a tak byla soutěž opakována v intervalu dvou let, a nyní je již pořádána každý rok. 

Gustav Frištenský, přestože se proslavil jako zápasník, byl všestranně silově zaměřen, a jeho 

trénink obsahoval i prvky atletiky a gymnastiky. Proto i letos si sportovci změřili své síly 

v následujících disciplínách: ve shybech na hrazdě (gymnastická disciplína), benchpress 

na rovné lavici se 70 kg činkou (silová disciplína), přehazování medicinbalem (silově 

vytrvalostní soutěž), skoku dalekém z místa (atletická disciplína), přenášení různých 

břemen na čas (silově vytrvalostní soutěž) a vzpěračský nadhoz (silová disciplína). 

 Soutěž Silácká Litovel nemá nikde v republice ani ve světě obdoby. Je to otevřená 

soutěž pro všechny sportovce (pro neorganizované amatéry či registrované sportovce 

z různých oddílů)věnující se rozmanitým druhům sportu. Soutěž je atraktivní tím, že si zde 

změří své síly zápasníci, atleti, kulturisté, gymnasté, boxeři, veslaři, vzpěrači, hokejisté, 

hasiči, příslušníci speciálních jednotek armády i policie, vězeňské služby a v neposlední 

řadě také nadšenci z fitness center a posiloven. Podobně otevřené soutěže, kdy je možno 

konfrontovat různé styly jsou pouze soutěže vysoce komerčně zaměřené s názvy MMA a 

UFC, kdy předpokladem případného úspěchu je vyšší stupeň agresivity. Silácká Litovel je 

gentlemanskou soutěží s přísnými pravidly (viz www.gustavfristensky.cz, složka - Silácká 

Litovel). Výjimečnost soutěže je i tom, že ačkoli silové sporty jsou individuální záležitostí, zde 

se soutěží kolektivně. Soutěží 4členná družstva, přičemž výsledek všech jednotlivců se 

sečte a hodnotí se družstvo jako celek. 

 O přestávce diváci viděli ukázku řecko-římského zápasu a mohli si i zasoutěžit 

v páce. Tentokrát byli rozhodčími v páce Dušan Tesařík a Martin Vodák, několikanásobní 

mistři ČR a Evropy v páce (Arm Wrestling). Nikdo z organizátorů soutěže, pořadatelů, 

rozhodčích ani sportovců nemá jakýkoli profit ze své činnosti. Přesto bez financí se nedá 

v dnešní době nic zorganizovat a zrealizovat na takovéto kvalitní úrovni. Proto má 

materiální a finanční pomoc sponzorů a za záštitu nad soutěží, k už 10 let město Litovel a 

Muzejní společnost Litovelska.  

Zprávu zpracovala Mgr. Zdenka Frištenská. 

MAJÁLES  

 Tak jako každý rok se i letos na GJO  konal Majáles. Všichni studenti nadšeně přijali 

zprávu o tom, že se letošním králem stal samotný největší Čech. Ano, správně! Nejedná se 

o nikoho jiného než o velectěného pana Járu Cimrmana. Celý lid studentský byl pak velmi 

zarmoucen, když kočár nového krále uvíznul v dopravní zácpě. Naštěstí Jeho Veličenstvo 

zastoupila jeho manželka královna Terezka a převzala korunovační klenoty. I přes všechny 

pokusy statečného krále Járy dostavit se na slavnost a přes všechnu naši neutuchající víru, 

že krále spatříme, se nakonec jeho příjezd nekonal a král se na Majáles bohužel 

nedostavil.  

http://www.gustavfristensky.cz/
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 Všechny třídy předvedly ve svých scénkách na téma „Vysněná dovolená“ 

pozoruhodné výkony. Vyhodnocení nejlepší scénky bylo velikým překvapením, jelikož 

namísto jedné třídy vyhrály hned třídy dvě. O výhru v podobě dortu se tedy rozdělila třída 

kvarta a třída 2. A.  

Informovali Iva Kašparová a Marek Šťastný. 

HANÁCKÉ BENÁTKY 

 Do poslední chvíle věřilo vedení MK, že plánovaná rekonstrukce náměstí se 

započne až po celoměstské akci.  Ve chvíli, kdy bylo v květnu rozhodnuto o zahájení 

prací, přišlo dilema, zda tuto akci zrušit i za cenu penalizace dané smluvními podmínkami 

s kapelami, nebo ji uskutečnit, byť na značně omezeném prostoru. Vzhledem k tomu, že 

akce byla již kompletně přichystaná a čekalo se pouze na tisk plakátů, bylo po dohodě se 

stavební firmou rozhodnuto, že akce proběhne na polovině náměstí, kde bude koncertní 

scéna. Hlavní program se tedy odehrál před budovou MK, kde stálo i pódium. Jarmark, 

který každoročně také na náměstí probíhal, byl částečně přesunut do Parku Míru a díky 

vstřícnosti  ZŠ Jungmannova vznikla občerstvovací a klidová zóna na školním dvoře.  

 Změna nastala i v tom, že letos návštěvníci přišli o možnost výstupu na radniční věž, 

která je také v rekonstrukci a o plavbu po Nečízu pod náměstím. Nepřišli ale o nic dalšího, 

co k Hanáckým Benátkám neodmyslitelně patří, naopak navíc byly k dispozici lety 

vrtulníkem, jízda parním vlakem a historickým motorovým vozem.  

 I tak po peripetiích mohlo vše spustit a 12. ročník Hanáckých Benátek v sobotu 14. 

června za proměnlivého a nevyzpytatelného počasí se přece jen konal. Na hlavní scéně 

na náměstí již v 10 hodin vystoupily roztleskávačky Golden Bees Mini a Golden Bees 

Ladies, které vystřídala pop-punková kapela ze Šumperka – KOBLÍŽCI, taneční soubor TRIPS 

při DDM Litovel a roztleskávačky Goden Bees. Přesně v poledne se na scéně objevila první 

z hvězd pořadu – Aneta Langerová s kapelou.  Zazpívala své největší hity jako Hříšná těla, 

křídla motýlí, Voda živá, V bezvětří a spoustu dalších. 

 Po slavnostním zahájení a přivítání vzácných hostí znovu vystoupily taneční soubory  

TRIPS a KASTER, oba při DDM Litovel. Pozornost návštěvníků přilákala osmičlenná kapela 

Fast  Food orchestra, která předvedla stylovou rozmanitost hudby s prvky reggae, 

dancehallu, punku, hip-hopu, popu nebo breakbeatu. Po taneční vložce TS KASTER přišla 

na pódium jedna z nejúspěšnějších slovenských rockových kapel současnosti DESMOND. 

Zazněly její největší hity: Vyrobená pre mňa, Zhorí všetko, co mám, Za tebou nebo Som na 

tebe závislý. 

  V 16 hodin vystoupil další litovelský taneční soubor CARAMBA a po 

půlhodince mladý folk-popový zpěvák Václav Lebeda pod pseudonymem  VOXEL. 

Zazpíval a předvedl hru na tolik hudebních nástrojů, že vlastně vydal za malý orchestr. 

Především ženy čekaly na módní přehlídku Luďka Hanáka a nebyly zklamány (stejně jako 

přihlížející muži!).  Druhou hvězdou programu se stala   Marie  Rottrová, kterou doprovodila 

skupina NEŘEŽ a návštěvníky potěšila nestárnoucími písněmi Lásko voníš deštěm, Markétko, 

S tím bláznem si nic nezačínej a řadou dalších.  Následovat mělo  vystoupení  rockové 

kapely CLOU, ta bohužel ze zdravotních důvodů kytaristy vystoupení zrušila.Nahradila ji 
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neméně skvělá kapela PORTLESS, která ukončila představení na hlavní scéně. Bohatý 

program ukončil ve 22 hodin ohňostroj v parku u GJO.  Po celou dobu programu byly na 

náměstí, ve dvoře ZŠ Jungmannova a v Parku míru k dispozici atrakce pro děti zdarma. 

 V klidové a občerstvovací zóně na školním dvoře ZŠ Jungmannova připravila tato 

škola program „Jungmannka pro Litovel“ – soutěže, stánky a pro děti překvapení.  

Skákadlo  Aktivní centrum to bylo také pro děti zdarma a odpoledne od 14 hodin Zahrada 

deskových her, kde bylo možno si zahrát netradiční deskovky (Pylos, Sabotér, Tik…Tak… 

Bum, Jungle Speed aj.).  

 V Parku Míru se opět představilo divadlo Studna nejprve jarmareční pohádkou 

Čínská hedvábná legenda, potom s Dětským loutkovým ateliérem (vlastnoruční výrobou 

loutek) a na závěr opět s jarmareční pohádkou Bajky. Pro děti zdarma byla hopsadla 

„Pony“, u muzea probíhaly po celý den farmářské trhy a odpoledne bylo k prohlédnutí 

miniZOO z DDM Litovel. 

 Košatý byl i doprovodný program: v TIC to byla výstava dětských leporel a 

dřevěných kostek, v Muzeu Litovel výstava „Sto let železniční tratě Litovel – Senice na 

Hané a Litovel-předměstí – Mladeč i stálá expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. 

století“.  Zpřístupněna byla kaple sv. Jiří od 10 do 15 hodin. Z prostoru u koupaliště 

startovaly lety vrtulníkem nad Litovlí a okolím, umožňující zájemcům daleké výhledy za 

cenu 500 Kč/let.  Z ptačí perspektivy si mohli prohlédnout Nové Zámky, Chudobín, 

arboretum Bílá Lhota nebo dokonce i hrad Bouzov. U náměstí byl od firmy Elektro Dostál 

skákací hrad TESCOMA, opět zdarma.  

 Součástí akce bylo i 100 let Litovelských místních drah – oslavy 100. výročí zahájení 

provozu na železniční trati Litovel – Senice na Hané a Litovel-předměstí – Mladeč.  Akciová 

společnost Místní dráhy Litovel – Senice obdržela koncesi na výstavbu tratí v roce 1913 a již 

rok na to byl zahájen železniční provoz, který obstarávaly dvě parní lokomotivy řady 310 

pojmenované Litovel a Cholina. Slavnostní otevření tratí však muselo počkat až na konec 

1. světové války. Od roku 1925 přešla soukromá železnice pod správu Československých 

státních drah. Poslední místní dráhu vybudovanou na našem území v období Rakouska-

Uherska tak využívají místní cestující i návštěvníci Hané s malými přestávkami rovných 100 

let. 

 U této příležitosti byly vypraveny zvláštní vlaky s připravenými dvěma soupravami  – 

jednu tvořily parní lokomotivy 314.303 a 310.0134 (stoletá parní lokomotiva „Litovel“) 

s historickými vagóny, druhou motoráček M131.101 - Hurvínek s bufetovým vozem.  

Protokolární vlak byl v 9.25 slavnostně vypraven ze stanice Senice na Hané a v 10.05 přijel 

a byl slavnostně uvítán ve stanici Litovel-předměstí. Vlakový doprovod byl oblečen 

v dobových uniformách a zájemci mohli získat pamětní razítko. Zvláštní vlaky pak byly 

vypravovány vždy ze stanice Litovel-předměstí: v 11.21 do Červenky, v 12.11 zpět; v 12.21 

do Mladče, v 13.09 zpět; v 13.54 do Senice na Hané, v 15.25 zpět; v 15.54 do Červenky, 

v 16.23 zpět; v 16.38 do Mladče v 17.14 zpět a v 17.30 do Senice na Hané. Jízdenky bylo 

možno si zakoupit pouze u vlakového personálu a základní jízdné bylo do Senice na Hané 

30 Kč, do Choliny, Červenky a Mladče po 20 Kč, děti od 6 do 15 let se svezly do Červenky 
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za 20 a do ostatních stanic za 10 Kč, Děti do 10 let byly přepravovány zdarma, přeprava 

kočárku nebo psa přišla na 20 Kč. 

  I přes překážky, které do cesty již tradiční celoměstské akci postavila rekonstrukce 

náměstí, byla pro více než 2 000 návštěvníků sobota 14. června dnem odpočinku a 

zábavy. Nestálé počasí organizátory hodně potrápilo a i ono se podepsalo na nižší 

návštěvnosti.  Umístění hlavního pódia před budovu městského klubu se nakonec ukázalo 

jako dobrý nápad. Diváci pohodlně viděli a mohli si vychutnat všechny aktéry, včetně 

hlavní Star celé slavnosti Marie Rottrové, která na náměstí přilákala nejvíce lidí.  Celková 

atmosféra byla výborná, ti co přišli, nelitovali! Za vstupenku si zájemci zaplatili 150 korun 

v předprodeji, na místě si museli 50 Kč připlatit. 

  Organizátory potěšil i kladný ohlas na akci v médiích. Ředitelka MK Bc. Hana 

Vogelová proto velmi děkovala hlavně svým zaměstnancům a brigádníkům, kteří odvedli 

spoustu práce. K hladkému průběhu slavnosti přispěli velkou měrou i zvukaři, pódioví 

technici, moderátor, pyrotechnici, hasiči, ochranka, místní policie a Technické služby 

Litovel.  Poděkovala také všem účinkujícím, a to jak profesionálům, tak i místním zájmovým 

útvarům a tanečním kroužkům, ZŠ Jungmannova za azyl poskytnutý stánkařům a skvělý 

program pro děti a také všem ostatním, kteří se podíleli na doprovodných programech. 

Akci podpořil Olomoucký kraj, Město Litovel a České dráhy, a.s.; mediálně pak Rádio Čas, 

Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Rádio Haná, Olomoucký deník, Litovelské noviny, 

Mladá fronta DNES, Oáza, Mraveniště aj.  Symbolické vstupné bylo možno zachovat díky 

početným sponzorům. Na závěr vyslovila paní ředitelka přesvědčení, že každý, kdo na 

akci přišel, našel si v programu něco, co mu udělalo radost a že i další ročník Hanáckých 

Benátek bude úspěšný.    

Uvádíme toto poděkování v plném znění, jak bylo uvedeno v LN 7/2014  na straně 

15: „V tomto roce proběhl již dvanáctý ročník této celoměstské akce. Probíhá vždy druhou 

sobotu v červnu. Hanácké Benátky se konají již od roku 2001 (v roce 2003 přerušilo konání 

akce budování kanalizace na náměstí, v roce 2004 ji překazilo tornádo). První dva ročníky 

byly zaměřeny pouze dobově a program zajišťovali místní dobrovolníci a amatérské 

kapely. Návštěvnost byla velmi nízká a přišli zejména obyvatelé Litovle. V současné době 

se snažíme, aby tato akce prezentovala naše město, aby byla nejen pro místní, ale stala 

se atraktivní i pro okolní region. Je pro mě také důležité, aby byl program pestrý žánrově, 

pro všechny věkové kategorie, zkrátka, aby si tam každý našel to své.  Zda se to podařilo, 

nechám na posouzení jiných, ale vzhledem k tomu že se o akci zajímají regionální noviny, 

rozhlas i televize s kladným ohlasem, věřím, že náš malý tým dělá svou práci dobře. Jsem 

také ráda, že se nám podařilo dostat do Litovle celebritu jako je Marie Rottrová, která 

oficiálně ukončila kariéru a vystupuje již opravdu pouze výjimečně. Její slova chvály po 

naší akci zazněla také oficiálně v rádiu F1 a ve veřejnoprávní televizi. Letos nám konání 

akce zkomplikovala rekonstrukce náměstí, proto jsme na část náměstí zařadili pouze 

koncertní scénu. Veškerý doprovodný program probíhal po celém městě a letos byl 

opravdu bohatý, protože byl spojen také s oslavami 100 let železnice. 

Dvanácté Hanácké Benátky 2014 jsou sice již minulostí, ale vzpomínky na okamžiky 

s vámi strávené v nás přetrvávají do dnešních dnů. Výtečné výkony všech účinkujících 

(profíků i amatérů), zábava pro děti i rodiče, bohaté občerstvení, setkání lidí s dobrou 
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náladou a v neposlední řadě krása a jedinečnost našeho města Litovle, jehož genius loci 

nás udivuje a překvapuje každým rokem.  

Současně s Hanáckými Benátkami probíhaly Oslavy výročí 100 let zahájení provozu 

na železniční trati Litovel - Senice na Hané a Litovel předměstí – Mladeč, na této železniční 

trati jezdil parní vlak.  Na nižší návštěvnosti Hanáckých Benátek se podílelo proměnlivé 

počasí a probíhající rekonstrukce náměstí, díky níž byl prostor před podiem omezen na 

polovinu náměstí před Městským klubem. Stánky s občerstvením a tržnice se stánky byla 

umístěna ve školním dvoře Základní školy Litovel, Jungmannova 655, kde také probíhal 

program pro děti. 

Ale nic z toho by nebylo, nebýt štědrých sponzorů, kteří tuto celoměstskou akci 

nejen finančně podporují, ale většinou se jí i osobně zúčastní. Velmi si cením podpory 

Olomouckého kraje, Města Litovel a všech institucí, které jsou vstřícné při schvalování 

všech nutných povolení k realizaci této akce. 

Symbolické vstupné jsme mohli také zachovat díky těmto sponzorům: Pivovar 

Litovel a.s., OSŽ Slovakia - Hotel Skalka, KOFRA Děčín s.r.o., Stavební firma Vymětal s.r.o., 

Kimberly-Clark s.r.o., HOPAX s.r.o., Litovelská cukrovarna  a.s., ORRERO a.s., EUROPASTA SE - 

divize Adriana, PAPCEL a.s., Městská teplárenská společnost a.s., Vodohospodářská 

společnost Čerlinka s.r.o., Apartmány Pekin, Jaroslav Skála Autoškola,  .A.S.A. odpady s.r.o. 

Mediální partneři, kteří výrazně podpořili propagaci této akce, byli: Rádio Čas, 

Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Litovelské noviny, Oáza, Olomoucký 

deník, MF Dnes, PM Studio Pavel Macháček. Občerstvení pro účinkující zajistila Hanácká 

kyselka, s.r.o. Atrakce pro děti mohly být zdarma díky firmám HTM Sport s.r.o. a Elektro Jiří 

Dostál. 

Touto cestou děkuji také všem, kteří se již tradičně podíleli na zabezpečení 

doprovodných programů – místním školám, spolkům a zájmovým organizacím. Díky nim se 

tato akce neodehrává pouze v centru města, ale i v přilehlých částech. Poděkování patří 

také všem pracovníkům „ze zákulisí“. Především zaměstnancům Městského klubu Litovel, 

dobrovolným brigádníkům, moderátorovi, zvukařům, pódiovým technikům, šternberským 

vodákům, pyrotechnikům, pracovníkům informačních center, třídvorským hasičům a 

dalším … Na bezpečnost všech dohlížela ochranka a místní policie. Za úklid během i po 

akci vděčíme Technickým službám Litovel. Největší poděkování patří Vám všem, kteří jste i 

přes nepříliš příznivé počasí přišli a společně s námi 12. ročník Hanáckých Benátek oslavili. 

Těším se na Vás i v příštím roce nebo třeba i na jiných akcích, které pro Vás během roku 

pořádáme.  

Za organizátory ředitelka Městského klubu Litovel Bc. Hana Vogelová  –  LN 7/2014.  

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK  

 Už pozvánka na akci zněla velmi lákavě. Ing. Petr Kostelecký, sládek litovelského 

pivovaru v  10. vydání Novinek z pivovaru – „Pivo Litovel“, ze srpna 2014 uvedl: „Zveme na 

letošní jubilejní 10. ročník tradičních slavností Pivovaru Litovel a.s., které jsou široké 

veřejnosti a milovníkům piva především známy pod názvem Litovelský Otvírák. Pevně 

věřím, že stejně jako v uplynulých letech, tak i v letošním roce se, Vy všichni milovníci 
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litovelského piva, již dlouhou dobu těšíte na báječnou, úžasnou a neopakovatelnou 

atmosféru, se kterou je Litovelský Otvírák každoročně spojen. Stejně jako loni a v letech 

minulých na Vás, naše věrné a milé zákazníky, čeká den plný skvělé zábavy, pohodové 

hudby a především toho nejlepšího piva. Budete moci ochutnat úspěšnou novinku, která 

spatřila světlo světa na jaře tohoto roku pod názvem Černý Citron. Tento osvěžující nápoj 

nabízíme v alkoholické (4 % objemu) i nealkoholické variantě. Jedná se o jedinečný nápoj 

v rámci České republiky, vyvíjený v našem pivovaru za přísného utajení. Pozitivní odezvy 

z řad Vás, našich zákazníků, nás samozřejmě nesmírně těší a povzbuzují k další práci. 

 Kdo se zhlédl v chuti míchaných alkoholických nápojů na bázi piva, s přídavkem 

rozličných ovocných vůní a chutí, bude moci ochutnat celou škálu těchto nápojů. 

S ohledem na zkušenosti předešlých otvíráků budeme pokračovat a posilovat nabídku 

pivních speciálů. Věříme, že tímto počinem potěšíme nejen pivní „fajnšmekry“. Na čepu 

ve stánku speciálů budou připraveny některé pivní lahůdky, které budou k ochutnání 

pouze pro tuto příležitost. Tak neváhejte a přijďte se s námi podělit o Vaše dojmy! Doufám, 

že si druhou srpnovou sobotu s námi náležitě užijete. Příjemnou zábavu s pivovarským 

pozdravem „Dej Bůh štěstí!“  Kdo by takovému pozvání odolal? 

 Den před samotnou akcí bylo možno mezi 12. a 17. hodinou navštívit muzejní 

expozici pivovarnictví, kterou budoval bývalý sládek a dlouholetý ředitelem pivovaru pan 

Miroslav Koutek již od roku 1988 a je instalována na několika místech pivovaru.  Během 

samotného festivalu si lidé mohli v exkurzích prohlédnout prostory, kde se pivo vaří. 

V pátek navštívilo muzeum 142, v sobotu se na exkurzích vystřídalo 2 481 zájemců.    

 Jubilejní 10. ročník se konal na 3 scénách v prostorách pivovaru v sobotu 9. srpna.  

Areál se otevřel již v deset hodin dopoledne. V pravé poledne byl odstartován závod Free 

Litovel Bobr Bike za účasti 230 závodníků, které čekala padesátikilometrová projížďka přes 

Litovel, Drahanskou vrchovinu, Bouzovsko a Litovelské Pomoraví.  Na hlavní scéně od 13 

hodin vystoupila pětičlenná česká pop-rocková skupina MANDRAGE z Plzně, která 

představila své hity, jako jsou Šrouby a matice, Hledá se žena nebo Na dlani. Střídal je 

koncertní headliner  číslo 1 Petr Bende – skladatel, textař, multiinstumentalista, stříbrný 

v soutěži Česko hledá superstar v roce 2005 se svou skupinou.  Kolem 16 hodiny se nejen 

zatmělo a spadly první kapky deště, ale proběhlo i slavnostní naražení soudku piva, tedy 

vlastně oficiální zahájení slavnosti. Aktéry byli ti nepovolanější – ředitel pivovaru Ing. Lumír 

Hyneček, emeritní ředitel a předseda představenstva podniku pan Miroslav Koutek, 

obchodní ředitel Ing. Tomáš Halouzka, sládek Ing. Petr Kostelecký, vedoucí marketingu 

Pivovaru Litovel paní Markéta Václavková a házenkáři extraligové Litovle.  

 Pak na hlavní scéně pokračoval hudební program. Od 16.30 vystupovala pražská 

kapela QUEENIE – přední evropská Queen tribute kapela, která díky živému projevu 

hranému v původních tóninách i aranžích, originálním rekvizitám, autentickému vybavení 

a vizuální podobě se členy legendárních QUEEN předvedla výjimečnou show. Pobavil 

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL  BAND – česká hudební skupina, která má ve svém repertoáru 

především country písně Ivana Mládka v neotřelém aranžmá. V podvečer, až do 21 

hodiny vládla na pódiu retropopová taneční nálada se skupinou MIG 21. 

Charakteristickým znakem jejich textů je svébytná poetika, ovlivněná zpívajícím hercem 
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Jiřím Macháčkem. Podařilo se jim strhnout i ty nejzarytější pesimisty dokonce k tanci a 

všechny posluchače si získala netradičním hudebním pojetím.  

 Před ohňostrojem se ještě na hlavní scéně představil recesistický rockový soubor 

hrající tradiční hity v netradičním provedení – UKULELE TROUBLEMAKERS. Soubor je 

naprostou raritou nejen u nás, ale i ve světě a dokazuje, že na ukulele je možné zahrát 

prakticky všechno a dostat z tohoto malého nástroje zcela neuvěřitelné zvuky. Ve 22 

hodin zazářil nad pivovarem krásný ohňostroj a až do druhé hodiny po půlnoci si mohli 

pozdní návštěvníci broukat melodie z vystoupení skupiny TŘI SESTRY BANDITOS. Kapela 

přidává k hudbě velkolepou dynamickou pódiovou show s nápaditými kostýmy, ohňovými 

show efekty, samovýčepem třísestrového piva, svůdnými mexickými tanečnicemi a 

dvojspřežím skvělých harmonik. Repertoár byl postaven převážně na remixech oblíbených 

zlidovělých skladeb, prokládaných superšlágry i punkovou dechovkou. Kapela působící již 

13 let nezklamala, a kdo setrval, nelitoval. 

 Druhá scéna byla na nádvoří a zde vládl klaun Mireček a jeho přátelé ve Velké 

klauniádě pro děti.  Odpoledne od 15 hodin se představilo pohádkou „O pračlovíčkovi“ 

Divadlo Tramtárie a poté vystoupila řada kapel, například PEPA BARTOŠ BAND, BLACK 

SABATH TRIBUTE, NOACO, KREYN, SÉRIE VL, PANTOCK a na závěr uničovská FOFROVANKA.  

 Od 15 hodin do nedělních 01.00 hodin byla k dispozici i 3. ESCAPE STAGE – 

alternativní taneční scéna nejen pro mladší generaci s barevnou dávkou elektronické 

muziky (dru mand bass, house, techno aj.). Jako DJs vystoupili postupně Clive, Rudeboy, 

Peejay, Cmeentoline, Dubrtax, Prokta a Procter MC. 

 Více než 11 000 návštěvníků – lidský proud valící se od brány až na nádvoří. Řada 

z nich využila mimořádné autobusové dopravy z Uničova, Mohelnice, Olomouce, Konice, 

Prostějova, Slatinic a Šternberka.  Vypilo se na 700 sudů piva, které teklo ze 100 píp. Vedle 

kompletního sortimentu pivovaru bylo v nabídce několik piv speciálně pro tuto akci. 

Jednalo se o Litovel ALE – pivo s nižším až středním řízem, jehož pěna má charakter odlišný 

od českých piv – jantarovou barvu a typickou vůni tropických plodů. Zanechává intenzivní 

a dlouhotrvající hořkost, která je 2 – 3x vyšší než u českých druhů piv. Jde o pivo kvašené 

svrchními kvasnicemi, chmelené odrůdami chmele Bravo, Cascade a Citra a má obsah 

alkoholu 6,5 % objemu. Litovel speciál 15° je zlatavé pivo se středním až vyšším řízem, 

výrazně plné s vysokou hořkostí, na které mají podíl 4 druhy chmele. Obsah alkoholu je 6,6 

% obj. Litovel  sv. Patrik je pivo charakteristické jasně zelenou barvou a přirozeným mírným 

zákalem. Říznou a příjemnou sílu tohoto piva doplňuje aroma bylin rostlinný extrakt. Obsah 

alkoholu je 4,6 % obj. Litovel CIDER – pivo má velkou tradici ve Velké Británii a je vyráběno 

řízeným kvašením jablečného moštu. Jsou používány speciální odrůdy jablek a jejich 

správným mícháním vzniká u piva unikátní chuť. Obsah alkoholu je 4,5 % obj. Litovel 

Weinzenbier – pivo světlé barvy s nižší hořkostí než česká piva s charakteristickou 

květinovou až ovocnou vůní s vyšším zákalem. Pivo je kvašené svrchními kvasnicemi, 

chmelené českým speciálním chmelem a jeho základem jsou dva druhy sladu (ječný a 

pšeničný). Obsah alkoholu má 4,0 % objemu.  
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 Zdá se ale, že hitem léta se stává Litovelský Černý Citron, získávající stále větší 

oblibu. Tento zcela výjimečný pivní produkt vzniká díky ojedinělé kombinaci citronu a 

litovelského ležáku, doplněné o nejlepší pražený slad. Jde o moderní nápoj, v němž se 

snoubí tradice a inovace. Silná chuť piva doslova volá po svěžesti a svou kombinací 

obsahu alkoholu, svěží chuti a tmavé barvy je na českém trhu unikátní. Má za sebou i první 

úspěchy – varianta bez alkoholu – Černý Citron Nealko – letos vyhrála prestižní Zlatý pohár 

PIVEX 2014 v kategorii nealkoholických míchaných piv.      

 Díky panu Davidu Baroňovi jsem získal informace o průběhu slavnosti a díky panu 

předsedovi představenstva Miroslavu Koutkovi jsem mohl nahlédnout do zákulisí akce jako 

čestný host. Mé dojmy byly jen ty nejlepší a věřím, že stejně jako já bylo plně spokojeno i 

těch uváděných 11 000 návštěvníků. Pokračujte nadále v této tradici, která Litovel dokáže 

přiblížit tolika návštěvníkům a přispět k tak potřebnému zvýšení turistického ruchu a zájmu 

o náš region.       

BOBR CUP 

 Jubilejní, 20. ročník extrémního závodu tříčlenných štafet Free Litovel Bobr Cup 

složený jako obvykle z běhu, jízdy na kole a kajaku měl hned od začátku trošku smůlu. 

Musel postrádat člena loňského vítězného týmu, olympionika Jaroslava Kulhavého. I tak se 

daly očekávat dramatické souboje. Pár hodin před startem bylo přihlášeno 249 

tříčlenných štafet, nakonec se jich na start postavilo 252. V loňském ročníku vyhrála trojice 

Radek Hübl, Jaroslav Kulhavý a Tomáš Slovák v barvách týmu Pivovar Litovel/ OpavaNet, 

před družstvem Trek. Letos se řada z loňských medailistů opět postavila na start, ale 

jediným týmem, který z první trojice nedoznal změny bylo právě trio Trek (Pavel Kubričan- 

běh, Jan Škarnitzl – MTB, Karel Slepice – kajak), které loni skončilo druhé a tak má tím větší 

chuť zvítězit. Černým koněm je však trojice Ruma Sport (Jakub Zemaník, Martzin Haman, 

Jonatán Šrámek), která má na první úseku nejlepšího českého juniora na dlouhých tratích 

Zemaníka z SSK Vítkovice. Pozici největšího favorita potvrdil devatenáctiletý běžec minulý 

týden na závodě Běchovice – Praha, kde vyhrál mezi juniory a doběhl jako čtvrtý Čech 

v absolutním pořadí. 

 Počasí závodu vysloveně přálo, nepršelo a teplota se pohybovala kolem patnácti 

stupňů. Tratě byly po deštích mokré a místy blátivé, ale voda v Moravě nestoupla, takže 

brody by měly být v pohodě. Za organizátory to vyjádřil Tomáš Kutý z TJ Vodní sporty 

Litovel: „ Lidé se hodně dívají na počasí. To by tentokrát mělo být dobré a tak se snad 

ještě přidají další týmy. Na Templu to je tak maximálně do půli lýtek, takže pohoda.“ 

 Tratě zůstaly stejné. „Po loňských zkušenostech, kdy byl areál startu a cíle poprvé za 

loděnicí, se akorát lehce upravila tak, aby se závodníci i diváci cítili lépe. Součástí závodu 

bude letos nově pumptrack, který v prostoru startu a cíle vyrostl a který okoření trať 

cyklistů. Bude to i zajímavé místo pro diváky, kde na krátkém úseku uvidí, jak si borci poradí 

s technicky náročnou pasáží,“ dodal Kutý. 

 Na tento jubilejní dvacátý ročník ale pořadatelé nebudou vzpomínat zrovna 

nejlépe. Poprvé v historii se měnily výsledky několik hodin po dojetí nejrychlejších 

závodníků do cíle. Osminásobný vítěz kajakář Kamil Mrůzek se na cílové rampě už radoval 

z dalšího triumfu, který se ale nakonec nekonal. Radost zkušenému borci zkazila až 
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dodatečná dvouminutová penalizace jeho týmu. Co se stalo? Změnu způsobila přetržená 

páska, kvůli níž část cyklistů vyjela z trati. „V jednom místě někdo přetrhl vyznačené „mlíko“ 

a několik bikerů z popředí tímto místem projelo špatně. Bylo jich 20 až 30. Podstatná část 

se vrátila, jakmile zjistili, že se dostali, kam neměli. Poznali to podle toho, že úplně chybělo 

další značení. Trojice jezdců však pokračovala dál rovně, zkrátila si trať a nečekaně se 

dostala na čelo závodu“ líčí za organizátory Petr Čamek.  

 Rozhodnutí jury, složené ze tří nezávislých závodníků a vrchního rozhodčího rozhodlo 

o dvouminutové penalizaci trojice Buksa, Daněk a Hudeček. „Je jasné, že každé 

rozhodnutí by bylo v tuto chvíli špatné. Věříme, že bylo zvoleno nejmenší zlo, a snad se 

podobný problém neobjeví dříve než za dalších dvacet let,“ přeje si Petr Čamek.  

 Vítězem se tedy stal tým číslo 153 TREK za 2:13,05 hod. ve složení Pavel Kubričan, 

Jan Škarnitzl, Karel Slepica; 2. Č. 250 Ford OpavaNet za 2:14,23 hod. – Radek Hýbl, Jiří 

Hudeček, Kamil Mrůzek; 3. CEPro team – 2:14,36 hod. – Jan Kohout, Dominik Buksa, 

Richard Hála. V ženské kategorii vyhrálo družstvo Koral Bartoněk tým ve složení Kateřina 

Kriegelová, Jitka Škarnitzlová, Petra Hlašková v čase 2:44,05 hodin. Co se týče jednotlivých 

úseků, tak nejlepší běžecký výkon předvedl Lukáš Olejníček (X-park Františkov), který 

časem 52:05 o dvě sekundy překonal loňské maximum Martina Freie. Na problematické 

bikerské trati dominoval Jan Škarnitzl, své kvaity na vodě znovu prokázal Kamil Mrůzek, 

který zajel nejlepší čas vodáckého úseku a vytáhl svůj tým ze třetí na první pozici (první 

v cíli, avšak druhý v oficiální výsledkové listině). O 20 vteřin porazil i pozdějšího vítěze 

Slepicu a prohlásil, že se příští rok na litovelský extrémní závod znovu vrátí.      

NAROZENINOVÉ HODY PIVOVARU LITOVEL 

 V sobotu 8. listopadu se slavilo 121. výročí litovelského pivovaru. Počasí si ale dobré 

nevybrali – chladno, dešťové přepršky, nevlídno. Přesto si sem našlo cestu na 3 000 

návštěvníků. Pro ně již od 10 hodin hrála Frenštátská cimbálová muzika a po poledni od 14 

hodin předvedlo Divadlo tramtárie hru „Silný jako Gustav aneb … jak to tenkrát bylo“. 

Slavnostní naražení soudku provedla paní Eliška Macháčková ze slavného rodu 

hospodských Wirzingerů, se kterou je neodmyslitelně spjata proslulá restaurace Modrá 

hvězda na Staroměstském náměstí a sekundovalo jí vedení pivovaru. V provozu bylo 12 

píp čepujících 5 druhů piva, kterého bylo nakonec vytočeno na 20 hektolitrů.  

 Program odpoledne pokračoval vystoupením Františka Nedvěda se skupinou 

Tiebreak, pořadem dechovky Šklepetečko z Loštic až do 18 hodin, kdy byla akce 

ukončena. Kromě klasicky vařeného piva byl ke konzumaci i pivní punč, který byl pro 

prvních 500 návštěvníků zdarma. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout historickou expozici 

a minipivovar, a to také gratis. Návštěvníci měli možnost nakoupit si u 35 stánků formou 

farmářských trhů, kde byl zajištěn prodej zabijačkových specialit, sýrů, medu, marmelád, 

paštik, čalamád, moštů, koření, domácího pečiva, oříšků, ovoce, zeleniny i dalších dobrot, 

dokonce i prodej keramiky a ezoterického zboží z prodejny Andílek. Povedená akce, jen 

to počasí!        
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38. CESTOVNÍ KANCELÁŘ BAVI 

 Pro sezónu 2014 CK  připravila klientům katalog s produkty CK BAVI. Nabídka 

zájezdů byla opět doplněna o několik zajímavých novinek – např. letecké víkendové 

zájezdy do zahraničí – především Londýna, Paříže, Bruselu a Istanbulu.  

 Letní dětské tábory byly situovány do třech ověřených středisek – LDT Kosov u 

Zábřeha, LDT Protivanov a LDT Heroltice, které se staly po loňském zařazení do nabídky 

velmi oblíbenou lokalitou pro tábory. Do nabídky bylo zařazeno také středisko na 

Domašově. Na táborech se v letošním roce vystřídalo bezmála 1 500 dětí ve věku 6 –17 

let. Pro zkvalitnění informovanosti rodičů o dění na jednotlivých letních dětských táborech 

byla i letos v provozu stránka www.taborybavi.cz, kde si mohli nejen rodiče prohlížet 

denně přidané fotografie a příspěvky z jednotlivých turnusů. Na stránkách funguje také 

„vzkazek“, který slouží pro předání vzkazů dětem od rodičů a známých. Denně byly tyto 

vzkazy vytištěny a aktualizovány na táborové nástěnce.  

 I nadále probíhala spolupráce formou provizního prodeje s cca 50 ověřenými 

cestovními kancelářemi.  Na jaře byl uspořádán tradiční Ples přátel dobré zábavy a dětský 

maškarní karneval se šaškem Vikym. O zábavný program se šaškem Vikym jeví zájem široké 

okolí a počet představení každoročně narůstá. Působnost je již i mimo Olomoucký kraj, 

např. Praha, Znojmo apod.  

 Další ročník celoměstské akce Litovelské slavnosti byl v roce 2014 odložen z důvodu 

rekonstrukce náměstí. Závěr roku byl opět ve znamení adventních zájezdů. Během 

adventních víkendů bylo odbaveno za vánoční atmosférou do evropských metropolí 

téměř 2 000 klientů.  Od dubna 2014 došlo k osamostatnění turistického infocentra, které 

bylo otevřeno v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí litovelské Záložny. 

Zřizovatelem i provozovatelem je Město Litovel.   

Zprávu podala Kamila Matečková. 

 

39. PUBLIKACE  

 V roce 2014 bylo pilným vydavatelem samo město Litovel a Mikroregion Litovelsko. 

Město vydalo leporelo Chudobínské kostely, kde je zmíněn římskokatolický kostel sv. 

Františka Serafínského, sbor sv. Cyrila a Metoděje Československé církve husitské a 

pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje. Zmíněn je i chudobínský zámek a publikace je 

doplněna fotografiemi. Upoutávku má i Muzeum harmonik v Litovli, pana Jiřího Sedláčka 

na Javoříčské ulici, které je prezentováno jako největší sbírka svého druhu ve střední 

Evropě. Sládanka byla vydána i ke 100 let železniční trati Litovel – Senice na Hané a Litovel 

předměstí – Mladeč 14. června 2014. Obsahuje popis historie dráhy a dobové fotografie. 

Zajímavé je leporelo Kudy a kam na kole s mapkou, která zavede k atraktivním turistickým 

cílům po cyklostezkách, lesních cestách i po silnicích krásnou krajinou Litovelska.  

 Podobně laděné je i leporelo Mikroregion Litovelsko – cyklistické okruhy v měřítku 1: 

60 000. Mapa vznikla ve spolupráci s litovelským cyklistickým oddílem IN-LIFE  cycling team. 

Nabízí jich celkem 6 s různou obtížností v systému GPS, uvádí itinerář i kilometráž, přesně je 

http://www.taborybavi.cz/
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uveden kompletní traťový profil obsahuje mapku a mailové adresy či telefonní čísla. 

Vzniklo tak téměř 264 km tras.  Mikroregion vydal i Pozvánku do Litovle III., kde doporučuje 

k prohlídce romantické stavby u Mladče, chudobínské kostely, dům Gustava Frištenského 

v Litovli, rodný dům Jana Opletala ve Lhotě nad Moravou, Javoříčko, Muzeum harmonik 

v Litovli, Hanácký skanzen v Příkazích a komůrku ponocného ve věži litovelské radnice. 

Zpracoval opět Machovský mapy s.r.o., foto je z archivu města Litovel.  Do cyklu 

zajímavostí Mikroregionu  Litovelsko přibyl další dílek, tentokrát Studánky a prameny. Jsou 

zmíněny ty v Bouzově, Cholině, Litovli, Mladči, Náměšti na Hané, Senici na Hané, Seničce 

a Vilémově. Texty jsou z archivu města Litovel, zpracoval Machovský mapy s.r.o. 

 Zajímavým počinem pro zviditelnění Mikroregionu Litovelsko je spot, který v délce 

6.45 minut natočili Lukáš Uchytil, Ivan Macek a Lukáš Grohman.  Jde o časosběrný snímek 

všech 22 obcí mikroregionu. Zachycuje jak významné památky, tak i kulturní soubory, 

slavnosti: Muzeum harmonik, folklorní soubor Hanačka, Hanácké Benátky, Litovelské 

slavnosti, pivovarský Otvírák, Pivovar Litovel, vilu a sochu Gustava Frištenského, GJO, bustu 

Jana Opletala, parky, hřiště, koupaliště, Svatojánský most, Moravu, litovelské vodáky TJ 

Vodní sporty, CHKO Litovelské Pomoraví, Nové Zámky, cyklostezky, Svatou vodu Čerlinku, 

Mladeč, Javoříčko, Bílou Lhotu, Hanácký skanzen Příkazy, Muzeum Cholina, Bouzov, 

koupaliště v Nové Vsi, přírodní koupaliště Náklo a zámek Náměšť na Hané. Sympatický 

hudební doprovod DVD. Ten se více než výrazně podepsal i na dalším DVD vydaném 

Mikroregionem Litovelsko: „Litovelsko – hanácké ráj. Vydejte se za příběhy“ – kde jsou 

zachyceny významné obce, jejich památky a tradice. Průvodní slovo má Pepin z Hané 

(jinak starosta obce Náklo ), hudbu složil Petr Utíkal, zpívají Lukáš Mikulka a Marek Ošťádal, 

doprovází skupina Stracené ráj z Mezic.  Jde vlastně o hymnu Mikroregionu Litovelsko 

„Mikroregionku“ (nápad starosty města Ing. Potužáka!) o délce 7 minut a která má 22 slok, 

přesně tolik, kolik obcí je v tomto svazku. Celému snímku právě hymna dává humorně-

romantickou podobu.       

 K 80. výročí házené v Litovli vydal TJ Tatran Litovel skládačku s uvedením historie 

klubu a jeho největších úspěchů, významných turnajů, odchovanců, jednotlivých  

družstev, sportovišť,  kontaktních údajů a řady zajímavých fotografií. K téže příležitosti 

napsali  autoři Milan Beňa, Karel  Zmund a Radovan Šimek  112stránkovou publikaci 80 let 

házené v Litovli (1934–2014), kterou v květnu 2014 v nákladu 205 kusů vydal Oddíl házené 

TJ Tatran Litovel.  Publikace ve formě paperbacku má 12 kapitol, z nichž 9 popisuje historii 

házené ve městě, následuje přehled umístění družstva mužů, turnaje házené, zachycení 

výrazných osobností oddílu házené Tatranu Litovel a vývoj a budování házenkářských hřišť 

v Litovli. Bohatá fotodokumentace, zajímavé vzpomínky bývalých hráčů a trenérů, 

zahraniční  pobyty a výsledky klíčových utkání. Výborná propagace tohoto sportu!  

 Za zmínku stojí i minipublikace „Litovelsko“ vydaná Sdružením cestovního ruchu – 

Střední Morava v Olomouci. Doporučuje a komentářem opatřuje památky: hrad Bouzov; 

historický areál Bouzov + sklářská minihuť; zámek Náměšť na Hané; památník obětem 2. 

světové války v Javoříčku; Hánácké národopisné muzeum Cholina, Muzeum Litovel; 

morový sloup, radnice s radniční věží, městské hradby, Svatojánský most v Litovli; 

Arboretum Bílá Lhota; CHKO Litovelské Pomoraví; Javoříčské jeskyně; Mladečské jeskyně a 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 261 

Pivovar Litovel. Dále informuje o výrobcích „Haná – regionální produkt“, dává tipy na 

výlety po Litovelsku a přibližuje TIC na našem náměstí.  

 Příspěvkem k zachování hanáčtiny je již čtvrtá knížka hanáckého ambasadora 

Petra Lindušky „Hanácká konverzace pro Pražáke, okolični a iny cezence anebo Vitéte na 

Hané“ s ilustracemi Jany Motlové, která měla svůj křest v Městské knihovně Litovel v rámci 

Měsíce knihy. Po titulech s lakonickými názvy Tož tak, Tož bať a No deť, které na nás 

každoročně metal litovelský knihkupec Linduška, přišla knížka poněkud jiného charakteru, i 

když si pně zachovala obvyklý autorův humor. Jde o soubor rad a návodů pro všechny, 

kteří se u nás na Hané nevyznají. Dovíme se, co si počít na nádraží, v hotelu, v informační 

službě, v hospodě, u lékaře, při dopravní nehodě nebo při ztrátě dokladů a peněženky. 

Protože je knížka určena především pro ty, kteří hanácky neumějí, za každým výkladem 

následuje slovníček, kde se zájemce doví, o čem to vlastně četl. Já se moc zasmál! 

       Pan Lubomír Šik, popularizátor litovelské historie, zpracoval pro vydání 

publikaci s názvem „Litovel ve 20. století“, která má dohromady 1 760 stránek a 546 

fotografií. Rozdělil ji do 3 svazků a charakterizuje ji takto: „Práce je uvedena prologem, 

který popisuje situaci ve městě před počátkem století. Jednotlivé díly jsou pak rozděleny 

na desetiletí, každé začíná úvodem a chronologickým přehledem událostí. Následující 

text se věnuje podrobně tématům jako je demografie, správa města, obchod a služby, 

průmysl, školství, zdravotnictví, kultura, sportovní a zájmové organizace. Je to vlastně 

shrnutí všeho, co autor zjistil z kronik, tisku, z dílčích publikací nebo jiných pramenů“. Město 

Litovel počítá s publikací jako dárkovým předmětem pro vyznamenané občany, oficiální 

návštěvy města a objedná si kolem 40 kusů, a dotisk bude i pro zájemce z řad litovelské 

laické i odborné veřejnosti.   

 V květnu spatřila světlo světa další básnická kniha Jarmily Cholinské „Bez obalu“. 

Typická poezie vyjadřující se k nedostatkům a problémům světa je doplněna o životopis 

autorky. Nechybí ani kresby Jany Motlové.  

 Na podzim 2012 proběhl v průběhu čištění koryta Nečízu stavebně historický 

průzkum a jeho výsledky byly prezentovány v přednášce pro veřejnost. Letos v červnu 

vyšla kniha „Vodní dílo Nečíz v Litovli“ autorek Mgr. Lucie Augustinkové a Ing. arch. Hany 

Paclové, PhD., které pojednává o historii a významu tohoto toku. První z autorek je 

historička architektury a soudní znalkyně se specializací na historickou architekturu, druhá 

je architektka a urbanistka, zabývající se problematikou rozvoje měst a jejich prostorovým 

uspořádáním. Vyučuje na Fakultě stavební Vysoké školy báňské v Ostravě. Obě tedy 

odbornice na slovo vzaté. V knížce podávají stručnou formou historii a stavební dějiny 

Nečízu, zaznamenávají zachované nápisy a značky, demonstrují historické plány a 

uveřejňují řadu historických fotografií a pohlednic.   Zajímavé je tvrzení, že z urbanistického 

hlediska nemá Nečíz v ČR obdoby, protože nikde není dochován tok, který by vedl 

středem města a přímo přes náměstí. A to byl dokonce v minulosti přímo otevřený do jeho 

prostoru! Křest knihy proběhl na akci MSL, o.s. 14. 6. 2014. 
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40. SPORTOVNÍ ORGANIZACE  

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN LITOVEL 

 Zastřešuje ve městě 13 sportovních odvětví, kterými jsou: házená, kopaná, volejbal, 

florbal, malá kopaná, šachy, kuželky, stolní tenis, tenis, lyžování, horolezectví, Asociace 

sportů pro všechny (ASPV) a Klub českých turistů (KČT). Předsedou je pan David Baroň, 

tajemníkem Mgr. Oldřich Štěpán.  TJ sdružuje celkem 724 sportovců, z toho 361 mládeže a 

363 dospělých. Vrcholným orgánem je valná hromada, činnost jednoty řídí rada 

předsedů, o chod organizace se stará tajemník a účetní.  

 Rozpočet TJ ve výši přibližně 3,2 milionu korun je tvořen příjmy z několika zdrojů – od 

města Litovel, Olomouckého kraje, Pivovaru Litovel, pronájmu nemovitostí a členských 

příspěvků. Chod oddílů je zabezpečován také sponzorskými smlouvami a příspěvky od 

rodičů a sportovců samotných. Největším vydáním za poslední léta byly finance na 

opravu povrchu venkovního hřiště házené a fotbalových šaten. Celkové náklady na hřiště 

byly 1 188 000 Kč a na šatny 2 257 537 Kč. Navíc sportovci odpracovali na akcích velký 

počet brigádnických hodin s cílem snížit celkové náklady. Další investiční akcí, která je 

momentálně ve fázi přípravy, je výstavba nové kuželny. Opět půjde o finanční spolupráci 

s městem Litovel a počítá se i s využitím dotačního titulu. 

ODDÍL KOPANÉ 

 Oddíl kopané TJ Tatran Litovel má 108 členů (39 dospělých a 69 členů mládeže). 

Předsedou oddílu je Ing. Alexandr Kučera, sekretářem Pavel Pěruška.  Družstvo „A“ – muži 

hrálo krajský přebor Olomouckého kraje a v sezoně 2013/2014 skončilo na 10. místě, 

trenérem je Ing. Petr Mrázek. Dorostenci v krajském přeboru Olomouckého kraje skončili 

na 14. místě, trenérem byl pan Vítězslav Pluskal; starší žáci v okresním přeboru 

Olomouckého kraje obsadili 1. místo a na něm jsou i v aktuálním průběhu další sezony, 

trenérem je pan Jan Gazdík; mladší žáci též v okresním přeboru kraje skončili na 3. místě a 

drží si jej i v současnosti, trenérem je pan Jiří Polanský. Turnajově se hraje „starší přípravka“, 

kterou v sezoně 2013/2014 trénovali Petr Dragoun a Martin Šilberský, v sezoně 2014/2015 

pak Radim Jurka. Oddílu, trenérům i výboru se postupně daří doplnit a vytvořit návaznost u 

mládežnických kategorií, která byla bývalým vedením podceněna a do jisté míry 

zanedbána. Bohužel, je to cesta velmi pomalá a pracná. 

Z materiálu pro valnou hromadu TJ Tatran, který zpracoval pan Jaromír Jindra.           

FLORBALOVÝ ODDÍL TATRANU LITOVEL 

 V květnu 2014 skončila florbalová sezóna 2013/2014 a litovelský oddíl v ní 

reprezentovala 4 družstva. Mladší žáci hráli OL ligu (liga Olomouckého kraje). Tato soutěž 

se nehrála průběžně, ale jako jednotlivé turnaje a mladší žáci se pravidelně umisťovali 

okolo 3. místa. Starší žáci hráli OL ligu a v nadstavbě o umístění skončili na 2. místě. 

Celkově v lize obsadili 9. místo ze 14 týmů, když z 19 zápasů 8 vyhráli a 11 prohráli.  Skóre 

bylo 71:137, zisk 24 bodů. Junioři hráli 3. ligu – divize VIIA. V devítičlenné tabulce vybojovali 

3. místo a podařilo se jim tak obhájit loňské a předloňské umístění. Z 24 zápasů 15 vyhráli, 

v 5 remizovali a 4 prohráli. Získali 50 bodů a skóre bylo 130:91. Muži FCB TJ hráli OL přebor – 
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divize A. Za celý ročník prohráli jen 3 utkání z 20, 2x remizovali a vyhráli soutěž. Získali 47 

bodů a skóre bylo 102:56. Vybojovali si postup do nejvyšší krajské soutěže (OL liga). 

 V září začala nová sezóna, ve které oddíl nasadil 3 družstva. Tentokrát se jedná o 

přípravku (OL liga), starší žáky (OL liga) a muže (OL liga). Je také patrné, že florbal v Litovli 

„táhne“. Členská základna se úspěšně rozrůstá hlavně v řadách mládeže a internetové 

stránky florbalového oddílu zaznamenávají vyšší návštěvnost. 

MALÁ KOPANÁ TJ TATRAN LITOVEL 

 Oddíl malé kopané FC Levotil byl i v roce 2014 součástí TJ Tatran Litovel a své 

domácí zápasy hrál na hřišti u ZŠ Vítězná. Ve vedení oddílu nastala změna, kdy po Radku 

Gelovi převzal funkci vedoucího Milan Jirsák. Počet hráčů zůstává stejný.  V sezóně 2013 – 

2014 se po úspěšném jaru nakonec umístil oddíl na 9. místě a nejvyšší soutěž udrželi i pro 

další rok. Po polovině letošní sezóny se nachází na pěkném 6. místě. Děkujeme panu 

Viktorovi Kohoutovi a Kamilu Jarmarovi za jejich nemalou finanční podporu pro oddíl. 

ODDÍL HÁZENÉ TJ TATRAN LITOVEL 

 „Jubilejní a úspěšný byl házenkářský rok 2014! Házenkáři Tatranu Litovel mají za 

sebou jeden z nejúspěšnějších roků své historie – vstup do extraligy.  Byl to také rok jubilejní 

– rok oslav 80 let od založení házené v Litovli, v rámci nichž proběhlo hned několik 

zajímavých akcí. 

 Jubilejní rok zahájily Staré gardy hned 4. ledna svým Novoročním turnajem, o nějž 

byl mimořádný zájem. Nakonec se jej zúčastnilo 8 družstev včetně celků z Polska a 

Slovenska. Turnaj trochu překvapivě vyhráli domácí veteráni. Muži se již od ledna 

připravovali na jarní část prvoligové soutěže v pozici lídra tabulky s dvoubodovým 

náskokem před Strakonicemi. V zimě absolvovali náročnou přípravu na trénincích i 

turnajích s cílem vedoucí pozici udržet. Kromě toho pod vedením Marka Šuby uspořádali 

1. února velmi úspěšný 1. házenkářský ples v sokolovně na Července.  

 Během zimní přípravy i jarních měsíců startovala také všechna mládežnická 

družstva na turnajích doma i jinde. Ačkoliv je u mládeže prosazováno neustálé zlepšování 

před výsledky v soutěžích, potěšila dobrá umístění družstev. Namátkou třeba vítězství starší 

miniházené na turnajích v Novém Jičíně, Velké Bystřici a Polance, 1. místo starších žáků na 

turnaji v Uherském Hradišti nebo výborné 2. místo mladší miniházené na velkém turnaji 

v Novém Veselí. Na největším středoevropském mládežnickém turnaji Prague Cup o 

Velikonocích reprezentovaly litovelskou házenou hned tři celky.  

 Vrcholem mládežnických akcí byl pod vedením Petra Habermanna opět květnový 

Litovel Mini Cup – třídenní turnaj, jehož se účastnilo na 250 dětí ve 2 kategoriích po 12 

týmech. Domácí celky všem udělaly skutečně radost, vždyť mladší miniházená svoji 

kategorii zaslouženě opanovala a starší miniházená skončila druhá!  

 Úspěšné tažení mužů bylo korunováno úspěchem a po 10 letech účasti se stali 

prvoligovým vítězem. To byl jednoznačně největší úspěch oddílu házené i kolektivních 

sportů v Litovli v celé historii. Během jara tým lákal na svá utkání čím dál více diváků. 

Předčasným finále soutěže bylo jistě domácí utkání se Strakonicemi, kde se hrála výborná 
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házená a diváci ve stoje aplaudovali oběma týmům za remízu 29:29. V závěru posledního 

domácího utkání s Bystřicí pod Hostýnem pak skandování diváků „Mistři! Mistři!“ skutečně 

vyvolávalo mrazení po celém těle.  

 Úspěchů dosáhli i jednotlivci. Litovelský dorostenec Matěj Nantl byl v únoru vybrán 

do celorepublikového výběru tzv. házenkářských nadějí ročníku narození 1998. Matěj 

Konšel byl pak za své aktuální výkony nominován na turnaj české reprezentace v Polsku. 

Tam nezklamal a zvučným soupeřům Polsku, Bělorusku a Rusku nasázel po 2 gólech. Stal se 

tak po Jaroslavu Zemánkovi druhým českým reprezentantem s kořeny v Litovli. Škoda jen, 

že jej v závěru sezóny postihlo vážné zranění ramene a reprezentační kariéru přibrzdilo. 

 Oslavy 80 let házené v Litovli byly naplánovány na červen, ale již v zimě se začala 

připravovat kniha k tomuto výročí. Autoři Milan Beňa, Karel Zmund a Radovan Šimek stáli 

před výzvou poprvé uceleně zmapovat dějiny tohoto odvětví sportu v Litovli. Po stovkách 

odpracovaných hodin, hledání v archivech, muzeu a především kronikách oddílu, ale 

také s osobním přispěním pamětníků, se dílo podařilo. Oslavy proběhly 7. června na 

Sokolovně za krásného počasí. Na programu byl Turnaj generací, setkání házenkářů všech 

generací, slavnostní křest nové knihy, výstava fotografií, bohaté občerstvení a večerní 

zábava. Kniha, jež obsahuje také na 80 fotografií je k dostání v litovelském infocentru, 

v muzeu a knihkupectví na náměstí. 

 Krátce před oslavami však proběhla ještě řada jednání, která byla úspěšná a klub 

se definitivně rozhodl postoupit do extraligy mužů, nejvyšší házenkářské soutěže u nás. 

Lepší dárek k 80. narozeninám házené v Litovli si nemůžeme představit! Pro novou sezónu 

2014/15  oddíl také obsadil soutěže ve všech mládežnických věkových kategoriích a 

celkově tak má 8 družstev a eviduje cca 160 členů.  

 Nově extraligový tým mužů zahájil i s novými posilami letní přípravu již v polovině 

prázdnin. V kádru se objevilo hned několik jmen. V aktivní kariéře se vrátil brankář M. 

Baránek, z hostování v Hranicích se vrátil M. Konšel, tým také posílil brankář P. Prauzek. 

Nejzářivějším jménem v sestavě se však stal pivot David Jiříček, olomoucký rodák, 4x 

nejlepší házenkář ČR a ikona české házené, který poslední roky strávil na angažmá ve 

Francii. Pozici hlavního trenéra přijal opět Lubomír Krejčíř. Házenkáři také po 11 letech 

vyhráli domácí turnaj O pohár města Litovle i turnaj ve slovenském Martinu.  

 Dalším vrcholem roku se stal start extraligy, a to hned v domácím utkání proti Dukle 

Praha, které také přenášela živě Česká televize, první podobná událost v Litovli. Jak je 

extraliga náročná soutěž pro nováčka dokazuje to, že náš celek na podzim uhrál „jen“ 5 

bodů za 2 výhry a jednu remízu. Když si uvědomíme, že házenkářská extraliga není plně 

profesionální soutěž a většina hráčů v našem i ostatních týmech chodí také do práce 

nebo studuje, tak dotáhnout kvalitu stávajících extraligových celků vyžaduje čas a je to 

opravdu náročné. Hráči musí skloubit rodinu, práci, k tomu 4 tréninky týdně a utkání o 

víkendu. Přesto tým v několika utkáních ukázal, že potenciál má.  Příznivci litovelské 

házené to vědí a také ví, že nejvíc pomohou, když naplní litovelskou sportovní halu 

k prasknutí. Co čtrnáct dní je skutečně v hale kolem  500 diváků, kteří tvoří báječnou 

atmosféru.  
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 Také starší i mladší dorostenci pod vedením zkušených trenérů Z. Čtvrtníčka a Z. 

Sléhy dělají oddílu radost výkony a umístěními na předních příčkách svých soutěží. Starší 

žáci se pak pod vedením trenéra Petra Filipa probojovali pro jarní část sezóny do Žákovské 

ligy, ve které startuje 25 nejlepších celků z celé země. Mládež je pro nás prioritou i 

extraligovou budoucností, což letos dokazuje zřízení funkce šéftrenéra mládeže i 5 trenérů, 

kteří absolvovali trenérský kurz. S mládeží souvisí i zkvalitňování zázemí hřiště na Sokolovně, 

kam se v uplynulé sezóně investovalo nebo ještě investuje cca 160 000 Kč. 

 Tolik tedy shrnutí bohatého, úspěšného a jubilejního házenkářského roku 2014 

v Litovli. Na závěr poděkování. V první řadě partnerům za finanční podporu v čele 

s městem Litovel, Olomouckým krajem, firmami Papcel, IES Recycling, Vymětal, s. r.o., 

Hopax, Pro-Sport a celou řadou dalších. Je třeba poděkovat také všem členům oddílu – 

hráčům, trenérům a dalším funkcionářům, ale i rodičům mladých hráčů, kteří si všichni za 

svou práci nejen v uplynulém roce poděkování skutečně zaslouží.  Vyjmenujme alespoň 

trenéry a další funkcionáře: David Číhal, Karel Zmund, Ladislav Sléha, Radovan Šimek, Petr 

Habermann, Lenka Filipová, Michal Baránek, Milan Beňa, Luboš Krejčíř, Květoslav Kuba, Jiří 

Macek, Vlastík Navrátil, Míra Daněk, Svaťa Kráčmar, Karel Robenek, Zdeněk Čtvrtníček, 

Zdeněk Sléha, Petr Filip, Petra Vašíčková, Jirka Klanica, Martin Zifčák, Svatka Rozsypalová, 

Pavel Štěpánek, Pavel Horváth, Alois Cileček, Aťa Mach, Honza Vedra, Veronika Číhalová, 

Martin Hlavinka a Pepa Kolář“.                                           

Článek Radovana Šimka v LN 2/2015, str. 16  - Sport. 

 Statistické údaje za rok 2014:  TJ Tatran Litovel, oddíl házené má 46 dospělých 

členů, 77 mládežníků, 20 zasloužilých členů, celkem tedy 143 členů. Nárůst nastal v počtu 

mladých házenkářů. Výbor oddílu pracoval ve složení: Ing. David Číhal – předseda, Ing. 

Karel Zmund – místopředseda, Ladislav Sléha – pokladník, Radovan Šimek – tajemník, Petr 

Habermann, Lenka Filipová a Michal Baránek – členové. Počet družstev: 8 + staré gardy. 

Trenéři – muži: Lubomír Krejčíř, Květoslav Kuba; muži B: David Číhal; starší dorost: Zdeněk 

Čtvrtníček, Svatopluk Kráčmar; mladší dorost: Zdeněk Sléha, Jan Sléha; starší žáci: Petr Filip, 

Petr Aleš; mladší žáci: Petra Vašíčková, David Krejčí; starší miniházená: Lenka Filipová, Jiří 

Klanica, Martin Zifčák; mladší miniházená: Svatava Rozsypalová, Josef Kolář, Štěpán 

Hudeček. 

ŠACHOVÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL 

 Soutěže družstev dospělých: V sezóně 2013/2014 měla TJ Tatran Litovel v soutěži 

dospělých 4 družstva: „A“ družstvo hrálo extraligu ČR, kapitánem byl ing. Michael Knajbl. 

Družstvo se umístilo na devátém místě, když získalo 10. bodů (3x zvítězilo – ERA Pošt. 

Spořitelna 4,5:3,5, Poruba 4,5:3,5 a Grygov 4,5:3,5), 1x remizovalo (Lysá nad Labem 4:4) a 

7x prohrálo (Turnov 3:5, 1. Novoborský ŠK 2:6, Labortech Ostrava 3,5:4,5, Frýdek-Místek 

1,5:6,5, Pardubice 1,5:6,5, Třinec 3,5:4,5 a Karviná 3,5:4,5). Za družstvo hráli následující hráči: 

GM Dariusz Swiercz, který získal 2 body ze 4 utkání; GM Marcin Tazbir 3 (6); GM Jan-

Krzysztof Duda 1 (2);  GM Honza Krejčí jun. 4,5 (11); GM Krzystof Bulski 1 (4);  Václav 

Svoboda 3 (9); FM Lukáš Kuchynka 2 (7); IM Lukacz Butkiewicz 2,5 (4);  IM Ladislav Stratil 0,5 

(1);  FM Lukáš Vlasák 5 (9); Vojtěch Straka 6 (11); GM Pavel Blatný 1 (3);  IM Pavel Zpěvák 

1,5 (7);  FM Vladimír Bělunek 1,5 (4); Jan Krejčí sen. 1,5 (5). 
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 „B“ družstvo hrálo 1. ligu a stanovený cíl udržet se v lize se bohužel nepodařilo splnit, 

a družstvo sestoupilo do 2. ligy. Kapitánem družstva byl Ing. Jan Krejčí. Družstvo skončilo na 

11. místě v soutěži se ziskem 9 bodů.  Družstvo 2x zvítězilo: (TJ Ostrava 5,5:2,5 a Chrudim 

4,5:3,5), 3x remizovalo (Zlín, Frýdek-Místek „B“ a Pivovar Dalešice) a 6x odešlo poraženo 

(Orlová 2,5:5,5, Kroměříž 3,5:4,5, Duras Brno 1,5:6,5, Lokomotiva Brno 3:5, Staré Město 2,5:5,5 

a Polabiny 1:7). Za družstvo hráli následující hráči: GM Jan Krejčí jun. 3 (4);  IM Kamil 

Stachowiak 2 (4); IM Lukacz Butkiewicz 5 (8); IM Jakub Zeberski 3 (4); FM Vladimír Bělunek 2 

(8); IM Zdeněk Beil 3,5 (10); Jiří Navrátil jun. 0 (4); Ladislav Vaněk 3,5 (9);  Jan Krejčí sen. 2 

(10); CM Pavel Strašil 3,5 (8); Petr Mohapl  4 (6); Antonín Neoral 4 (7); Jiří Navrátil sen. 0,5 

(1); Radek Pytolaj 0 (1); Karel Haderka 0 (2) a Michael Knajbl 0 (2). 

 „C“ družstvo hrálo krajskou soutěž, skupinu Sever a snažilo se postoupit do krajského 

přeboru. Bohužel tohoto cíle nedosáhlo a umístilo se až na 7. místě. Kapitánem družstva 

byl Ing. Karel Haderka, CSc. Družstvo získalo 18 bodů, 6x zvítězilo (Nové Losiny 5:3, 

Bohuňovice 5:3, Libina 5,5:2,5, Luká 5:3, Loštice 5:3, Velké Losiny „C“ 5,5:2,5) a 5x bylo 

poraženo (Jeseník 3,5:4,5, Zábřeh „B“ 2,5:5,5, Česká Ves 3:5, Zlaté Hory 1:7 a Šternberk „B“ 

2:6). Družstvo hrálo v sestavě:  Ing. Jan Krejčí 6 (8);  Ing. Petr Pavlík 4,5 (10);  Jan Homola 4 

(10); Ing. Karel Haderka 5 (10); Radek Pytolaj 7 (9); Ing. Michael Knajbl 6 (8); Michal 

Freiberk  7 (9); Tomáš Míka 1 (6); Josef Klapka 0 (2);  Jiří Homola 1,5 (10); Martin Hampl 0 (5) 

a Vít Prázdný 1 (1). 

„D“ družstvo nijak neoslnilo, přesto získalo důležité zkušenosti. Družstvo hrálo v 

sestavě: Vít Prázdný 2 (8); Martin Hampl 1,5 (8); Mirko Spurnik ml. 1,5 (9); Mirko Spurnik sen. 

4 (9); Vojtěch Štaffa 1 (9) a David Šmíd 0 (2).  

  Mistrovské soutěže jednotlivců: Na Mistrovství České republiky mužů v Ostravě hrálo 

87 hráčů, mezi nimiž TJ Tatran Litovel reprezentoval GM Honza Krejčí, který obsadil 10. 

místo se ziskem 6 bodů, 29. místo GM Pavel Blatný 5 bodů a 62. místo FM Vladimír Bělunek 

4 body.  

  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. Dospělí se 

zúčastnili i řady mezinárodních turnajů, např. Honza Krejčí se účastnil turnaje v rakouském 

Aschachu, kde obsadil 4. místo, rovněž hrál 1. ligu za německý Schoneck. Společně s GM 

Blatným hráli rakouskou bundesligu za ZK Zwelle.  Za své šachové výsledky byl GM Honza 

Krejčí zařazen do širší mužské reprezentace na šachovou olympiádu v Norsku, rovněž 

reprezentoval ČR na 2. šachovnici na MITROPA CUP na Slovensku, kde získal 5,5 bodu z 9 

utkání a reprezentoval ČR na Akademickém mistrovství světa vysokoškoláků v Polsku, kde 

se ziskem 5 bodů umístil na 14. místě.  

                     V roce 2014 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, CSc., Josef Klapka, Ing. Zdeněk 

Beil. V oddílu bylo zaregistrováno 40 členů.                                                               

Zprávu vypracoval Ing. Jan Krejčí, organizační pracovník oddílu                     
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HANÁCKÝ PÉTANQUE KLUB – HAPEK LITOVEL 

 V uplynulém roce 2014 se zástupci klubu zúčastnili takřka všech významných turnajů 

pořádaných v ČR. A jeden významný turnaj zařazený do kategorie PRESTIGE také klub 

organizoval. Díky velmi kladnému hodnocení turnaje jak účastníky, tak i představiteli 

Sportovně technické komise, byl Hanácký Master Cup – MIX zařazen do termínové listiny 

roku 2015 opět v kategorii PRESTIGE. Tím se po krátké odmlce, kdy byl  založen  nový klub, 

opět do Litovle vrátil pétanque na nejvyšší úrovni, což dokazuje nejenom účast hráčů až 

z Dánska, ale i pověření klubu HAPEK pořádat v roce 2015 Mistrovství České republiky 

55plus.  

  Hráči klubu v uplynulém roce dosáhli skvělých úspěchů nejen po organizační, ale i 

po herní stránce. To dokládá umístění v celorepublikovém žebříčku: Pavel Bureš st. na  33. 

místě a Jana Burešová na  40. místě. Na MČR žen se Jana Burešová umístila na 3. místě a 

Pavel Bureš st. na MČR 1x1 obsadil velmi ceněné 7. místo.  

 Taktéž pořádání týdenního kempu pro juniory je již tradičně velmi kladně 

hodnoceno a junioři si jej nemohou vynachválit.  Za tím účelem absolvoval Pavel Bureš st. i 

školení trenérů a je považován i za jednoho z nejlepších rozhodčích v ČR. S tím souvisí i 

vedení juniorské pétanque ligy, které se klub zhostil a léta ji provozuje pod vedením Miloše 

Poláka. Další naší aktivní prací spojenou s pétanque je pomoc při organizaci menších 

turnajů např. pro obce, včetně sportovních her Olomouckého kraje.  

Ač byl rok 2014 velmi vydařený, chtěli by členové klubu v roce 2015 posunout pomyslnou 

laťku ještě o něco výše.                                             

Za Hanácký pétanque klub  HAPEK  Pavel Bureš, prezident klubu.  

ODDÍL KUŽELEK TJ TATRAN LITOVEL 

 Oddíl kuželek má ke dni 31. 12. 2014 36 členů, z toho je 29 mužů, 1 žena a 6 

dorostenců. Činnost oddílu byla zaměřena na mistrovská utkání, na turnaje oddílu a na 

turnaje jiných oddílů. Kuželna byla k dispozici veřejnosti a rovněž byla navštěvována 

mládeží z Litovelských škol a Domu dětí a mládeže. 

 V sezóně 2013/2014 byla v soutěži celkem čtyři družstva: Družstvo A hrálo 3. 

kuželkářskou ligu na pronajaté kuželně v Přemyslovicích a skončilo na 10. místě. Družstvo B 

tradiční účastník přeboru Olomouckého kraje soutěž ukončilo na 11. místě. Družstvo C 

v okresním přeboru sezónu zakončilo na 7. místě.  Družstvo dorostenců, účastník 

severomoravské regionální soutěže, skončilo na 3. místě. 

 V měsíci lednu se konaly okresní přebory jednotlivců všech kategorií. Přeborů se 

zúčastnili hráči oddílu s těmito výsledky: Muži (kuželna Sokola Přemyslovice) – 6. Axmann 

Kamil 547 kolků; 8. Talášek Miroslav 537; 20. Mokoš Jakub 466 kolků;  senioři (kuželna Sokol 

Přemyslovice) – 6. Čamek Jiří 526 kolků; 12. Baleka František 504; 20. Fiala Jiří 479; 

dorostenci (kuželna Pozemstav Prostějov) – 1. Jindra Petr 484 kolků; 5. Hampl Martin 440 

kolků. 
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 Do krajského přeboru postoupili a umístili se v kategorii mužů 19. Axmann Kamil 519 

kolků; 21. Talášek Miroslav 493; v kategorii seniorů 11. Baleka František 531; v kategorii 

dorostenců 8. Jindra Petr 500 kolků. Do semifinále mistrovství republiky postoupil Baleka 

František, který zajíždí až do dalekého Vrchlabí, kde končí na 32. místě výkonem 505 

poražených kuželek. 

 Po ukončení mistrovských utkání a po odehrání přeborů jednotlivců začíná příprava 

na novou sezónu účastmi na turnajích, které pořádají sousedské oddíly. V tomto ročníku to 

nevedlo k žádným velkým úspěchům.  V únoru v době jarních prázdnin byl uspořádán 

nábor mládeže z litovelských základních škol. Za jeho uspořádání i zlomoc dorostencům je 

třeba poděkovat trenérům mládeže pánům Jaroslavu Čamkovi a Antonínu Horkému. 

 V květnu byla kuželna otevřena pro širokou veřejnost v rámci pořádání koulení o 

ceny, soutěž zvaná LETECKÁ. Tohoto turnaje se zúčastnilo bezmála 40 občanů nejen 

z Litovle. V kategorii mužů vyhrál pan Marek Štěpánek výkonem 60 poražených kuželek, 

v kategorii ženy zvítězila Baleková Michaela výkonem 52 kolků a mezi dětmi do 12 let 

zvítězila Kostelníková Jana výkonem 47 kolků. 

 Ve dnech 20. – 22. června navštívili Litovel přátelé kuželkáři z Drážďan-Radebeulu. 

V pátek ve večerních hodinách bylo setkání na kuželně. V rámci návštěvy bylo další den 

odehráno přátelské utkání na kuželně HKK Olomouc, které se hrálo na 120 hodů. Utkání 

skončilo v poměru Litovel 3 260 : Radebeul 3 140 poražených kuželek. Po utkání navštívili 

hosté muzeum historických vozidel a telefonů a letecké muzeum. 

  Poslední kuželkářskou akcí roku 2014 bylo konání přeboru jednoty, kterého se 

zúčastnilo celkem 18 hráčů. Hrálo se na 120 hodů.  V kategorii muži zvítězil Jakub Mokoš 

(530 kolků), na dalších místech skončili Kamil Axman (529) a Stanislav Brosinger (527);  mezi 

seniory bylo pořadí Jiří Čamek (533), Miroslav Talášek (532) a Jiří Fiala (517); z juniorů byl 

nejlepší David Čulík s výkonem 537 kolků.  

   Na údržbě kuželny a při zajišťování služeb při akcích pro veřejnost bylo 

odpracováno v průběhu roku 336 hodin.  V červnu oslavil kulaté jubileum 50 let pan Jiří 

Čamek. 

TJ SOKOL LITOVEL 

 Od 1. 1. 2014 došlo z důvodu legislativních změn k transformaci Sokola 

z občanského sdružení na spolek. Členové výboru 2014 – 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. 

 TJ Sokol nabízela možnost cvičení v 10 oddílech: ženy I. – cvičitelka Vlasta 

Machalová; ženy II. – cvičitelka Marie Smékalová; zdravotní cvičení pro seniorky – 

cvičitelka Anna Gruntová; jóga – cvičitelé manželé Markovi; Věrná garda – cvičitel 

Bohuslav Konečný; mažoretky – cvičitelé Bc. Hana Popelková a Mgr. Martina Popelková 

Faltusová; tenis – cvičitelé Jaroslav Dohnálek, Lukáš Dohnálek, Ing. Marek Bednář, Ivana 
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Kohoutková; kondiční kulturistika – cvičitel David Dvořák; badminton – Jiří Hofr; pilates – 

cvičitelka Miroslava Vojáčková (od září 2014). 

 Počty členů: celkem 220, z toho: všestrannost (ženy I, ženy II, zdravotní cvičení pro 

seniorky) 45; jóga 30; mažoretky 51; Věrná garda 8; kondiční kulturistika 15; tenis 15; 

divadelní odbor 30; pilates 18; badminton 8 členů. 

 Příspěvky od města Litovel: 160 000 Kč na pravidelnou činnost.  Po prodeji sokolovny 

městu Litovel je se spoluprací s městem spokojenost. Město dodržuje všechna ujednání, 

která byla v prodejní smlouvě společně zakotvena.   

 TJ 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.  

V pravidelném kontaktu je TJ Sokol s Městským klubem Litovel, se kterým spolupracuje při 

organizaci některých kulturních akcích, zvláště při organizaci ochotnických divadel. 

 Ochotnický soubor Sokola Litovel v roce 2014: Hlavním počinem roku bylo 

reprízování autorské hry s vlastní živou hudbou Michala  Schmalze „CO VÁM KDO DÁ?" 

v režii Pavla Soldána. K autenticitě hry velmi přispělo netradiční uspořádání minimalistické 

scény, kde diváci obklopují herce ze tří stran a jsou sami doslova součástí scény. 

Další novinku, doposud v  souboru nevyzkoušenou, byly čtené monology všech postav. 

Tím, že každá postava hrála, zpívala a navíc i četla, byla hra pro aktéry velmi náročná. 

Další zvláštností se stala takzvaná demoverze představení – tedy zkrácená verze složená 

jen z písní a některých monologů, která byla uvedena na Večeru autorského čtení v 

Mohelnici. Sokolský soubor vystupoval v Lošticích, Městečku Trnávce, ale i v Českých 

Budějovicích nebo v Bechyni. 3. 10. bylo odehráno „Co Vám kdo dá?" v rámci 

Mezinárodního dne seniorů pro Seniorklub v Litovli.  

 Mažoretky – úspěchy 2014: Podhostýnský pohár Bystřice pod Hostýnem (8. 3.) – 7. 

místo kadet Linetbells Girls;  1. místo junior Linetbells Miss; 6. místo junior profi Linetbells 

Ladies; 4. místo miniformace POM kadet Linetbells  Girls; 6. místo miniformace POM senior 

Linetbells. Stars Cup Ostrava (22. 3.) – 4. místo junior Linetbells Ladies; 3. místo senior 

Linetbells Miss.  O Litovelský pohárek (5. 4.) – 3. místo kadet Linetbells Girls; 1. místo junior 

profi Linetbells Ladies; 2. místo senior profi Linetbells Miss; 3. místo miniformace Pom 

Linetbells Girls; 1. místo miniformace Pom Linetbells. MAC Region Brušperk (3. 5.) – 5. místo 

kadet Linetbells Girls + postup na Mistrovství Moravy (MM); 3. místo junior Linetbells Ladies  

+ postup na MM; 2. místo senior Linetbells Miss + postup na MM; 2. místo kadet 

miniformace POM + postup na MM; 3. místo senior miniformace POM + postup na MM; 6. 

místo sólo kadet B. Zlámalová +postup na MM;  5. místo sólo senior N. Elgnerová + postup 

na MM; 4. místo duo kadet B. Zlamalová a S. Fritcherová; 3. místo duo senior Baton 

N.Elgnerová a I.Rosmanová + postup na MM Vyškov (24. 5.); 3. místo duo senior Pompom 

N. Elgnerová a I. Rosmanová + postup na MM Vyškov (24. 5.); IMC finále - 2. místo sólo 

junior N. Elgnerová; MAC MM Vyškov (24. 5.) - 7. místo kadetky + postup na MČR; 8. místo 

juniorky + postup na MČR; 6. místo seniorky + postup na MČR; 5. místo miniformace POM 

kadet + postup na MČR; 5. místo miniformace POM senior + postup na MČR; 7. místo duo 

baton senior N. Elgnerová a I. Rosmanová + postup na  MČR; 5. místo duo pom senior N. 
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Elgnerová a I. Rosmanová + postup na MČR; MAC MČR Jaroměř – 30. 5. – 1. 6. 2014 – 9. 

místo kadetky 7. místo juniorky;  10. místo seniorky; 6. místo miniformace pom kadet; 8. 

místo miniformace pom senior; 12. místo duo senior bat N. Elgnerová a I. Rosmanová; 13. 

místo duo senior pom N. Elgnerová a I. Rosmanová. 

 19. 4. 2014 se členové oddílu kulturistiky Jiří Kaller a Jan Bulák, doplněni o dva 

nečleny, zúčastnili soutěže v kulturistice „Silácká Litovel“ a v konkurenci dvanácti 

čtyřčlenných družstev obsadili 9. místo; 8. 6. uspořádal oddíl mažoretek při příležitosti 10. 

výročí jejich činnosti v Litovli městskou oslavu na sokolovně;  29. 10. 2014 na návrh výboru 

litovelského sokola obdržela dlouholetá náčelnice a cvičitelka TJ Vlasta Machalová 

ocenění Města Litovel za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy. 

 Od září 2014 ženy nacvičují sletovou skladbu „Pro radost“, se kterou se představí na 

Sokolských slavnostech – Brno 2015. Cvičitelkami jsou Vlasta Machalová a Eva Prucková. 

 TJ uspořádala v roce 2014 dva tenisové turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách.  Turnajů 

se zúčastnilo 30 hráčů z různých sokolských jednot, i hráči TJ Litovel. Dvouhru vyhrál 

Jaroslav Svoboda z TJ Sokol Červenka a čtyřhru Jaromír a Lukáš Dohnálkovi z TJ Litovel. 

 ODDÍL TENISU TJ TATRAN LITOVEL 

 V roce 2014 zůstala zachována členská základna v dospělých hráčích – 20 

registrovaných hráčů, u dětí do 15 let byl nárůst o 5 na 21 dětí. Cílem oddílu je organizovat 

hrání tenisu prozatím na úrovni rekreačního hraní, organizace údržby a přístupů na hřiště. V 

roce 2014 bylo hlavním úspěchem zorganizování rozšíření pravidelných tréninků mládeže 

pod vedením zkušených trenérů Terezy Růžičkové a Ondřeje Greguše. Na závěr roku byl 

zorganizován dětský turnaj, kterého se všechny děti zúčastnily, v průběhu prázdnin pak i 

tenisového soustředění na příměstském táboře na Sv. Kopečku u Olomouce. Z dalších 

trenérů je třeba vyzvednout práci Marka Bednáře, Petra Soldána a Ivy Kohoutkové. Na 

konci srpna proběhl tradiční turnaj dvouher a čtyřher mužů. Ve dvouhrách zvítězil Jaroslav 

Svoboda a ve čtyřhrách dvojice Šoustal + Pavelka. 

 Dlouholetým problémem je nedostatečný počet hřišť pro hraní tenisu. Oddíl 

disponuje pouze jedním hřištěm v areálu Zdraví na Komárově. Další hřiště jsou pronajímána 

od oddílu volejbalu na sokolovně. Tato kapacita je nevyhovující jak pro trénování, tak pro 

případné pořádání turnajů. Do budoucna se připravuje rozšíření kapacity hřišť 

vybudováním 3 kurtů v areálu Zdraví. Projektová dokumentace je připravena, schází 

pouze finance.                                                                                    

Zprávu zpracoval Tomáš Bartoň, předseda oddílu. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ TATRAN LITOVEL 

 Oddíl KČT Litovel měl v roce 2014 členskou základnu 22 členů. Z toho 11 členů 

dospělých, 5 seniorů a 6 juniorů do 26 let. Výkonný výbor odboru pracoval ve složení: 

předseda – Ing. Šišma Zdeněk; členové výboru: Ing. Lakomý Miroslav, Kaštilová Ludmila, 

Hrachovinová Iveta a Šišmová Ivana. Výbor se scházel 1x měsíčně za účelem přípravy 

vycházek a vedení agendy odboru. 
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 V roce 2014 odbor pořádal 9 jednodenních vycházek. Tradiční zahájení roku bylo 1. 

1. 2014 výstupem na Pardusku (účast 18); 15. 2. zimní vycházka Litovel Sobáčov a zpět; 22. 

3. zahájení jarní turistické činnosti vycházkou z Litovle přes Střeň do Litovle (účast 16). Dne 

12. 4. pořádáno s městem Litovel „Zahájení turistické sezóny v Litovli“ (krajská akce) 330 

účastníků; 19. 4. vycházka Kaple – Kosíř – Slatinice (účast 15); 8. 5. Mohelnice - Mírov a 

okruh okolím hradu (účast 22). Dne 31. 5. se členové odboru zúčastnili pochodu Putování 

za loštickým tvarůžkem; 7. 6. pořádal odbor turistický pochod Toulky Litovelským 

Pomoravím společně s rodičovským sdružením při ZŠ Jungmannova ulice, při celkové 

účasti 554 pěších turistů, cykloturistů a organizátorů; 21. 6. vycházka po Loštickém okruhu 

(účast 9). V srpnu a září byla provedena obnova značení z Mladče přes Litovel k mostu 

přes Bahenku, Bouzov – Kladky, Bouzov – Kadeřín; 13. 9. výlet z Horní Lipové na lesní bar do 

Lipové Lázní; 11. 10. vycházka Moravičany – Nové Mlýny – Litovel a 15. 11. zakončení 

turistické sezóny v Sobáčově. Při značkařské činnosti členové KČT obnovili značení v délce 

28 km, provedli údržbu 5 rozcestníků a 1 rámu s TVM v okolí Mladče a Bouzova.  

 Členové oddílu KČT TJ Tatran Litovel se dále účastnili i akcí dalšího oddílu TJ Uničov 

odboru Haná. Byly to zájezdy do Beskyd, na celostátní sraz turistů v Bělé pod Radbuzou, 

týdenní zájezd do Vysokých a Nízkých Tater a Slovenského ráje a týdenní zájezd do 

Švýcarských Alp s vysokohorskými tůrami.                                        

Zprávu zpracoval Ing. Zdeněk Šišma, předseda  oddílu. 

HOROLEZECKÝODDÍL TJ TATRAN LITOVEL  

 Hlavní náplní horolezeckého oddílu Tatran Litovel jsou lezecké aktivity ať již na 

cvičných stěnách, skalkách, vícedélkových stěnách či horách. Společné aktivity oddílu 

jsou především směřovány k teoretické i praktické přípravě jednotlivých členů pro tuto 

činnost. Členové oddílu se neúčastní žádných soutěží. Stav oddílu: počet členů s platnou 

ČHS 17 + 2. 

 V roce 2014 se konaly pravidelné lezecké tréninky:  Boulderingová stěna 

Náklo/flashwall Olomouc 2 – 3x týdně v zimě;  Litovelská stěna /skalky 2 – 3x týdně v létě. 

Výroční schůze se konala 22. 3. za účasti na zahájení 22, celkem pak cca 40 lidí.  Oddílové 

skalpy – Peťa Vána, 28. – 31. 3., účast 11 osob, Rakousko/Švýcarsko.  

 Zahájení sezóny 19. 4. 2014 teoretická část – Orlovna Náklo (10 osob); 25. - 27. 4. 

praktická část Rabštejn (cca 10osob);  Zdravověda 17. 5. – Orlovna Náklo (účast 10 osob), 

lektor Radim Křivák; Bike trip  31. 5. dvoudenní cyklovýlet (účast 12 osob); Poslední slaněni 

24. – 26. říjen – ukončení sezóny (účast cca 12 osob). 

LYŽAŘSKÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL 

 Předsedkyní oddílu je paní Jitka Rampasová a počet členů výboru oddílu je 5 

(předsedkyně + 4 členové); počet členů oddílu celkem:  67 (dospělí 49, mládež 18).  

 Sportovní činnost na závodech dětí a mládeže - děti závodily ve 2 kategoriích – 

přípravka (ročník 2004 – 06) a Myšáci (2007 a mladší). V této sezóně závodily ve třech 

pohárech a v Ceně skřítka Ostružníka. Celou zimní sezónu ovlivnil nedostatek sněhu a 
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počet závodů i tréninků byl značně zredukovaný. Trenéry byli Josef Papula, Marek Novák 

a Lenka Zlámalíková. 

 Jesenický pohár: V tomto poháru se odjely pouze 2 závody, a tudíž nemohly být 

vyhlášeny celkové výsledky (je potřeba odjet min. 3 závody). Jelo se na Annabergu 

v Andělské Hoře, kde chlapci dojeli všichni ve druhé desítce a v Petříkově, kde v přípravce 

vyhrál Novák Matyáš a v Myšácích obsadil 3. místo Tobiáš Novák, ostatní dojeli do 13. 

místa. 

 MADEJA CUP:  Madeja Cupu, který je nejvyšší soutěží pro přípravku a předžáky 

v Olomouckém kraji, se zúčastnili Novák Matyáš, Kročák Jiří, Papula Jan a Kaděrka Alfréd. 

Odjeli celkem 4 závody: 2x Annaberg a 2x Kouty.  V celkovém pořadí byl 26. Kročák, 28. 

Novák, 30. Kaděrka a 43. Papula (celkem klasifikováno 62 závodníků). V pořadí oddílů 

skončili na 24. místě. Celkem se soutěže zúčastnilo 38 oddílů.  V rámci Madeja Cupu se jel i 

přebor Olomouckého kraje. Přeborníkem se stal Jirka Kročák, druhé místo obsadil Alfréd 

Kaděrka a na čtvrtém místě se umístil Jan Papula, což je skvělý úspěch mladých 

závodníků. 

 Pohár Orlických hor: V tomto poháru závodil pouze Alfréd Kaděrka, který odjel 4 

závody – Červená Voda, Čenkovice, Dolní Morava a Říčky. Obsadil 6., 2 x 7. a 19. místo. 

V celkové klasifikaci se umístil na velmi pěkném 7. místě ze 75 závodníků a jen setinky mu 

chyběly k ještě lepšímu výsledku. 

 Cena skřítka Ostružníka:  Z důvodu špatných sněhových podmínek v Ostružné se jel 

závod v Petříkově. Z oddílu TJ Tatran se jej zúčastnilo 9 borců. Ve svých kategoriích byla na 

prvním místě Karolína Vacková, Matyáš Novák a mezi ženami Sylva Kaděrková, 3. místo 

získali Tobiáš Novák, Kročák Jiří a mezi muži Robert Kaděrka. Dospělí: Sylva Kaděrková a 

Robert Kaděrka jeli 2 závody v rámci Českého poháru Masters. Sylva oba závody vyhrála 

a Robert byl na druhém a třetím místě. Petříkovský Mázík + Old boys: z důvodu špatných 

sněhových podmínek se tyto závody nekonaly, také nebylo možno uspořádat ani tradiční 

karneval na sněhu. 

 Jiné akce + pořadatelství: Dne 24. 5. uspořádal lyžařský oddíl 8. ročník závodů na 

kolečkových bruslích; 23. 11. se uskutečnil 4. ročník Lyžařského běhu Litovelským 

Pomoravím, který se běžel v okolí Červenky. V rámci tzv. suché přípravy absolvovala celá 

tréninková skupina 2x „Atletické testy mladých lyžařů Olomouckého kraje“, které se konaly 

na stadionu AK v Olomouci, a porovnala si svoji výkonnost s ostatními.     

  Zprávu zpracovala Lenka Zlámalíková, členka výboru 

TJ VODNÍ SPORTY LITOVEL 

 TJ Vodní sporty patří k nejúspěšnějším sportovním oddílům ve městě a již řadu let 

vychovává závodníky, kteří patří mezi špičku doma i v zahraničí. Litovelská líheň úspěšných 

kanoistů a kajakářů měla v roce 2014 mimořádně povedenou sezónu. TJ zahrnuje do své 

široké činnosti dětskou vodáckou školku, tradičně úspěšný oddíl slalomu a sjezdu na 

divoké vodě a oddíl rychlostní kanoistiky, který svými výsledky začíná bodovat i 

v olympijských disciplínách na klidné vodě.   
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 Výbor TJ pracoval v roce 2014 ve složení: Kutý Tomáš – předseda;  Keno Dimov -  

místopředseda;  Ing. Čamek Petr – jednatel;  Daševský Karel, Stratil Michal, Bukna Lukáš, 

Blažek Martin – členové.  

  K významným akcím roku patří uspořádání 13. ročníku MTB maratonku Trek Bobr 

Bike a jubilejní 20. ročník BOBR Cupu. Obě akce probíhají v prostorách kempu TJ VS a na 

přilehlých pozemcích. Více o nich v kapitole Slavnosti. 

 Bývalo zvykem zahajovat přípravu zimním běžkařským soustředěním. Rok 2014 však 

překvapil nedostatkem sněhu, a tak se po letech zahajovalo pouze kondiční přípravou 

v Litovli v tělocvičně ZŠ Jungmannova, bazénu ZŠ Vítězná a posilovně na loděnici. 

 Čtyři členové TJ VS, reprezentanti ČR Michal Šmoldas, Karel Šotola, Martin Papula a 

Eliška Čapáková, odjeli v únoru na 14denní kondiční soustředění s reprezentací ČR do 

Španělska, do střediska Empuriabrava. Tady se po tři týdny věnovali hlavně najíždění 

objemů na vodě v teplém středomořském prostředí.  Oddílové soustředění v teplých 

krajinách se tedy nekonalo. Po návratu z teplých krajin začíná od poloviny března již 

klasický kolotoč veřejných přípravných závodů v Postřelmově a v Brně.  Vlivem špatné 

zimy a nedostatku sněhu na horách došlo k tomu, že ani v  českých řekách nebylo vody. 

Tradiční tréninky v Hanušovicích musely být přesunuty níže po proudu řeky Moravy do 

Postřelmova. Stejný osud čekal i na tratích Českých pohárů, kdy tréninky na Kamenici i 

Čeňkově Pile byly přesunuty na klidnou vodu (Kamenice na mělčinatý usek Jizery a 

závody ze Šumavy se přesunuly do Postřelmova). Zbylé tradiční tratě českých pohárů - 

Lipno, České Budějovice, Veltrusy zůstaly zachovány a ani řeka Vltava nedostatkem vody 

netrpěla. Mistrovství ČR dorostu v dlouhém sjezdu se konalo v Českém Krumlově, ve sprintu 

na Křivoklátě, žákovské přebory: ve sprintu na slalomové trati na Paraplíčku (Jizera), 

v dlouhém sjezdu v Brandýse nad Labem. 

  Mistrovství Evropy  juniorů ve sjezdu  se konalo v Bosně v Banja Luce a mělo být 

vyvrcholením sezony. Síto kvalifikace pro reprezentaci ČR bylo neúprosné, když v každé 

kategorii mohli postoupit pouze čtyři nejlepší. Rozhodovalo se v šesti kvalifikačních 

závodech a součet bodů určil konečnou podobu reprezentačního družstva.   Z  oddílu si 

juniorskou reprezentaci vyjeli:  Michal Šmoldas - C1 m a Karel Šotola -  C1 m a v závodě se 

skutečně neztratili. Karel Šotola obsadil ve sjezdu klasik i ve sprintu 17. místo, Michal 

Šmoldas se umístil ve sjezdu klasik na krásném 5. místě a ve sprintu na divoké vodě se stal 

mistrem Evropy! Úspěšné vystoupení podtrhli ještě Šmoldas a Šotola 3. místem v závodě 

hlídek.   

  Michal Šmoldas a Eliška Čapáková TJ VS  reprezentovali i na světových pohárech. 

Podzimní část sezony byla zaslíbena zejména říčním maratonům, a to: Krumlovský 

vodácký maraton, Adige (Itálie) a Ardeche (Francie). V roce 2014 přivezli litovelští vodáci 

z MČR celkem 17 medailí a z mistrovství Evropy juniorů přivezli Šmoldas, Šotola (oba Litovel) 

a Kristek (Valašské Meziříčí) bronzovou medaili ze závodu družstev.  

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 274 

 Oddíl rychlostní kanoistiky je zaměřen na olympijské disciplíny na klidné vodě, např. 

K 1 a K2 (kajak, deblkajak, muži, ženy) na tratích o délce 200, 500 a 1 000 metrů a 

doplňkově na 5 km a v maratonech. Oddíl se snaží navázat na silnou generaci kanoistů ze 

70. let minulého století.  Základ oddílu tvoří členové Sportovního střediska mládeže ČR 

Ludvík Smrček ml. a „univerzálky“ sestry  Dimovovovy – Viktorie a Barbora, doplněné o 

další perspektivní závodníky z řad benjamínků. 

  Hlavním měřítkem úspěchu tu jsou závody Českého poháru a  Mistrovství ČR. 

Z něho byly přivezeny 3 medaile. Ludvík Smrček se zúčastnil závodu Olympijských nadějí 

v Piešťanech, kde skončil na 9. místě v závodě na 200 metrů v nabité světové konkurenci 

kajakářů U 17.  

 Dobrým příslibem pro budoucí úspěšné výsledky TJ VS je kategorie žaček. Svým 

agilním přístupem zde sympaticky působí právě sestry Dimovovy doplněné o Michaelu 

Vaňkovou. Na mistrovství ČR žactva tak patřily jejich zásluhou stupně vítězů výhradně 

litovelským kajakářkám, které ve sprintu družstev porazily ostatní týmy rozdílem třídy. 

Barbora Dimovová navíc v žákovské kategorii neprohrála v této sezoně jediný závod a 

s přehledem tak vyhrála Český pohár žactva.  

    V sezoně 2014 se na různých výkonnostních úrovních připravovalo cca 40 členů 

ve věkových kategoriích dětí a mládeže a cca 15 dospělých. Na jejich přípravě se 

podíleli: Kutý T., Daševský K., Stratil M., Čamek P., Dimov K., Bukna L., a spousta dalších 

pomocníků – řidičů, bez kterých by to nešlo.  

Zprávu zpracoval Tomáš Kutý, předseda TJ VS Litovel a byla doplněna o údaje z článku v čísle 12 Litovelských novin 

z prosince 2014, strana 17 - Sport, pod článkem je podepsán autor: Geronimo   

ODBÍJENÁ 

 Předsedou oddílu je pan Tomáš Remeš, počet aktivních a registrovaných členů 105 

(50 dospělých / 55 mládež). Ženy v krajském přeboru skončily v sezoně na 2. místě, 

trenérkou byla Dana Baránková. Muži ve 2. národní lize obsadili 7. místo, trenérem byl pan 

Tomáš Remeš. Juniorky v krajském přeboru dosáhly na 5. místo, kadetky ve stejné soutěži 

na 2. místo, trenérem byl pan Marcel Železný. Mladší žačky v Českém poháru skončily na 

2. místě, trenéry byli pan Miloslav Ščučka a Hana Štěpánková. Přípravku trénovaly Antonie 

Vrbová a Kateřina Baránková. 

 Kromě úspěšných sportovních družstev, které se zúčastňují mistrovských utkání je v 

oddíle zastoupena i družstvo „amatérů“, jenž je složeno z bývalých aktivních hráčů 

volejbalu a sportovců jiných odvětví. Nad rámec organizovaných soutěží oddíl odbíjené 

zorganizoval 4 otevřené turnaje, kterých se zúčastnilo na 600 volejbalistů i z řad jiných 

oddílů TJ Tatran Litovel.                              

Zprávu zpracoval Tomáš Remeš, předseda oddílu. 
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41. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ  

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ – ZKO LITOVEL   

 Věnuje se výcviku psů, opět pravidelně každou neděli od 8.30 hod. stopování a od 

9-13.00 hod. poslušnost, revír a obrana na cvičišti na Komárově. Někteří členové docházeli 

a zdokonalovali výcvik i ve středy od 16.00 hod. Cvičilo se ve dvou skupinách – štěňata a 

dospělí psi. 

  Stálých (platících) členů kynologického oddílu bylo 40, podmínkou členství byl a je 

zdravotní stav psa, povinné a ověřené očkování. Členský příspěvek na rok činí 500 Kč, 

pokud se psovod zúčastňuje brigád, je členský příspěvek 300 Kč. Během roku došlo 

k smutné události, kdy 30. srpna neočekávaně zemřel ve věku 35 roků člen klubu – 

výcvikář, obětavý a nenahraditelný kamarád pan Aleš Kolman. Došlo také k několika 

změnám ve výboru klubu:  Ondřej Vespalec, předseda; Zdeněk Kubín, místopředseda;  

Ondřej Vespalec, Miroslav Reichel, Zdeněk Kubín, výcvikáři; Veronika Vespalcová, 

pokladník; Martin Buchta, hospodář; Jaromír Skopal, správa webu; Miloslava Kargerová, 

vedení kroniky a správa webu; Ladislav Havlíček, kontrola a revize. 

                 Brigády se konaly 17. 5. a 1. 11. a kromě nich bylo prováděno pravidelné sečení 

trávy během sezony, oprava brány a plotu, údržba prostranství, úpravy v klubovně, úklid 

v klubovně (záležitost holek), oprava překážek, zbudování odkládaček, WC a nových 

kotců, kácení suchých stromů a ořezání suchých větví, nachystání a navezení dřeva na 

zimu a příprava na zimní sezonu. 

 Mezi radostné životní události patřil sňatek dvou členů našeho klubu, Veroniky 

Látalové a Ondřeje Vespalce dne 30. 8. 2014. Akcemi roku 2014 byl pochod (29. 3.), 

grilování (27. 7.), posezení s novomanželi Vespalcovými (11. 10.), další pochod (29. 11.), 

výroční schůze (30. 11.), vánoční posezení (20. 12.) a závěrečný silvestrovský pochod (28. 

12.). Prezentace klubu: ukázky výcviku Nové Zámky (27. 6.), Střeň (28. 6.). 

 Zkoušky, soutěže, závody: Jitka Koňaříková:  její fena Cira Daripo v roce 2014 složila 

zkoušku BH, IPO-VO, ZM a FPr 1. S Cirou Daripo a Polly Kedorb se chovatelka  zúčastnila 

závodu v Náměšti na Hané - Náměšťské póťák 2014 a Cira Daripo získala 1. místo v ZM a 

Polly Kedorb byla 5. v ZVV 1.  ZKO obdržel  finanční grand od Města ve výši 30 000 Kč na 

údržbu prostranství, opravu překážek atd.  

Zprávu zpracovala kronikářka Miloslava Kargerová. 

ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ 

 Předsedou ZO ČSCH je i nadále pan Ladislav Janeček, počet dospělých členů je 

30, mladých chovatelů 4. Rok 2014 byl v činnosti zahájen Okresní výstavou holubů – 

Memoriálem Josefa Vrby. Za účasti 12 mladých chovatelů skupiny Uničov proběhla 

Olympiáda mladých chovatelů okresů Olomouc a Šumperk, kde bylo podmínkou vystavit 

svá chovaná zvířata a úspěšně absolvovat test. Za město Litovel soutěžili 4 mladí 

chovatelé a v okruhu drůbeže získal 1. místo M. Vitoul a 2. místo M. Vitoulová. 
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 Krajská výstava se konala v Mikulovicích a ZO Litovel zvítězila v oboru drůbeže, kde 

chovatel František Pavelka dosáhl s kachnou Kajuga výborného výsledku, když získal 98,5 

bodu a chovatel Antonín Blaháček s holubem Budorským  bublákem získal bodů 95 opět 

ze 100 možných. V září 2014 pořádala ZO ČSCH Litovel Okresní výstavu exotů, kdy bylo 

vystaveno na 320 kusů papoušků a exotů. Od 5. do 9. září se uskutečnila v Nasobůrkách 

Celostátní výstava mláďat králíků a mladé drůbeže, kterou zajistil a příkladně vedl člen ZO 

Litovel Václav Uličný.  V měsíci říjnu pak byla Místní výstava králíků, drůbeže a holubů a 

čestné ceny na ní získali tito členové ZO:  Pavelka, Blaháček, Vitoul, Vitoulová, Šuba, 

Janeček, Janečková, Němečka a MVDr. Vavrouch. 

  Také v říjnu se konala Klubová výstava Velkých voláčů s mezinárodní účastí, 

když zde vystavovali i chovatelé ze Slovenska a Německa. V měsíci listopadu byla 

Moravská a Slezská výstava v Přerově, kde člen ZO František Pavelka získal pohár pro 

nejlepšího jednotlivce za kachnu Kajuga (98 bodů), když pohár věnoval předseda 

Ústředního výboru ČSCH Praha Milan Kutyza.  

 Každou třetí neděli v měsíci, tedy 12x ročně, pořádala ZO ČSCH Litovel burzu – 

Setkání chovatelů exotického ptactva, králíků, drůbeže a holubů a připravila (jako 

každoročně) Celostátní setkání předsedů Klubů holubů s praktickým předvedením holubů 

a genetickým výkladem. Tentokrát šlo již o čtvrté setkání a počet účastníků byl 81. Setkání 

jsou stále populárnější a v tradici se pokračuje.     

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MK LITOVEL – KANTIKA  

 Zřizovatelem je Městský klub Litovel, nám. Přemysla Otakara 753. Pěvecký sbor i 

nadále vede Irena Blektová, k žádným zásadním změnám za rok 2014 nedošlo. Rámec 

základního repertoáru zůstává stejný a nemá žádné žánrové omezení. Repertoár se 

neustále rozšiřuje o nově nacvičené skladby a nyní převažují skladby, které vznikly v 19. a 

20. století, nově už i několik skladeb naprosto současných. 

 Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 

24 řádných členů, z toho 19 žen a 5 mužů.  Sbor postupně opouští věkově nejstarší 

členové, případně ti, kteří se přestěhovali za prací, nebo za životními partnery. Proto je 

třeba sbor doplňovat novými zpěváky.  V roce 2014 nedošlo k výraznějším změnám 

ohledně personálního složení sboru.  

 Stále je pociťována potřeba mužských hlasů – tenor a bas. Nicméně na kvalitě 

přednesu se pokles členské základny neprojevil a posluchačům byl vždy předveden 

kvalitní a hlasově velmi vyrovnaný výkon.  Dokonce na přehlídce sborů v Zábřehu na 

Moravě – Kalikův podzim, byl sbor profesorem Mátlem z JAMU Brno oceněn a hodnocen 

jako hlasově nejvyrovnanější. Zároveň byla oceněna dirigentka sboru Irena Blektová 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.    
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Výsledky roku 2014 byly nad očekávání dobré.  Celkem bylo po celé republice i 

zahraničí předvedeno: 1 koncertní pásmo – vánoční pásmo  2013/ 2014 – 2 koncerty; 1 

koncertní pásmo – Itálie Gargáno – 3 koncerty + 3 vystoupení; 1 koncertní pásmo –  Kalikuv 

podzim – Zábřeh 2014; 3 koncerty – 3 vánoční mše – Marhula  (Litovel, Chudobín, Luká); 2 

koncerty – Česká vánoční mše pod vedením p. Cíby + Moravská filharmonie (vystoupení – 

Šternberk, Uničov). Celkem šlo o 11 koncertů + 3 vystoupení, což je ještě lepší výsledek, než 

tomu bylo v předchozím roce. 

 Ačkoliv v Litovli byl založen před 5 lety další pěvecký sbor, který převzal část 

zpěváků Kantiky, ale i zpěváky, kteří by mohli její řady posílit, udržela si Kantika velmi dobrý 

zvuk v Pěvecké unii. Tato skutečnost byla nejen oceněna v Zábřehu na Moravě – viz 

uznání profesorem Mátlem z JAMU Brno, který patří k našim nejlepším dirigentským 

kapacitám – s mezinárodní profesní zkušeností – zejména v operních sborech v Rakousku, 

Německu a Itálii. 

 Nadprůměrná kvalita přednesu sboru byla oceněna i Moravskou filharmonií, která 

sbor opět oslovila k spolupraci na vánočních koncertech – Uničov, Šternberk, kde bylo 

dirigentce Ireně Blektové  opětovně vysloveno veřejně poděkování za nácvik a perfektní 

pěvecký výkon sboru. Spolu se sborem PALORA GJO  sbor vystupoval v Itálii. Vystupovalo 

se nejen na Gargánském poloostrově – většina vystoupení ve městě Vieste, ale další 

pěvecké vystoupení měli členové sboru v městech Rimini a San Marino. 

 Kantika na rok 2015 plánuje účast minimálně na 2 koncertních pásmech 

v následujícím roce, z toho 1 zájezd do Polska. Ovšem z Mikolowa  dosud není žádná 

odezva, což sbor nesmírně mrzí, protože realizace byla již  Mikolowem přislíbena, ale 

oficiální pozvání dosud nebylo žádné doručeno.  Dále jsou již v jednání další 2 koncerty s 

farním úřadem Luká a opět jsou v jednání vánoční koncerty s Palorou, případně i 

Moravskou filharmonií. Další vystoupení dosud nejsou potvrzena, nicméně jsou zde 

poptávky na vystoupení nejen z okolních obcí, ale sbor se nebrání ani spolupráci s dalšími 

sbory na větších hudebních projektech. Sbor si pro rok 2015 klade za cíl posílit členskou 

základnu v hlasech – bas, tenor a soprán.  Altová sekce se jeví jako zcela naplněna a není 

nyní potřeba jejího dalšího posilování.                

Zprávu zpracoval pan Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika. 

FOTOKLUB PŘI MK LITOVEL 

 Zřizovatelem Fotoklubu je Městský klub Litovel. Má 15 členů a sídlo ve dvorním traktu 

MK na náměstí Přemysla Otakara. Předsedou je Ing. Pavel Dačický, jeho zástupcem 

Miroslav Pinkava, pokladníkem Jaroslav Petráš a kronikářem Pavel Čunderle.  

 Členové fotoklubu se během celého roku scházejí 2x měsíčně na svých schůzkách, 

které jsou zaměřeny na ukázky fotografické tvorby jednotlivých členů. Dále na schůzkách 

probíhají lekce na seznamování a zdokonalování se v úpravách na PC v různých 

dostupných programech určených na úpravy fotografií. Klubovna zároveň slouží jako 

ateliér, pro ztvárňování výtvarných představ a zkoušení různých metod v ateliérové 

tvorbě. Tyto aktivity slouží k rozvoji výtvarného cítění v oblasti fotografie. Členové během 

roku pořádají fotovycházky a zúčastňují se různých setkání fotografů po celé republice, 
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které pořádají organizace celorepublikového působení pod záštitami městských úřadů a 

některých ministerstev. Za podpory Židovského muzea v Praze a židovských obcí v 

Olomouci, Brně a Praze bylo uspořádáno několik výstav. Klub je zapojen v celostátním a 

mezinárodním „Mapovém okruhu“. Při každé výstavě a fotografické akci je kladen důraz 

na propagaci města Litovel a na fotografickou vyspělost členů. 

 Výstavy: J. Buxbaum: Židovská tématika – „Ješiva, židovská škola v Kyjevě“, „Šalom 

Izrael“, „Návrat Chasidů do Mikulova“ a „Židovská svatba v Kyjevě“ (Praha, Brno, Mikulov, 

Holešov, Litovel, Č. Těšín, Nová Hradečná); P. Čunderle: „Postřehy“, „Hody 2014“, „Letecké 

snímky naší krajiny“ (Bruntál, Hnojice, Pňovice); P. Dačický: „Expedice Aljaška“, „Tajemná 

příroda“ (2x Olomouc); P. Forst: Autorské výstavy zaměřené na krajinu (Litovel, Mor. 

Třebová); R. Opluštil: „Národní parky USA“, „Jarní příroda“, „Podzim v přírodě“, „Ledové 

království“ (Mor. Třebová, 4x Loštice); J. Petráš: Stálá výstava na Obecním úřadu v 

Pňovicích (průběžně obměňovaná); M. Pinkava: „Litovelská TESLA – výroba gramofonů“, 

autorská výstava (Klopina, Uničov, Luká, Mor. Třebová); E. Ullmann: „Na cestách“, Snímky z 

cest“ (Litovel, Mor. Třebová);  Fotoklub: Účast na Fotofestivalu v Mor. Třebové (zahájení 28. 

června). 

 Přednášky a komentované promítání: P. Čunderle: „Rumunský Banát“ (Senior klub 

v Pňovicích);  P. Dačický: Aljaška, Glamour + akt a Nepál (Brumov-Bylnice, Sušice na 

Šumavě – celorepublikové setkání fotografů); J. Gottfried: Fota z cest -  Japonsko, Rusko 

(Klub důchodců v Cholině); R. Opluštil: Jihozápad USA (ZUŠ Loštice);  M. Pinkava: Fota z 

cest (Senior klub Červenka a Litovel).  

 Soutěže: P. Čunderle: S fotoaparátem za fotbalem a Barevné Rýmařovsko; J. 

Gottfried: TAMPO (mezinárodní mapový okruh); J. Petráš: AMFO 2014. Ostatní činnost: P. 

Čunderle: Fotografie do knih o Dunaji, Za Čechy do Rumunska a fotografie do kalendáře 

ČS fotbalového svazu a do obecního kalendáře; J. Petráš: Fotodokumentace koncertů 

„Klubu přátel hudby“, fotografie na WEB obce Pňovice;  M. Pinkava: Fotografie k článkům 

ČD na internetu a vydání kalendáře „Litovel historická“.  

                                                    Zpracoval: Ing. Pavel Dačický, vedoucí Fotoklubu Litovel. 

AMK LITOVEL 

 Název organizace zůstává beze změny, stejně jako funkce předsedy, kterým je i 

nadále Ing. Karel Haderka, Csc. K žádným organizačním změnám během roku 2014 

nedošlo, počet členů zůstal stejný.  Prioritou činnosti bylo připravit závody v motokrosu pro 

malé motorky, tzv. pitbiky a byl i zájem o uspořádání volného mezinárodního superkrosu 

pro tzv. velké motorky. 

Závod pro pitbiky byl uskutečněn, ale jen český pohár. Závod evropského formátu 

byl 3 týdny před termínem odřeknut. Stálo to jen menší sumu marně vynaložených 

nákladů. Superkros se vůbec nepodařilo do kalendáře motoristických podniků zařadit, 

nenašel se vhodný termín. Chybí v ČR silná sportovní autorita, která by hned na začátku 

roku závazně stanovila sportovní kalendář. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 279 

Jednotlivé kluby se pak o volné závody přetahují a musí s jezdci licitovat o 

startovném. Podněty z roku 2014 budou spíš směrovány do organizace sportovních 

podniků v centrálních orgánech. 

FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA, občanské sdružení, 

 Statutárním zástupcem je paní Stanislava Kulatá – předsedkyně souboru a vedoucí 

dospělé taneční složky. Po odchodu Mgr. Roberta Najmana, který byl zástupcem 

předsedy, byla zástupkyní předsedy zvolena dosavadní členka Rady souboru paní Kamila 

Sléhová, hospodářkou je nadále paní Pavla Bezová. Nácvik v dětské části Hanáčci vede 

paní Petra Huličná.  

 K 1. 1. 2014 měl soubor celkem 26 členů (z toho 22 dospělých + 4 děti). Během roku 

ukončila členství 1 dospělá členka a přihlásil se 1 dospělý člen, takže celkový počet 

dospělých zůstal stejný, tj. 22 osob. Do dětského souboru přibylo 7 dětí, což navýšilo počet 

na 11. V průběhu roku se odhlásily 3, takže počet dětí se změnil na 8. K 31. 12. 2014 měl 

tedy soubor celkem 30 členů (z toho 22 dospělých + 8 dětí). 

 Během roku se uskutečnila různá vystoupení, a to jak společná s Hanáckó mozekó, 

tak i samostatná za doprovodu CD nahrávky. Na Lidovém bále ve Střelicích soubor 

vystupoval, stejně jako v minulém roce, za doprovodu CD nahrávky. Na únorovém 

litovelském Hanáckém bále účinkovali dospělí tanečníci HANAČKY i dětská část Hanáčci 

za doprovodu Hanácké mozeke. Dne 6. 3. 2014 asistovali krojovaní zástupci dospělé i 

dětské části HANAČKY při vítání prezidenta republiky pana Miloše Zemana při jeho 

návštěvě v Litovli. V dubnu vystupovali opět dospělí i děti za doprovodu CD nahrávky na 

soukromé svatbě ve Slatinicích. V květnu při Slavnosti kroje ve Velké Bystřici, letos na téma 

„Zástěry a sukně“, předvedli zástupci souboru náš nejslavnostnější kroj (bílou sukni a 

bohatě žlutě vyšívanou zástěru) a za doprovodu cimbálové muziky Záletníci zatančili 

slavnostní tanec Cófavá. 

 V červnu zatančila HANAČKA za doprovodu Hanácké mozeke v Základní škole v 

Sudkově v rámci mezinárodního projektu Comenius. Dále v červnu účinkovala HANAČKA i 

Hanáčci, za doprovodu Hanácké mozeke při oslavě 100 let Litovelských místních tratí na 

nádraží Litovel předměstí. O týden později (21. 6.) vyjeli tanečníci HANAČKY a Hanácká 

mozeka do Havířova na akci „Havířov v květech“, kde se společně zúčastnili průvodu 

městem. V červenci byli zástupci souboru zapojeni do natáčení propagačního filmu pro 

Mikroregion Litovelsko nazvaného „Litovelsko – hanácké ráj“. 

 V srpnu se uskutečnila v Náměšti na Hané soukromá svatba členky souboru, při níž 

nechybělo tradiční zalikování krojovanými členy souboru. V září se aktéři filmu „Litovelsko – 

Hanácké ráj“ zúčastnili slavnostního křtu DVD. Dále v měsíci září se dětský soubor Hanáčci i 

dospělí tanečníci HANAČKY zúčastnili XXXII. Hanáckých slavností v Prostějově. Děti 

vystupovaly dopoledne za doprovodu CD nahrávky, dospělí tanečníci odpoledne oblékli 

po mnoha letech pracovní všední kroje (režné sukně s modrými zástěrami a režné kalhoty) 

a tancovali za doprovodu Hanácké mozeke nové pásmo „Dež sem plela len“. Další akcí 

v září byla „Podzimní slavnost“ pořádaná MAS Moravská cesta ve Skanzenu Příkazy. 

Z HANAČKY účinkovali dospělí tanečníci i děti za doprovodu Hanácké mozeke 
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s komponovaným pásmem „Dožatá“. Dále zde účinkovaly další folklorní soubory zapojené 

do projektu MAS - Kroje našich krajů (soubory z Hané, Valašska i ze Slovenska). 

 Koncem září se soubor v Zábřehu zúčastnil V. setkání Hanáků s hejtmanem 

Olomouckého kraje, kde zatančili za doprovodu Hanácké mozeke a dále účinkoval 

v hlavním programu Hanácká svajba. V říjnu se zástupci souboru zúčastnili oslavy 30. let 

Cimbálové muziky Šumica v Náměšti na Hané. Tato cimbálová muzika soubor v minulosti 

po přechodnou dobu doprovázela. 

 Nejvýznamnější akcí roku byl zahraniční zájezd do Maďarska na IV. FESTIVAL 

MLADÉHO VÍNA v Csongrádu v termínu 7. – 10. 11. Na tomto zájezdu soubor doprovázela 

Hanácká mozeka. Festivalu se kromě Hanačky zúčastnily folklorní soubory, pěvecké sbory, 

dechové hudby a další hudební tělesa ze Slovenska, Maďarska a Gruzie. Za Českou 

republiku byl pozván pouze litovelský soubor. Pořadatelé při zahájení festivalu mile 

překvapili krátkým přivítáním v češtině a také videoprezentací o Litovli, kterou si sami 

zpracovali prostřednictvím naší souborové webové stránky a webu města Litovel. Jako 

jediný folklorní soubor HANAČKA vystupovala za doprovodu živé muziky, všechny ostatní 

taneční soubory účinkovaly s CD nahrávkou.  Zájezd se mohl uskutečnit především díky 

finanční podpoře Města Litovel.                      

Zpracovala: Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru. 

SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ – ZO LITOVEL 

 ZO ČSCHPH má 17 členů a ti se účastnili nácviků a závodů pořádaných OS Uničov. 

Všech závodů se pak zúčastnili 4 chovatelé a mezi 136 chovateli OS se nejlépe umístili na 

3. místě Ing. Přemysl Duda (Mistr ZO), 6. Josef Moťka  a 16. Jan Hlubinka.  

 V rámci OS Uničov dosáhli chovatelé ze  ZO Litovel nejlepších umístění v závodech 

v Krajkové 2 – 1. místo Hlubinka; Mayen – 1. Hlubinka; Krajková 4 – 1. Moťka; Mochov 2 – 2. 

Duda; Rakovník 2 – 2. Měsíc; Cheb 1 – 2. Zbořil; Bad Beatheim – 2. Duda; Mayen 2 – 2. 

Moťka; Ostende – 2. Duda; Mochov 1 – 4. Moťka; Tachov – 4. Duda; Eisenach – 4. Duda; 

Wertheim – 5. Hlubinka; Rottendorf – 6. Duda; Louny – 6. Hlubinka; Krajková 3 – 6. Moťka; 

Rakovník 1 – 7. Zbořil;  Cheb 4 – 7. Hlubinka; Krajková 1 – 8. Duda. 

 Mistrovských závodů holoubat se zúčastnilo 14 chovatelů ze ZO Litovel a chovatel 

Josef Moťka se umístil na 12. místě ze 100 zúčastněných. V kategoriích OS se nejlépe umístil 

chovatel Ing. Přemysl Duda a to v kategorii A na 9., v kategorii B na 6., v kategorii C na 2. 

místě a v generálním mistrovství obsadil 3. místo. Získal také 4. místo na Mistrovství na 

krátkých a středních tratích a ve výkonech za rok 2014 byl v kategorii chovatelů holubů 

v rámci OS Uničov na 12. místě a chovatelů holoubat na 7. místě – stal se tak 

nejúspěšnějším chovatelem v roce v ZO Litovel.  

 Sezóna proběhla bez větších problémů, je pouze potřeba zapojit více chovatelů na 

nasazování soutěžících holubů na dlouhé tratě, aby byl plněn požadavek potřebného 

počtu chovatelů.                                           

Zprávu zpracoval člen výboru ZO SCHPH pan František Urban.     
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HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB, o. s. 

 Správný název je již  několik let Hanácký jezdecký klub  Litovel o.s., tedy bez 

přídomku Pohoda. Sídlo je v Rozvadovicích 30, Šargoun. Klub pracuje pod vedením Mgr. 

Pokorného Josefa (předseda), Pavlíček Jan (místopředseda).  Počet členů je 15, nejmladší 

Aneta Hanzlíková má 5 let, nejstarší  paní Klema Jevická  73 let (jezdí na koni aktivně!).  

      Podstatou činnosti je parkurový sport, členové se účastní mnoha závodů po 

Moravě i v Čechách. Rok 2014 byl úspěšný co do výsledků: J. Pavlíček se stal mistrem 

Zlínského kraje s koněm Ramon Šargoun a vicemistrem s koněm Regina. Skákalo se na 

úrovni S°° a také další z členů – Buláková Pavla nebo Hanzlíková Silva či Jedličková 

Kateřina dosáhly pěkných umístění. 

     Velkou ztrátou a komplikací byla skutečnost, že neznámý ničema zapálil halu se 

senem, kdy shořelo 150 3q balíků sena – zásoba na zimu a musela se situace řešit. Město 

odmítlo pronajmout louku na Karlově, která HJK  mohla pomoci (senem i dotací) a 

přenechalo ji ZD Unčovice, ačkoliv ji obděláváme. Družstvo prý by nedovolilo skladovat 

trávu z parků na jejich hnojišti. To byl důvod odmítnutí. Pozitivní pro jezdecký sport v 

regionu bylo, že se vybudoval areál v Olomouci na Lazcích a u nás na Nových Zámcích. 

                     Zprávu zpracoval Mgr. Josef Pokorný, předseda HJK. 

PĚVECKÝ SBOR SENZAKORD, o. s.,   

 Statutárním zástupcem sboru je Ing. Bc. Iveta Ullmannová. Počet členů je 51, hlavní 

náplní činnosti je sborový zpěv. Během roku měl sbor 11 vystoupení – koncerty v Litovli, 

Mohelnici, Nových Dvorech, Olomouci, Unčovicích, Měrotíně a Cholině. V Olomouci se 

zúčastnil soutěže Svátky písní a obsadil bronzovou příčku. 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ – ZO LITOVEL 

 Český svaz včelařů sdružuje včelaře z celé litovelské oblasti a kontakt je udržován 

přes důvěrníky. V dnešní době internetu informace na důvěrníky i na ČSV probíhá velmi 

rychle. Schází se několikrát za rok na členských schůzích, které jsou doplněny odbornou 

včelařskou přednáškou, protože vždy je dobré vyslechnout názor někoho jiného a doplnit 

svým úsudkem. ZO ČSV Litovel má nyní 55 členů a předsedou je pan Zdeněk Rozsypal. 

 Zima byla velmi mírná, což včelám neprospívá.  Mnoho včelařů přišlo o svá včelstva 

a ostatní jsou velmi slabá. Hodně včelařů muselo koupit oddělky. Slabá včelstva nemohla 

využít snůšku a donesla jen málo medu. Toho je letos opravdu nezvykle málo, zvláště toho 

lesního. Včelaři vyprodukují v Česku v průměru 8 000 tun medu, letos to bude jen polovina. 

Podobně špatnou sezonu nepamatují včelaři od roku 1975. Kilo medu stojí v průměru 120 

korun a každý Čech ho spotřebuje asi 0,7 kilogramu.  

 Olomoucký kraj opět podpořil začínající včelaře, když jim z grantového programu 

nabídl až 10 000 korun. Přípěvek může pokrýt až polovinu vynaložených nákladů na chov 

včel. Dotaci mohou zájemci využít na nákup úlů, chovného materiálu, základního 

vybavení a pomůcek pro včelaře. Minimální výše podpory je 3 000 Kč. Proto potěšilo, že i u 

nás začínají tři mladí včelaři (ale také ZO pět včelařů opustilo). 
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  V ZO jsou organizovány přednášky, z nichž odborná včelařská přednáška přítele 

Petra Vydry z Brna byla velmi zajímavá a stále se dá něco nového dovědět. V srpnu byl 

realizován včelařský zájezd. Nejdřív účastníci navštívili včelařské muzeum v Chlebovicích, 

kde provázela přítelkyně Marie Knedlová.  Exkurze v pivovaru Radegast e značně protáhla 

a na degustaci piva zbývalo velmi málo času. Po obědě jsme navštívili včelnici přítele 

Milana Motyky v Mostech u Jablunkova, kde se účastníci zájezdu mohli seznámit se 

způsobem včelaření místního včelaře.  

Zprávu zpracoval předseda ZO ČSV Litovel Zdeněk Rozsypal.  

LITOVELŠTÍ KOLEDNÍCI 

 Historie litovelského sborového zpěvu je bohatá a nepřehlédnutelné místo patří kůru 

Husova sboru Církve československé-husitské. Počátky spadají do roku 1928, kdy smíšený 

pěvecký sbor vedl Osvald  Stryk, poté učitel Ivan Novotný, ředitelé školy Josef Vymětal a 

Josef Faltýnek. Tato první, téměř třicetiletá fáze sboru byla velmi úspěšná. Ovšem pak 

přišla léta padesátá a s nimi nápor na zlikvidování všech církevních aktivit – rozešla se 

skupina mužských hlasů a v tříhlasém ženském obsazení sbor působil za řízení Ing. Miloše 

Vymětala, než se odmlčel úplně.  

 Po mnohaleté přestávce, kolem roku 1980 iniciovala paní Jitka Soldánová 

spolupráci několika členů Kantiky a s nimi příležitostně obohacovala bohoslužby o velkých 

svátcích a o Vánocích koledami. V roce 2006 dostal pozvání ke spolupráci dlouholetý 

sbormistr Kantiky pan Vlastimil Nedoma a navrhl práci soustavně pracujícího souboru 

s týdenními zkouškami. Dnes je soubor dvanáctičlenný s vyrovnaným počtem 

v jednotlivých hlasových skupinách. Jako doprovodný nástroj jsou využívány 

elektrofonické varhany a základní repertoár tvoří skladby duchovní a pro zpestření je 

zasahováno i do jiných žánrových oblastí, mimo jiné do písniček v hanáčtině. Největší akcí 

roku 2014 byl koncertní pořad duchovní hudby, zpěvu a uměleckého slova „Vzdávejme 

Pánu chválení“ (13. 12.), který byl předveden v době vánoční a umělecký přednes zajistila 

paní Věra Voříšková, texty pak farářka Haltofová, na elektrofonické varhany doprovázela 

Irena Blektová, na housle Vlastimil Nedoma a pěvecké sólo předvedl pan Miloslav 

Tomášek.    

 V sedmém roce svého působení absolvoval pěvecký kroužek při Husově sboru 

v Litovli i řadu dalších vystoupení: na Boží hod velikonoční při slavnostní bohoslužbě (20. 4.) 

zazpíval vícehlasé duchovní skladby (za přítomnosti olomouckého biskupa Rudolfa 

Göbela); na bohoslužbě k památce Mistra Jana Husa (6. 7.) byly předvedeny sborové 

písně pocházející z Husovy doby; na veřejné schůzi OV Savín (2. 10.) byl poprvé 

předveden alternativní autorský pořad „Tólala se pěsnička“, sestavený z hanáckých 

písniček a veršů; na půlnoční mši a poté i na Hod Boží vánoční završili Koledníci svá veřejná 

vystoupení v roce 2014 zpěvem pěti částí z Vánoční muziky Adama Michny z Otradovic.   
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO LITOVEL 

  V roce 2014 byl podle stanov zvolen nový výbor organizace ve složení: předseda 

Ing. Leonard Machala; tajemník Jana Hornová; pokladník Dobromila Kujalová; 

místopředseda Zdeněk Haic; členové – Lubomír Kolečář, Jiří Berka a Aleš Kohout. Revizní 

komise: předseda Jarmila Bučková; členové  -  Jaroslava Kudličková a Ivan Urban. 

 Členská základna organizace kolísala během roku v rozmezí  108 – 112 členů.  

Během roku byla hlavní činnost zaměřena na běžný chod organizace. Postoupilo se i 

v opravě domku – byla natřena fasáda z ulice Sušilovy a částečně opraven krov (výměna 

části pozednice). K opravě bylo možno přistoupit díky finančnímu příspěvku města. Byla 

vymalována klubovna díky členkám organizace, které ochotně se ujaly tohoto úkolu. 

          V letošním roce byla uspořádána tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin. 

Tentokrát se podařilo udržet širší sortiment vystavovaného ovoce i zeleniny a květin. Stále 

se nedaří zajistit větší návštěvnost. Během roku se také podařilo udržet plné obsazení všech 

parcel v zahrádkových osadách. Začíná se projevovat po letech stagnace zase zájem o 

zahrádkářskou činnost. Pro členy svazu bylo zajištěno 50 pytlů Agrohumu (organické, 

nezávadné, pozvolna působící plné hnojivo).  

 Klubovna organizace byla v tomto roce využita pro volby (volební okrsek) na jaře 

do Evropského parlamentu a podzimní komunální volby a volby do Senátu ČR. Místnost 

pro volby byla připravena a volby proběhly bez závad a připomínek volební komise.  

                                               Zprávu zpracoval Ing. Leonard Machala, předseda ZO ČZS Litovel. 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DOUBRAVA LITOVEL 

 Myslivecké sdružení Litovel Doubrava mělo k  1. 1. 2014 29 členů a na výroční schůzi 

v březnu oznámil pan Josef Šon ukončení členství k 1. 4. 2014 a v průběhu roku zemřel 

dlouholetý člen pan Josef Blaháček z Červenky. Takže členská základna měla následně 27 

členů, z nichž 3 jsou pro nemoc a pokročilý věk neaktivní a 1 člen již nemůže vykonávat 

právo myslivosti, neboť si neprodloužil platnost zbrojního průkazu. Na výroční schůzi byla 

schválena žádost občana z Červenky – Jaroslava Schartera k vykonání adeptské praxe ve 

sdružení Doubrava. 

 Hodnotící rok 2014 byl pro sdružení opět úspěšný, členové se vyrovnali  se všemi 

úkoly, které si stanovili a navíc se podařilo zakoupit pozemek v katastrálním území 

Červenka, v lokalitě,kde je odchovna  bažantů, a tak je  zde možno provádět jakékoliv 

úpravy ke zlepšení prostředí pro zvěř. 

 S ohledem na nový Občanský zákoník a v něm uvedené statě, které zasahují i do 

činnosti dobrovolných spolků a sdružení budou všechna myslivecká sdružení nucena 

vypracovat nové stanovy a v mnohých případech i zvolit nový název. Tento úkol je 

stanoven do 31. 12. 2015. Litovelské MS již přijalo nový název, a to Myslivecký spolek Litovel 

Doubrava. Nové stanovy se průběžně připravují, ale definitivní forma bude následně 

vytvořena po vydání vzorových stanov pro myslivecká sdružení, které připravuje ČMMJ. 
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 V průběhu roku 2014 byly uskutečněny 4 členské schůze s průměrnou účastí 74 %, 

tuto výši ovlivňuje především stálá neúčast starších a nemocných členů. Na členských 

schůzích jsou vždy členové informováni o zásadních problémech a o průběžném plnění 

stanovených úkolů včetně stavu finančního hospodaření. Výborových schůzí bylo 7 se 

100% účastí, navíc díky současné komunikační technice je  řešena  celá  řadu úkolů a 

koordinace činnosti prostřednictvím internetu. 

 Velmi důležitou součástí činnosti MS je oblast kulturně společenská, neboť 

pořádáním těchto akcí jsou získávány potřebné finanční prostředky jak pro činnost 

mysliveckou, tak pro údržbu všech zařízení, a to hlavně chaty Doubravy. V roce 2014 byl 

pořádán tradiční myslivecký ples s velmi hojnou účastí nejen „červeňáků“, ale celou 

řadou „mimočervenských“ a všichni hodnotili společenskou úroveň velmi kladně, což 

přispívá i k dobrému jménu a pověsti sdružení. Dalšími rovněž tradičními akcemi byly 

myslivecké dny v areálu chaty Doubrava, které se uskutečnily 10. května a 14. června a 

vysoká účast občanů z širokého okolí byla hlavně díky lákadlu – myslivecké kuchyni. Na 

květnovém mysliveckém dnu se podařilo mladým myslivcům uspořádat znalecké soutěže 

pro děti a mládež, a to především z oblasti přírody a myslivosti. Červnový myslivecký den 

je pořádán v rámci Měsíce myslivosti a jeho součástí jako hlavní program je tradiční soutěž 

v loveckém střelectví, střelbě na asfaltové terče. Díky hojnému počtu střelců a jejich velmi 

dobrým výkonům měla soutěž výbornou úroveň, což potvrdili samotní střelci příslibem 

účasti  v dalším roce. 

 Mezi společenské akce patřila i interní akce, která je pořádána především za 

odměnu členům za vykonané práce a jejich rodinám jako poděkování za spolupráci při 

činnosti sdružení. Tato bývá pořádána vždy v období, které není pro plnění úkolů tak 

náročné a důležité, zpravidla to bývá konec srpna a začátek září, což bylo i v roce 2014. 

 Hlavní činností a posláním MS je činnost myslivecká, je i nejdůležitější činností pro 

chov a lov zvěře s vytvářením optimálních podmínek životního prostředí a současně i 

provádění ochrany zemědělských plodin před škodami způsobenými zvěří.  V roce 2014 a 

samozřejmě i v letech předcházejících, se především v zimním období vyskytoval dosti 

značný počet daňčí zvěře, proto byly zajišťovány i služby u polností s plodinami, které si 

oblíbila právě tato zvěř.  Snahou bylo z těchto lokalit zvěř vytlačovat, a to i v noci.  

Honitba MS Doubrava je situována tak, že těsně sousedí s lesy a právě odtud zvěř vychází 

na paši, a to většinou v noci.  Služby vykonané členy byly úspěšné, a proto k větším 

ztrátám na úrodě v roce 2014 nedošlo. V současnosti byly i vynalezeny prostředky 

k odpuzování zvěře, které i MS použilo a stále používá. 

 Hlavní chovnou zvěří MS Doubrava co se týče „ drobné zvěře“ je zvěř bažantí. Kde 

jsou ty doby, kdy se bez pomoci myslivců lovilo i přes 300 kohoutů na jednom honě?  Za 

období 50 roků se stav bažantů natolik snížil, že bez voliérového chovu by dnes již bažanta 

téměř nelovili. Co ten kolaps způsobilo všichni víme – od kolektivizace zemědělství přes 

užívání různých postřiků a hnojiv až po značný výskyt chráněných druhů škodné zvěře. 

Dnes se tedy musí udržování stavů značně pomáhat, jinak by snad, alespoň tedy ve zdejší 

 honitbě MS, bažant asi nepřežil. Každoročně je odchováváno v průměru na 500 

bažantích kuřat, a ta jsou pak částečně vypouštěna do honitby, a částečně použita 

k jiným i reprodukčním účelům. V roce 2014 bylo nakoupeno z líhňařských středisek 500 ks 
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kuřat, která se členové MS snažili odchovat do dospělosti. V průběhu odchovu ve 

voliérách uhynulo 38 kusů, takže  pro další využití jich bylo 462. Do honitby v období 

listopad a prosinec byli pak postupně vypuštěni převážně kohouti, a na honech jich pak 

bylo uloveno 188. Část slepic byla určena k reprodukci a část k jiným účelům. 

 Situace u zvěře zaječí je obdobná jako u bažanta, ale zde se prakticky nedá zajíc 

odchovat v domácích zařízeních. V minulosti se o to pokoušel i původní „Lesní závod 

Litovel“, ale i přes veškerou péči byly výsledky velmi slabé. V současnosti je v honitbě MS 

Doubrava stav zajíců sotva na normovaném stavu, roční přírůstky jsou velmi slabé a i když 

se do období žní zdá, že počet zajíců vzroste, po žních se prakticky zajíc nějak vytratí. Asi 

to způsobuje náhlá změna prostředí – holá, podmítnutá či zoraná pole, kde nemá zajíc 

možnost požít vodu. Dříve před zoráním na poli vrostlo vypadané zrno a tráva a zde měl 

zajíc alespoň rosu k osvěžení. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 byl stav zajíců neutěšený, 

tak v honitbě MS ani neloven nebyl. 

 Stavy koroptví jsou zde velmi pomíjivé, prakticky jsou viděny jen sporadicky a nedá 

se jim pomoci natolik, aby se stavy zvýšily.  Již se projevuje nebezpečí, že u nás koroptve 

úplně vymizí. Způsobil to především moderní, kolektivní zemědělský způsob hospodaření a 

velkoplošné pěstování jednotlivých zemědělských plodin a samozřejmě i zvěř škodná – 

draví ptáci, kteří jsou vesměs hájeni. 

 Vcelku dobré stavy jsou u kachen březňaček. Jako v posledních letech, tak i v roce 

2014 MS odchovávala kachňata zakoupená z líhňařských středisek a tyto pak vypouštěla 

do honitby tam, kde jsou pro ně optimální podmínky. O tom se ale rozhodujeme až podle 

klimatických podmínek v období květen – červenec. V průběhu lovné sezony bylo 

uloveno jak individuálně, tak i na společných honech celkem 86 kusů kachen. 

 Dobré stavy jsou u holubů hřivnáčů a zde již řadu let lze pozorovat, že se stále více 

přibližují lidským obydlím a do parků, což v minulosti vůbec nebývalo. Tak je prakticky od 

dubna do října možné je pozorovat i včetně jejich péče o mláďata (většinou mají 

mláďata 2x za toto období). 

 Výskyt škodných ptáků a dravců je zde značný, což způsobuje škody na drobné 

užitkové zvěři. Velký je výskyt především strak a havranovitých a v posledních letech se 

celkem hojně vyskytuje krkavec. K běžným dravcům, kteří se vždy v honitbě vyskytovali 

(káně, jestřáb), přibyli motáci a dokonce i výr velký. Tradiční škodnou zvěří je liška obecná, 

každoročně se tlumí její výskyt. V roce 2014 jich bylo uloveno 12 kusů, včetně liščat. Velkým 

škůdcem na drobné zvěři je v posledních letech se stále více vyskytující psík mývalovitý (ti 

byli uloveni 4) a jezevec lesní (uloveni 3). 

 Hlavní chovnou a lovnou spárkatou zvěří je srnec obecný. Jejich stavy se 

stabilizovaly a každoročně je plán lovu splněn. V roce 2014 bylo uloveno 10 srnců (z nichž 

4 byli v I. věkové třídě), 5 ve II. a 1 ve III. věkové třídě a 2 kusy byly sraženy automobilem. 

Z holé bylo uloveno 10 kusů a 2 ks byly nalezeny uhynulé. Velmi atraktivní zvěří je zvěř 

daňčí, která se v honitbě MS Doubrava vyskytuje většinou podle toho, jaké plodiny zde 

zemědělci pěstují. Nejsou stanoveny normované stavy, a tak je stanoven odlov podle 

jarního sčítání. V roce 2014 bylo uloveno 19 kusů daňčí zvěře z ní byly 4 daňci, 10 daněl a 5 

daňčat (2 ks byly nalezeny uhynulé). 
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 Černá zvěř, obdobně jako daňčí se vyskytuje podle pěstovaných plodin a hodně 

její stav ovlivňuje klima v době zimy. Tato zvěř je hodně migrující a na jednom místě 

zůstává především podle plodin. V honitbě MS tomu tak není, jak se píše, byla 

přemnožená, ale snahou je, aby nezpůsobovala větší škody zemědělcům. Proto v místech 

výskytu se provádí její odlov. V roce 2014 bylo uloveno celkem 18 kusů, z toho 14 lončáků 

a 4 selata. 

 S činností mysliveckého sdružení a samozřejmě s myslivci souvisí hlavně brigádnická 

činnost, neboť bez pracovní aktivity by nemohlo být dosaženo pozitivních výsledků a 

nemohl by být naplněn plán práce. Myslivecké sdružení Litovel Doubrava vykazuje 

dlouhodobě značný rozsah brigádnické činnosti, a tak tomu bylo i v roce 2014. V roce 

2014 bylo vykázáno 3 275 hodin, což je sice o něco méně než v roce předcházejícím, ale i 

tak byl plně naplněn plán práce. Vzhledem k tomu, že je zde řada starších a nemocných 

členů, tak průměr na člena byl 131 hodin a stanovený povinný limit 60 hodin splnili 

prakticky všichni. Podle odpracovaných hodin bylo 14 členů do 131 hod, 6 členů do 200 

hodin a nad 200 hodin 5 členů. Z celkového počtu hodin byla asi polovina činnosti 

spojena s odchovem bažanta, třetina hodin byla na údržbu mysliveckých zařízení včetně 

chaty Doubrava a na zabezpečování krmiva pro zvěř, zbytek hodin byl na společenské 

akce (ples, myslivecké dny atp.). 

 Podle stanovených kritérií pro hmotnou zainteresovanost byly provedeny i odměny 

jednotlivým členům -  tj. příděl zvěřiny, která se dává členům až po naplnění potřeb pro 

vlastní MS. MS v roce 2014 uspořádalo již tradičně 4 hony na drobnou zvěř, kterých se 

zúčastňují recipročně i členové jiných sdružení. Závěry těchto honů -  „poslední leče“ vždy 

probíhaly a probíhají i v roce 2014 v rámci mysliveckých tradic a myslivecké etiky. 

 Výčet činnosti MS Litovel Doubrava za rok 2014 zpracoval dle podkladů mysliveckého hospodáře  

předseda MS Doubrava pan František Sležek. 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE LITOVEL 

 K 31. 12. 2014 měla místní organizace ČRS 684 členů, z toho dospělých 614 (16 žen), 

22 členů  mládeže  16–18 let a 48  mládež do 15 let. Nově přijatých členů, kteří úspěšně  

složili předepsané zkoušky bylo 25. Výbor MO ČRS Litovel pracoval ve složení: Jan Jurečka 

– předseda; Petr Machala – místopředseda; Mgr. Ondřej Dočkal – vedoucí mládeže; 

Vladimír Čamek – hospodář; Petr Forst – zástupce hospodáře; Světlana Bomberová – 

účetní; Václav Vortel – referent ČV a ŽP; Pavel Novák – rybářský referent. 

 Na počátku roku 2014 byly vydávány povolenky a členské známky za použití 

výpočetní techniky, ukončena výměna členských průkazů a bylo vyřízeno povolení pro 

odstřel a plašení kormorána velkého. Pokračovala modernizace účelové budovy ČRS, 

kompletně byla zrekonstruována kuchyň.  V měsíci září se uskutečnily rybářské závody na 

Olomouckém rybníce za účasti 72 závodníků, většinou členů MO ČRS. První říjnovou 

sobotu proběhl výlov všech tří rybníků, včetně Měsíčního rybníka na Nových Zámcích. 

 Úspěšní byli v roce 2014 reprezentanti MO ČRS v závodních rybářských disciplínách. 

Prvnímu družstvu se podařilo setrvat v extralize a druhé tam postoupilo z ligy. MO ČRS 

Litovel tak bude mít v roce 2015 v extralize zastoupení dvou družstev. Na základě 

výborných výsledků byli do širšího výběru reprezentace lovu na přívlač nominováni Robert 
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Forst a Jan Němec. V rybolovné technice se opět dařilo panu Janu Bomberovi, který se 

probojoval do seniorské reprezentace ČR a v měsíci září se na MS v polském Krakově stal 

vicemistrem světa v disciplíně 8 multi skish. 

 Velmi dobrá byla spolupráce s MěÚ Litovel, zejména v přípravě odbahnění Nečízu  

v prostoru parků, ke kterému pro komplikace výběrového řízení nedošlo, ale bude 

realizováno v roce 2015. 

 V oblasti práce s mládeží proběhlo v únoru školení nových členů a při zkouškách 

uspělo 11 přihlášených. Kroužek mládeže vedl Mgr. Ondřej Dočkal a závěrečné zkoušky 

složilo 12 nových mladých rybářů. Dále pokračuje činnost kroužku v Nákle pod vedením 

pana Zdeňka Závodníka. Kroužek rybolovné techniky vede pan Jan Bombera a jsou tu i 

úspěchy – na 4 krajských závodech se závodníci MO ČRS umístili vždy na některém 

z prvních míst; na podzimním Pražském poháru s mezinárodní účastí zvítězil Martin Fiala a 

na bronzové příčce skončil Jan Bombera ml. Nábor do kroužku mladých rybářů se 

uskutečnil 27. 9. na Olomouckém rybníce na závodech pro mladé rybáře. Tady 26 

mladých závodníků za dvě hodiny ulovilo celkem 115 ryb. Děti do 15 let ulovily v roce 2014 

celkem 99 kusů ryb (nejvíce kaprů – 50) o celkové váze 145,24 kg při 620 docházkách.    

 Členové rybářské stráže, kterých je v současné době 11, provedli na revírech MO 

ČRS Litovel 194 pochůzek, při kterých zkontrolovali 305 členů MO a 460 členů jiných 

organizací. Žádná povolenka nebyla zadržena, drobné přestupky byly řešeny na místě 

domluvou, případně úklidem břehů.  

 Hospodářský odbor pečoval především o plnění zarybňovacího plánu. Do 

Uničovského rybníka bylo dosazeno 160 kg, do Olomouckého 100 kg kapra o průměrné 

váze 15 dkg v celkové částce 18 247 Kč.  Do zámeckého rybníka bylo k původní obsádce 

kapra z roku 2013 přisazeno 100 ks amura o průměrné hmotnosti 1 kg v ceně 8 228 Kč.  

 Výlovy proběhly tradičně první sobotu v říjnu (4. 10.). Výlovek z Uničovského rybníka:  

1 439 kaprů o váze 1 968 kg a průměrné váze 1,37 kg v ceně 102 336 Kč; z Olomouckého 

rybníka. 1 265 kaprů o váze 1 599 kg a o průměrné váze 1,24 kg v hodnotě 83 148 Kč; ze 

zámeckého rybníka 211 kg kapra v ceně 10 972 Kč a 93 ks amura o hmotnosti 141 kg 

v ceně 11 280 Kč. Z rybníků byly dále vyloveny doplňkové druhy ryb v hodnotě 3 000 Kč. 

Celkový výnos z rybochovných zařízení MO byl použit do společného hospodaření a 

zarybňovacího plánu. Finanční přínos byl v celkové částce 199 784 Kč. Do revírů MO ČRS 

Litovel bylo v roce 2014 vysazeno celkem 32 292 kusů ryb o váze 13 022 kg v celkové 

hodnotě 707 389 Kč. 

 Brigádnická činnost během celého roku spočívala v krmení, úklidu odpadků, 

zabezpečení průtočnosti, sečení břehů a výpustí, sekání ledu a po výlovech i údržbě a 

vápnění. 

 Za rok 2014 ulovili rybáři v revírech MO ČRS Litovel 2 917 kusů ryb o váze 4 791 kg při 

11 153 zapsaných docházkách. V ostatních rybářských revírech nalovili členové 1 570 kusů 

ryb o váze 2 362,2 kg při 5 021 docházkách. Celkem v odevzdaných sumářích bylo 

vykázáno 4 487 kusů ryb o celkové hmotnosti 7 153,2 kg při 16 174 docházkách. Nejvíce 

kilogramů ulovených ryb vykázali: pan Ludvík Majzlík – 187,9 kg (16 kaprů, 2 štiky, 6 
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candátů, 6 sumců) při 105 docházkách;  Petr Smieško – 114,80 kg (37 kaprů) při 80 

docházkách; Ing. Jindřich Stoppani – 102,20 kg (22 kaprů, 1 štiku) při 75 docházkách.  

 Největšího kapra ulovil na Bečvě 2 Ing. Jindřich Stoppani – 77 cm, 7,8 kg; největší 

štiku na Slezské Hartě pan Karel Kašík – 113 cm, 13,5 kg; největšího amura pan Ludvík 

Majzlík na Moravě 14 – 97 cm, 13 kg; největšího sumce pan Karel Kuchař na Labi 14 – 116 

cm, 10,98 kg; největší parmu pan Jan Chyťa na Moravě 19 – 86 cm, 4 kg; největší 

ostroretku pan Michal Vychodil na Moravě 19 – 46 cm, 1,5 kg; největšího tlouště pan 

Vladimír Prchal na Moravě 19 – 60 cm, 1,1 kg; největšího candáta pan Ludvík Majzlík na 

Moravě 14 – 84 cm, 6 kg; největšího lína pan Rudolf Prášilík na Moravě 19 B – 41 cm, 1 kg a 

největší marénu Ing. Jaromír Fišara na Moravě 19 A – 54 cm, 1,5 kg.   Rok byl tedy opravdu 

úspěšný. „Petrův zdar!“             

Zprávu zpracoval pan Petr Machala, jednatel MO ČRS Litovel. 

      

42. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

 Za malého zájmu proběhly televizní a rozhlasové debaty mezi zájemci o křeslo 

europoslance, ani v tisku se toho moc neobjevilo, počet letáků a materiálů o provolbách 

byl spíše střízlivý.  Dlouhodobý nezájem o Evropskou unii se plně projevil. Ono totiž není 

mnoho témat, na kterých by se strany usilující o křesla v Bruselu shodly. Stran a hnutí 

kandidujících letos do europarlamentu bylo celkem 39!  

 Jednou z mála výjimek, na kterou lákaly voliče téměř všechny partaje, bylo čerpání 

evropských fondů. To je téma, které českého voliče určitě zaujme, patří však spíše do 

tuzemských parlamentních voleb – europoslanci nemají totiž na čerpání dotací žádný vliv. 

Podobně – referendum o dostavbě Temelína, snížení počtu nezaměstnaných či zachování 

koruny – do voleb šly strany s tématy, která stejně nemohou z Bruselu ovlivnit. Na druhou 

stranu kampaň stran je v tuzemském prostředí logická. Patříme v Unii k největším 

euroskeptikům, o fungování EU se příliš nezajímáme, nerozumíme mu, a pokud už 

vnímáme evropská témata, pak kriticky. Odborníci se pozastavují nad tím, jak povrchní 

kampaň strany připravily. Slogany, že chceme být v Evropě slyšet, že chceme hrát první 

ligu a chceme, aby se naše děti měly dobře – to podepíše každý politik zprava i zleva. Na 

důležitá témata se ale zapomnělo, a tak spíše řešíme to naše pomazánkové máslo a 

zakřivení okurek a banánů, jako by EU neměla na starosti nic důležitějšího. Evropský 

parlament má ale nově více pravomocí, které mu dala Lisabonská smlouva. Získal  tak vliv 

na témata jako spravedlnost nebo vnitřní trhy, kam spadají i velmi diskutovaná témata 

energetika a imigrace. A to by nás zajímat mělo! 

 Ani v našem kraji není nálada nijak povzbudivá. Z regionu kandiduje celkem 7 

kandidátů, ale snad jediný – Bořivoj Šarapatka, vysokoškolský profesor z Olomouce, který 

je ve straně TOP 09 a Starostové na 4. místě – by mohl mít šanci na zvolení. Ona i pomoc 

europoslanců Olomouckému kraji je minimální. Regionální politici a podnikatelé zmiňují 

konkrétní výsledky jenom ve spojení s Janem Březinou, bývalým olomouckým hejtmanem. 

Březinovy pomoci si cení zejména tvarůžkáři z Loštic, kterým pomohl vybojovat letitou bitvu 

za ochranu tvarůžků na půdě EU pro firmu A.W.  Vyzvedávají ho i zemědělci jako jednoho 
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z mála europoslanců, kteří tam pro zemědělce aktivně pracovali. Březina pracoval 

v Evropském parlamentu dvě volební období, nyní ale končí a nezakrývá své rozčarování 

nad tím, jak málo se lidé zajímají o evropskou politiku. Tvrdí: „Ke členství v EU jsme dosud 

nedozráli. Nekašlete na Evropu, dějí se tam věci, které skutečně velmi ovlivňují chod naší 

společnosti!“  A asi má pravdu.   

 Evropský parlament  bude mít 751 poslanců,  kteří budou zastupovat 508 milionů 

obyvatel 28 členských států EU a  my do něj volíme svých 21 europoslanců ze 38 stran a 

hnutí, které mají ve hře 849 kandidátů a na jedno křeslo tak připadá na 40 uchazečů.  

Máme tady již třetí volby do Evropského parlamentu a zdá se, že jsme svědky něčeho 

naprosto unikátního. Mnohem více voličů než kdykoliv předtím volilo nohama, to 

znamená, že se v pátek 23. a v sobotu 24. května vydali jinam než k volebním urnám. 

Volební účast pouhých 18,20 % lidí je alarmující, nicméně na platnosti výsledku voleb to 

nic nemění. Nikdo už ani nezjistí, v čí prospěch či neprospěch tak malá účast byla. 

Paradoxně totiž volby mají tři vítěze, kterým se podařilo s relativně nepatrnými rozdíly 

v získaných hlasech obdržet po 4 křeslech v europarlamentu: ANO 16,13 %, TOP 09 15,95 % 

a ČSSD 14,17 %. Do potřebných 5% se ještě vešli: KSČM – 10,98 % - 3 europoslanci; KDU-ČSL 

9,95 % - 3; ODS 7,67 % - 2 a Svobodní 5,24 % - 1 europoslanec. 

  Takže, pokud někdo od těchto voleb očekával odpověď, zda vládní nováček 

ANO už válcuje svou vládní sestru, musí uznat, že z těchto volebních výsledků to tak 

nevypadá. A vezmeme-li v úvahu, že se mezi ANO a sociální demokracii vklínila opoziční 

TOP 09, je otázka, jaký další vývoj v politice máme očekávat pro příště. Třeba už 

v komunálních volbách letos na podzim!? 

 Volby poznamenala nedůvěra občanů k celé politické garnituře. O největším 

úspěchu, ale mluví opoziční TOP 09, vždyť skončila o pouhé 0,2 % za vítězem. Cítí se tedy 

hegemonem pravice, když konkurenční ODS skončila šestá a získala polovinu hlasů. 

Bodovala v někdejších baštách ODS, a převzetí moci na pravici ještě opepřil Jiří Pospíšil, 

bývalý místopředseda ODS, který po přestupu do TOP 09 získal nejvíce preferenčních 

hlasů.  Další pořadí stran bylo toto: KSČM 10,98 % - 3 europoslanci; KDU-ČSL  9,95 % - 3; ODS 

7,67 % - 2 a Svobodní 5,24 % - 1 europoslanec. Z těch, kteří se nedostali za pětiprocentní 

hranici se přes procento dostali: Piráti 4,78 %, Strana zelených 3,77 %, Úsvit přímé 

demokracie 3,12 % a Strana zdravého rozumu 1,63 %. Nezájem českých voličů o EU je 

dlouhodobý a naše volební účast s 18 % byla druhá nejnižší z celé osmadvacítky zemí EU, 

horší byli už jen Slováci. Ve volbách výrazně posílily nacionalistické a euroskeptické strany. 

Radikální politická uskupení si polepšila ve Francii, Řecku, Německu, Dánsku, Finsku či 

Rakousku.       

 Volební účast v Olomouckém kraji byla čtvrtá nejhorší mezi kraji – 16,48 %: ČSSD 16,3 

%, ANO 16,3 %, KDU-ČSL  14,1 %, KSČM 12,0 %, TOP 09 11,5 %, ODS 6,1 %, Piráti 4,2 % a 

Svobodní 4%. Do volebních místností přišlo v regionu jen 85 900 voličů. Region dlouhodobě 

patří oranžové barvě ČSSD a Lidový dům se tady na hlasy může spolehnout především 

v severních příhraničních oblastech, kde je málo práce a nízké platy. Ze dvou 

europoslanců je tu nula a kraj tak ztratil „své“ lidi v Bruselu. Ta nejreálnější šance Bořivoje 

Šarapatky – čtyřce kandidátky TOP 09 a Starostů byla zmařena díky preferenčním hlasům, 

kdy jej přeskočil senátor Jaromír Štětina. Hejtman Jiří Rozbořil je přesvědčen, že o 
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neúspěchu kandidátů z regionu rozhodla podprůměrná volební účast. „I když se nyní daří 

bourat dříve dlouhodobě propagovaný euroskepticismus, zatím se bohužel nepodařilo 

přesvědčit veřejnost, že Evropu potřebujeme“, míní Rozbořil. 

 Výsledky se v našem kraji od celostátních dosti lišily. Uspěly parlamentní strany – 

vítězství ČSSD o pouhé dva hlasy před hnutím ANO, potvrzení návratu KDU-ČSL do 

vrcholné politiky, nadále stabilní pozice komunistů a výrazné posílení dvou 

neparlamentních stran – Strany svobodných občanů a Pirátů. V Litovli tradičně zvítězila 

ČSSD – 18,8 %, následovalo ANO 2011 16,4 %, KSČM 15,4 %, KDU-ČSL 11,6 %, TOP 09 a 

Starostové 9,3 % a ODS 6,3 %.       

 

43. SENÁTNÍ VOLBY  

 Součástí komunálních voleb 2014 byly i volby do Senátu ČR. Lidé jsou vůči této 

instituci dosti nevraživí a její existenci často neuznávají. Je ale pravdou, že pokud by byly 

dodržovány správné postupy při vzniku zákonů a pokud bychom u nás měli dlouhou 

demokratickou tradici a z ní vyplývající politickou kulturu, pak by horní komory asi opravdu 

nebylo potřeba. Ovšem počet špatných zákonů, který Senát „odchytává“, je značný. 

Kdyby poslanci pracovali jiným způsobem a kdyby fungovala řada dalších „kdyby“, pak 

by byl Senát opravdu zbytečný. Zatím to ale tak není! 

 Senát má 81 členů a každé dva roky se konají volby v jedné třetině volebních 

obvodů, takže jde o instituci trvale kontinuálně pokračující ve své práci. Letos tedy volby 

proběhly ve 27 volebních obvodech. Pro senátní obvod číslo 66 „Olomouc“, který má 94 

obcí a zahrnuje Litovelsko, Zábřežsko, Šternbersko, Uničovsko a Mohelnicko, se tak po šesti 

letech volilo ve dnech 10. a 11. října spolu s volbami do zastupitelstev obcí. 

 Voliči mohli své hlasy dát jednomu z 8 kandidátů (z nich 3 byli z Uničova!). Podle 

vylosovaných čísel jimi byli: 1. Ing. Jan Zahradníček; 54 let; starosta obce Medlov; bez 

politické příslušnosti, kterého přihlásilo k registraci  politické hnutí ANO 2011. Zajímá ho 

veřejná správa a územní rozvoj. Jeho volebním heslem bylo: „Průhledné fungování naší 

země? Prostě na to dohlídneme.“ 2. Jiří Novák; 59 let; architekt z Prahy 5; bez politické 

příslušnosti; kandidoval za hnutí DOMOV. 3. MUDr. Alena Šromová, 55 let; praktická lékařka 

z Litovle; členka KDU-ČSL s podporou Strany zelených. Chce prosazovat více podpory 

sociálním službám i dopravě. Jejím volebním heslem bylo: „Umím lidem pomáhat!“ 4. 

RNDr. Pavel Foretník; 64 let; ředitel Radia Haná Olomouc; bez politické příslušnosti; 

kandidoval za Úsvit přímé demokracie. Domnívá se, že tisíce problémů vyřeší přímá 

demokracie. Jeho volebním sloganem bylo: „Naším cílem je sebevědomý a silný český 

stát.“ 5. Ing. Karel Korytář, 65 let; senátor z Uničova kandidující za ČSSD s výzvou „Stěžejní 

je doprava a jsme jí stále hodně dlužni.“ 6. Zdeňka Wagnerová; 62 let; OSVČ Olomouc 

kandidující za politické hnutí REPUBLIKA chce změnit přístup k lidským právům. 7. Mgr. 

Radek Vincour; 47 let; ředitel kulturního zařízení v Uničově, hudebník; kandidoval za stranu 

ODS s heslem „Hraju čistě“ a chtěl by bezpečné ulice a ekologickou dopravu.  8. Zdeněk 

Beňo; 57 let, technik životního prostředí z Uničova; kandidát KSČM; propaguje méně 

administrativy a zneužívání dávek. Jeho volební heslo zní:  „S KSČM k prosperitě a slušné 

společnosti.“ 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 291 

 Většina kandidátů dodala do našich schránek letáky či leporela s volebními sliby a 

uvedením významných sympatizantů, Ing. Karel Korytář a MUDr. Alena Šromová měli ve 

městě setkání s voliči. Kampaň k senátním volbám nebyla až tak halasná, zastiňovaly ji 

„důležitější“ volby komunální. Náš obvod nabídl souboj dosavadního senátora Korytáře 

proti „zbytku světa“. Kromě něj žádný z dalších kandidátů v minulých senátních volbách 

v roce 2008 nekandidoval, ale dva z nich (Šromová za KDU-ČSL a Foretník za Úsvit) 

ucházející se v roce 2013 o poslanecká křesla, tehdy neuspěli. Korytář se v minulých 

volbách vždy utkával o křeslo s Vítězslavem Vavrouškem z ODS, vyhrál dvakrát, do Senátu 

se vrátil po šestileté přestávce v roce 2008 (poražen byl pouze v roce 2002). Tentokrát mu 

Vavroušek cestu nezkřížil, protože vůbec nekandidoval. Bude mu rovnocenným soupeřem 

Radek Vincour, také občanský demokrat? První kolo rovněž ukáže, nakolik pomohou letité 

zkušenosti z komunální politiky starostovi Medlova Janu Zahradníčkovi za ANO? 

 Na výsledcích se může výrazně podepsat volební účast, která stejně jako 

v ostatních částech republiky, ani v tomto obvodu Olomouckého kraje není nijak vysoká. 

V minulých třech senátních volbách se pohybovala od 21,5 % v roce 2002 v prvním kole 

po necelých 38 % v prvním kole posledních senátních voleb v roce 2008. 

 Volební účast v prvním kole byla 37,56 %. Stejně jako u nás v Litovli to dopadlo i 

v celém obvodu 66, kdy ve velmi těsném souboji rozhodly desetiny procent, v „remízovém 

skóre“ dělilo možné budoucí senátory jen 111 hlasů!  Zvítězil starosta Medlova Jan 

Zahradníček z ANO 2011 s 25,34 % před lékařkou Alenou Šromovou z KDU-ČSL s 25,05 % - 

tedy o pouhé tři desetiny procenta. Dosavadní senátor Karel Korytář skončil až třetí, když 

získal 19,56 % hlasů. Druhé kolo bude tedy nesmírně zajímavé. Litovelané dali své 

spoluobčance přes 1 600 hlasů! Doufejme, že ji stejně aktivně podpoří i ve druhém kole a 

naše město bude mít historicky prvního senátora!? 

        V obvodu Olomouc, který částečně také sahá na Šumpersko se tak ostrá bitva 

dala očekávat. Kandidát za ANO a starosta obce Medlov Jan Zahradníček, jak píšeme 

výše v 1. kole zvítězil s 25,3 % hlasů, ale doktorka Šromová získala jen o tři desetiny 

procentního bodu méně. Ve 2. kole, v němž k volebním urnám přišlo jen 13,6 % voličů (!), 

ale Šromová zvítězila ziskem 8 194 hlasů, zatímco Zahradníček měl o 1 179 hlasů méně. 

V Senátu ČR nahradí Karla Korytáře (ČSSD), který poněkud překvapivě zůstal v prvním kole 

až na třetím místě. Lidé tak těsnou většinou poslali do senátorských lavic naši 

spoluobčanku MUDr. Alenu Šromovou, kandidující za KDU-ČSL s podporou Strany 

zelených. Je to historický úspěch, vždyť Litovel zatím nikdy senátora neměla! 

 Mezi občany města se ozývaly hlasy, že ztratíme oblíbenou lékařku. MUDr. Šromová 

ale to ale vyvrací a na otázku médií: Co bude s vaší ordinací? Odpovídá takto: „Ve 

dnech, kdy nebudu v Senátu, v ní hodlám dále pracovat. Ve zbylé době bude ordinovat 

můj zástup. Každopádně svou praxi určitě nezavřu.“ Na otázku: Jste také zastupitelkou 

v Litovli, budete to všechno stíhat? Říká: „Jsem zastupitelkou, ale v radě města podle toho, 

jak to zatím vypadá, nebudu. Takže si nemyslím, že by to byl problém.  Ještě zajímavá 

odpověď na otázku Čemu se chcete v Senátu věnovat jako první? –„Sociální a zdravotní 

problematice a dále pak otázce převodu peněz na kraje tak, aby organizace poskytující 

sociální péči dostávaly příspěvky za tutéž péči ve stejné výši bez ohledu na zřizovatele, 

tedy ať jsou krajské, nebo neziskové.“ Tak jí držme palce, ať se jí v Senátu ČR daří!      
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 Podzimní politický dvojboj – volby komunální a senátní – jsou obvykle řazeny do 

kategorie voleb druhého řádu, protože jejich výsledek se nepromítá do vládní konstelace 

v zemi.  A bagatelizování dopadu těchto voleb pomáhá i jejich výsledek. V komunálkách 

uspěly tři vládní strany – ANO, socialisté i lidovci. A v senátních volbách si stejná trojice 

odnesla dohromady slušných 19 z 27 rozdělovaných mandátů. V obojích volbách 

propadla zejména opoziční pravice. Sobotkova vláda kvůli podzimním volbám jistě 

nepadne, ale čekají ji vnitřní přesuny v několika směrech. V prvé řadě se určitě změní role 

KDU-ČSL v koalici. Ta má za sebou už čtvrté úspěšné volby a nezdá se, že by se nabalující 

lidovecká koule chtěla zastavit. Komunální volby také ještě dál posunuly poměr sil mezi 

dvěma tahouny vlády, ČSSD a ANO, na stranu Andeje Babiše. A na tom nemění nic ani 

fakt, že socialisté úspěšně (?) obhájili 10 z 23 senátních mandátů, zatímco ANO získalo jen 

4 křesla.  

 

44. KOMUNÁLNÍ VOLBY 

 Čas neuvěřitelně letí a na krku máme volby do Zastupitelstva města Litovel. Starosta 

města podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznámil, že volby do Zastupitelstva 

města Litovel se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 

do 14 hodin. Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu, byly stanoveny následující okrsky a volební místnosti:  1 Litovel – Gemerská, Karla 

Sedláka, Králova, Loštická, Staroměstské náměstí, Uničovská, Zahradní, Severní – internát 

SOŠ, Gemerská 505; 2 Litovel – Červenská, Novosady, Polní, Žerotínova – budova ČSZ, 

Sušilova 32; 3 Litovel – Hrnčířská, Rybníček, sídliště a ulice Vítězná, Sušilova – ZŠ, Vítězná 

1250; 4 Litovel - Bezručova, Jiráskova, Kosmonautů, Opletalova, Sochova, Šmakalova, 

Čihadlo, Karlov, Lesní zátiší, Pavlínka, Studentů, Švermova, Čs. armády, Karlovská, Lužní, 

Revúcká, Šargounská, U Stadionu, Družstevní, Kollárova, Nová, Sadová, Šemberova, 

Wolkerova – budova sokolovny, Opletalova 341; 5 Litovel – Boskovicova, Boženy 

Němcové, Dukelská, Havlíčkova, Husova, Javoříčská, Jungmannova, Komárov, 

Komenského, Kostelní, Koupaliště, Kysucká, Lidická, Masarykova, Mlýnská, náměstí 

Přemysla Otakara, náměstí Svobody, Poděbradova, 1. máje, Revoluční, Smyčkova, 

Šafaříkova, Švédská, Třebízského, Vlašímova – Městský klub, náměstí Přemysla Otakara 753; 

6 Litovel – Gustava Frištenského, Cholinská, Nábřežní, Nádražní, Nasobůrská, Olomoucká, 

Palackého, Příčná, Svatoplukova, Štefánikova, Vodní – ZŠ Palackého 938; 7 Litovel – 

Chořelice, osadní výbor; 8 Litovel – Tři Dvory 73, hasičská zbrojnice; 9 Litovel – Víska 17, 

kulturní dům; 11 Litovel – Chudobín 20, osadní výbor; 12 Litovel – Myslechovice 19, kulturní 

dům; 13 Litovel – Nová Ves 57, knihovna; 14 Litovel – Rozvadovice 57, knihovna; 15 Litovel – 

Unčovice 90, sokolovna; 16 Litovel – Březové 12, kulturní dům; 17 Litovel – Savín 15, osadní 

výbor.  

 Do voleb jde 8 stran a hnutí, které si vylosovaly následující pořadí čísel: 1. Sdružení 

nezávislých kandidátů – Občané a sportovci Litovelska, lídr: David Baroň, 46 let, živnostník, 

bez politické příslušnosti; 2. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová, lídryně: Ing. Ludmila Zavadilová, 48 let, vedoucí střediska Charity Litovel, členka 

KDU-ČSL; 3. Občanská demokratická strana, lídr: Mgr. Blahoslav Papajk, 62 let, živnostník, 
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člen ODS; 4. Česká strana sociálně-demokratická, lídr: Petr Šrůtek, 61 let, místostarosta, 

člen ČSSD; 5. ANO 2011 – politické hnutí, lídr: Ing. Ivo Višinka, 55 let, stavební technik, bez 

politické příslušnosti; 6. Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté, lídr: Jaroslav 

Skála, 54 let, učitel autoškoly, bez politické příslušnosti; 7. Komunistická strana Čech a 

Moravy, lídr: Kamil Veselý, 47 let, OSVČ, člen KSČM;  8. Sdružení nezávislých kandidátů, lídr: 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta, bez politické příslušnosti.  

  Všechny strany a hnutí vydaly předvolební materiály ve formě letáků či leporel, kde 

se pochlubily úspěchy v minulém volebním období, představily kandidáty na fotografiích 

a uvedly svůj volební program. V podobném duchu vyšlo 15. září mimořádné číslo 

Litovelských novin pod názvem Volby do Zastupitelstva města Litovel, kde u fotografií 25 

kandidátů byl uveden jejich věk, povolání či zaměstnání a příslušnost k politické straně, 

případně to, že kandidát je bez politické příslušnosti. Součástí mimořádného čísla LN byly i 

informace o volbách, jak uvedení okrsků a volebních místností, tak pokyny k volbám. 

Materiály stran a hnutí i Mimořádné číslo LN jsou součástí materiálů kroniky města a jsou 

uloženy v archivu kronik a Letopisecké komise v obřadní síni radnice. 

 Prakticky zástupci všech subjektů (mimo KSČM) uskutečnili setkání s voliči, pomocí 

doručovatelů dodali do schránek své volební matriály a během setkání rozdávali volební 

programy i suvenýry s logem příslušné strany či hnutí. Na 3 místech ve městě byly umístěny 

panely, které mohly kandidující strany a hnutí využít k vylepení svých materiálů k volbám, 

podobně byly využity i vývěsní skříňky na Husově ulici. Kampaň byla vedena férově, 

k žádným problémům či incidentům nedošlo. Čtyři či tři dny před volbami obdrželi všichni 

voliči do poštovních schránek obálku s jednotným hlasovacím lístkem pro volbu do 

Zastupitelstva města Litovel, poučení o způsobu volby a příslušnosti ulic do volebních 

okrsků a sadu hlasovacích lístků pro volební obvod číslo 66 Olomouc pro volby do Senátu 

Parlamentu ČR vše v termínu 10. a 11. října 2014. 

 Volby proběhly bez komplikací v pátek 10. (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 11. října 

2014 (od 8 do 14 hodin) v 1 volebním obvodu, 17 okrscích. V seznamu bylo zapsáno 8 134 

voličů, vydaných obálek bylo 3 179, odevzdaných 3 172, platných hlasů 67 497, volební 

účast 39,08 %. Jednotlivé strany a hnutí vyšly z volebního klání takto: SNK -  Občané a 

sportovci Litovelska: 8 094 hlasů, 11,99 % hlasů, 3 mandáty do 25členného zastupitelstva; 2. 

KDU-ČSL: 7 081 hlasů, 10,94 %, 2 mandáty; 3. ODS: 5 658 hlasů, 8,38 %, 2 mandáty; 4. ČSSD: 

10 567 hlasů, 15,65 %, 4 mandáty; 5. ANO 2011: 10 093 hlasů, 14,95 %, 4 mandáty; 6. SNK – 

Evropští demokraté: 5 373 hlasů, 7,96 %, 2 mandáty; 7. KSČM: 7 859 hlasů, 11,64 %, 3 

mandáty; 8. SKN: 12 772 hlasů, 18,92 %, 5 mandátů. Vítězem voleb se tedy v Litovli stalo 

Sdružení nezávislých kandidátů Litovel (18,92 %, 5 mandátů), 2. ČSSD (15,65 %, 4 mandáty), 

3. hnutí ANO 2011 (14,95 %, 4 mandáty), 4. SNK – Občané a sportovci Litovelska (11,99 %, 3 

mandáty), 5. KSČM (11,64 %, 3 mandáty), 6.  KDU-ČSL (10,49 %, 2 mandáty), 7. ODS (8,38 

%, 2 mandáty) 8. SNK Evropští demokraté (7,96 %, 2 mandáty).  

 Do Zastupitelstva města Litovel postoupili dle pořadí počtu hlasů následující 

kandidáti: 1. SNK – Občané a sportovci Litovelska: David Baroň – 642 hlasů, 7,93 %; Mgr. 

Milena Jindrová – 626 hlasů, 7,73 %; Ing. Radomír Havlíček – 521, 6,43%. 2. KDU-ČSL: MUDr. 

Alena Šromová – 936, 13,21 %; Ing. Ludmila Zavadilová 499, 7,04 %. 3. ODS: Mgr. Blahoslav 

Papajk – 415, 7,33 %; Bc. Zdeněk Jančí – 390, 6,89 %. 4. ČSSD: Petr Šrůtek – 721 hlasů, 6,82 %; 
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Mgr. Marcela Čtrvrtníčková – 599, 5,66 %; Alena Albrechtová – 593, 5,61 %; Miloslav Číhal – 

539, 5,10 %. ANO 2011: Martin Geprt – 576, 5,70 %; Jana Wagnerová – 512, 5,07 %; Ing. Ivo 

Vyšinka – 493, 4,88 %; Ing. Martin Pavlík – 493, 4,88 %. 6. SNK Evropští demokraté: Jaroslav 

Skála – 444, 8,26 %; Mgr. Robert Najman – 369, 6,86 %. 7. KSČM: Kamil Veselý – 508 hlasů, 

6,46 %; Ing. Gabriel Ošťádal – 456, 5,80 %; Josef Hetcl – 402, 5,11 %. 8. SNK: Mgr. Eva 

Hrachovcová – 919, 7,19 %; Viktor Kohout – 890, 6,96 %; Ing. Zdeněk Potužák – 879, 6,87 %; 

Ing. Karel Zmund – 675, 5,28 %; MVDr. Vojtěch Grézl – 612, 4,79 %. Z původního 

zastupitelstva zůstalo 18 zastupitelů, nových „benjamínků“ je tedy sedm. 

 Prvními náhradníky se stali: Jiří Kohout SNK-Občané a sportovci Litovelska (516 

hlasů); Milada Helekalová  - KDU-ČSL (388); Lenka Zabloudilová - ODS (320); Mgr. Pavel 

Skácel - ČSSD (534); Pavel Pěruška – ANO 2011 (491); Ing. Milada Měsícová – SNK-ED (346); 

Vladimír Lakomý – KSČM (362);  Mgr. Lubomír Broza – SNK Litovel (352 hlasů). Pro zajímavost 

– největším „skokanem“ se stal Viktor Kohout, který z 20. místa na kandidátce SNK Litovel 

postoupil s 890 hlasy na 2. místo, pak Mgr. Marcela Čtvrtníčková z ČSSD (599 hlasů, 2. 

místo); Jana Wagnerová z hnutí ANO 2011 (z 10. na 2. místo) a Alena Albrechtová z ČSSD 

(z 9. na 3. místo). 

 Jaké bylo pořadí zvolených zastupitelů podle počtu hlasů: 1. MUDr. Alena Šromová 

– KDU-ČSL (936 hlasů); 2. Mgr. Eva Hrachovcová – SNK Litovel (919); 3. Viktor Kohout – SNK 

Litovel (890); 4. Ing. Zdeněk Potužák – SNK Litovel (878); 5. Petr Šrůtek – ČSSD (721); 6. Ing. 

Karel Zmund – SNK Litovel (675); 7. David Baroň – SNK – Občané a sportovci Litovelska 

(642); 8. Mgr. Milena Jindrová – SNK – Občané a sportovci Litovelska (626); 9. MVDr. 

Vojtěch Grézl – SNK Litovel (612); 10. Mgr. Marcela Čtvrtníčková – ČSSD (599); 11. Alena 

Albrechtová – ČSSD (593); 12. Martin Geprt – ANO 2011 (576); 13. Miloslav Číhal – ČSSD 

(539); 14. Ing. Radomír Havlíček – SNK – Občané a sportovci Litovelska (521); 15. Jana 

Wagnerová – ANO 2011 (512); 16. Kamil Veselý – KSČM (508); 17. Ing. Ludmila Zavadilová – 

KDU-ČSL (499); 18. Ing. Martin Pavlík – ANO 2011 (493); 19. Ing. Ivo Višinka – ANO 2011 

(493); 20. Ing. Gabriel Ošťádal – KSČM (456); 21. Jaroslav Skála – SNK Evropští demokraté 

(444); 22. Mgr. Blahoslav Papajk – ODS (415); 23.  Josef Hetcl – KSČM (402); 24. Bc. Zdeněk 

Jančí – ODS (390); 25. Mgr. Robert Najman – SNK Evropští demokraté (369).       

 Jak to dopadlo v celostátním měřítku?  Ve volbách 2006 byla barvou vítězů tmavě 

modrá, v roce 2010 oranžová, dnes strakatá – po volebním víkendu je mapa větších měst 

mnohem pestřejší než kdy dříve. Letos poprvé žádná barva nedominuje, vítězí spíše šedá 

označující nepřeberné množství místních sdružení, která by se dala označit za vítěze 

komunálních voleb. V zastupitelstvech obcí obsadila celkem 39 000 křesel z celkových 

60 000. V mnoha případech nahradila i minulé vítěze voleb – sociální demokraty. Nástup 

hnutí ANO, rekordní počet stran a historicky nejnižší volební účast tak docela změnily 

mapu vítězů. Do čela se prosadila především místní sdružení, která dříve bodovala hlavně 

na vesnicích. Výjimkou jsou krajská města – hnutí ANO vyhrálo v 9 ze 13! 

 Jaké jsou tedy výsledky voleb 2014?  K urnám přišlo 3 733 089 voličů, volební účast 

byla 44,46 %. V podílu odevzdaných hlasů v procentech je na prvním místě hnutí ANO 

2011 se 14,59 % hlasů a podílem zastupitelů 2,58 %; 2. ČSSD – 12,65 % hlasů, podíl 

zastupitelů 6,07 %; 3. Nezávislí – 11,67 %, podíl zastupitelů 52,77 % (na 40 000 zastupitelských 

míst!); 4. ODS – 9,01 %, 3,56 %; 5. TOP 09 – 8,40 %, 1,17 %; 6. KSČM – 7,80 %, 4,04 %;  7. KDU-
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ČSL – 4,91 %, 6,10 %; 8. STAN – 1,22 % podílu odevzdaných hlasů, 2,13 % podílu zastupitelů.  

Kromě trvající roztříštěnosti politické scény a úpadku „kamenných stran“ nabízejí výsledky 

voleb i další možné interpretace.  Jsou vítězstvím vlády, protože ANO, ČSSD i KDU-ČSL 

relativně slušně uspěly. Pomohl jim fakt, že komunální volby jsou jen rok po těch 

sněmovních, tedy v době, kdy je obvykle nový kabinet ještě oblíbený. Pomohl také fakt, 

že přišlo ekonomické oživení a vláda rozdávala dárky v podobě rychlejší valorizace penzí, 

zvyšuje platy státních úředníků a zvedá minimální mzdu i sociální dávky. Naopak celá 

parlamentní opozice dopadla špatně – ta populistická hnutí (hnutí Úsvit a komunisté), i ta 

pravicová -  ODS a TOP 09. Mezi nimi pokračuje vzájemný boj o pozici hlavní pravicové 

strany. Trochu překvapila zdiskreditovaná ODS – čekal se její další pád, ne-li úplný konec a 

převzetí její role v komunální politice konkurenční TOP 09. Ovšem nestalo se!  Obecně se 

nedá říci, že prohrála politika, pokud se k volbám dostavila skoro polovina oprávněných 

voličů. U komunálních voleb jsou navíc politické strany nabízející ideje a ideologie 

v nešikovné situaci, protože volič v místní politice pragmaticky preferuje řešení konkrétních 

praktických záležitostí. A to je také jedno z možných vysvětlení výsledků voleb.    

 Ještě pohled do našeho kraje.  Volební účast byla 44,76 % (celostátní 44,46 %).                                

Voliči vyhnali ODS z radnic, oslabila i ČSSD, a tak hlavně ve velkých městech 

Olomouckého kraje dali voliči najevo, že chtějí změnu. ODS kromě Olomouce všude 

propadla a úspěch slavilo hnutí ANO a nejrůznější nová či staronová sdružení kandidátů. 

Hlasy se mnohde rozdrobily mezi řadu subjektů a vytvoření koalic vůbec nebude snadné. 

Nízká volební účast překvapila. Hodně totiž byly slyšet hlasy nespokojené s komunální 

politikou, ale k volbám mnoho lidí nepřišlo.  

 Tak jak to u nás nakonec dopadne? Koaliční jednání jela na plný plyn, ven se 

dostávaly nejrůznější zprávy, ale i když ustavující zasedání nového Zastupitelstva města 

Litovel je svoláno až na 3. listopad, díky médiím se všechno už ví vlastně předem. Titulek 

novin: „Starostou Litovle bude dál Zdeněk Potužák“, naznačuje mnohé.  Z článku v MF 

DNES z 25. 10. 2014 je dále zřejmé, že radnici v Litovli povede v následujících čtyřech 

letech koalice Sdružení nezávislých kandidátů Litovel, ANO 2011, SNK – občané a 

sportovci Litovelska, ODS a KDU-ČSL. Starostou tak zůstane Zdeněk Potužák, z vítězné 

kandidátky SNK Litovel. Nejsilnější opoziční stranou bude ČSSD, která skončila ve volbách 

druhá. „O složení koalice rozhodla programová shoda a snaha po změnách,“ uvedl 

budoucí staronový starosta. Za novinku, s níž nová vláda na radnici přichází, označil to, že 

každý z koaličních partnerů bude na radnici garantem určité oblasti: nezávislá kandidátka 

Litovle bude mít na starosti rozpočet, finance a protipovodňová opatření; hnutí ANO 2011 

výbor podnikatelů, transparentnost radnice, informování veřejnosti a problematiku 

nepřizpůsobivých lidí; ODS dopravu včetně parkování a cyklostezek; Občané a sportovci 

Litovelska budou zodpovídat za sport a strategii rozvoje města;  lidovci za sociální věci.  

 SNK Litovel bude mít v radě celkem dva muže. Kromě starosty Potužáka v ní bude 

zasedat jako místostarosta Viktor Kohout. Dva zástupci zasednou do čela města i za ANO 

2011 – radními budou Martin Geprt a Martin Pavlík. SNK – občané a sportovci Litovelska do 

rady nominovali dosavadního neuvolněného místostarostu Davida Baroně; ODS v ní bude 

zastupovat Zdeněk Jančí a lidovce nová senátorka Alena Šromová. V pětadvaceti-

členném litovelském zastupitelstvu bude mít nová radniční vláda většinu 16 hlasů. Opozici 
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budou tvořit ČSSD, KSČM a SNK – Evropští demokraté. Tak jen doufejme, že v tom na 

ustavujícím zasedání někdo neudělá pěkný zmatek!?   

 A je tu rozuzlení. Je pondělí 3. listopadu, 17 hodin a na Koncertním sále MK je 

zahájeno ustavující zasedání Zastupitelstva města Litovel. Přítomno je všech 25 nových 

zastupitelů, takže show může začít. Žádná stížnost na neplatnost voleb nebyla podána, 

může se přikročit ke složení slibu zastupitelů a je schválen program zasedání. Předsedkyní 

volební a návrhové komise byla zvolena Mgr. Eva Hrachovcová, která seznámila 

zastupitele s volebním řádem a byla odhlasována tajná volba vedení města a členů rady. 

 Do funkce starosty města byli navrženi Ing. Zdeněk Potužák (SNK Litovel) a pan Petr 

Šrůtek (ČSSD). První z nich získal 15 hlasů, druhý 7, 3 hlasy byly neplatné. Starostou města 

na období let 2014 – 2018 tak byl zvolen Ing. Zdeněk Potužák. Do funkce uvolněného 

místostarosty byli navrženi Viktor Kohout (SNK Litovel) a Petr Šrůtek (ČSSD). Ten získal pouze 

7 hlasů, pan Kohout 15, neplatné byly 3 hlasy. Novým místostarostou se tak stal pan Viktor 

Kohout, další místo místostarosty zřízeno nebylo. 

 Vzhledem k tomu, že rada města má být sedmičlenná a dvě místa byla již 

obsazena, zbývalo zvolit 5 jejích členů. Navrženi byli: David Baroň (SNK – občané a 

sportovci Litovlelska), MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL), Bc. Zdeněk Jančí (ODS), Ing. Martin 

Pavlík (ANO 2011), Martin Geprt (ANO 2011), MVDr. Vojtěch Grézl (SNK Litovel).  Zvoleno 

bylo prvních pět navržených následujícím počtem hlasů: Baroň 14, Šromová 20, Jančí 18, 

Pavlík 20, Geprt 21, Grézl 10.  

 Následovala volba předsedy Finančního výboru. Na tuto funkci byli navržení Petr 

Šrůtek (ČSSD) a Martin Geprt (ANO 2011). Ten získal 18 hlasů, Petr Šrůtek jen 7. Předsedou 

Finančního výboru RM se tedy stal Martin Geprt (ANO 2011). Na funkci předsedy 

Kontrolního výboru RM byl navržen jediný kandidát – Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM), který 

také důvěru získal. Oba výbory budou sedmičlenné. 

 Bylo dále schváleno zřízení 11 osadních výborů v místních částech, které budou mít 

od 5 do 7 členů a měly by být ustaveny do 20. 1. 2015. Tajemník MěÚ Ing. Radovan 

Vašíček pak informoval o odměnách funkcionářů, předsedů výborů a komisí. Podmínkou 

jsou nejméně 3 zasedání za pololetí a dodání patřičných zápisů. V diskusi popřáli mluvčí 

jednotlivých stran a hnutí zvoleným funkcionářům hodně zdaru v práci a jednoznačně 

uvedli potřebu bezproblémové spolupráce všech, bez ohledu na koalici či opozici. 

Blahopřání směřovalo i k nově zvolené senátorce za obvod č. 66 Olomouc MUDr. Aleně 

Šromové, která poděkovala za podporu a slíbila vynaložit maximum úsilí i pro pomoc 

regionu. První zasedání nové Rady města Litovle bylo stanoveno na čtvrtek 6. listopadu na 

8 hodin.  Návštěva občanů na ustavujícím zasedání byla slušná, kolem 120 osob. Kéž by 

tomu tak bylo i na dalších jeho zasedáních!          
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45. POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ  

ANO 2011 

 Během roku 2014 vznikala kandidátka hnutí, která ale měla pouze jednoho člena. 

Přihlášky sice byly podány už před komunálními volbami, ale prověření osob a schválení 

členů trvá půl roku! Na konci roku má hnutí ANO 2011 5 členů a 2 čekatele. Organizace 

bude založena v jarních měsících roku 2015.  

  Do komunálních voleb šlo hnutí se 4 základními pilíři: 1. otevřená radnice – 

přehledné nakládání s veřejnými prostředky, svobodný a volný přístup k informacím, trvalý 

a průhledný kontakt úřadu s občany, 2. partnerství s občany, s neziskovým sektorem, se 

školami, s podnikateli, s poskytovateli veřejných služeb, s krajem a s ostatními městy;  3. 

dobrý hospodář - odborníky a schopné lidi na vedoucích pozicích, postupné snižování 

zadluženosti města, zásadní změny ve strategickém plánování, efektivní řízení města a 

jeho investic, srozumitelný rozpočet pro každého; 4. aktivní a zdravé město pro všechny 

generace - podpora kulturních a sportovních akcí, podpora vzdělávání, strategie a rozvoj 

cestovního ruchu. 

 V rámci předvolebních akcí proběhl Dětský sportovní den na sokolovně a 

procházka Litovlí s příznivci hnutí ANO 2011. Do voleb si hnutí vylosovalo č. 5 a lídrem 

kandidátky byl Ing. Ivo Višinka, 55 let, stavební technik, bez politické příslušnosti.  Ve 

volbách se hnutí umístilo na 5. místě s 10 093 hlasy (14,95 %) a získalo 4 mandáty: Martin 

Geprt – 576 hlasů, 5,70 %; Jana Wagnerová – 512 hlasů (5,07 %); Ing. Ivo Višinka  493 hlasy 

(4,88 %) a Ing. Martin Pavlík – 493 hlasy (4,88 %); náhradníkem Pavel Pěruška (491 hlasů).  

Do Rady města Litovle pak byli zvoleni: Martin Geprt (21 hlasů) a Ing. Martin Pavlík (20 

hlasů). Martin Geprt byl následně zvolen předsedou Finančního výboru RM.                     

Zprávu zpracoval Martin Geprt.    

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 

 Místní organizace ČSSD má 36 členů a výbor pracoval ve složení: Hedvika 

Weberová – předsedkyně, Petr Šrůtek – místopředseda, Lubomír Čunderle, Miroslav 

Janeček, Ing. Milan Procházka, Bc. Petr Mareš a Ivana Štýbnarová – členové. Konalo se 5 

členských a 6 výborových schůzí. Je snahou získat nové členy do MO.  

 Většina stranických akcí byla věnována volbám. V roce 2014 se konaly volby do 

Evropského parlamentu, do Senátu a komunální volby, které ovlivnily činnost organizace. 

K již tradičním akcím, kterými se ČSSD prezentovala litovelským občanům, byl v měsíci 

květnu Dětský den. Tato akce se konala na dopravním hřišti a měla u občanů velký ohlas. 

Návštěvnost byla kolem 1 400 návštěvníků. Přítomni byli účastni i významní hosté – hejtman 

Olomouckého kraje, poslanec Parlamentu ČR a senátor našeho volebního okrsku č. 66. 

V Pňovicích pak proběhlo tradiční Pálení čarodějnic, kterého se zúčastnily desítky občanů 

obce a blízkého okolí.  

 Byla podpořena kandidátka ČSSD do EP na předvolební akci v našem městě.  

V měsíci září byla pořádána akce „Mámo, táto“, která byla zaměřena na předvolební 

kampaň do komunálních a senátních voleb. I zde byla účast občanů, potencionálních 
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voličů, velká.  V rámci senátní volební kampaně byla podporou Ing. Karla Korytáře 

Volební kavárna. Vedle těchto kulturně – společenských aktivit se členové zúčastnili 

některých dalších akcí, jako jsou:  Dívka roku ČR, výstup na Bradlo, pietních aktů atd. Svou 

účastí podporují i akce konané při oslavách významných či historických dnů v našem 

městě. K dalším aktivitám patří účast na různých seminářích.  

      V rámci komunálních voleb získala ČSSD čtyři mandáty, a když se umístila ve 

volbách jako druhá, bude v tomto volebním období v opozici. Ve srovnání s 

předcházejícím obdobím ztratila 2 mandáty.  Zvolení zastupitelé města jsou: Petr Šrůtek, 

Mgr. Marcela Čtvrtníčková, Alena Albrechtová a Miloslav Číhal.  

Dovolím si citovat přísloví: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí“. Tyto volby – tyto 

prohry – stojí za důrazné zamyšlení a poučení se z chyb do dalších let.          

Zprávu zpracovala Hedvika Weberová, DiS, předsedkyně MO ČSSD Litovel. 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

 SNK Litovel se v roce 2014 soustředilo na přípravu voleb do městského 

zastupitelstva.  Složení hlavních členů zůstalo stejné, obměnilo se jen několik osob. Na 

kandidátku byli získáni i zástupci z obcí. Sdružení jako jediné zvýrazňuje společný rozvoj 

nejen města, ale i 11 obcí, které představují třetinu obyvatel.   

 Tradiční akcí se stal Slet čarodějnic, který zahrnoval soutěže a taneční rej pro děti a 

rodiče. Byla zde družná nálada a na závěr velká vatra i opékání špekáčků. Na 

pravidelných schůzkách byly projednávány investiční projekty, rozpočet, stav financí a 

aktuální problémy města. Nešvarem se stalo obsazování domů špatné kvality 

nepřizpůsobivými občany, když vysokými příplatky na bydlení stát podpořil vznik ubytoven 

bez hygienických zázemí. Přes SMO byla iniciována změna zákona, což se zatím dotklo 

ubytoven, které musí mít povolení hygienické stanice, ale soukromých domů ne. I v našem 

městě si tak obsadili dva soukromé domy jejich majitelé, a to na náměstí. SNK Litovel toto 

uvedlo ve svém volebním programu. Toto není integrace, ale vytváření ghett. 

 Podařilo se po letech iniciativ snížit poplatky za vynětí ze  ZPF, a tak opět získat nové 

zájemce na průmyslovou zónu. Město se zvýrazňuje pro cestovní ruch – je zde nové TIC, 

které nabízí průvodcovské služby, mnoho propagačních materiálů, služby pro cyklisty – je 

zde značka Cyklisté vítáni!, Mikroregion Litovelsko získal cenu Olomouckého kraje za  film s  

vtipnou  hymnou – pozvánkou do našeho kraje. 

 Podzimní volební klání bylo poznamenáno vznikem dalších stran – ANO a Evropští 

demokraté.  Protože billboardy na voliče působí a využila je nová senátorka MUDr. Alena 

Šromová, hnutí ANO 2011, nakonec i SNK poprvé použilo několik billboardů, na nichž bylo 

využito foto ze setkání u rybníku na Nových Zámcích.  Bez politických hesel, jako ukázku, že 

SNK je  dobrá parta, která  spolupracuje. 

 Volby SNK opět vyhrálo, ale nastavený přepočet umožňoval obsazení zastupitelstva 

i stranami s nižším počtem hlasů. Výsledkem je větší počet různých stran a sdružení v 

zastupitelstvu a tím i složitější komunikace a rozhodování. Přejme si, aby vždy zvítězil smysl 

pro dobrý rozvoj, pro zlepšování životních podmínek občanů. 
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KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 

 Na členské schůzi 4. 3. 2014 byl zvolen nový výbor MO: předseda Ing. Ludmila 

Zavadilová; místopředseda – MUDr. Alena Šromová;  JUDr. Marie Mazánková, Jarmila 

Rosypalová, Zdeněk Rozsypal – členové výboru. 

 Hlavní akcí roku je pro MO KDU-ČSL pouť na Staroměstském náměstí vždy první 

neděli v květnu u příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba, jimž je zde kostel zasvěcen. 4. 

května v 9:30 hod. zazněla zpívaná mše svatá s účastí krojovaných členů folklórního 

souboru a v 15 hodin zazpíval Pěvecký sboru Úsvit při ZŠ Jungmannova. Na prostranství u 

kostela v 10:30 účastníky zaujalo vystoupení Hanácké muziky Litovel. Proběhla i 

prezentace a prodej výrobků Mateřského centra Rybička a výtěžek byl věnován na 

podporu dítěte v projektu Adopce na dálku.  Prodej regionálních výrobků a poutního 

zboží, občerstvení, atrakce – vše jako doprovod každé poutě, bylo hojně k dispozici. 

 Jako předvolební akce se konalo 22. 8. – „Odpolední grilování" a setkání kandidátů 

do komunálních voleb, členů a příznivců KDU-ČSL v areálu Charity Litovel za účasti 42 

dospělých a 8 dětí a 18. 9. – setkání s kandidátkou do senátu MUDr. Alenou Šromovou a 

kandidáty do komunálních voleb v kavárně Ječmínek.      

Zprávu zpracovala Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně MO KDU-ČSL. 

Další zprávy i přes urgence nebyly dodány. 

 

46. CÍRKVE  

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ LITOVEL 

 Duchovní péče v  Náboženské obci byla v roce 2014 poskytována zcela běžně. Z 

důvodů zdravotních komplikací spojených s narozením syna farářské dvojice byla pouze 

přerušena činnost Klubu pro děti, který je na půdě Husova sboru provozován od roku 2006. 

V roce 2014 byl Klub v provozu do 30. května, činnost bude obnovena v září 2015.  

  Rok 2014 byl velmi náročný, ale i přes to se podařilo zorganizovat i některé akce. 

Kromě tradičních svátků, jako jsou Velikonoce a Vánoce, tak jako každý rok se konala 

akce k oslavě Dne matek. V rámci „Májových pobožností“ byl oslaven 15. května, a sice 

také již tradičně s Hanáckou muzikou. Dne 17. května, odehráli ve sboru Litovelští ochotníci 

divadelní hru „Co Vám kdo dá“;   23. května se obec přidala k celorepublikové akci „Noci 

kostelů“ a 30. května pak bylo setkání s dětmi u her a soutěží. 

  V neděli 6. července se v Husově sboru shromáždili věřící k uctění památky Mistra 

Jana Husa za přispění Pěveckého kroužku při Husově sboru „Koledníci“, který pod vedením 

pana Vlastimila Nedomy pravidelně obohacuje slavnostní bohoslužby k nejrůznějším 

příležitostem. Podzimní nálada přišla v podobě „Dušiček“, kdy se 2. listopadu vzpomínalo 

na zesnulé. Závěr roku byl vyhrazen adventnímu rozjímání a přípravě na vánoční svátky. 

Adventní koncerty v Husově sboru, které jsou také již jakousi tradicí, byly organizovány jako 

dva koncerty. První patřil „Koledníkům“, dne 13. prosince, další pak „Hanácké muzice“, 

dne 21. prosince. Další den, 22. prosince, bylo setkání s dětmi z Klubu pro děti u Vánočního 
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stromku, který byl společně vyzdoben. Vánoční bohoslužby – půlnoční 24. prosince a 25. 

na Boží hod vánoční – celý rok uzavřely.  

 Vzhledem k některým již zmíněným omezujícím skutečnostem nebyly v roce 2014 

realizovány žádné opravy nebo renovace. V plánu je poměrně rozsáhlá rekonstrukci 

elektroinstalace, ovšem nejdříve v roce 2016 za předpokladu, že se podaří našetřit jednak 

vlastní finanční prostředky a jednak získat případně na tuto akci dotaci.  

Zprávu zpracovali  Vlastimír a Lucie Haltofovi, duchovní NO CČSH Litovel. 

Další zprávy i přes urgence nebyly dodány. 

 

47. ZÁVĚR 

 Již tradičně necháváme v závěru promluvit starostu města, který má přece jen 

nejlepší nadhled nad vším, co se během roku ve městě a jeho místních částech důležitého 

událo.  Rok 2014, a podzim pak zvláště, byl ve znamení komunálních voleb, které značně 

proměnily paletu stran a hnutí ve vedení města.  Občané jim dali svou podporu, protože 

jejich programy nastínily další cestu rozvoje města i obcí. Byla podepsána koaliční smlouva 

a sestaveno programové prohlášení se stanovením cílů a priorit, jímž chtějí strany a hnutí 

věnovat největší pozornost.  

 Prvním bodem společného stanoviska koalice je „Otevřená radnice“ – budou 

zveřejňovány všechny smlouvy s objemem nad 100 000 Kč, dostupný bude „rozklikávací“ 

rozpočet města i záznamy z jednání ZML. Bude posíleno postavení komisí a výborů, ke 

klíčovým tématům se povedou veřejné diskuse a v plánu je i procesní a personální audit 

městského úřadu. V hospodaření města bude kladen důraz na odpovědné hospodaření 

zaměřené na zajištění běžných potřeb života občanů. Dojde k revizi majetku a závazků 

města i na pasportizaci majetku zaměřenou na jeho evidenci v informačních systémech. 

Bude kontrolována tvorba cen ve společnostech s majetkovou účastí města (VHS 

Čerlinka, MTS, .A.S.A. odpady Litovel) a také dán důraz na podporu cestovního ruchu.  

 V oblasti dopravy budou v rozpočtu podpořena opatření na posílení bezpečnosti 

cyklistů i pěších a vytvořen nový parkovací a orientační systém města. Podpořeno bude i 

řešení dopravního terminálu v návaznosti na krajskou politiku hromadné osobní dopravy a 

v plánu je i potřebná příprava přesměrování tranzitní dopravy mimo obydlené části města. 

Pro posílení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků města budou definovány priority Městské 

policie Litovel. Spolupráce musí zahrnovat pokračování budování protipovodňových 

opatření. 

 V sociální oblasti, školství, kultuře, sportu a občanském sektoru budou plně 

podporovány všechny organizace působící v těchto oblastech, včetně cestovního ruchu, 

volného času dětí a mládeže, dobrovolných hasičů. Je třeba provést revizi časového 

rozvržení využití sportovišť a kulturních zařízení, snížit finanční náročnost pro subjekty 

v oblasti volnočasových aktivit a revidovat i náklady na provoz. Významná musí být 

podpora sportovních odvětví reprezentujících město. V sociálních službách je třeba 

budovat další zařízení v souladu s komunitním plánem.  
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 Dále je zapotřebí rozvíjet partnerství města nejen s Olomouckým krajem, ale i městy 

a obcemi regionu, církvemi a všemi občanskými iniciativami i s podnikatelským sektorem. 

Plná podpora musí směřovat k osadním výborům a jejich základnímu poslání – udržovat a 

rozvíjet identitu a tradice obcí, společenský, kulturní a sportovní život, podporovat  

osídlenost obcí a začlenit je více do výkonu samosprávy a správy majetku města. 

 Starosta města v „Pohledu na uplynulý i nadcházející rok“ uvádí významné akce 

roku 2014 – dekontaminace skládky v Nasobůrkách, kanalizace v dalších pěti obcích, 

rekonstrukce a revitalizace náměstí Přemysla Otakara, rekonstrukce interiéru radniční věže, 

a také ty, které budou dokončeny v roce 2015 – zřízení stálé expozice Gustava 

Frištenského v Muzeu Litovel, expozice výroby gramofonů v podkroví muzea a 

rekonstrukce depozitáře muzea v domě č. 800 na ulici 1. máje.  

 Vedle těchto hlavních investic se podařilo splnit i další záměry – zateplení fasád 

městských domů na ulici Revoluční, vybudování nového Turistického informačního centra, 

opravu silnice přes Tři Dvory včetně chodníků a autobusových zálivů, rekonstrukci 

dětského hřiště na ulici Severní, realizaci II. etapy rekonstrukce elektroinstalace a vytvoření 

datové sítě na GJO, rekonstrukci hřiště ZŠ Jungmannova, opravy společenských budov, 

hřišť, cest v obcích, městských hradeb, komunikací, chodníků a majetku města. Do roku 

2015 má město řadu investičních záměrů, snad se povedou realizovat podobně jako letos. 

 Kronikář je i k tomu, aby se na rok 2014 podíval nejen očima občana Litovle, ale tak 

trošku z nadhledu. Co bylo podle něj typické pro letošek? Začněme ekonomikou a 

životními podmínkami, protože pro každého Čecha jsou peníze a materiální výdobytky až 

na prvním místě – ceny rostly mírně, nejméně za posledních 12 let, což bylo téměř 

nejméně v historii, a průměrná meziroční inflace dosáhla necelé poloviny procenta; příjmy 

domácností rostly nejrychleji od roku 2007; mzdy stouply o 2,5 % a vzhledem k nízké inflaci 

se kupní síla zvýšila o 2,2 %; nezaměstnanost začala konečně klesat, končili jsme rok se 7,1 

%, ale nabídka volných pracovních míst byla na pětiletém maximu.  Z pohledu daňových 

změn patřil rok 2014 k těm klidnějším; padl 2. pilíř důchodového systému a je jasné, že 3. 

pilíř důchody nevyřeší, jen více roztáhne nůžky mezi bohatými a chudými. Spotřeba rostla, 

lidé se přestali bát utrácet, reálná spotřeba domácností zaznamenala vzestup o 1,5 %. 

Nový občanský zákoník zamotal hlavu lidem i firmám, když upravil 3 základní okruhy: 

rodinu, vlastnictví, smlouvy, pro řadu firem to znamenalo velké investice. Společnosti i firmy 

odložily opatrnost a začaly investovat, projevil se zájem o nové úvěry a řada firem 

vydělala na oslabení koruny; nízké úroky nahrály dlužníkům, ne střadatelům – pro ty první 

se držely nízko (u hypotéčních úvěrů až kolem 2,44 %), ti druzí neměli moc možností, jak své 

peníze zhodnotit. Česká ekonomika rostla až o 3 % a prošla oživením, když z loňského 

propadu přešla letos do černých čísel a HDP mírně roste. Tedy důvody k optimismu! 

 „Jak se máš? Ále stojí to za …!“ – tak vypadá od nepaměti konverzace dvou 

Čechů nebo Češek. Škarohlídství je nám asi vrozeno, ale kromě pocitu, že bychom se měli 

mít lépe, jsme získali i dojem, že za vše mohou politici! Česká společnost se zase utápí 

v deziluzích, které přebraly úlohu někdejší lhostejnosti, které jsme se ovšem také zcela 

nezbavili. Zkrátka, kdo není rozčarován, není Čech! Kořeny deziluze vidíme v nevýkonné 

demokratické politice, která nás nevede tam, kam slibuje a kam očekáváme, že nás 

povede, v politice k zoufání neefektivní. Ta si nedovede poradit s výzvami typu dálniční 
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sítě, energetiky, vědeckého rozvoje či nezadlužování budoucnosti stejně jako s mnohdy 

zdánlivě banálními, ale palčivými záležitostmi lesních školek nebo zveřejňováním smluv na 

internetu. 

 Volební experimenty u nás nekončí dobře a aktuálně sympatizujeme s těmi, kteří 

nejsou politiky, ale „nekecají, ale makají“. Ve značné míře pocit, že je všechno špatně a 

nic nefunguje mnohdy živí i naše ryze osobní selhání, zklamání a deziluze. Svoboda, která 

nám před čtvrt stoletím spíše bez našeho přičinění spadla do klína, vede nutně k tomu, že 

se leccos nepodaří, že se v něčem nebo v někom zklameme, že nás někdo podvede. 

Mnohé si také pokazíme sami, a je asi přirozené, že úspěchy jsou naše vlastní, zatímco za 

selhání jakoby sami nikdy nemůžeme a přičítáme ho společnosti, „systému“, na který jsme 

potom naštvaní.  Když k tomu a již uvedené deziluzi přidáme pocit nespravedlnosti i osobní 

traumata a neúspěchy, pak se nemůžeme divit radikalizaci společenských nálad. Vše je 

špatně, a to od začátku, proto se musí začít zgruntu znova. Kolikrát jsme již takto znovu 

začínali? Tentokrát to ale musí vyjít, a tak hledáme nějakého spasitele, který nás vykoupí 

ze zklamání a z hříchů minulosti. Jako antiklerikální národ ho nehledáme v duchovní sféře, 

ale opět v politice. Tomu, jehož jsme si vybrali jako politického mesiáše a do něhož si 

projektujeme až nadpozemské schopnosti, jsme přinejmenším zpočátku ochotni leccos 

tolerovat. Ale zklamání a rozčarování, které dříve či později přichází, však potom bývá o to 

větší! Mějme to na paměti a buďme raději při zemi a střízliví, o to lépe se s novými 

deziluzemi vyrovnáme. Konec sýčkování, pane kronikáři!    

 Rok 2014 v kronikářské praxi nic nového ani převratného nepřinesl. Rutinní odeslání 

žádostí více než stu subjektů proběhlo na konci ledna s termínem dodání do konce února 

2015. Sešla se bídná třicítka dodaných zpráv a informací, a tak se opakoval stejný scénář 

jako léta minulá – urgence. Morálka oslovených subjektů je ve psí – přece se říká, že 

napsat je nutnost, odpovědět povinnost! To se ale už dneska ani nenosí a kronikář se musí 

proměnit v pokorného a poníženého prosebníka a oslovovat dodavatele informací a 

zpráv o činnosti jednotlivě. Že to zabere spoustu času, nikoho nezajímá. Navíc kronikáře 

čekaly na konci dubna 2015 těžké dny, když se odhodlal podstoupit náročnou operaci – 

implantaci totální endoprotézy levého kolena. Na začátku května jej potom z přerovské 

ortopedie přesunuli na Odborný léčebný ústav rehabilitační ve Slatinicích, a tady si prožil 

a doslova i protrpěl celý měsíc květen. Skluz v práci na kronice byl hrozivý, a tak 

v podstatě do poloviny června jen doháněl nabrané zpoždění a zjišťoval, co všechno 

ještě chybí. Finis coronat opus – na konci měsíce června už se mohlo bilancovat – docela 

dost kapitol je uzavřeno a připraveno ke korekcím. 

 Ty ostatně probíhaly průběžně a každou hotovou kapitolu dostali okamžitě členové 

Letopisecké komise  přeposláním elektronickou poštou a ti, kteří se dosud nemodernizovali 

– paní Blanka Opíchalová a pan Karel Kabelík, dostali vše v písemné formě. Členové 

komise měli práci hned během února, kdy kolportovali žádosti subjektům bez mailové 

adresy, aby se ušetřilo na poštovném. Pak pročítali a připomínkovali hotové kapitoly a 

skutečně zasvěcené faktografické analýze je podrobil pan Lubomír Šik a neuvěřitelně 

obětavá a přepečlivá členka LK paní Marie Hrubá provedla jazykovou korekturu a 

nevynechala jedinou pomlčku navíc, či zapomenutou čárku. Po opravách kronikář 

přeposlal hotový materiál na MěÚ, kde jej pan Petr Navrátil zařadil do vznikající kronikové 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2014 

 303 

databáze a uspořádal podle kapitol „kronikářské kuchařky“ – knížky Jiřího Bartoně „O 

kronikách obcí“ zpracované v intencích zákona č. 132 Sb. O kronikách obcí ze dne 14. 3. 

2006. 

 Naprosto nepostradatelnou osobou pro tvorbu kroniky byla, jako i v posledních 

deseti letech, paní Hana Dohnalová, tajemnice Letopisecké komise, pracovnice Odboru 

místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel. Bez ní by byl kronikář doslova jako 

„bez ruky“, protože připravila a odeslala všechny žádosti o poskytnutí informací, urgovala 

je a přeposílala ke zpracování kronikáři. Jako ostříž sledovala všechny termíny a byla 

hnacím motorem někdy již umdlévajícího a nesolidností oslovených subjektů 

rozčarovaného kronikáře. Ale nakonec se vše zvládlo a na úspěšném tvoření i dokončení 

kroniky měl velký podíl starosta města Ing. Zdeněk Potužák i tajemník MěÚ Ing. Radovan 

Vašíček. Elaborát byl podepsán členy LK, kteří podle výše uvedeného zákona stvrdili svými 

podpisy, že četli a připomínkovali text kroniky a dán k nahlédnutí a případným 

připomínkám členům Rady města Litovle. Potom už mohl jít do tisku a po svázání bude po 

jednom výtisku předán sekretariátu starosty města, Městské knihovně, Muzeu Litovel a do 

archivu kronik v obřadní síni MěÚ. 

        Kronikáři se tentokrát podařilo vyhovět připomínkám z let minulých – více 

zohlednit samotné město a místní části, například posílením kapitol Galerie úspěšných, O 

kom se píše…, O čem se píše či O Litovli, na úkor kapitoly o počasí nebo o věcech 

obecných (ceny, mzdy, životní standard aj.). Díky spolupráci Letopisecké komise, vedení 

města a městského úřadu i pochopení ze strany kronikářových nejbližších je na světě 

kronika města za rok 2014, která, dá se říci, snese i přísná kronikářská i informativní kritéria.   
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