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1. ÚVOD 

Od konce komunismu letos uplynulo kulaté čtvrtstoletí. Psalo se o tom loni, letos to 

výročí už příliš nezajímalo. Ještě před rokem se v televizi a v tisku diskutovalo, nakolik se 

splnily představy těch, kdo stáli na náměstích českých a moravských měst a aktivně se 

účastnili událostí v listopadu 1989. Šlo nám skutečně jen o ty supermarkety a plná 

parkoviště? Máme sice vyšší platy, více sociálních dávek, jenže co to pomůže, když nás 

zase provokují miliardové majetky zbohatlíků, vždyť většinu lidí by hlavně potěšilo, kdyby 

nikdo neměl více než oni. 

  Cítíme se svobodnější pod dohledem kamer, které nás sledují v kavárně i na ulici 

pečlivěji, než to dělali estébáci? Jistěže mnoho lidí uspokojí, jak se veřejně ventilují aféry 

politiků, lidí známých a bohatých, sledovaní jsme ale přece všichni, jen zatím nejsme pro 

investigativní novináře dost zajímaví. Pokud ovšem na sebe upozorníme, třeba už sáhnou 

do šuplíku a vytáhnou, co o nás natočili. Proto pozor, nesnažte se vyniknout! Nevzrušují nás 

odposlechy, krádeže soukromých e-mailů? Stát podporuje udavače (šmírování, kamery 

v soukromých autech), kontroluje, co jíme a čím topíme, kde a jestli kouříme, za chvíli 

přijde úředník kontrolovat, jak splachujeme na záchodě. 

Po totalitě komunistické máme tu horší, která se pokrytecky ohání svobodou tisku, 

lidskými právy, multikulturalismem a jinými vznešenými pojmy. Možná nám trochu vadí větší 

péče o „lidská práva“ pachatelů než jejich obětí. Máme se bát dohlížitelů nad naší 

morálkou více, než jsme se báli důvěrníků KSČ? Ve „vzorném“ Norsku občanské hnutí 

Barnevern dohlíží na chování rodičů a odebírá jim děti, pokud rodiče zlobí. Dojdeme tak 

daleko, že nějaké občanské hnutí bude dohlížet na to, co a jak jíme, jak máme uklizeno, 

jestli nemluvíme sprostě či nekorektně? Je to neuvěřitelné? Pozor, muslimové takovou 

kontrolu znají. 

Ale proč hledět tak daleko, i u nás roste počet zákonů, předpisů a úředníků, 

regulujících naše životy. Nad úředníky je pak spousta kontrolorů (protože co úředník, to 

korupčník). K institucím státním pak přibývají i ty tzv. neziskové, nevládní, ale se stejně 

agresivními požadavky, jak se máme chovat a jak korektně mluvit. Každý nakoupený 

výrobek musí obsahovat množství informací, které výrobce mnohdy ani není schopen zjistit 

a naprostá většina zákazníků nečte (chemické složení jídla v restauraci, v nakoupených 

potravinách, země původu, snad i vliv na oteplení atmosféry a množství vody v krajině). I 

ty snad užitečné se v tom množství ztrácí. Uspokojuje nás to? To je to, to co jsme chtěli? 

Klíčové politické události loňského roku byly takřka zapomenuty. Pád Nečasovy 

vlády, rozpad sněmovny, překvapivé vítězství Babišova hnutí - aféra, která stála u zrodu 

toho všeho, se tiše vytrácela, nikdo nebyl odsouzený a nikdo nebyl zodpovědný za její 

rozpoutání. Osvobozující verdikt soudu pro paní Nečasovou v kauze zneužití Vojenského 

zpravodajství bylo možno očekávat, televizní kamery u toho už nebyly, z bombastické 

policejní akce zbyly jen nezdaněné kabelky. Všechny procesy s politiky, o nichž jsem se 

zmínil už v úvodech kronik let 2013 i 2014 (Rath, Parkanová atd.), se bezvýsledně 

vyšetřovaly celý další rok. Vlastně už o nic nešlo, ti politici jsou znemožněni, soudní verdikt 

na tom nic nezmění. Zůstanou z nich jen symboly zla, jako nikdy neodsouzený Ivan Langer, 

jehož jméno ještě letos zneužil prokurátor Ištvan při svém novém procesu s Alenou 
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Vitáskovou, předsedkyní ERÚ (Energetického regulačního úřadu). Udělal mu prohlídku 

domu a pár hodin ho vyslýchal. Jen tak, pro nic, pro výstrahu paní Vitáskové, aby 

nezlobila. Tento proces už ale neměl takovou reklamu jako aféra Nagyová. 

V domácí politice už přežívaly jen mediální útoky na prezidenta Zemana. Chvíli je 

oživila klukovina „umělecké“ skupiny Ztohoven s ukradenou prezidentskou standartou. A 

neuvěřitelná laxnost stráže Hradu, která je nechala v klidu lozit po hradní střeše. Kdyby to 

byli teroristé a v batohu měli místo rudých trenek bombu, mohla z toho být národní 

tragédie. 

Pozornost občanů se letos více než na události v naší zemi soustředila za naše 

hranice. Na počátku roku to ještě byla válka v Ukrajině, která ale pomalu přestala být 

zajímavá, novináři už obtížně hledali dostatečně atraktivní mrtvoly, ani ruiny kdysi 

výstavných měst na východě Ukrajiny už nikoho nezaujaly. Na někoho ještě působilo 

strašení Putinem, se zloduchem předchozích desítiletí Castrem si už Obama přátelsky 

potřásl rukou. 

Řecká krize byla zapomenuta, ač Řecko stále dluží neuvěřitelnou sumu 313 miliard 

eur. Němečtí, francouzští, italští a belgičtí bankéři po léta nakupovali bezcenné řecké 

dluhopisy. Aby se tyto banky zachránily, část dluhopisů od nich vykoupila Unie, zaplatil to 

každý obyvatel Evropy. 

Všechno přehlušila masová migrace z islámských států Předního východu a Afriky, 

která nabízela obrázky utopených dětí (i naaranžované), boje o chleba za ostnatým 

drátem, které tak připomínaly scény z koncentráku, zpravodajové se šikovně vyhýbali 

pohledu na mladé a zdravé muže, kterých přitom byla mezi emigranty naprostá většina. 

Nastalo pravé stěhování národů, do Evropy přešel první milion, pro rok 2016 se chystají 

další tři. 

Německo otevřelo hranice bez ohledu na to, že i EU předepisovala kontrolu při 

vstupu do „schengenského“ prostoru. Nabízely se různé důvody: Křesťanské milosrdenství 

„sluníčkářů“, špatný odhad kancléřky Merkelové, naivita na obou stranách, představa, že 

si Německo vybere „vhodné profese“ a zbytek rozdělí v kvótách mezi ostatní. Snaha 

„rozmělnit“ obyvatelstvo EU, stále poznamenané národní historií, a vytvořit tak kýženou 

masu nových Evropanů. Početné rodiny muslimů pomohou zachránit důchody stárnoucí a 

vymírající staré Evropě. Vděční imigranti dostanou peníze a zaopatření od hodných 

„eurohujerských vlád“, takže je budou volit. Možná šlo prozaicky jen o neuvěřitelný kšeft 

převaděčů na obou stranách hranice. 

Dlouho se nesmělo mluvit o tom, kdo vlastně jsou ti přicházející imigranti. Až když 

islamisté v Paříži vyvraždili redakci satirického časopisu, která uveřejnila karikatury 

Mohameda a k tomu nádavkem mládež na koncertě rockové skupiny, Evropa se jakoby 

probudila. Začalo se mluvit o situaci v jiných velkoměstech, o obtěžování žen, o čtvrtích, 

kde místo zákonů platí právo šaría. Nesměle dostávali v televizi slovo i odpůrci nadšeného 

vítání imigrantů, proti nim ovšem stáli obhájci s argumentem, že teroristů je jen malé 

procento. Navíc nesmějí být spojováni s islámem jako náboženstvím. Že při atentátech 

vzývají Alláha, bychom měli přehlédnout. Prezident Zeman se radikálně postavil na stranu 

odpůrců, veřejnost zapomínala dřívější prohřešky a jeho popularita rostla. 
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Barbarské a drastické tresty i jiné předpisy neodpovídající dnešní době, najdeme 

nejen v koránu, ale i v Bibli, ač se jimi v životě neřídíme. Jenže právě v tom je problém. 

Jsme křesťané jen formálně, případně Boha vůbec neuznáváme, kdežto oni jsou skutečně 

věřící. Ve své rigidní podobě má islám množství příkazů – kromě pětinásobné denní 

modlitby, způsobů oblékání žen, tvrdých postních pravidel ramadánu a řady dietních i 

hygienických zvyků také příkaz, držet se i v dnešní době právních nařízení šaríe.  Ale i kdo 

je tak přísně nedodržuje, zůstává pořád členem islámské komunity. V jejich představě - a 

nemusí to být žádní džihádisté, jsou muslimové držiteli absolutní pravdy, jsou Alláhem 

určeni být pány, kdežto nevěřící jsou méněcenní, jsou určeni jim sloužit. Přesně podle toho 

ustanovení se i chováme. Dáváme jim zdarma jídlo, oblečení, staráme se o ně, to není 

žádné milosrdenství, ale povinnost. Neděkují nám, ale Alláhovi. Pokud se takto 

nechováme, po právu si stěžují, ti radikální mají právo nám uříznout hlavu. Což také dělají. 

Ale můžeme být klidní, ti radikální jsou zatím jen v Německu, Belgii, Francii, Švédsku, 

Rakousku – u nás oficiálně žádní. A kromě toho už se jedná o tom, že ty nežádoucí 

vrátíme, odkud přišli. Vládcové EU už přišli s mnoha neuvěřitelnými nápady, jako měření 

zakřivení banánů, ale že by věřili v uskutečnění takových představ, to snad není možné. Ty 

statisíce lidí jsou jednou tady, nelze je naložit jako neprodejné zboží do kamionů a někam 

odvézt. Toto dědictví letošního roku nejspíš přenecháme potomkům. 

Máme se dobře, i proto se k nám ti emigranti hrnou. Blahobyt evropské společnosti 

stále roste. Historie nás ale učí, že lidská společnost i v dobách rozkvětu musí mít před 

sebou na stěně pověstné Mene tekel. Starý zákon zná Armagedon a Apokalypsu, 

středověk Poslední soud. Když tyto vzdálené hrozby nepůsobily, přišlo peklo s čerty, různé 

konce světa se přiblížily na dohled. Když se zdálo, že nevěřícímu lidstvu už peklo nenahání 

hrůzu, nastoupily vědecké hrozby: Malthus v 19. století viděl konec světa v přelidnění, před 

degenerací chtěli lidstvo zachránit nacisté. Římský klub roku 1972 prorokoval brzké 

vyčerpání fosilních paliv, podle komunistů zničí svět tržní hospodářství. Životní úroveň ale 

jako na potvoru stále roste, a tak nastoupila klimatologie.  

Není ve světě nebezpečnější hrozba, než změna klimatu. Není bezpečnější proroctví 

- nikdo se nedožije splnění hrozeb. Zaplatíme ale předem. Za posledních dvacet let jen na 

solárních a větrných elektrárnách svět prodělal téměř bilion dolarů, přitom jejich výkon je 

pouhé 1,2 procenta z energetické spotřeby světa. Jmenovat ty, kteří na tom vydělali, je 

nekorektní. 

Ještě nikdy se neudál tak gigantický mezinárodní summit jako v závěru roku 2015. 

Pod záštitou OSN se do smogem zahalené Paříže sjelo na 40 000 delegátů, prezidentů, 

premiérů, včetně herců a celebrit ze 195 států, s nimi tisíce aktivistů, aby prosadili a na 

záchranu lidstva schválili další protokol, čili závaznou dohodu států o snižování 

skleníkových plynů. Hlídalo je tisíce policistů a vojáků před mnohem aktuálnější hrozbou 

fanatického sebevraha, na kterého čekají v ráji hurisky. 

Zatím se nám daří dobře. Česká ekonomika je podle jedněch zdrojů stát s největším 

růstem, podle jiných s druhým největším v Evropě. Lidem se daří líp a mají perspektivu 

optimistickou, tím by mohlo hodnocení roku 2015 končit.              

Zpracoval člen LK pan Lubomír Šik 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 5 

02. UDÁLOSTI  

01. 01. Nový rok vítají Češi s neobvyklým optimismem – jen 44 % lidí se obává ztráty 

zaměstnání během roku (loni jich bylo 61 %), podobně poklesly obavy ze zdražování, 

snížení životní úrovně i z politických otřesů. Naopak se začínáme těšit na věci příjemné, 

například na cestování. Znamená to, že je ekonomická krize za námi? Podle názorů 

ekonomů ano. Tak uvidíme! 

02. 01. Před sto lety, 1. ledna 1915, se ve Lhotě u Nákla narodil Jan Opletal. Jméno 

studenta litovelského gymnázia spojuje v dějinách českých zemí 28. říjen s 17. 

listopadem a zůstává symbolem vzdoru proti nacistům. 

     

03. 01. Rok 2015 – žádné velké zdražování v regionu – obyvatelé Olomouckého kraje 

nebudou muset sáhnout do peněženky hlouběji – na poplatcích za služby potřebné 

k životu prý nebudeme platit výrazně víc, na některých položkách dokonce ušetříme. 

05. 01. Roman Vencl a Michaela Doleželová: „Královny“ – divadelní představení ve 

Velkém sále Záložny. Vystoupily – V. Hartlová, I. Plíhalová a V. Fialová v lázeňském 

pokoji, který možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou! 

06. 01. V nabídce studia na SŠ ve školním roce 2015/2016 nabízí GJO po 30 místech na 

osmileté i čtyřleté studium a SOŠ Litovel, Komenského 677 učební obory: elektrikář, 

výrobce potravin a montér suchých staveb (vždy 15 míst) a pro obory: kuchař-číšník a 

cukrář (vždy 30 míst). 

07. 01. Fotografická výstava odboru Klubu českých turistů Haná ve výstavních prostorách 

TIC Litovel. Jsou to fotografie a fotoknihy oddílů KČT Litovel, Uničov a Olomouc 

z turistických zájezdů do Norska, Českého Švýcarska, Alp a Vysokých Tater. Výstava 

potrvá do 7. 2. 2015. 

07. 01. Seniorklub Litovel spolu s Letopiseckou komisí připravil setkání s básnířkou, 

spisovatelkou a ekologickou aktivistkou paní Jarmilou Cholinskou v jídelně DPS. Na 40 

účastníků souhlasilo s kritickým postojem k péči o vodu, stromy a zavzpomínalo si na 

Litovel v dobách svého mládí. 

07. 01. „How long can it take?“  („Jak dlouho to může trvat?“) – výstava 14 doktorandů 

Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc, kterou zahájila kurátorka výstavy Monika 

Beková, předvedla ve Výstavní síni MK mnoho netradičních technik i artefaktů a 

potrvá do 31. 1. 2015. 

07. 01. Teror v Paříži – islámští radikálové bratři Cherif a Said Kouachiovi vyvraždili redakci 

satirického časopisu Charlie Hebdo a zanechali za sebou 20 mrtvých a zraněných. 

Napětí v Evropě to jistě ještě vyhrotí. Atentát je mezníkem, po němž už Evropa nebude 

moci řešit problém islámského terorismu strkáním hlavy do písku. Tedy, alespoň 

doufejme!      

09. 01. Koncert Kamily Sittové a jejích hostů v Malém sále Záložny. Jde o litovelskou 

rodačku, účastnici soutěže X Faktor 2014, studentku muzikologie na UP Olomouc. 

Záložnu proměnila v hudební bar, když přizvala své přátele Zdenka Hlaváčka a Marii 
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Zlámalovou. Zazněl blues a jazz a vlastní písničky zpěvačky, ozvala se jak čeština, tak 

angličtina. 

09. 01. Francouzští policisté při dvou razantních akcích zabili 3 ozbrojené teroristy – jednak 

bratry vraždící v redakci Charlie Hebdo, ale také toho, který zaútočil na židovský 

obchod s košer potravinami v Paříži Amedy Coulibaliho. Bohužel, zahynuli i čtyři 

rukojmí.     

10. 01. V Moravičanech dosáhla Morava 2. stupně povodňové aktivity, v Litovli byl 

vyhlášen ten první (odvolán pak byl o den později v ranních hodinách). Nebezpečí 

vylití tedy nehrozilo. 

11. 01. Milionový pochod hněvu – milion a půl Francouzů, jimž šlo v čele na padesát 

státníků Evropy i světa v Paříži a desítky tisíc lidí na shromážděních v jiných městech 

Francie i zemí Evropy ukázaly, že se hrozeb islámských vražedných atentátníků nebojí. 

Hněv se neobracel proti islámu, ale jen proti teroristům. Byla to demonstrace jednoty a 

ilustrovala fakt, že se nebezpečí ze strany islámského státu týká každého. 

12. 01. MK zahájil dva kurzy tanců, oba po 8 lekcích: fitness latino pro ženy a taneční kurz 

pro pokročilé pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových. 

14. 01. Česká koruna – hračka spekulantů!? Kurz české koruny se přiblížil 28,50 za euro 

(28,41) a podle některých odhadů by mohl v příštích měsících dokonce pokořit 

třicetikorunovou hranici. Dolar stojí dnes 24,11 Kč, v polovině prosince 2014 byl ještě za 

22,19 Kč! 

16. 01. Oslabení koruny vynáší exportérům miliony a kraji naději na nová pracovní místa. 

Litovelský Papcel vidí přínos propadu koruny hlavně v tom, že může v zahraničí zlevnit 

výrobky a posílit tím konkurenceschopnost. 

16. 01. Městský ples v obou sálech Záložny – hrála šternberská skupina GAMA a skupina 

George and  Beatovens Karla Kahovce. Polonézu zatančili žáci ZŠ Jungmannova, 

v programu vystoupily roztleskávačky Golden Bees a skupina CARAMBA s ukázkami 

latinsko-amerických tanců. Byla zajištěna tombola a bohaté občerstvení. 

18. 01. V degustační soutěži Zlatý pohár PIVEX 2015 získal zlatou medaili v kategorii 

sudových piv ležák Litovel  Premium z našeho pivovaru. V kategorii míchaných piv 

zvítězila Holba Horské byliny z produkce spřízněného hanušovického pivovaru.        

21. 01. Seniorklub Litovel zajistil pro své členy návštěvu Muzea harmonik pana Jiřího 

Sedláčka na Javoříčské ulici. Sešlo se na 45 zájemců, takže se museli rozdělit na 2 

skupiny. Všeobecná spokojenost! 

22. 01. Oddíly Klubu českých turistů z Litovle a Uničova připravily vyprávění o cestách po 

Norsku v Malém sále Záložny. 

24. 01. Tříkrálová sbírka prolomila rekord, když byla nejvyšší za 15 let. Do kasiček 16 000 

koledníků v 5 097 skupinkách obyvatelé Olomouckého a Zlínského kraje věnovali 
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dohromady 23,86 milionu korun (ve srovnání s rokem 2014 téměř o půldruhého milionu  

korun více). 

25. 01.  Konečně se prezentovala skutečná zima a napadlo tu na 5 centimetrů sněhu!  

25. 01. Pohádku na motivy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce jak vařili dort a další 

příběhy v podání Divadla Šumperk připravil MK na nedělní odpoledne ve Velkém sále 

Záložny. Pro děti do 3 let byl vstup zdarma. 

27. 01. Výroční schůze Muzejní společnosti Litovelska, o. s. za účasti 53 % členů schválila 

změnu statutu na Muzejní společnost Litovelska – ZS (zapsaný spolek). V podstatě se 

nic nemění, zůstává předseda (Mgr. Robert Najman) i 7 členů výboru, doplněna byla 

jen revizní komise o Ing. Petra Šalšu. Byl schválen plán činnosti i rozpočet. V úvodu 

pohovořila o archivní práci Mgr. Ivana Kubíčková. 

27. 01. Koncert KPH po více než 20 letech znovu přivedl do Litovle vynikajícího 

violoncellistu Jiřího Bártu, kterého doprovodila na klavír Terezie Fialová. Zazněly skladby 

Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Richarda Strausse a Sonáta a moll opus  36 pro 

violoncello a klavír Edvarda Griega. Výborné výkony umělců, slušná návštěva (52) a 

absolutní spokojenost posluchačů. 

27. 01. V Den holocaustu bylo nejvýznamnější akcí vzpomínkové shromáždění k 70. výročí 

osvobození vyhlazovacího nacistického tábora Auschwitz. Do Osvětimi se sjeli 

významní politici i bývalí vězňové, pietní akce se odehrála i v Terezíně. Nemělo by se 

zapomínat! 

29. 01. Středomoravské pivovary v Přerově, Litovli a Hanušovicích, které tvoří tuzemskou 

pivovarnickou skupinu PMS Přerov, zdražily půllitr sudového i lahvového piva až o 50 

haléřů. Zdražení zdůvodnili rostoucími cenami surovin a dalších nákladů na výrobu. 

Padne vláda!? 

31. 01.  Ve 26. ročníku soutěže Dívka roku 2015 v základním kole ve Velkém sále Záložny 

soutěžilo 7 dívek a vítězkou se stala Barbora Hošková ze Zábřeha. Ani my jsme 

neostrouhali, protože třetí místo patří Tereze Gallasové z Litovle. Pořadatelem byl již 

tradičně DDM Litovel.  

02. 02. Vernisáž fotografií šternberského rodáka – fotografa, malíře, restaurátora Dalibora 

Sedláka ve Výstavní síni MK přitáhla pozornost mimo další veřejnosti snad všech 

litovelských fotografů. Úvodní slovo patřilo tomu nejpovolanějšímu prof. Jindřichu 

Štreitovi, který práci autora dokonale zná. Na výstavě jsou vidět především zajímavé 

fotografie detailů z přírody vysoké estetické kvality. Výstava potrvá do28. 2. 2015. 

03. 02. V 51 obcích regionu koledovalo 108 skupinek koledníků Tříkrálové sbírky a 

vykoledovali celkem 505 382 Kč. V samotné Litovli to bylo 88 387 Kč. Z centrálního 

konta budou peníze rozděleny do regionů na projekty místních charit a na 

humanitární pomoc.   
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04. 02. Divadelní pohádka Hravého Divadla na motivy pohádky o Pinokiovi  „Nosáčkova 

dobrodružství“ byla ve Velkém sále Záložny připravena pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ 

včetně veřejnosti. 

05. 02. 3. zasedání ZML dle Zákona o obcích § 120, odst. 3 Sb. schválil tyto předsedy 

osadních výborů místních částí: Březové – Pavel Hejl st.; Chořelice – Ing. Vladimír 

Vaněk; Chudobín – Petr Čamek; Myslechovice – Aleš Hubáček; Nasobůrky – Radek 

Ošťádal; Nová Ves – Jitka Čepová; Rozvadovice – Jiří Skřepský; Savín – Vladimír 

Lakomý; Tři Dvory – Zdeněk Vošalík; Unčovice – Mgr. Tomáš Ryzí; Víska – Michal Zlámal.    

06. 02. XIV. ples Mikroregionu Litovelsko v obou sálech Záložny s bohatou tombolou 

doprovázela hudební skupina L.I.F., vstupné bylo 100 Kč. 

07. 02. Farní ples proběhl v sále v Nasobůrkách. Pořadatelem byla Charita Litovel, 

Římskokatolická farnost Litovel a MO KDU-ČSL. K tanci a poslechu zahrála skupina 

RAMAHE BAND. Další den pak byl dětský maškarní karneval především pro účastníky 

Tříkrálové sbírky. 

08. 02. Litovel překvapila prudká sněhová bouře se silnými nárazy větru a tvorbou 

sněhových jazyků, tzv. blizard. 

08. 02. Velký zájem veřejnosti vyvolalo vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers 

ve Velkém sále Záložny. Bylo možno slyšet skladby širokého žánrového spektra od 

hollywodských muzikantů až po vrcholná čísla swingových Big-bandů. Pořadatelem 

byla MAMUT  AGENCY, vstupné 450 Kč. 

10. 02. Koncert mladých interpretů Lucie Fulka Kopsové (housle) a Tomáše Hoňka (kytara) 

v rámci KPH v Koncertním sále MK. Zazněla klasická skladba Niccolo Paganiniho, a 

poté skladby autorů 20. století Karla Růžičky, Lukáše Hurníka, Martina Brunnera, Jana 

Freidlina a Astora Piazzolly. Ocenili je spíše příznivci moderny. Poměrně málo 

posluchačů (38).       

11. 02. Seniorklub Litovel nabídl svým členům exkurzi do Pivovaru Litovel a ohlas byl 

nečekaný. Devadesát seniorů si prošlo provoz a emeritní ředitel pivovaru pan Miroslav 

Koutek je provedl expozicí Muzea pivovarnictví, které je v podstatě jeho dílem, 

nabídlo velmi zajímavé exponáty, především z konce 19. a 20. století, dobové 

dokumenty. Na závěr nabídka ochutnávky piv, kterou účastníci kvitovali s uznáním 

a potěšením. 

12. 02. V Muzeu Litovel byla zahájena výstava Kouzlo papírových modelů hradů a zámků 

autora Ing. Jiřího Struže z Olomouce. Své stavby zde prezentují i stavitelé modelů 

z Litovelska. Autor provede několik komentovaných prohlídek, a to 28. 2. a 14. 3. vždy 

ve 13, 14 a 15 hodin. Výstava potrvá do 12. 4. 2015.  

12. 02. Po krátké nemoci zemřel ve věku 78 let Ing. Jaromír Válek, aktivní sportovec a poté 

funkcionář oddílu házené, bývalý pracovník MěÚ ve funkci vedoucího finančního 

odboru. 
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13. 02. Trojice osmáků ze ZŠ Jungmannova si domů ze soutěže na nejchutnější müsli tyčinku 

dovezla 30 000 korun.  Soutěž s názvem Fit s müsli pořádalo sdružení OK4Inovace a 

přihlásilo se do ní 70 tříčlenných týmů ze ZŠ Olomouckého kraje. Vítězové dokázali 

spolu s receptem, kdy nejlepší tyčinka chutná jako štrúdl, vymyslet i obal a reklamu. 

Na jedné tyčince by vydělali 3 koruny a 43 haléřů!        

16. 02. V TIC je k dispozici zájemcům nová expozice s názvem Pidifrky. Jde o vtipné 

pohlednice zobrazující zajímavá místa v ČR, které tak společně vytvářejí obrovskou 

mapu a svým způsobem i největší kreslený vtip na světě. Vše je ze soukromé sbírky 

rodiny Hejnovy, výstava je ke zhlédnutí až do 11. dubna. 

16. 02. MSL připravila exkurzi do Státního okresního archívu v Olomouci a zajistila odborný 

komentář PhDr. Miroslava Koudely. Pro značný zájem se stejná akce bude opakovat i 

19. 2. 2015.   

18. 02. Žalman a spol. – koncert české folkové legendy s kapelou ve Velkém sále Záložny. 

19. 02. Tvrdý trest pro litovelského házenkáře Josefa Pohlmanna, chce nyní zvrátit elitní 

právník Jan Šťovíček, který se rozhodl zdarma bojovat za příliš přísně potrestaného 

hráče, jenž prokazatelně nedopoval a z této kauzy učinit precedens.  

19. 02. Ocenění  EY Podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje získal  Ing. David Dostál, který 

šéfoval litovelskému Papcelu již ve 24 letech.  Stal se tak krajským vítězem této prestižní 

soutěže. 

20. 02. XXIX. Hanácké bál ve Velkém i Malém sále Záložny doprovodila taneční kapela 

FANTASTIC BAND a Hanácká mozeka, vystoupil i folklorní soubor Hanačka Litovel. 

23. 02. Žáci SOŠ Litovel Adéla Pohajdová a Marek Baciak zvítězili na mezinárodní juniorské 

barmanské soutěži Ahold Cup Ostrava 2015 a obhájili své loňské prvenství. Každý 

z nich vyhrál jednu ze dvou soutěžních kategorií, Marek Baciak se navíc stal i 

absolutním vítězem. 

24. 02. Krvavá lázeň v Uherském Brodě – nejhorší v historii ČR. Po řádění 62letého Zdeňka 

Kováře, zřejmě psychicky nemocného muže, zůstalo v restauraci Družba osm mrtvých. 

Následně střelec obrátil zbraň proti sobě. Incident okamžitě vyvolal novou diskusi o 

držení střelných zbraní.   

24. 02. Vyprávění s  fotoprojekcí Václava Arnoše o Bangladéši přilákalo do Malého sálu 

Záložny přes 90 zájemců na zajímavé povídání o „zemi čumilů“, ve které končí svět 

islámu a začíná svět buddhismu, nejlidnatější zemi světa. 

25. 02. Seniorklub Litovel pozval také na cestopisné povídání s cestovatelem Jiřím Škůrkem. 

Přes 50 účastníků s ním na kole projelo 1 100 kilometrů a spoustu dalších autobusem 

Íránem, z Teheránu až ke Kaspickému moři i do slavného centra dávné kultury 

Isfahánu. 
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02. 03. XXIX. Mikolovské nálady – putovní výstava výtvarníků EU za účasti delegace 

z polského Mikolowa a Klimkovic na vernisáži. Účastníků plenéru bylo 19 a mnohé 

z obrazů působily velmi zajímavě. 

03. 03. Po úspěchu besedy se seniory se znovu konala přednáška Mgr. Jarmily Podhorné o 

gemmoterapii – „Pupeny léčí“, tentokrát pro veřejnost v Koncertním sále MK. Šlo o 

využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů k léčbě různých onemocnění. Účast 

přes 90 zájemců. 

09. 03. Divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v našem městě obci s divadelním kusem 

„Švestka“ ve Velkém a vyprodaném sále Záložny. Představení mělo jako všechna 

„Cimrmanova“ díla velký úspěch. 

10. 03. „Zakládání středověkých měst a počátky Litovle“ – přednáška historika prof. PhDr. 

Martina Wihody z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve výstavních 

prostorech Muzea Litovel. Pořadatelem byla MSL, z.s.     

12. 03. Legislativní rada vlády schválila novelu branného zákona, která po deseti letech 

obnovuje povinné odvody do armády. Do dvou let by tak mladí lidé po dovršení 18 

let věku mohli znovu chodit k odvodům!? Návrh posoudí kabinet a po něm poslanci. 

Vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně je jeho úspěch velmi reálný.  

13. 03. Michal Zapletal pokřtil svoje CD „Černobílej svět“ v Malém sále Záložny. Šlo o loni 

vydané, debutové sólové album.  V pořadu zazněla jeho tvorba i písně jeho 

oblíbených interpretů. 

14. 03. Budoucí guvernér České národní banky Jiří Rusnok v exkluzivním rozhovoru usoudil, 

že přijetí eura se u nás odkládá nejméně do roku 2020. Přestože Česko už nyní splňuje 

potřebné podmínky, které vstup do eurozóny vyžaduje: míru inflace, úrokových sazeb, 

celkové zadlužení a schodek rozpočtu pod 3% HDP, vláda se zavedením eura 

nepočítá ve svém volebním období končícím rokem 2017.  

15. 03. Litovelská házená se raduje z pátého vítězství v sezóně, když doma skolila Zlín 18:24 

a před sérií play-out, v níž na sebe oba celky znovu narazí, ukázala ostré zuby. 

16. 03. Litovelští házenkáři výtěžek z plesu doplnili na částku 10 000 Kč a věnovali ji rodině 

Gottwaldových z Litovle, kteří se starají o postiženého chlapce Míšu. Klaním se, 

pánové! 

17. 03. Smaragdový jedenáctistupňový pivní speciál, zasvěcený svatému Patrikovi, dorazil 

na jeho svátek do vybraných regionálních restaurací, které odebírají pěnivý mok 

z Pivovaru Litovel. Nefiltrovaný jarní ležák budou hostinští čepovat do velikonočního 

víkendu.     

17. 03. Další z koncertů KPH, tentokrát Doležalovo kvarteto mladých umělců  –  Václav 

Dvořák a Ondřej Pustějovský (housle), Martin Stupka (viola), Jan Zvěřina (violoncello). 

Zazněly skladby W. A. Mozarta, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Návštěva  kolem  

45 milovníků klasiky. 
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18. 03. Městská knihovna připravila křest v pořadí již páté knížky Petra Lindušky – „Jak sem 

přešil na svět a co belo potom“. Knížku již tradičně pokřtil jako kmotr pan Jiří Valenta a 

spolu s autorem zazpívali několik písní a četly se ukázky z nové knížky. Účast na 60 

příznivců hanáckých knížek. 

19. 03. Seniorklub Litovel připravil hravé odpoledne v jídelně DPS nad hrou Člověče, 

nezlob se! Soutěžila čtyřčlenná družstva o věcné ceny. 

19. 03. MSL, z.s. pořádala hudební podvečer, když do výstavních prostor litovelského 

muzea pozvala Mgr. Hanu Kaštanovou, Ph.D., na besedu Hudební život na Litovelsku. 

Seznámila s osobnostmi i událostmi hudebního života v Litovli a bylo možno si 

vyslechnout i hudební ukázky. 

19. 03. Hanácká ambasáda pozvala na další zábavný večer „Přendite si splknót“, 

tentokrát na téma: „Jaro je tade – vezmem to sportovně, ať máme fšeci selo na 

rozdáváni“ do Koncertního sálu MK. Jako vždy doprovázela Hanácká mozeka.   

20. 03. První jarní den znamenal nejen prvního čápa na teplárenském komíně, ale i 

nevšední podívanou, kdy na obloze chyběly tři čtvrtiny Slunce. Obloha byla 

bezmračná, a tak jsme mohli pozorovat zatmění Slunce, kdy Měsíc zakryl 73,8 % 

slunečního kotouče. Taková událost se v Česku nebude opakovat do roku 2026! Více 

v kapitole Počasí.  

23. 03. V Malém sále Záložny se prezentovala „AOTEAROA“ – hudebně-poeticko-taneční 

vystoupení jako inspirace ze Země dlouhého bílého mraku, Nového Zélandu, v podání 

litovelského rodáka Petra Blažka (Šimon Sajnt) a jeho ženy Evy Blažkové (Živa). 

24. 03. V 15 hodin bylo slavnostně otevřeno po revitalizaci litovelské náměstí Přemysla 

Otakara za účasti senátorky MUDr. Aleny Šromové, hejtmana Olomouckého kraje Ing. 

Jiřího Rozbořila, zástupců zhotovitele, projektantů a mnoha dalších hostů. Starosta 

města Ing. Zdeněk Potužák podal historickou pohlednici náměstí a potom společně 

s hosty přestřihl pásku. Početná kulisa občanů, hudební doprovod, v restauraci 

Záložna raut pro pozvané hosty. 

25. 03. Seniorklub Litovel uspořádal další z besed s cestovateli, tentokrát s paní Evou 

Vaňkovou o její cestě na Srí Lanku. Zajímavé snímky a poutavé vyprávění, 32 

účastníků.   

27. – 29. 03. Technické služby zaslouží pochvalu za výborně zorganizovaný jarní sběr větví 

na 8 tradičních stanovištích. Občané zahrádkáři tak měli ideální možnost zbavit se 

odpadu z jarního prořezu a ostatní tak snad nebudou obtěžováni jejich pokoutním 

pálením? 

29. 03. Střední Moravou projela část amerického vojenského konvoje „Dragounská jízda“ 

z Pobaltí na základnu v Německu. Průjezd konvoje přilákal navzdory nevlídnému 

počasí stovky lidí, kteří je, až na výjimky, vítaly vřele, část dokonce s americkými 

vlajkami.   
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30. 3. – 4. 4.  Prodejní velikonoční výstava v Koncertním sále MK – tradiční prodejní výstava 

velikonočních ozdob, kraslic, dekorací, doplněna výstavou dětských prací (ve 

spolupráci s DDM Litovel).  

30. 03. „Umělecká pokušení“ – výstava fotografií Ing. Pavla Dačického, vedoucího 

Fotoklubu Litovel, a olomoucké výtvarné skupiny PICTORIS vedené PaedDr. et Mgr. 

Miroslavou Dačickou, ve které působí 17 žen a 1 muž. Vernisáž zahájil prof. Jindřich 

Štreit a zastupitel města Petr Šrůtek. V kulturním pořadu vystoupily tanečnice 

orientálních tanců. Účast byla nezvykle bohatá. 

31. 03. V Litovli konečně napadlo něco sněhu! Byly ho 3–4 centimetry, ale vydržel jen pár 

hodin, než odpoledne zcela zmizel. Takže – sníh ano, ale posledního března!? Byl 

vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. 

08. 04. Seniorklub Litovel pozval na besedu s tématem Jižní Korea do Malého sálu Záložny 

své členy i ostatní zájemce o zážitky z cest. Mgr. Andrea Buchtová v zemi prožila 3 

měsíce jako členka dobrovolnické organizace a její snímky i zajímavé povídání zaujaly 

32 účastníků besedy.  

10. 04. Na koncertu Chantal Poullain v Koncertním sále MK zazněly její vlastní písně i 

tradiční francouzské šansony, za doprovodu kapely Štěpána Markoviče (saxofon), 

Ondřeje Kabrny (klavír) a Víta Švece (kontrabas).  

10. 04. První místo v anketě Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury získal hudební 

film „Litovelsko, hanácké ráj - Vydejte se za příběhy“. 

11. 04. Náhle zesnul známý litovelský kardiolog MUDr. Ivo Pospíšil ve věku 64 let. Je 

obrovskou ztrátou pro obyvatele města, mnozí patřili k jeho klientele a vážili si jej pro 

jeho odpovědný a nesmírně lidský přístup k pacientům. Byl i pro kronikáře blízkým 

přítelem a nejen jemu, ale všem ostatním bude velmi chybět. Čest jeho památce! 

11. 04. Na náměstí byla slavnostně zahájena turistická sezóna v Litovli vystoupením 

tanečních souborů a projevem starosty města. Moderoval místostarosta města pan 

Viktor Kohout. Zdarma byla otevřena řada památek (budova radnice, věž, kaple sv. 

Jiří, knihovna, Muzeum harmonik a Dům přírody na Šargouně). Jako doprovodný 

program bylo „Skotačení se skřítkem Lesánkem“, cyklovýlet po Lesánkově stezce, 

procházky po městě a okolí aj. 

14. 04. V Malém sále Záložny za pěkné účasti zájemců (68) MK připravil přednášku 

„Archeologické objevy při rekonstrukci  náměstí  Přemysla Otakara“. Bohatý 

dokumentární matriál prezentovali pracovníci Národního památkového ústavu 

v Olomouci Karel Faltýnek a Tomáš Zlámal. Řada dotazů a upřesnění na závěr 

přednášky svědčily o zájmu občanů o tuto nákladnou investiční akci.   

17. 04. Městskou knihovnu navštívili hosté z několika zemí EU v rámci programu Gruntvik –

grantu Evropské unie v oblasti vzdělávání dospělých. V jeho rámci si předávají své 

zkušenosti knihovníci 8 knihoven. 
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17. 04. Ve Velkém sále Záložny byl promítnut dokumentární film „Javoříčko, 70 let od 

vypálení moravských Lidic“ spojený s besedou s Mgr. Filipem Žáčkem. Pro ZŠ a SŠ byl 

tento film promítnut dopoledne.  

18. 04. Litovelský hřbitov byl plný – snad na dvě stovky lidí se přišly rozloučit s MUDr. Ivo 

Pospíšilem, květiny a věnce kryly rakev. Když na závěr zazněla skladba „Valčík na 

rozloučenou“, účastníci obřadu neskrývali slzy. Oblíbenost tohoto lékaře byla 

mimořádná, bude nám všem chybět! 

20. 4. – 30. 5. V prostorách TIC Litovel je k vidění výstava „Jiná dimenze“ I. Pruckové a A. 

Dragounové – autorská tvorba aneb individuální duše, fantazie a jednoduchost.  

20. 04. KPH při MK Litovel a Ing. Ladislav Vitoul pozvali na koncert v Mladečských jeskyních 

s vystoupením Jany Sychrovské (mezzosoprán) za doprovodu klavíru (Petr Hostinský) a 

violy (Aleš Křivský). Zazněly melodie L. Loeweho, A. L. Webbera, S. E. Nováčka, J. 

Cohena, J. Strausse, J. Ježka, G. Bizeta a dalších. Nevšední zážitek!  

21. 04. Byl sestaven projektový tým „Kompostárna Litovel“ ve složení Ing. Pavel Kurfürst, 

Viktor Kohout, Ing. Karel Zmund, Ing. Dita Müllerová a Ing. Ivo Višinka. 

22. 04. Seniorklubu Litovel uspořádal autobusový zájezd do fortů města Olomouce – 

navštíven byl XVII. fort Křelov a expozice muzea militarií, následovala návštěva 

prachárny a fortu  Radíkov. Úspěšná akce! 

23. 04. Jarmark regionálních produktů Haná a Jeseníky spojený s certifikací služeb. Součástí 

byl křest publikace „Příběhy našich kronik“, interaktivní představení (knihtisk, tiskařský 

lis). Občerstvení připravili žáci SOŠ Litovel, REGIO kavárny Ječmínek a 1. Cafe Gape. 

Pořadatelem bylo město Litovel. 

23. 04. ZML schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 500 000 Kč na účast 

družstva mužů oddílu házené TJ Tatran v extraligové soutěži ČSH v roce 2015 a 330 000 

Kč na zajištění sportovní činnosti TJ Vodní sporty v témže roce.   

26. 04. Velikonoční koncert kapely HROZEN v kapli sv. Jiří „Tóny lahodné i svíravé“.   

27. 04. V rámci divadelní sezony MK Litovel uvedl hru Jean-Claude Islerta „Jo, není to 

jednoduché“ ve Velkém sále Záložny. Vystoupili Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, 

Monika Timková, Karolína Krejčová a David Punčochář z Divadla Theatre Palace 

Praha.   

28. 04. Vernisáž výstavy k  100. výročí prvního zákazu T.J. Sokol, 80. výročí otevření litovelské 

sokolovny a 25. výročí novodobé historie T.J. Sokol Litovel pod názvem „Sokolská 

organizace v proměnách času“ v prostorách Muzea Litovel. Výstava potrvá od 29. 4. 

do 19. 7. 2015. 

30. 04. Fotoklub Litovel při MK Litovel připravil výstavu fotografií Michaely Petřek Linhartové 

„Poezie rozpolcenosti“ ve Výstavní síni MK, která je k nahlédnutí od 1. 5. do 29. 5. 2015. 

02. 05. Taneční soutěž O erb města Litovle – soutěž souborů připravil DDM Litovel, vedla 

Mgr. Jana Čekelová.  
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03. 05. Pouť u sv. Filipa a Jakuba byla tentokrát zahájena zpívanou mší svatou s účastí 

krojovaných členů folklorního souboru, odpoledne vystoupila Monika Kaštanová za 

klavírního doprovodu Daniela Bernátka, před kostelem hrála Hanačka a k vidění byly 

fotografie Jany Šlosarové na podporu Sdružení SOS dětské vesničky. Byl umožněn i 

výstup na věž. Své výrobky zde vystavovalo i prodávalo MC Rybička, nechyběly ani 

regionální výrobky, skákací hrad zdarma a samozřejmě pouťové zboží všeho druhu. 

Pořadatelem byla již tradičně MO KDU-ČSL. 

06. 05. Absolventský koncert ZUŠ Litovel v Koncertním sále MK. Pořadatelem je sama ZUŠ, 

vstup byl volný.     

07. 05. ZML zařadilo do plánu rekonstrukci stávajícího mostu na Pavlínce, který dle 

zpracovaných revizí vykazuje dlouhodobě závady a schválilo přípravu na jeho 

rekonstrukci, která byla schválena v rozpočtu roku 2015. Nyní se připravuje výběrové 

řízení na projekční přípravu stavby.  

07. 05. Pietní akt k 70. výročí ukončení 2. světové války u pamětních desek na náměstí 

s vystoupením žáků ZUŠ Litovel a poté u pomníku sovětského letce na Komárově. 

07. 05. ZŠ Jungmannova oslavila 120 let své existence s komentovanými prohlídkami školy, 

výstavou fotografií a archivních materiálů, slavnostním krájením narozeninového dortu 

a zábavným programem na školním dvoře (kapela NOACO, Hodiny pro pamětníky, 

setkání učitelů a spolužáků). Bohaté občerstvení a výborná nálada!  

09. 05. „Litovel slaví záchranu, Přerov padá“ – titulek novin zachycuje situaci, kdy litovelští 

házenkáři v boji o záchranu v extralize nepřipustili žádný zázrak a i potřetí porazili 

Přerov, tentokrát v jeho hale 36:18, a tak se Tatran zachránil v soutěži. 

10. 05. Po 24. kole jsou v krajském přeboru Mia reality naši fotbalisté na 10. místě tabulky 

s 30 body (8 výher, 6 remíz a 10 proher).    

10. 05. Nezaměstnanost v kraji znatelně poklesla, když ve srovnání s minulým měsícem 

hledalo práci o 3 368 osob méně. Přesto je Olomoucko stále krajem s třetí největší 

nezaměstnaností a v okrese Olomouc je bez práce 5,8 % práceschopné populace. 

11. 05. „Vzpomínková pianotéka  Richarda Pogody“ s písničkami Voskovce, Wericha a 

Jaroslava Ježka k 110. výročí jejich narození s klavíristou Richardem Pogodou a 

saxofonistou Miroslavem Švihálkem v Koncertním sále MK. Velmi příjemná a 

nostalgická atmosféra! 

12. 05. GJO a studentský klub Párátko připravili studentský Majáles, kdy po dopoledních 

soutěžích následoval majálesový průvod městem, korunovace krále Majálesu před 

budovou gymnázia a vyhlášení ceny krále. 

12. 05. Další absolventský koncert žáků ZUŠ Litovel v Koncertním sále MK. 

13. 05. Olomoucký kraj podruhé hostí prezidenta Zemana, tentokrát na severu kraje. 

Zklamal tamější politiky, když odmítl stavbu tunelu pod Červenohorským sedlem jako 

recept na snížení nezaměstnanosti. Tvrdí ale, že volná místa by mohli najít na případné 
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stavbě obrovského průplavu Dunaj-Odra-Labe, jehož vybudování dlouhodobě 

prosazuje.  

13. 05. Seniorklub Litovel uspořádal besedu s Klubem českých turistů TJ Tatran Litovel 

v Malém sále Záložny. O činnosti klubu hovořili předseda oddílu Ing. Šišma a členky 

výboru paní Gruntová a Kaštilová. Účast 26 seniorů. 

14.05. Tradiční přírodovědná soutěž pro ZŠ a nižší víceleté gymnázium Zlatý list proběhla 

v lese u chaty Doubravky. Pořadatelem byl DDM Litovel, jmenovitě Ing. Pavel Sova.  

14. 04. Na MěÚ proběhla tradiční schůzka s podnikateli a řediteli podniků, které mají vliv na 

zaměstnanost v regionu. Hovořilo se o realizovaných i budoucích projektech města i 

aktualizaci webové prezentace. 

15. 05. Ochrannou známku „Haná – regionální produkt“ získalo kávové zrno, které vyrábějí 

žáci Středního odborného učiliště Litovel. Rozhodla o tom certifikační komise, která 

hodnotí původ, kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí i vztah k regionu. Komise přidělila 

certifikát i novým službám sídlícím na náměstí – REGIO kavárně Ječmínek a Café 

restaurantu Záložna. 

15. 05. „KREYSON a REFLEXY“ koncert ve Velkém sále Záložny, na kterém se nejprve 

představila pop-rocková formace Reflexy jako předkapela heavy metalové skupině 

Kreyson. Lahůdka pro příznivce těchto hudebních žánrů! 

16. 05. Na 35. ročníku Národní soutěže vyhlašované Společností přátel fotografie, Svazem 

českých fotografů a NIPOS–ARTAMA ve Svitavách v konkurenci 1 614 snímků od 253 

autorů získal čestné uznání člen litovelského Fotoklubu pan Jaroslav Petráš (podobně 

jako v letech 2009 a 2011).  

16. 05. Sedm čtyřčlenných družstev silných mužů se utkalo na sportovní soutěži SILÁCKÁ 

LITOVEL na počest zápasníka Gustava Frištenského. Siláci se utkali ve shybech na 

hrazdě, bench pressu na rovné lavici, skoku dalekém, bicepsovém zdvihu, přenášení 

různých břemen a v přehozu 10kg medicinbalem. Diváci byli seznámeni s arm 

wrestlingem, viděli ukázky zápasu, aikida a exhibiční vystoupení. První cenu získalo 

družstvo Vápenky Vitoul - Matin Malínek, Petr Maceášik, Vladimír Štaigl, Adam Špička.  

16. 05. ZŠ a MŠ Nasobůrky ve spolupráci s SDH pozvaly na oslavy Dne matek, kde připravili 

vystoupení dětí, zábavný program s agenturou BAVI a posezení s dechovou hudbou 

Nákelanka. Bohaté občerstvení. 

17. 05. „Čtyřlístek v pohádce“ – pohádka pro celou rodinu – napínavý příběh nerozlučné 

čtveřice kamarádů: Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka ve Velkém sále Záložny. Příjemné 

nedělní odpoledne pro děti i rodiče. 

17. 05. Cíl získat medaili z domácího šampionátu v ledním hokeji zůstal nenaplněným 

snem. Češi podlehli v boji o bronz Spojeným státům americkým 0:3. Žádný gól, žádné 

vítězství, žádná medaile – v semifinále s Kanadou 0:2, s USA 0:3 – stejně jako před 

rokem jsme skončili až čtvrtí. Největší hvězda našeho týmu Jaromír Jágr navíc oznámil, 
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že v reprezentaci definitivně končí. Mistrem světa se nakonec stala Kanada, která 

porazila Rusko 6:1. 

18. 05. Mladečská Vápenka Vitoul opakovaně zvítězila v oficiální soutěži a získala za 

bezpečnost v hornictví cenu ZLATÝ PERMON. Firma tak obsadila první místo v kategorii 

hornický subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci již třikrát po sobě od roku 2012 a cena jim 

tak zůstává natrvalo. Ing. Ladislav Vitoul je též generálním sponzorem akcí KPH (2x 

ročně v Mladečských jeskyních), módních přehlídek TOP STYL v Mohelnici (již 40x) a 

Memoriálu Josefa Vitoula v hasičském útoku (již 12. ročník!), koncertů duchovní hudby 

pořádaných Arcibiskupstvím olomouckým.  Více takových mecenášů! 

21. 05. Na nádvoří restaurace U Starého mlýna proběhnou 4 tematicky laděné hudební 

programy představující kapelu Pink Floyd. Další pořady budou 4. 6., 11. 6. a 25. 6.  

21. 05. V kostele sv. Marka MK připravil koncert Zuzany Stirské a FINE GOSPEL TIME. 

Repertoár sice vychází z klasického gospelu, ale byl „zesvětštěn“, a tak byly na 

pořadu nejen gospely a spirituály, ale i blues, jazz, rock, country, muzikálové melodie, 

písničky ze Semaforu i lidovky v nových úpravách i v tradičním provedení.  

22. 05. Osm z deseti obyvatel Česka si nepřeje, aby se bývalý předseda vlády Petr Nečas 

vrátil do politiky, a to ani v případě, že by ho soud zprostil všech obvinění (79 % ne – 

ukázal špatný úsudek; 11 % ano; 10 % nevím). 

22. – 24. 05. Turnaj v miniházené Litovel Mini Cup – účast 24  týmů hráčů do 11 let, celkem 

na 250 dětí.  Jde již o třetí ročník turnaje, jehož hlavním organizátorem je pan Petr 

Habermann.  

23. 05. MSL a Letopisecká komise připravily již třetí vycházku po litovelském hřbitově. Paní 

Marie Hrubá hovořila o hřbitovní zeleni, a pak komentovala prohlídku v další části. Bylo 

vzpomenuto mj. 160. výročí narození MUDr. Jana Smyčky, hybatele muzejního života 

v Litovli. Počasí tentokrát akci přálo. 

25. 05. V Olomouckém kraji lidé nejlépe třídí odpady – v minulém roce každý z nás vytřídil 

téměř 80 kilogramů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Růst byl 

zaznamenán téměř ve všech komoditách a za dobu spolupráce s autorizovanou 

obalovou společností EKO-KOM , a.s. se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů 

na jednoho občana téměř dvaapůlkrát! Do systému je zapojena většina obcí (399) a 

na třídění má tedy možnost se podílet 99 % obyvatel regionu.  

25. 05. „Májový koncert“ DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ Vítězná v Koncertním sále MK. 

Pořadatelem je ZŠ Vítězná, vstup byl volný.  

26. 05. ZUŠ Litovel připravila koncert MINIBANDU v Koncertním sále MK, vstup byl volný. 

27. 05. Cyklistický výlet seniorů na Šargoun absolvovalo 10 cyklistů, dalších 36 přišlo pěšmo 

či přijelo na kole na ekologickou akci S CHKO Litovelské Pomoraví a OŽP MěÚ Litovel. 

Byl promítnut spot o LP a Mgr. Vladimír Holec, který vše komentoval, pak ukázal 

místnosti Domu přírody. Na život v hájence zavzpomínala paní Zdeňka Gottliebová, 

zúčastnil se i vedoucí OŽP Ing. Pavel Kurfürst.  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 17 

28. 05. „Ani po Nagygate korupce u nás neubylo“, míní 56 % obyvatel Česka. Prý je u nás i 

dva roky po vypuknutí této aféry stále stejné korupční prostředí a v boji proti ní chybí 

jakýkoliv systém!  

29. 05. Více než šest desítek chrámů a kaplí (mezi nimi i kostel sv. Marka) se na Olomoucku 

a Prostějovsku připojilo k Noci kostelů. Návštěvníky ve svatostáncích čekaly kromě 

bohoslužeb i komentované prohlídky, koncerty či výstavy.  

29. 05. To snad ani není možné! Takovou reakci vyvolalo u většiny rozhodnutí o nevině 

Jany Nečasové (dříve Nagyové) a všech dalších obžalovaných v kauze zneužití 

Vojenského zpravodajství pro sledování manželky premiéra Petra Nečase a 

zaměstnanců Úřadu vlády.  Osvobozující verdikt popřel dřívější rozhodnutí soudu a 

státní zástupce se proti němu okamžitě odvolal! Vyšetřovatelé naznačují, že ještě 

neřekli poslední slovo. 

29.05. Růst Česka je největší za osm let! Data o vývoji české ekonomiky ukazují, že letos 

zatím roste nejvíce od roku 2007. Od ledna do března stoupla meziročně o 4,2 % a růst 

táhla spotřeba domácností i investice, polovinu růstu však tvoří zásoby.  

30. 05. MSL uspořádala autobusový zájezd do Uherského Hradiště s prohlídkou města a 

návštěvou Galerie Slováckého muzea se stálou národopisnou expozicí „Slovácko – 

umění jihovýchodní Moravy“ a Galerii Joži Úprky. 

30.05. LITOVELSKÁ CYKLOJÍZDA v rámci zahájení cyklistické sezony ji uspořádala firma IN 

EVENST  PRO spol. s.r.o Olomouc pod záštitou Olomouckého kraje jako vyjížďku pro 

všechny kolaře, Byl připraven bohatý program v podobě koncertů, soutěží pro děti či 

bike show. Startu se zúčastnil i hejtman kraje Ing. Rozbořil. 

01. 06. Od dnešního dne platí na území města zákaz podomního a pochůzkového prodeje 

podle nařízení, které schválila RM 23. 4. jako nařízení č. 1/2015 – Tržní řád. Povolen je 

pouze pochůzkový prodej ve sportovních zařízeních, koupalištích, bazénech a v místě 

a čase konání kulturních, společenských a sportovních akcí, a také prodej květin.   

01. 06. VHS Čerlinka zvyšuje ve 2. pololetí cenu stočného o 1,32 Kč, tj. o 5,57 % na 27,81 Kč. 

Důvodem je nutnost dodržení výše stočného nařízené ze strany Státního fondu 

životního prostředí.  

5. – 7. 6. se v Brně uskutečnil sokolský víkend s názvem Sokolské Brno 2015 a litovelský Sokol 

zde reprezentovalo 32 žen se sletovou skladbou Pro radost. 

06. 06. 16. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty TOULKY 

LITOVELSKÝM POMORAVÍM odstartoval v 9 hodin ze dvora ZŠ Jungmannova. 

Pořadatelem byl Klub českých turistů, oddíl TJ Litovel a Rodičovské sdružení ZŠ 

Jungmannova Litovel. Trasy pro cyklisty byly 15, 25, 30 a 45 kilometrů, okruh pro rodiče 

a děti MINITOULKY: CESTA KOLEM SVĚTA a LESÁNKOVA TRASA (8 km). Odpoledne 

vystoupily skupiny SOVA a SLAMÁK. Účast: 146 pěších, 209 cyklistů, 102 dětí. Nejstarší 

účastník byl ročník narození 1930, nejmladšímu byly 2 roky, nejvzdálenější byl z Lidečka 

u Vsetína.  
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06. 06. SPARTAN RACE – přední světový vytrvalostní překážkový závod, ve kterém závodníci 

zdolávali náročný terén plný překážek a  bláta byl odstartován v 9 hodin od Loděnice. 

Pro závodníky od 15 do 99 let byly připraveny různé trasy, ta nejkratší měla 5 km a bylo 

na ní 15 překážek různé úrovně (nejvíce 26). Účast byla kolem 4 000 závodníků a 

spousta diváků. Terén pro závod byl skutečně „spartánský“, včetně přeplavání Moravy 

– to tady skutečně ještě nebylo! Bude to vedle Bobr Cupu nová tradice? 

08. 06. „Střípky štěstí“ – vernisáž výstavy fotografií Ing. Petra Dolinského, člena Fotoklubu 

Litovel.  Úvodní slovo pronesl prof. Jindřich Štreit. Výstava potrvá do 31. 8.  

09. 06. V seriálu krajských NEJ v MF DNES, v díle „Nejhorší katastrofy“ je vzpomenuta 

„tisíciletá voda“ z července 1997, ale i 9. červen 2004, kdy se Litovlí prohnalo tornádo 

stupně F3 (na pětibodové stupnici) a vítr tu foukal rychlostí až 332 km/hod. Za deset 

minut tu po tornádu zůstalo na 90 poničených domů a na ulicích či parcích škody za 

100 milionů korun.   

10. 06. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Náměště nad Oslavou a 

Ivančic. Po prohlídce zámku a města Náměště nad Oslavou navštívilo 49 seniorů 

Muzeum Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka v Ivančicích. Nádherné letní počasí! 

10. 06.  V prostorách TIC při MK Litovel je až do 31. 8. umístěna výstava dětských kočárků 

od roku 1880 do roku 1980 ze soukromé sbírky paní Jarmily Fichtnerové z Bludova, 

doplněná sbírkou kočárků pro panenky.   

12. 06. MF DNES v pravidelné anketě pozoruhodností Olomouckého kraje uvedla pod 

titulkem „Když věk nehraje roli“ mezi nejstaršími politiky, pro které nějaký věkový limit 

pro účast v komunální politice nehraje roli MVDr. Vojtěcha Grézla, který kandidoval 

v loňských obecních volbách ve věku 83 let. Uspěl a stal se zastupitelem.  

12. 06. Tradiční rockový festival ve Vísce tentokrát hostil dvě kapely z Prahy – FAST a EXFILES 

a dvě místní – SHAKER C a ZZ Top revival band. 

12. 06. Sdružení dobrovolných hasičů Chořelice uspořádalo v areálu hasičské zbrojnice 

country večer s vystoupením kapely HUBERTUS.  

13. 06. Hanáckým Benátkám plně přálo počasí.  Na náměstí se shromáždili v hojném počtu 

spousty místní i přespolní, aby si po zahájení střelbou z mušket a historického duelu 

dvojice Adorera vyslechli zdravici ředitelky MK Bc. Hany Vogelové, senátorky MUDr. 

Aleny Šromové, starosty města Ing. Zdeňka Potužáka i místostarosty pana Viktora 

Kohouta. Prvním vystoupením byly mažoretky a pak cimbálová muzika Hradišťan. Více 

v kapitole Slavnosti. 

14. 06. Městské koupaliště zahájilo novou sezónu s několika novými úpravami (kamínkové 

kompozity, prodloužení zábradlí aj.).  První den provozu bylo symbolické vstupné 1 Kč.  

15. 06. Ve Vatikánu se odehrálo setkání zástupců českých protestantských církví, 

vycházejících z učení mistra Jana Husa, vůbec první v šestisetleté historii od upálení 

slavného kazatele. Papež jej označil za „věhlasného reformátora církve“, a tím nám 

jakoby vzkázal, že Jan Hus už není kacíř! 
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16. 06. Země střední Evropy, které se rozhodly postavit se proti povinnému přijetí uprchlíků 

z Itálie (mezi nimi i ČR) jsou pod velkým tlakem, aby se rozhodnutí Bruselu podvolily. 

V opačném případě může dojít ke zhroucení Schengenu (systému bez hranic) a 

uzavření hranic bohatých zemí Evropské unie. Na summitu EU budeme asi muset 

navrhnout, že určité množství uprchlíků přijmeme bez kvót a dobrovolně!? 

17. 06. Uprchlická krize roku 2015 vrcholí, Maďaři chtějí desítkám tisíc imigrantů postavit do 

cesty čtyřmetrový zátaras o délce 175 kilometrů na hranicích se Srbskem. Plní tím 

požadavek EU, hlídat vnější hranice Schengenu, jenže Brusel je nyní za to velmi ostře 

odsuzuje. Co vlastně chtějí?  

18. 06. Hanácká ambasáda pozvala na svuj zábavné večir „Přendite si splknót“.  Téma: 

Me Hanáci sme rozvážni – odjakževa! Proto od nás bévá e slešet: „Nevekládé 

nesmesle a nemaluj čerta na zeď!“. Setkání s příznivci hanáckého nářečí proběhlo 

v Koncertním sále MK a doprovázela ho Hanácká mozeka.   

18. 06. Litovelská básnířka, spisovatelka a ekologická aktivistka, autorka 17 knížek paní 

Jarmila Cholinská se dožívá kulatin – 90 let. U příležitosti těchto jejích narozenin je 

vydána knížka s názvem „Halabala“ s kresbami Jany Motlové a fotografiemi 

Vítězslava Kollmanna. Jde o básnickou sbírku, která se vyjadřuje k situaci doma i ve 

světě a nevyhýbá se ani tématu stáří a smrti.  

20. 06. Myslivecké sdružení Unčovice uspořádalo myslivecký dětský den spojený s letním 

karnevalem v areálu hasičské zbrojnice v Chořelicích. 

22. 06. Místostarosta Viktor Kohout předal 10 mladým lidem, pěti dívkám a pěti chlapcům, 

ocenění Litovelská naděje. Již sedmým rokem jsou takto oceňovány děti a mladí lidé 

žijící či působící v Litovli, za dosažení velkých úspěchů ve svém oboru nebo vykonání 

mimořádného činu. Více v kapitole Galerie úspěšných.   

24. 06.  Seniorklub Litovel připravil výlet autobusem do Javoříčka a dále pěšky na Bouzov 

kouzelnou romantickou krajinou, za nádherného letního počasí. Účastníků bylo 8 a 

jeden pes. 

25. 06. Hanácká ambasáda předvedla v Unčovicích pořad „Přendite si splknót“ 

s vystoupením Hanácké mozeke  na téma „To tade v Ončovicich eště nebelo“.  

26. 06. IX. FOLKOVÉ POMORAVÍ - minifestival živé hudby v restauraci Amazonka. Vystoupili: 

Lada Šimíčková, Ivo Cicvárek s kapelou Velký svět a NEVERMORE  & KOSMONAUT. 

27. 06. MSL připravila odpolední výlet do Loštic s návštěvou Muzea olomouckých tvarůžků 

a Památníku Adolfa Kašpara. Doprava byla individuální, pro zájemce byl připraven 

odvoz auty od Muzea Litovel. 

03. 07. První z akcí Litovelského kulturního léta - Hudebních podvečerů na dvorku: 

vystoupila kapela Piňovští kanci na večeru s harmonikou. Bylo plno a pivo teklo 

proudem (venkovní teplota i kolem 19 hodiny byla kolem třicítky!). „Kanci“ nezklamali! 
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04. 07. Další Hudební podvečer na dvorku – tentokrát vystoupila kapela TRIGON se 

sametovým bigbítem.      

06. 07. Janu Husovi patří rozhodně čelné místo v našich národních dějinách a je jen škoda, 

že na jeho odkaz jako by mnozí pozapomněli. Alespoň nyní, v den 600. výročí jeho 

upálení v Kostnici na břehu Bodamského jezera se jeho památka aktivně připomínala 

po celé zemi. 

10. 07. Třetí program z LKK v areálu MK naplnila folk-rocková kapela NOACO a další den 

pak sympatická cimbálovka z Náměště na Hané ŠUMICA. 

13. 07. V seriálu krajských NEJ v MF DNES na téma Nejlepší koupání je pod titulkem Nejlepší 

party uvedena nákelská pískovna a jemný písek na pláži. Na malém kousku břehu této 

vyhledávané vodní plochy zvaném Molo No. 1 – kde je iluze s palmami, jsou dva bary, 

hřiště na beachvolejbal nebo katapult, který člověka vystřelí do vody! Prý budou 

spokojeni všichni milovníci vodních sportů, především windsurfingu. Možnost koupání je 

ovšem vzhledem ke stále probíhající těžbě jen na vyhrazených místech. 

16. 07. Seniorklub Litovel uspořádal cyklovýlet po trase Střeň – Štěpánov – Liboš za 

nádherného letního počasí. Patnáct účastníků bylo velmi spokojeno, vedl pan 

Miroslav Fendrych.  

17. 07. Třetí „dvojdíl“ hudebních akcí LKK na nádvoří MK přinesl elektrický jazz v podání 

BLUE CANISTERS a další den pak country kapelu JEN – TAK. Naštěstí úmorná vedra 

večer trošku povolila, ale i tak pivo teklo proudem! 

24. 07. Poslední díly hudebních akcí LKK „Hudební podvečery na dvorku“  - rocková 

kapela VINNÝ STŘIK a na závěr další den blues a chanson v podání kapely STŘEMKOŠ. 

27. – 30. 07. Kinematograf bratří Čadíků opět  na litovelském náměstí! Ve spolupráci s MK 

připravili pro Letní kino v Litovli následující představení: TŘI BRATŘI – rodinná hudební 

pohádka v režii Jana Svěráka; HODINOVÝ MANŽEL – komedie Tomáše Svobody; 

VEJŠKA – komedie Tomáše Vorla st.; FOTOGRAF – komediální drama režisérky Ireny 

Pavláskové. Počasí se vcelku umoudřilo, tropická vedra ustala a tak Litovelané měli 

náplň letních večerů. Představení začínala vždy ve 21 hodin, vstupné bylo 

dobrovolné.  

03. 08. Časopis Olomoucký kraj představil ve svém srpnovém čísle Mikroregion Litovelsko 

jako turisticky zajímavou oblast, která zabírá plochu 280 kilometrů čtverečních, žije 

v něm okolo 26 000 obyvatel a vznikl spojením 22 obcí v okolí města v roce 2003. 

Podklady připravila paní Eva Vaňková, manažerka miroregionu. Více v samostatné 

kapitole. 

05. 08. Napětí kolem uprchlíků v Evropě roste a naše cizinecká policie odhaluje průměrně 

37 imigrantů denně. Ale jen málokterý zde požádá o azyl – zbavil by se totiž možnosti 

učinit tak v zemi, která je pro něj atraktivnější. Německo dusí lidský příval, když od 

začátku roku sem přišlo na 300 000 žadatelů o azyl.  
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06. 08. K otázce běženců se kategoricky vyjádřil i prezident Zeman: „Nikdo vás sem nezval. 

Když už tu jste, musíte respektovat naše pravidla. A když se vám to nelíbí, běžte pryč!“ 

Asi s ním po vzpouře v uprchlickém táboře v Bělé pod Bezdězem 31. 7. souhlasí 

výjimečně většina národa!? 

08. 08. Tradiční Litovelský Otvírák za tropického počasí přilákal kolem 10 000 návštěvníků 

hlavně na 13 čepovaných druhů piva. Toho se u 41 stánků vypilo 612 50litrových sudů, 

což znamená 61 200 půllitrů! Občerstvení nabízelo 31 stánků a na 3 scénách 

vystoupilo 28 kapel. Pivovarské muzeum navštívilo 155 zájemců a exkurzi pivovarem 

absolvovalo 2 008 osob. Více viz v kapitole Slavnosti.   

10. 08. Litovelští házenkáři se netají přáním zabydlet se v nejvyšší soutěži natrvalo a pro příští 

sezónu si přivedli posily – Jana Zbránka, Tomáše Perničku a Michala Dědka. Dobrou 

zprávou je i to, že navzdory svým původním úmyslům se má na hřišti objevovat i bývalý 

reprezentant David Juříček. Tak snad budou letos útočit na vyšší příčky? 

12. 08. Kombajny ukusují poslední lány a žně na Hané díky suchému počasí finišují mnohem 

dříve než minulá léta. Výnosy jsou zatím mírně vyšší než loni, kdy si farmáři pochvalovali 

velmi dobrou úrodu.  

14. 08. Smutná zpráva – po krátké nemoci zemřel ve věku nedožitých 84 let MVDr. Vojtěch 

Grézl, čtyřnásobný litovelský starosta, významný činitel Mysliveckého svazu a oblíbený 

veterinář. Pro město získal řadu dotací a stál u vzniku mnoha významných investičních 

akcí, mj. ZŠ Vítězná či kanalizace města. Čest jeho památce! 

21. 08. Před 47 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, která měla 

přes 400 obětí. Čím se liší letošní připomínka srpnových událostí od těch minulých? 

Jsou u nás lidé, kteří začínají přemýšlet, zda se něco podobného nemůže opakovat, 

protože Putinova hrozba z Moskvy je tu zase, třeba v podobě Krymu či Ukrajiny! 

22. 08. Smuteční síň litovelského hřbitova zažila neobvyklou zaplněnost, když se obřadu 

rozloučení s MVDr. Vojtěchem Grézlem zúčastnilo na 300 smutečních hostů. Velmi 

emotivní bylo rozloučení se zesnulým v podobě trubačů z Doubravy i písní „Už mě 

koně vyvádějí“ či „Zelení hájové“ i proslov předsedy Okresního mysliveckého sdružení 

z Olomouce či starosty města. Odešel vzácný člověk, jeden z těch „spravedlivých“!     

24. 08. Zakázku na modernizaci dvou papírenských strojů za 400 milionů korun získala v Indii 

společnost Papcel. Bude modernizovat stroje na výrobu novinového a grafického 

papíru, které patří státnímu papírenskému komplexu NEPA.        

25. 08. Na 18. zasedání Rady města Litovel byl konstatován zánik mandátu člena ZML 

MVDr. Vojtěcha Grézla k 14. 8. Na jeho místo nastupuje náhradní kandidát 

z kandidátní listiny téže strany Mgr. Lubomír Broza dnem 15. 8. 2015.  

25. 08. Tento rok bude asi označován jako Rok velkého skoku. Letos od ledna do konce 

července bylo v Evropě zaregistrováno téměř 340 000 nových uprchlíků (loni  za stejné 

období to bylo 123 500, za celý rok 2014 pak 280 000), a jen v červenci  překročilo 

hranice Evropské unie 107 500 uprchlíků, což je absolutní rekord.  Nejvíce žádostí o azyl 

má Německo – 288 070, následují Švédsko – 54 400 a Itálie – 47 805 (stav na konci 
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května 2015). Německo očekává, že by na jeho území mohlo letos skončit až 800 000 

uprchlíků, což by bylo 4x více než loni!    

27. 08. Vernisáž charitativní výstavy obrazů Anety Krylové „Duhový svět fantazie“ v kavárně 

Modrá kočka, jejíž výtěžek bude věnován vystavující postižené malířce. Výstava 

potrvá do 30. 9. 2015. 

28. 08. Bezcitnost převaděčů uprchlíků nezná hranic: rakouská policie objevila 

v odstaveném mrazírenském autě hrůzný nález 71 obětí. Mezi mrtvými běženci, z nichž 

jeden měl u sebe syrský pas, bylo i osm žen a čtyři děti!!! Běženci za jízdu smrti zaplatili 

asi 200 eur. Zdá se, že obchod s imigranty je nyní jedním z nejvýnosnějších odvětví 

zločinu. 

30. 08. MO KDU-ČSL uspořádala setkání členů, přátel a příznivců při odpoledním grilování 

v areálu Charity na Vítězné 1129. Za odpoledního vedra se bohužel dostavilo jen 

kolem 30 účastníků.  

31. 08. MK uspořádal Rozloučení s prázdninami na náměstí Přemysla Otakara, kde 

vystoupila Míša Růžičková a proběhl koncert We On The Moon. Zajištěn byl skákací 

hrad, fóliové balonky, malování na obličej, minikoblížky, cukrová vata a zábavné hry 

pro děti s rádiem Orion.  

01. 09. Z komise SPOZ odstoupila paní Danuše Otáhalová po odchodu do důchodu a na 

její místo byla kooptována paní Magda Dostálová. 

1. 9. – 24. 11. V prostorách TIC při MK Litovel byla instalována výstava fotografií a 

zajímavostí ze světa slavných filmových osobností. Herecká šatna, dobová móda, kino 

– plakáty „Hvězdy stříbrného plátna“. Zájemci se setkají s filmovými umělci minulosti – 

Lídou Baarovou, Svatoplukem Benešem, Natašou Gollovou, Hugo Haasem, Zitou 

Kabátovou, Adinou Mandlovou, Jaroslavem Marvanem, Oldřichem Novým, 

Ladislavem Peškem, Jindřichem Plachtou a Hanou Vítovou.       

02. 09. Seniorklub připravil besedu o radniční věži s Evou Vaňkovou, manažerkou 

Mikroregionu Litovelsko, v klubovně Penzionu (dříve jídelna DPS) s promítnutím 

videoklipu s komentářem a po zodpovězení dotazů se část účastníků vydala na ochoz 

věže. Účastníků bylo 29, na věž se jich vypravilo 19. Škoda, že nebylo lepší počasí a tím 

i rozhled. 

02. 09. Ve Výstavní síni MK se uskutečnila vernisáž šperků Jiřího Tomance „ Od cibule 

k titanu“, kterou člen ZML Petr Šrůtek zahájil minutou ticha za MVDr. Vojtěcha Grézla, 

pravidelného účastníka vernisáží. Výstava potrvá do 26. 9. 

 04. 09. Byly zahájeny taneční kurzy pro mládež i pro dospělé pod vedením manželů 

Coufalových ve Velkém sále Záložny.   

04. 09. Papcel pokračuje v raketové expanzi a rozjíždí výrobu v Evropě. Po Španělsku a 

Francii pod hlavičkou firmy COMECART rozjíždí výrobu v severoitalském městě Cuneo. 
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05. 09. Extraliga házenkářů startuje a mezi dvanácti týmy chce uspět i Litovel, která tajně 

sní o play-off. Při loňské premiéře mezi elitou skončili sice předposlední, ale ani hrou, 

ani počtem bodů nezklamali a ukázali, že se s extraligou docela dobře sžili. Teď tedy 

myslí ještě výš, když v létě získali 4 nové hráče a spoléhají i na pomoc bývalého 

reprezentanta a hvězdu soutěže Davida Juříčka.  

05. 09. Město Litovel uspořádalo Dny evropského dědictví s programem na náměstí, 

oslavou 111. výročí GJO a otevřením většiny památek. Přijeli i zástupci partnerské 

Revúce a slavnost zahájil hejtman Ing. Jiří Rozbořil. Více v kapitole Slavnosti. 

09. 09. Zahájení sezóny litovelské sauny provozované Technickými službami. Po odchodu 

paní Marie Jurečkové, která zde pracovala 15 let nastoupil pan Zdeněk Fabiánek. 

10. 09. Seniorklub Litovel připravil již třetí cyklovýlet ve 2. pololetí 2015, tentokrát Litovelským 

Pomoravím. Účastníků bylo 17 a na „Štrougalce“ našli příjemné posezení i občerstvení. 

Počasí akci mimořádně přálo! 

12. 09. Dětský den s ANO se uskutečnil od 8.30 do 13 hodin na hřišti u sokolovny. Na 

pořadu byly soutěže a zábavné hry, k dispozici dětské atrakce. Akce byla přístupná 

pro širokou veřejnost. 

12. 09.  Den rodin připravila Charita Litovel a Mateřské centrum Rybička v prostorách na 

ulici Vítězné od 14 hodin. Součástí akce byl Den otevřených dveří, vystoupení 

MINIBANDU, hry a soutěže pro děti, malování na obličej, trampolína, skákací hrad, 

dobroty z udírny a občerstvení.   

14. 09.  Pietního aktu u sochy Tomáše Garrigue Masaryka u GJO se zúčastnili představitelé 

města a členové zastupitelstva za ANO, KSČM a SNK. Promluvil starosta města Ing. 

Zdeněk Potužák. 

16. 09. „Babí léto na Šantovce“ – na akci pro seniory pořádané Krajskou radou seniorů 

Olomouc se prezentoval Seniorklub Litovel 20minutovým seznámením s činností od 

roku 2008, CD ze zájezdů a dvěma kronikami. Klub reprezentovali zástupci Samosprávy 

kronikářka pí Faltusová, hospodářka pí Köhlerová, místopředseda pan Faltus a 

předseda dr. Hubáček. 

16. 09. Michal Horáček „Na cestě 2015“ ve Velkém sále Záložny. Čtyři vynikající interprety 

(František Segrado, Lenka Nová, Ondřej Ruml, Ruth Horáčková) doprovodil Petr 

Malásek (klavír), Josef Štěpánek (kytary), Jan Tengler (kontrabas) a Petra Malíšková 

(violoncello). Kromě písní oslovil Horáček posluchače svými úvahami a vzpomínkami 

na 30 let spolupráce s Petrem Hapkou, Jaroslavem Svobodou a Michaelem 

Kocábem. 

17. 09. Senioři na návštěvě vápenky pana Vitoula – viděli clonový odstřel v lomu, prošli 

provozem závodu a zúčastnili se zábavných soutěží. Všichni byli nadšeni a k dobré 

náladě přispělo i bohaté občerstvení. Upomínkový dárek včetně společné fotografie 

obdrželo všech 51 účastníků akce.   
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18. 09. Premiér Sobotka poprvé naznačil, že by Česko mohlo za určitých okolností přijmout 

až 10 000 migrantů za podmínky, že v rámci Evropské unie nebudou schváleny 

povinné kvóty pro rozdělování uprchlíků.  

19. 09. V MF DNES vyšel článek o úspěšné litovelské firmě SEV a jejím řediteli Ing. Jiřím 

Menclovi pod titulkem „Letos? Už 110 000 gramofonů“. Více v kapitole Podnikání, 

průmysl. 

21. 09. Jeden z předních českých houslistů současnosti Ivan Ženatý přilákal na první 

koncert KPH sezóny 2015/2016 téměř plný koncertní sál MK. Spolu s klavíristkou Sandrou 

Shapiro předvedli tři romance pro housle a klavír, op. 22 Clary Schumann a Sonátu A 

dur pro housle a klavír, op. 47 „Kreutzerova“ Ludwiga van Beethovena. Ovace vestoje 

potvrdily mimořádný výkon umělců. 

22. 09. Ministři vnitra členských zemí EU se dohodli na rozdělení 120 000 uprchlíků. Češi, 

Maďaři, Rumuni ani Slováci s kvótami nesouhlasili, byli však přehlasováni. My bychom 

se měli postarat až o 5 000 azylantů.  

22. 09. Muzejní společnost Litovelska připravila besedu a křest knížky Mgr. Ivany Kubíčkové: 

Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes, kdy kmotrou a moderátorkou byla 

redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová. Byl uspořádán i kvíz k problematice, prodej 

knížky a autogramiáda. Výborně připraveno!   

23. 09. Krajská rada seniorů Olomouc nabídla 31 litovelským seniorům účast na poznávací 

akci – projížďce OLOLODÍ, prohlídku Pevnosti poznání a prohlídku města s výkladem. 

Výborné! 

24. 09. Hanácká ambasáda pozvala na další zábavný večer „Přendite si splknót“ 

s tématem „Hanácky pěsničke o vojně a co se v nich zpivávávalo“ v Koncertním sále 

MK za doprovodu Hanácké mozeke.  

26. 09. MSL umožnila prohlídku nově zřízeného depozitáře muzea v budově č. 800 v ulici 1. 

máje pro členy Seniorklubu Litovel a další zájemce.  Bylo možno si prohlédnout zařízení 

depozitáře i podzemní část domu s klenutými stropy.    

26. 09. Vyprodaný Velký sál Záložny –  populární rodinné slovenské DUO JAMAHA zahrálo 

nejen lidové písničky, ale také české a slovenské hity z televizního pořadu Šlágr. 

Podstatnou část posluchačů tvořili senioři. 

28. 09. Krvavý Superměsíc  po 33 letech! Jen pětkrát za sto let se nad Českem setkají tři 

různé vesmírné jevy najednou: Měsíc je v úplňku, na své vesmírné dráze je nejblíže 

Zemi, a navíc ho mateřská planeta tak zastíní, že mu dodá zvláštní načervenalou 

barvu. To vše jsme mohli od 3.07 do 6.27 hodin sledovat pouhým okem! 

01. 10. Papcel prolomil miliardovou metu a má zakázku u „šejků“! Díky loňské akvizici 

francouzské společnosti ABK Groupe litovelský výrobce papírenských strojů rozšířil své 

portfolio o technologie na toaletní a sanitární papíry a první zakázku na novinku získal 

v Saudské Arábii. Více v kapitole Průmysl, podnikání.  
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01. 10. MK připravil koncert skupiny FRAGILE V Mladečských jeskyních.  Jde o slovenskou 

vokální skupinu, dvojnásobné držitele slovenské divácké ceny OTO v kategorii 

Hudební skupina, kterou tvoří známé osobnosti z televizních obrazovek a divadel.  

Vyprodáno dávno před termínem! 

03. 10. Tradiční BOBR CUP se odehrál za příjemného podzimního počasí a na start se 

postavilo 227 týmů. Nejrychlejší byl Pivovar Litovel – Mars Svratka ve složení Jan Janů, 

Marek Rauchfluss a Tomáš Slovák, kteří zvládli trať za 2 hodiny a 6 minut. Více 

v kapitole Slavnosti. 

05. 10. MK zahájil Kurz sebeobrany pro ženy, který bude probíhat každé pondělí na 

Koncertním sále MK od 18 do 19 hodin. Za 6 lekcí je kurzovné 480 Kč. 

06. 10. V rámci 15. týdne knihoven došlo k pokřtění nové obrazové publikace o městě 

„Litovel – Hanácké Benátky“, kterou společně vytvořili student Petr Komárek a Petr 

Linduška. Kmotrem byl pan Moudrý, učitel SOŠOP (Střední odborné školy 

managementu a podnikání) z Prostějova a nakladatel Petr Baštan z Olomouce.  

Příjemný večer doprovodili členové Hanácké mozeke. 

06. 10. MK Litovel s divadelní agenturou Sophia Art uvedli světovou premiéru divadelní 

komedie Ivana Vyskočila „Příběh jednoho hradu“ ve Velkém sále Záložny v rámci 

divadelní sezóny 2015/2016. Ze známých herců vystoupili Ernesto Čekan, Veronika 

Arichteva, Antonín Duchoslav, Karel Soukup a další.  

07. 10. V rámci Seniorského cestování s Olomouckým krajem se 45 seniorů zúčastnilo 

zájezdu do Teplic nad Bečvou, kde si prohlédli lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně i 

Hranickou propast. Zájezd zajišťovala agentura Za sluncem z Olomouce. Krásný 

podzimní den plný zážitků! 

07. 10. Fotoklub při MK Litovel pozval na výstavu fotografií Johanky Francesco „Letokruhy“ 

do Výstavní síně MK. Třídvorská rodačka, která se skrývá pod tímto uměleckým 

pseudonymem, svými fotografiemi zavedla do zákoutí Litovle, Úsova a Loštic. Své 

fotografie zde prezentovala i její slovenská přítelkyně Vierka Remková. Vernisáž zahájil 

pan Petr Šrůtek a doprovodily španělské písně. Výstava potrvá do 30. 10. 2015. 

07. 10. Plavecká soutěž měst pořádaná Agenturou Sprint přilákala do bazénu ZŠ Vítězná 

149 plavců, kteří odplavali trať 100 metrů a získali tak 1 806 bodů, díky kterým se Litovel 

v kategorii A (města do 20 000 obyvatel) umístila na 10. místě. 

07. 10. Další akcí v rámci Týdne knihoven byla beseda o Íránu s Jiřím Sladkým, autorem 

dvou knih o této 70milionové exotické zemi. Zajímavé byly pohledy do zákulisí šíitských 

rituálů i do všedního života země.    

08.10. Seniorklub Litovel připravil besedu s Ing. Petrem Korytarem o jeho putování po 

Mexiku, Belize a Guatemale se zajímavými snímky z cesty v Malém sále Záložny. 

Příjemné a poučné odpoledne! Účast 39 seniorů. 
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12. 10. Titulek novin MF DNES „Jsme mezi šesti nejvýznamnějšími hráči na světě. A budeme 

dál růst!“ – to jsou slova generálního ředitele, předsedy představenstva a majitele firmy 

Papcel. Litovelský výrobce papírenských strojů totiž zdolal miliardovou metu v tržbách 

a do roku 2018 chce rekord posunout na 2,8 miliardy. Našlápnuto má i díky nákupům 

ve Španělsku, Francii a Itálii a akviziční apetit firmu neopouští. Více v kapitole 

Podnikání, průmysl.  

13. 10. Koncert české popové legendy Dalibora Jandy a skupiny PROTOTYP ve Velkém 

sále Záložny. Zazněly jeho nejznámější hity jako Hurikán, Kde jsi?, Žít jako kaskadér, 

Padá hvězda či Oheň, voda, vítr. Vystoupila i jeho dcera Jiřina Anna Jandová. 

Spokojení fanoušci popu! 

15. 10. Seniorklub Litovel uspořádal besedu o USA, o 16denní cestě Ing. Petra Korytara a 

jeho manželky Šárky po 4 amerických státech – Kalifornii, Nevadě, Arizoně a Utahu.  

Účastníci (45) mohli vidět záběry ze známých měst – Los Angeles, Las Vegas, Rena, 

Silicon Valley, Santa Cruz, Santa Barbara a San Francisca i významné přírodní 

památky: Grand Canyon, Monument Valley, Yosemitský národní park, pevnost 

Alcatraz či obrovské sekvoje. Velmi zajímavé! 

16. 10. Po tragické dopravní nehodě skonala ve věku 55 let JUDr. Marta Dědková, 

právnička města. Tento rok je pro město a jeho osobnosti snad prokletý! Čest její 

památce! 

17. 10. Letopisecká komise a MSL připravily již 6. komentovanou procházku hřbitovem 

v Chořelicích, kterou připravila i vedla paní Marie Hrubá. Povídání o významu barev 

v životě vystřídaly komentáře k hrobům v sekci „O“. Počasí akci tentokrát přálo a 

zájemců bylo kolem 40.  

19. 10. Litovel zase boduje! V dalším díle seriálu krajských NEJ v MF DNES se ve výběru 

historicky i technicky unikátních mostů v regionu na 2. místě umístil náš Svatojánský 

most, který podle popisu patří k nejobdivovanějším stavbám ve městě a nejkrásnějším 

mostům v republice. Je zapsán i se sochou sv. Jana Nepomuckého ve státním 

seznamu nemovitých kulturních památek. 

20. 10. KPH pozval do města slavné „Sedláčkovo kvarteto“.  Michal Sedláček, Jan 

Maceček (housle), Vít Kubík (viola)a Karel Chudý (violoncello) předvedli brilantní 

výkony ve skladbách Jiřího Temla, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Bylo zřejmé, že 

řadu hudebních ocenění, například mezinárodní soutěže Karola Szymanowského 

v Katowicích, soubor nezískal náhodou. 

22. 10. Seniorklub Litovel dohodl s vedením firmy SEV Litovel exkurzi, o kterou byl obrovský 

zájem především ze strany seniorů – bývalých zaměstnanců podniku TESLA.  Nakonec 

se akce zúčastnilo 60 členů, kteří byli rozděleni do skupin po 15 a prohlédli si celý 

provoz. Všechny zaujaly komerční úspěchy firmy i dokonalost nových moderních 

gramofonů. 
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23. 10. město Litovel nadělilo seniorům k jejich svátku (MDS) představení Divadelního 

odboru Sokola Litovel „Švejku!!!“ v sále sokolovny. Všech 140 diváků se skvěle bavilo a 

odměnilo ochotníky dlouhotrvajícím potleskem.  

24. 10. V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie – u Dominikánů v Olomouci se 

konalo poslední rozloučení s JUDr. Martou Dědkovou, právničkou města. Kostel byl 

zaplněn do posledního místa, řada smutečních hostí musela stát vzadu. Obřad byl 

velmi působivý, hromadná byla účast pracovníků MěÚ Litovel a byla zde řada 

mladých lidí. Marto, nezapomeneme! 

27. 10. U příležitosti státního svátku 28. října se konal v kapli sv. Jiří slavnostní koncert žáků 

ZUŠ Litovel a byli oceněni jako Osobnosti města Litovel 2015 paní Ing. Helena 

Najmanová, Ph. D. a pánové Jiří Sedláček, Karel Daševský, Miroslav Koutek, Ing. David 

Dostál a Petr Linduška. Více v kapitole Galerie úspěšných.  

29. 10. Seniorklub připravil pro své členy schůzku v klubovně (bývalé jídelně DPS) a chce 

prostor nyní využívat co nejčastěji právě pro schůzky a besedy. Snahou je, každou ze 

schůzek naplnit také kulturním programem, nejen dát seniorům prostor pro 

komunikaci.     

31. 10. Divadlo pohádek a Divadlo F. X. Šaldy uvedlo ve Velkém sále Záložny muzikál 

„Princové jsou na draka“ autorů Jiřího Chalupy, Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře pro 

rodiče a děti jako muzikál pro celou rodinu podle stejnojmenné pohádky. Děti byly 

nadšené a rodiče spokojení! 

03. 11. V rámci divadelní sezóny byla uvedena hra Jeffa Barona „Návštěvy u pana 

Greena“, ve které ve Velkém sále Záložny excelovali Stanislav Zindulka a Matěj Hádek. 

Legrační i dojemný příběh lásky a odpuštění diváky silně zaujal.  

04. 11. Novou výstavou v litovelském muzeu je „Puzzlemánie“, kterou zapůjčila paní Anna 

Počarovská, sběratelka a držitelka několika světových prvenství. K vidění jsou puzzle 

z různých materiálů, všedních i nevšedních rozměrů a složené z dílků nejrozmanitějších 

velikostí a tvarů. Výstava potrvá do 17. 1. 2016.  

04. 11. Vernisáž olomouckého malíře Samuela Langera představuje obrazy tvořené 

technikou barevných strukturálních kompozic, které mají člověka oslovovat a 

komunikovat s ním. Vystoupilo trio saxofonistů ZUŠ Litovel a vernisáž zahájil starosta 

města. Výstava bude k vidění do 28. 11. 2015. 

10. 11. V předvečer Dne válečných veteránů (11. 11. v 11. hodin a 11. minut – konec Velké 

války) skupinka členů MSL vzdala čest padlým vojákům. Položením vlčího máku 

(symbol této války) a zapálením svíčky uctilo jejich památku u pomníku a pamětních 

desek v Litovli, přidružených obcích a spřátelených Haňovicích. Možná nová tradice.   

11. 11. Před 76 lety zemřel Jan Opletal. Badatel Zdeněk Vyhlídal již 30 let zkoumá události 

kolem tohoto úmrtí první studentské oběti německého okupačního režimu v roce 1939.  

Ve svém románu „Kdybych tě volal, už se neotáčej“ označil jako jeho vrahy Egona 

Ulricha a Roberta Howoru, fanatické nacisty. 
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12. 11. Ve varně litovelského pivovaru v rámci KPH zahráli  Kateřina Englichová (harfa) a 

Vilém Veverka (hoboj)  skladby M. Ravela, C. Salseda, L. Sluky, G. Silvestriniho a C. 

Debussyho s velkým ohlasem.  

13. 11. U GJO se opět konalo pietní shromáždění k uctění památky 17. listopadu za účasti 

vedení města, představitelů odboje a zástupců institucí, škol i studentů. Zazněla i 

ukázka z knihy K. Sonntaga, a po shromáždění byla vernisáží otevřena výstava prof. 

Štreita „Příběhy“. 

13. 11. Opravdu nešťastný pátek třináctého v Paříži. Osamělé vlky teroristy střídají 

komanda. Islámští fanatici zaútočili, sedm jich bylo zabito, ale obětí bylo 132! Bomby a 

výstřely v Paříži mají sílu stát se evropským 11. září a ukázaly, že přistěhovalci mohou být 

nebezpeční a vstřícná politika EU vůči nim je naivní. 

14. 11. Česká ekonomika pokračuje v solidním růstu. Od července do září přidala 

meziročně 4,3 %. Čísla jsou optimistická, k růstu přispívá i zahraniční poptávka. Na 

nabídkové straně ekonomiky se růst v průmyslu a stavebnictví přelévá do odvětví 

služeb, zejména obchodu. 

19. 11. Seniorklub Litovel připravil besedu s panem Jaroslavem Skálou o novinkách 

v dopravě v klubovně klubu. Účast 41 seniorů. 

19. 11. Litovelský bylinkář Láďa Vytásek uspořádal přednášku „Léčivky na nachlazení“ 

v kavárně Modrá kočka. 

23. 11. Jako besedu o všem, co ho zajímá, uvedl MK besedu s režisérem Zdeňkem Troškou 

„Řeknu vše, co vím“ v Koncertním sále. Pohovořil o své práci, filmové tvorbě a 

zážitcích z natáčení. 

24. 11. Památník MVDr. Vojtěchu Grézlovi jako mysliveckému hospodáři a ochránci přírody 

zřídili členové Mysliveckého sdružení Litovel – Nové Zámky blízko Růžového rybníka v 

místě U humna na Nových Zámcích. Chvályhodná iniciativa!  

25. 11. „Taje Thajska – z Opičího města za královskou kobrou“ - promítání cestovatelů 

Kateřiny a Miloše Motani ve Velkém sále Záložny. Velmi zajímavé! 

27. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara. Účinkovaly 

děti z místních mateřských a základních škol, SPS Senzakord a nechyběla ani tradiční 

Ježíškova pošta. Ve vestibulu MK proběhl od 8 do 17 hodin 18. ročník prodeje vánoční 

hvězdy ve prospěch onkologicky nemocných pacientů.  

28. 11. „Adventní tvoření“ - tvoření adventních a vánočních dekorací pod vedením 

zkušené froristky ve Velkém sále Záložny. V ceně 100 Kč byl vstup a základní materiál 

k tvoření. 

28. 11. Krajská rada seniorů umožnila 19 členům Seniorklubu Litovel návštěvu termálního 

parku ve Velkých Losinách, aby si vše prohlédli a mohli naplánovat zájezd v roce 2016.  
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30. 11. V Koncertním sále MK se uskutečnil koncert jihočeské písničkářky Pavlíny Jíšové 

s dcerou Adélou, které představily 9. album mapující více než třicetileté působení 

písničkářky na hudební scéně. Společně s nimi vystoupila kapela Hubertus.     

01. 12. Vánoční koncert Petry Janů přilákal do Velkého sálu Záložny spoustu jejích 

fanoušků, aby se mohli přesvědčit, že tato hvězda snad ani nestárne! 

02. 12. Seniorklub Litovel uspořádal tradiční setkání s představiteli města a vedoucími 

spolupracujících organizací v Koncertním sále MK. Přišlo 104 seniorů a 9 hostů. Starosta 

města zodpověděl řadu dotazů o situaci ve městě a perspektivách v roce 2016 a 

vysoce ocenil práci klubu. Následovala zábava a tanec. 

04. 12. Ministr zemědělství Marian Jurečka zodpověděl občanům řadu otázek v besedě 

„Otevření a zavírání hranic“ v Koncertním sále MK. Akci zajistila MO KDU-ČSL. 

04. 12. MK uspořádal Balónkový den s vypouštěním přání Ježíškovi na náměstí Přemysla 

Otakara, s vystoupením dramatického kroužku Rolnička při ZŠ Jungmannova, Klauny 

z Balónkova a koncertem Swing Dixie AČR. 

05. 12. IX. Slet Mikulášů a andělů na náměstí s vystoupením Jiřího Erlebacha – „Ďábelského 

houslisty“, Hrátkami s čertem (TS Kaster, TS Trips, TS T-Bass a TS Justus Us), ďábelským 

gulášem a Ohňovou show skupiny Adorea. Proběhla i tradiční soutěž nejlepších masek 

pro děti a dospělé, zapisování hříchů u Lucifera a Ježíškova pošta. 

5. – 18. 12. Zajistil MK Výstavu studia Ateliér v prostorách TIC v budově Záložny a ve stejném 

termínu Prodejní vánoční výstavu ve Výstavní síni MK s prodejem vánočních ozdob, 

dekorací a ručních výrobků. Výstava byla spojena s výstavkou dětských prací.   

09. 12. Česko zpívá koledy - v 18 hodin se spojily regiony, a již popáté se společně 

zazpívalo 5 stejných koled jako zpříjemnění adventního času. Nejprve proběhl koncert 

Martina Maxy, koncert PS Palora s repertoárem skupiny Čechomor a pak Palora spolu 

s veřejností uskutečnila uvedený projekt. 

10. 12. Nejvyšší rozpočet v historii prošel, nese se na vlně ekonomického oživení. Výdaje 

dosáhnou jednoho a čtvrt bilionu korun. Většinu vláda zaplatí z vybraných daní a 

pojistného, nicméně i tak si na plánované výdaje hodlá vypůjčit 70 miliard korun.  

11. 12. Velikonoční volno bude delší o Velký pátek, připomínající ukřižování Krista. Zákon 

podepsal prezident, a tak máme během roku 13 dní bez práce. Státním svátkem byl i 

v někdejším Československu, zrušen byl za komunistického režimu v roce 1951. 

11. 12. Vánoční hody na náměstí – farmářské trhy s možností nákupu specialit, divadelní 

pohádka pod širým nebem Mrazík v podání Docela Velkého Divadla Litvínov a 

nakonec vystoupení folklorního souboru Majetínek. 

13. 12. Pocta J. J. Rybovi – Česká mše vánoční v kostele sv. Marka. Účinkovala 

PALOKANTIRAKA a všichni, kdo se zapojili do projektu Rybovka pro Litovel. 
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17. 12. Dobové Vánoce na náměstí – živý betlém ve spolupráci s Charitou a MC Rybička, 

vystoupení Tomáše Kočka s orchestrem, Ježíškova dílnička (DDM), staročeské 

speciality a dobové zvyky, zdobení perníčků. 

20. 12. Vánoční koncert SENZAKORDU v kostele sv. Marka, na kterém vystoupil tento 

pěvecký sbor pod vedením Hany Kaštanové.  

22. 12. Vánoční horečka probíhá na internetu a e-shopy patří k nejdéle zavážejícím 

obchodům. Rostoucí zájem o nakupování přes internet nahrává i rozšiřování chytrých 

telefonů. Vypadá to tak, že do roku 2020 bude až 60 % plateb probíhat jejich 

prostřednictvím.  

25.12. Češi zažili nejbohatší Vánoce v historii. Meziroční nárůst tržeb je až o desítky procent! 

Není divu, nezaměstnanost je nejníže za posledních 7 let, inflace nízká, úvěry levné a 

očekávaný růst ekonomiky má být o 4,4 % - nejvíce od roku 2007. 

26. 12. XI. Oživlá řemesla v Muzeu Litovel  - tradiční akce na Štěpána letos přinesla několik 

nových aktivit. V přízemí byla tvůrčí dílna zaměřená na papír, v 1. patře předváděli své 

dovednosti řemeslníci, vyhrávala Hanácká mozeka a i občerstvení bylo stylové, stejně 

jako osvětlení petrolejovými lampami, loučemi a svíčkami. Účast 58 dětí, 306 

dospělých. Na akci se podílelo 36 účinkujících. Výborná akce muzea a MSL!   

30. 12. Předpověď na rok 2016 předvídá, že ekonomice se dařit bude, bude tedy i práce a 

slušný život, protože i když se čeká mírný nárůst cen, lidem by v peněženkách mělo 

zůstat více peněz. 

31. 12. Končí rok plný zvratů a neklidu, pro Litovel smutný pro odchod 3 významných 

osobností. Snad bude ten další v tomto ohledu příznivější?  

 

03. LITOVELSKÁ VÝROČÍ 

 

800 let 

 

PŮVODNÍ SÍDLIŠTĚ 

Když se Olomouc stala sídlem  přemyslovských knížat, bylo nutno udržovat i cesty do 

Prahy. Na těchto cestách a jejich křižovatkách pak se souhlasem panovníka vznikala stálá 

sídliště a rozvíjela se 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 železné strusky 

v zásypech a stopy hutnictví svědčí, 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. 
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760 let 

 

ZALOŽENÍ MĚSTA 

Přibližně kolem roku 1255 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, asi bratr olomouckého fojta. Epich vytyčil 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 domů. Král 

osvobodil nové osadníky od daní na 15 let, pak měli platit z každého lánu půl hřivny stříbra. 

  

670 let 

 

HRADBY 

Město bylo po svém založení králem Přemyslem Otakarem II. opevněno jen hliněným 

valem, vodním příkopem a kolovou hradbou. Až král Jan Lucemburský roku 1327 povolil 

městu stavbu hradeb. Byly dlouhé 1280 m, vysoké 4,8 m, široké 2 m a na jejich stavbu se 

spotřebovalo kolem 13,6 tisíc kubíků kamene a vápna, tj. cca 18.000 naložených vozů. 

Znamenalo to těžkou práci pro dvě generace občanů, na stavbě pracovali mimo 

běžných povinností s opatřením výživy a řemesla. Dokončeny byly kolem roku 1345 a 

vydržely až do švédské okupace roku 1643, kdy byly zčásti pobořeny. Ještě do konce 

století je měšťané opravili a jejich pozůstatky, jako nejstarší stavební památku, najdeme na 

několika místech ve městě. 

 

640 let 

 

MARKRABÍ PROKOP 

12. 11. 1375 zemřel markrabí Jan Jindřich, 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 brzo vypukly markraběcí války o jejich podíly na Moravě. 

Markrabí Prokop zemřel roku 1405, po jeho smrti zůstal hejtmanem v Litovli Přibík z 

Odlochovic.  

 

550 let 

 

VLAŠIMOVÉ 

V neklidné době po husitských válkách požádalo město roku 1440 zemský sněm o 

ustanovení ochránce, kterým byl určen pán na sousedním Úsově, Karel z Vlašimi. Sídlo měl 

v Litovli na náměstí, roku 1465 se píše „seděním na Litovli". Svědčí o tom erb Vlašimů, dvě 

supí hlavy, na radničním portále, dnes ze dvora radniční budovy.  

 

540 let 

 

NEJSTARŠÍ ZVON 

Ještě v době husitských válek setrvávali litovelští měšťané na katolické straně, ve druhé 

půlce století, zřejmě i vlivem sílícího počtu českých obyvatel pod panstvím Vlašimů, se 

přiklonili k utrakvismu, tedy přijímání pod obojí. Když farní chrám ovládli utrakvisté, stal se 

hlavním střediskem katolíků kostel Panny Marie při klášteře sv. Ducha. Roku 1475 byl pro 

tento kostel ulit nový zvon Anděl. Na zvonu je latinský nápis: „Ó králi slávy, přijď s mírem! Ulil 

mne konvář Václav 1475". Olomoucký zvonař Václav pocházel ze slavné umělecké 
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rodiny. Narodil se roku 1430 v Olomouci a byl nejstarším známým moravským mědirytcem, 

mimo to zlatníkem, cínařem a zvonařem. V letech  1473-82 byl olomouckým purkmistrem. 

Když pak za třicetileté války klášter sv. Ducha vyhořel, byl zvon Anděl zavěšen na věži 

farního chrámu sv. Marka. Před druhou světovou válkou pukl a roku 1939 byl v Brně 

opraven a jako jeden z mála vydržel až do dnešních časů. 

 

500 let 

 

CECHY 

Listinou ze 17. srpna 1513 věnoval král Vladislav Jagellonský úsovské panství i s městem 

Litovlí za věrné služby Ladislavu z Boskovic a Litovel se tak dostala pod vládu dalšího 

významného českého rodu Boskoviců. Boskovicové sídlili na Úsově a správa města byla 

značně samostatná. Městskou radu ovládali majitelé 57 pravovárečných domů, cechovní 

mistři, zejména soukeníci. 

Karel IV. cechům nepřál, brzdily rozvoj řemesel a omezovaly počet řemeslníků. Nařizuje 

městským radám, aby netrpěly zřizování cechů pro výhradní provozování řemesel. Pak se 

však cechy prosadily a z 15. století známe v Litovli deset cechů - pekaři, řezníci, soukeníci, 

tkalci, krejčí, kožešníci, hrnčíři, rybáři, ševci, kováři a společný cech pro zbývající řemesla.  

 

480 let 

 

RYBÁŘI 

Nejstarší cechovní artikule rybářů vydal Karel z Vlašimi již kolem roku 1510, roku 1535 

byla rozšířena a potvrzena městskou radou. Kdo chtěl být přijat do rybářského cechu, 

musel se vzdát jiných řemesel a plně se věnovat rybářství. Řeka byla rozdělena na díly a 

každému členu přidělena část. Vrše, převážně z proutí, směly být pokládány ve 

vzdálenosti poloviny loďky od souseda, žádný rybář jich však nesměl položiti více než 45. 

Ostatní litovelští občané směli volně lovit ve středu a v pátek dopoledne. 

 

450 let 

 

PROTESTANTÉ V LITOVLI 

Roku 1565 pražská utrakvistická konzistoř ustanovila v Litovli farářem Jana Miséna. Pod 

vlivem Albrechta z Boskovic se litovelští utrakvisté, hlavně Němci, přiklonili k Lutherovi, ten 

byl i pro Čechy přijatelným pokračováním husitství. Lutherovo vystoupení proti katolické 

církvi roku 1517 mělo v českých zemích rychlou odezvu. Půda zde již byla připravena 

utrakvismem, také v Litovli byla katolická církev postupně vytlačována, útočištěm 

katolických věřících se stal klášter sv. Ducha. Litovel se stala protestantským  střediskem  

pro  daleké  okolí, zde se křtily děti a pochovávali zemřelí z Uničova, Nákla, Olomouce, 

které tam katoličtí faráři odmítali. Stejně ovšem litovelští odmítali církevní obřady pro 

katolíky. Zbylí katolíci tehdy zřídili hřbitov u Nasobůrek (u Tří křížů  - dnes u Alibony). Sem 

později katolíci organizovali poutě z Litovle, ale zejména z Choliny. Byla zde postavena 

hřbitovní kaple, později zůstaly jen tři kříže, pak jediný, dnes i ten vandaly poničený. 

Tradice poutí ke hřbitovu se udržovala dlouho i po zániku kláštera a litovelská fara, tehdy 

už opět katolická, vedla s farou v Cholině o hřbitov u Tří křížů spor. 
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400 let 

 

LITOVELŠTÍ PODDANÍ 

Vztah městské vrchnosti k poddaným se počátkem 17. století měnil a jejich postavení 

se zlepšilo. Kolem roku 1615 jim byla přiznána odúmrť a mohli majetek odkazovat nejen 

přímým dědicům, ale i cizím osobám. Ani to však neznamenalo vlastnický vztah k půdě v 

moderní podobě. Grunt svázaný s robotami a dalšími povinnostmi byla svým způsobem 

živnost, ne vždy výhodná, jeho držitel se s ním poměrně snadno loučil. V důsledku válek 

bývaly mnohé statky opuštěny a nebylo snadné je znovu osadit, najít schopné hospodáře. 

Vrchnost na opuštěné grunty obvykle usazovala druhorozené děti poddaných. Snáze byly 

osazovány grunty menší, velký grunt s mnoha povinnostmi mohl osadit jen zdatný sedlák s 

velkou rodinou. 

 

370 let 

 

ŠVÉDOVÉ V LITOVLI 

Čtyřicátá léta 17. století patřila v dějinách Litovle k nejtragičtějším. 18. 6. 1643 dorazil 

švédský předvoj s generálem Wrangelem k Litovli a město se odhodlalo k obraně v naději, 

že mu přijde na pomoc císařské vojsko. Tento předpoklad se nesplnil, Litovel byla dobyta a 

pak vypleněna. Po bitvě u Jankova 6. 3. 1645 švédský generál Torstenson znovu vpadl na 

Moravu, občané v panice uprchli do lesů. Švédové tentokrát  bez boje město obsadili  a 

sebrali co ještě zbylo. Měšťané se postupně vraceli do prázdných domů, Švédům, sídlícím 

v Uničově, museli odvádět kontribuci a sami rozbořit částečně opravené hradby, aby se 

za nimi nemohla znovu organizovat obrana. Město tak bylo vydáno na pospas nejen 

nepřátelským vojákům, ale i všem lapkům, kterých v těchto dobách rozhodně nebylo 

málo. Roku 1648 po Vestfálském míru třicetiletá válka skončila, ale Švédové v zemi ještě 

zůstali.  Jen postupně se stahovali z obsazených měst a okupace Litovle trvala ještě další 

dva roky. 

Hospodářství bylo v troskách. Zničená papírna u Vísky už v těchto místech nebyla 

obnovena, stejně jako Vavákův mlýn. Rozbit byl Řimický jez, poddanské vesnice vylidněny, 

příjmy ustaly a rostly dluhy. Za své vzaly i mnohé dokumenty, cechovní listiny a artykule, 

ztraceno městské pečetidlo, i když hlavní městská privilegia byla pečlivě uschována a 

zkázu přečkala. Na památku těchto událostí zasadili měšťané roku 1650 do hradební zdi 

na Olomouckém předměstí pamětní desku. 

 

340 let 

 

OPRAVA KOSTELŮ 

Švédská vojska poničila oba litovelské kostely a až v závěru století měšťané přistoupili k 

jejich obnově. Roku 1675 byl kostel sv. Marka mimo kůr zbořen až do základů a začala 

přestavba olomouckým stavitelem Donerem a zednickým mistrem Melchiorem Daňkem. 

Věž dostavěna roku 1699, ale teprve 22. 7. 1741 byl kostel vysvěcen olomouckým 

biskupem. Ve stejné době proběhla i přestavba kostela sv. Filipa a Jakuba na Starém 

městě. Z původní stavby zůstalo jen presbyterium, chrámová loď prodloužena i rozšířena, 

nově postavena věž. Po obnově byl znovu vysvěcen na den sv. Filipa a Jakuba roku 1694. 

 

290 let 

 

RADNIČNÍ HODINY 

Při velkém požáru roku 1724 shořela také radniční věž. Při opravě byly roku 1725 

zhotoveny i nové věžní hodiny, jejich tvůrcem byl medelský kovář Grusel. Umístěny byly do 

šestého patra (původně byly v pátém patře). Měly tři rafikové tyče zdobené sluncem a 
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měsícem a vedoucí k ciferníkům na východní, jižní a severní straně věže. Čtvrtou tyč – na 

západní straně – nebylo tehdy pro technické potíže možné zhotovit. 

 

250 let 

 

POŠTOVNÍ SLUŽBY 

Již před polovinou 18. století měla Litovel pravidelnou stálou poštovní službu. Dědičné 

poštmistrovství v domě U Žlutého lva (dnes matrika na náměstí) zřídil hostinský Martin Böss. 

Roku 1765 je koupil Jakub Rettig, hofmistr olomouckého světícího biskupa za 4 170 zlatých. 

Litovelským občanem se stal, když se roku 1759 oženil s dcerou litovelského lékárníka 

Antonií Schrackovou. Po Karlu Schrackovi byl v letech 1782-87 jedním ze čtyř purkmistrů a 

rychtářem. Pošta na tomto místě zůstala až do roku 1913. 

V roce 1765 postihla město jedna z největších povodní, jak zaznamenala věžní listina. 

Vzpomínka na ni se ve městě udržela po desítiletí a každá další povodeň byla s ní 

srovnávána. 

 

230 let 

 

SOUPIS POZEMKŮ 

Nejstarší soupis pozemkového majetku na Moravě jako základ pro vybírání daně z 

poddanské půdy (rustikálu), tzv. Lánové rejstříky, byl proveden v letech 1656-1679. Měl 

určit nově pozemkovou daň po zpustošení země třicetiletou válkou. Zdokonalením byl pak 

tereziánský katastr, soupis poddanské a poprvé i panské půdy, dokončený roku 1748. 

Velikost pozemku se určovala „vizitací", tj. odhadem a přiznáním majitele. Ze skutečného 

měření vycházel až josefinský katastr, nařízený roku 1785. Toto nařízení poprvé zavedlo jako 

daňový základ „katastrální obec", což se udrželo, byť panstvo tehdy výsledky měření 

neuznalo a po smrti Josefa II. se vrátili k tereziánskému katastru. 

 

OHLÁŠKY 

Dekretem z 30. 3. 1785 byly nařízeny ohlášky před svatbou, aby se zjistily případné 

překážky. Také toto josefinské nařízení se udrželo až do našich časů. 

 

210 let 

 

NAPOLEONSKÉ VÁLKY 

Začátek 19. století poznamenaly napoleonské války, jejichž přímým aktérem byla i 

nová litovelská vrchnost. Po smrti litovelského pána knížete Aloise Josefa z Lichtenštejna 

nastoupil roku 1805 vládu jeho mladší bratr Jan Josef (1760-1836). Jeho manželkou byla 

Josefa Žofie z Fürstenberku. Arcivévoda Ferdinand d´ Este po prohrané bitvě u Ulmu 17. 10. 

1805 přesunul hlavní stan rakouské armády do Litovle. Ve městě se ubytovali důstojníci, 

5000 mužů kavalerie v okolních vesnicích, sám velitel bydlel celý listopad v domě č. 188 na 

náměstí, kde je dnes cukrárna. U tabule bývala až stovka důstojníků, po obědě se hrálo 

farao o tisíce zlatých. Koncem listopadu vojáci Litovel opustili, aby vybojovali bitvu Tří 

císařů u Slavkova. 

Vítězní Francouzové pak vysílali rekvírovací oddíly do celého kraje. Jeden z nich přišel 

právě na Mikulášský jarmark také do Litovle, aby získal zásoby a výkupné. O den později 

byl však u Úsova poražen rakouskými husary a stejně dopadli rekvírovací komisaři. 

Ještě naposled si Litovel připomenula válku na jaře roku 1815, když přes město táhly 

oddíly ruských kozáků ke konečné bitvě u Waterloo. 
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POŽÁR 

Mimo válečných událostí zasáhly do života města zase i požáry, které v těchto dobách 

stále znamenaly nejvážnější hrozbu. Menší oheň vypukl 19. 12. 1805 na Uničovském 

předměstí v domě pekaře Alta (Vítězná ulice, kde je dnes Charita). Postupoval ulicí až ke 

špitálu (křižovatka Kysucká) a zde se zastavil. V tomto roce vyhořel také barokní zámeček 

na Nových Zámcích a v letech 1813-20 postavena dnešní zámecká budova podle návrhu 

architekta Hardmutha. Mimo vlastního zámku bylo v romantickém stylu anglického parku 

upraveno i široké okolí, včetně rozsáhlé obory. 

 

ŠKOLA 

Roku 1805 byl vydán školský zákon, který nařizoval školní docházku pro děti od 6 do 12 

let a opakovací nedělní hodiny pro mládež do 18 let. Dozor nad školou měl mít v obci 

farář, v okrese a kraji příslušný církevní hodnostář. Zákon určil i vzdělání učitelů, stanovil, že 

ve třídě nemá být více než 80 žáků a učit se směli jen podle schválených knih. Pokyn 

učitelům, který vyjadřuje jeho názory, vydal sám císař František I.: „Nyní panují nové ideje, 

které nemohu schvalovat a nikdy je neschválím. Vzdalujte se jich! Já nepotřebuji učence, 

nýbrž dobré občany. Vaším povoláním je vzdělávat mládež k tomuto účelu. Kdo mi slouží, 

musí učit, co nařizuji. Kdo to neumí, nebo mi přichází s novými ideami, ten může jít, nebo 

ho odstraním." 

                                                                              

170 let 

 

ŽELEZNICE 

Roku 1845 byla dokončena stavba severní Ferdinandovy dráhy z Olomouce do Prahy.  

Začala roku 1842 a stejně jako císařská silnice se údajně z technických i strategických 

důvodů Litovli vyhnula. Zkušební jízdy se zúčastnil jako zástupce města litovelský vrchní 

Albín Kostersitz. První vlak přijel 19. srpna 1845 v 8 hodin ráno do Červenky (tehdy ovšem 

byla stanice označena Litovel, neboť poddanská obec byla majetkem města), do Prahy 

dorazil v 16,30 hod.  První vlaky dosahovaly rychlost až 43 km/hod. (pro srovnání: rychlost 

cválajícího koně byla asi 60 km/hod.). V letech 1846-47 byla trať vybavena Morseovým 

telegrafem, teprve po roce 1849 mohl být telegraf využíván i pro soukromé účely. 

 

160 let 

 

LITOVELSKÉ VĚŽE 

Roku 1855 se změnila podoba litovelských kostelů. Střecha věže kostela sv. Marka byla 

rozebrána až na zdivo, protože hrozila zřícením. Původní věž byla podobná radniční - 

měla lucernu a terbuchy (cibulovitá tělesa), byla kryta šindelem a červeně natřená. Nová 

věž dostala jehlancovitý tvar, byla pokryta kamennou břidlicí a makovice silně pozlacena.  

Ve stejné době byla přestavěna i věž kostela sv. Jakuba na Starém městě a také  

dostala jehlancovitý tvar. Zrušena byla tehdy i druhá menší vížka na střeše. 

 

MLÝNSKÝ NÁHON 

V tomto roce byl výrazně změněn náhon k Přednímu (Staroštíkovu) mlýnu. Ten se 

původně hned za mlýnem vracel do hlavního toku (u křižovatky Nábřeží). Prodloužením 

odtoku se zvýšil spád a zamezilo častým záplavám ostrůvku, zvaného Engerle = Palouček. 

Kronikář Donat Ulrich zaznamenal, že vytěžená hlína z náhonu byla použita na vyrovnání 

náměstí. 
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150 let 

 

MĚŠŤANSKÁ BESEDA 

Roku 1865 byl z podnětu zemského poslance Izáka z Měrotína založen první významný 

novodobý spolek, Měšťanská beseda. Členů mívala přes půl sta a byla v ní zastoupena 

česká i německá inteligence. Spolek pořádal společenské zábavy, organizoval kulturní 

život ve městě, stal se na další půlstoletí nejvýznamnější organizací v Litovli. Prvním 

předsedou byl litovelský lékař dr. Tomáš Špruček, jednatelem učitel německé školy 

Chudoba. Sídlo bylo v hostinci Jana Dostála na náměstí (dnes knihkupectví), později u 

řezníka Smitala. Měšťanská beseda ze svého členstva ustavila pěvecko-hudební soubor, 

který pořádal koncerty operních árií apod. Měšťanská beseda nebyla zpočátku 

národnostně vyhraněná, až později se stala centrem, kde se formovala česká společnost. 

 

140 let 

 

TURNHALLE 

V Litovli vznikl roku 1870 první německý tělovýchovný spolek Turnverein, v jeho čele 

stál Johann Snaschel. Roku 1875 si postavili tělocvičnu Turnhalle na místě bývalé Prašné 

věže (dnes městský úřad v Havlíčkově ulici), v městském lese měli hřiště (z něho později 

vznikl fotbalový stadión) a na zimní bruslení využívali Olomoucký rybník. 

 

130 let 

 

MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

Roku 1885 majitel mlýna a pily František Knapp nechal postavit veřejné parní a vanové 

lázně (ul. Čihadlo). Roku 1898 je od něj koupil a udržoval takřka dvacet let lékař MUDr. 

Ladislav Tužil. V době kdy snad žádný byt v Litovli neměl  koupelnu to byla významná 

instituce. Ke konci první světové války je byl nucen pro nedostatek uhlí zavřít. Tužilovu 

ordinaci roku 1925 převzal MUDr. František Šamšula, ale lázně už obnoveny nebyly. 

Nahradily je až lázně zřízené v nové sokolovně. 

 

120 let 

 

ŠKOLA JUNGMANNOVA 

12. 5. 1895 byla po letech bojů v Litovli vysvěcena nová budova české základní školy v 

Jungmannově ulici. Zároveň byla škola rozšířena na pětitřídní. Nedělní slavnost měla 

převážně církevní ráz, rada nepovolila, aby to mělo charakter nacionální. Odpoledne se 

konal „výlet" žáků do záloženské zahrady za školou, děti zde recitovaly a zpívaly. Večer 

měl hlavní projev český advokát dr. Janda, ochotníci sehráli Pippichovu veselohru Ve 

veřejném životě.  

Byl to den pro Čechy dějinný a významně památný, an dostalo se jim samostatné 

úplné školy české v  Litovli ve zvláštní a k  tomu cíli postavené budově, kdežto do té doby 

postrkány byly třídy české školy do různých soukromých domů (Smyčkova kronika). 

Na místě školy stávalo několik nízkých domků a za nimi velká zahrada „Ziegrova" s 

kuželnou, později podle nového majitele zvaná Záloženská. Na východě uzavírala 

zahradu vysoká hráz, počátkem 20. st. rozbořena, na zasypané části rybníka postaven 

pavilonek a vysázena lipová alej. Tehdy vznikl i ostrůvek z hlíny zrušené hráze. Radost české 

strany byla zkalena tím, že od nového školního roku byl Němci donucen odejít z Litovle do 

Velkých Opatovic u Jevíčka oblíbený řídící učitel Jan Pecháček. Po odkladech byl v roce 

1896 správcem školy jmenován Ferdinand Filip. 
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NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA V PRAZE 

15. 5. 1895 byla v Praze otevřena Národopisná výstava českoslovanská, byl zde 

vystaven „hanácký grunt" a Smyčkovy litovelské sbírky. Z Olomouce byl 14. 8. na výstavu 

péčí dr. Smyčky a hostinského Dostála vypraven zvláštní vlak, krojovaní Hanáci měli slevu. 

Na výstavě byly 15. -18. 8. Moravské dny, kde se předváděly hanácké zvyky. 

 

110 let 

 

V roce 1905 bylo dokončeno vydláždění hlavní silnice přes střed města od Chořelic až 

po cukrovar, kde se dřív lidé při dešti brodili po kotníky v blátě, jak uvádí tisk. Svatojánský 

most byl rozšířen o chodníky, ty byly odstraněny až při generální opravě mostu roku 1999. 

Noviny poprvé zaznamenaly, že 8. září v záloženském sále zápasil Gustav Frištenský, 

budoucí občan města, s mistrem Čech M. Císařem. 

 

LOVECKÝ KLUB 

Stodesáté výročí své organizace si letos připomenou litovelští myslivci. Honitbu v 

katastru města Litovle měl do konce 19. století pronajatou německý spolek 

Schützenverein, nájemní smlouva mu vypršela koncem roku 1904 a usiloval o její obnovení. 

Jenže Litovel už měla českou správu a 21. 12. 1904 se na radnici sešli se starostou Sochou 

pánové František Svozil, Josef Dušek, Ota Lachman, František Hofschneidr, Jakub 

Freiberger, František Řezáč a Hynek Kolář, aby založili český Lovecký klub. Předsedou byl 

zvolen Vácslav Socha a jednatelem Hofschneidr. Když zemské místodržitelství schválilo 

stanovy, byla 7. května 1905 činnost Loveckého klubu v Litovli povolena. Byl to tehdy 

jeden z prvních českých mysliveckých spolků na Moravě. Spolek si pronajal vlastní honitbu 

města Litovle a roku 1906 také honitbu Rozvadovic. Město Litovel mělo dvě honitby, 

„vlastní“ a „obecní". Vlastní honitbu tvořil les a luka o výměře cca 286 ha. Tu pronajalo 

Loveckému spolku za roční činži 600 K. Honitba obecní o výměře cca 517 ha neměla 

údajně větší ceny, „je protkána mnoha cestami a zvěř tam nemá klidu, zajíce zjara vytopí 

voda a koroptve se nadobro zničí při senoseči“. Tuto honitbu si pronajal Socha na vlastní 

jméno. Činnost spolku pak ochromila první světová válka a obnovena byla opět roku 

1921. 

 

VŠEOBECNÉ HLASOVACÍ PRÁVO 

Požadavkem společnosti se stala změna volebního zákona. Městská rada poslala 7. 10. 

1905 petici, která končí: „Slavný sněme markrabství moravského, račiž obyvatelstvo 

Moravy z ponižujícího a nedůstojného stavu vyprostiti a usnésti se na uzákonění 

všeobecného, rovného, přímého a tajného práva hlasovacího pro sněm markrabství 

moravského, pro bezúhonné a pracující občany". Nejspíš z podnětu Městské rady se pak 

28. 11. 1907 za všeobecné hlasovací právo konala dělnická stávka a manifestační schůze. 

Byl to první projev dělnického hnutí v Litovli, byť řečníci nebyli dělníky, ale patřili k 

renomovaným představitelům české inteligence: Socha, Jüngling, Nedoluha. Všeobecné 

volební právo pro muže od 24 let bylo pak zavedeno v Rakousko-Uhersku roku 1907, pro 

ženy až v ČSR roku 1918. 

 

NEKLAN 

Jeden z nejstarších spolků v Litovli, Slovanská řemeslnická jednota Neklan, oslavil 30. 7. 

1905 svěcením nového praporu 25 let svého trvání. Neklan byl založen 12. 8. 1880, už 

název (jméno bájného českého knížete) napovídá, to bylo nejen o profesní sdružení, ale 

že spolek kladl důraz i na zájem národní, což bylo dáno litovelskými poměry té doby. Po 

zrušení cechů se nikdo nestaral o další osud řemesel, výchovu dorostu a sociální otázky. 

Teprve v roce 1883 vstoupil v platnost nový živnostenský řád, který nařizoval ustavení 

živnostenských společenstev. Stavovský spolek Neklan těmto tendencím předcházel. 
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V programu měl péči o vzdělání, sociální záležitosti (podpora členů v nemoci, chudobě, 

zařízení pohřbu), společenský život (výstavy, zpěv, knihovna). Prvním předsedou se stal 

krupař Josef Špička, rodák z Kozova, ale stanovy složil nejspíš advokátní solicitátor a 

sokolský pracovník Mnohoslav Král. Na počátku měl spolek 101 členů, největší zájem byl 

ale o pohřební služby, což pak vedlo k založení samostatného Cyrilometodějského 

pohřebního spolku. 

HRNČÍŘI 

Roku 1905 se město ucházelo o zřízení keramické školy. V žádosti se uvádí, že tu bývalo 

až 36 hrnčířů. K nejznámějším patřil v 19. st. Florian Stiastka. Jeho otec Josef byl přijat do 

cechu v Litovli roku 1839. Syn Florian byl dobrým modelérem, říkali mu "Figuren Stiastka" a 

sám se podepisoval jako "figurální hrnčíř". Jeho dílem jsou sošky Filipa a Jakuba, které 

stávaly ve výklencích portálu staroměstského kostela.  Třetí generaci zastupoval Ferdinand 

Stiastka, vdova po něm si vzala hrnčířského mistra Moravčíka, ten přenesl hrnčířskou tradici 

do dalšího století. Na jeho počátku bylo ještě v Litovli 14 hrnčířských mistrů, kteří 

zaměstnávali 33 pomocníků a dodali na trh ročně kolem 1,5 mil. kusů keramického zboží. 

Nejdéle udržuje hrnčířskou tradici rodina Lamrova. Středisko kamnářů a hrnčířů je stále na 

Starém městě. 

 

100 let 

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Stále tíživěji dopadaly na občany důsledky války, která měla podle původních 

představ skončit za pár týdnů. Byly zrekvírovány pro vojsko vozy s koňmi, ve městě jich bylo 

pět, ale vojáci platili dobře a majitelům se zdálo, že vydělali. Ceny ovšem později 

stoupaly. Komisionálně byly sepsány zásoby potravin a vše skupováno pro armádu. V 

únoru začala cenzura dopisů, korespondence šla nejprve do Olomouce a odtud s 

razítkem „censuriert" zpět, čímž se ovšem pošta neobyčejně zdržovala. 

28. 3. 1915 stanovena maximální spotřeba moučných výrobků na 200 g denně na 

osobu, zavedeny chlebové lístky. Městská správa se snažila (byť bez oprávnění) 

organizovat dodávky potravin do města, regulovat prodej másla na legitimace, přihlásilo 

se však na 3400 lidí a máslo nestačilo, chyběl tvaroh, vejce. Venkov bojkotoval městské 

trhy, kde byly ceny regulované. Nechyběly však jen potraviny, nedostávalo se látek na 

šaty, kůže na obuv. Úřad přikročil k zabavování obilí u sedláků na vesnicích a jeho prodeji 

ve vybraných krámech za stanovené ceny. 30. 4. proběhla první sbírka kovů, zvonoviny, 

ostnatého drátu apod.  Od 7. června byly vyhlášeny na úterý a pátek povinné bezmasé 

dny. Úřední výnos nařídil pečení chleba ze směsi kukuřičné, pšeničné a žitné mouky, i z 

vařených brambor. 

Litovelská posádka se střídala, jedni odcházeli na frontu, jiné jednotky se zde opět 

formovaly.  Přítomnost vojáků změnila ráz města, vojenská kapela v neděli koncertovala 

na náměstí, odchod na frontu byl provázen loučením se slzami. Jak píše Smyčka, mnohá 

panna ztratila svůj panenský věneček. Koncem února se v Litovli ubytovalo kolem tisíce 

vojáků strážních a výcvikových jednotek. Ubytováni byli ve školách, na Střelnici, v kině U 

Bílého koníčka a v sokolovně, sokolská organizace byla rozpuštěna. 

Když v květnu vypověděla Rakousku válku také Itálie, přišlo do Litovle a okolí na tisíc 

emigrantů s dětmi z Tyrol, byla pro ně zřízena italská škola. Návrat domů byl Tyrolákům 

povolen až roku 1917. 
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POVODEŇ 

Litovel postihla velká povodeň, dr. Smyčka píše v kronice: 4. března napadlo mnoho 

sněhu a na to hned 5. a 6. března pršelo.  Dne 7. března pak přišla velká voda a zaplavila 

Komárov tak, jak není pamětníka.  Záplava rozšířila se podél Olomouckého předměstí a 

přelila se přes trať u nádraží Litovel - Chořelice, tekla silnicí k pivovaru a přes domy od 

stavitele Chrudimského až přes dům stavitele Douši, voda vnikla do sklepů, stájí i do obydlí.  

 

95 let 

 

POVODEŇ 

Také rok 1920 byl už 12. ledna zahájen velkou povodní. Komárov byl celý pod vodou, 

dobytek byl odvezen na loďkách a vorech, obyvatelé se uchýlili na půdy svých domků. 

Na Olomouckém předměstí tekla voda přes nádraží silnicí k pivovaru a dolů kolem 

lihovaru (dnes Head) k Chořelicím. Zatopena byla promenáda k muzeu, na několika 

místech protržena hráz dráhy. Zaplaven Rybníček i Pavlínka, přerušeno spojení po silnici ze 

Tří Dvorů do Litovle.  Každá z takových opakujících se povodní byla podnětem k 

požadavkům na regulaci Moravy. 

 

VOLBY 

18. 4. 1920 se konaly první volby do poslanecké sněmovny a do senátu v samostatné 

Československé republice. V levicové poválečné atmosféře zvítězila v celé ČSR, ale také v 

Litovli, sociální demokracie (444 hlasy) před stranou lidovou (439), živnostníky (413), 

národními demokraty (371) a Němci (309), dalších osm stran získalo menší počet hlasů. V 

senátních volbách získali soc. demokraté 439, lidovci 432, nár. demokraté 357, živnostníci 

313, Němci 207 hlasů, ostatní již méně. 

 

MUZEUM 

Litovelské muzeum vzniklo z iniciativy dr. Smyčky a Krajinské muzejní společnosti, 

otevřeno bylo 14. 4. 1907 v dívčí měšťance v Jungmannově ulici. Když později škola 

požadovala uvolnění muzejních místností ke školním účelům, nabídl starosta V. Socha 

umístění muzea do přízemí své právě stavěné nové vily. Muzeum zde našlo útulek až do 

roku 1919. Na oslavu vzniku ČSR věnoval dr. Smyčka i Krajinská muzejní společnost všechny 

sbírky městu Litovel. 

Přízemí Sochovy vily nyní již pro další rozvoj muzea nestačilo a bylo nutno hledat jiné 

řešení. Městské zastupitelstvo rozhodlo, že městské muzeum bude umístěno v I. patře 

budovy historické střelnice a 16. 5. 1920 zde bylo slavnostně otevřeno. V komunistické éře 

pak bylo vyvlastněno a dnes najdeme bývalé bohaté litovelské sbírky snad jen 

v olomouckých depozitářích. 

 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ      

Největší rozruch ve městě způsobil vznik nové církve československé. K průkopníkům 

patřil zejména chudobínský farář Josef Žídek. Podnětem pro Litoveláky byl protest proti 

taneční zábavě, kterou lidová strana provokativně uspořádala v předvečer Husových 

oslav. 6. 7. 1920 vyzval Fr. Nedoluha k vystoupení z katolické církve a 18. 7. se pak konaly 

na náměstí první bohoslužby vedené pražským knězem Emilem Dlouhým. Přihlásilo se na 

600 věřících, prvním duchovním církve Československé byl Karel Koudelka. 
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90 let 

 

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE V CHUDOBÍNĚ  

Katolická církev a zámecký pán nedovolili nové církvi používat zámecký kostel, spor 

nikam nevedl a tak podnikavý farář Josef Žídek zorganizoval sbírku na stavbu nového 

kostela. 27. května 1923 byl v Chudobíně za účasti biskupa Gorazda položen základní 

kámen, z Litovle se vypravil mohutný průvod věřících, slavnosti se zúčastnil i patriarcha 

Dositej a množství významných hostí. Roku 1924 byl chudobínský kostel postaven, nejspíš 

jako první kostel čsl. církve v republice. Kostel postavil litovelský stavitel Václav Volný. 9. 

dubna 1925 byl pak kostel sv. Cyrila a Metoděje kolaudován. 

 

VAŇKOVY TVARŮŽKY 

Všestranný podnikatel Karel Vaněk, herec, režisér, donedávna provozovatel kina a 

majitel textilního obchodu, si koupil dům č. 708 v ulici 1. máje od mydláře Fr. Poppa, 

nechal jej přestavět a vyzdobit sgrafity malířem Doubravou. Roku 1925 zde otevřel 

mlékárnu a výrobu olomouckých tvarůžků.  

 

JUBILEJNÍ ŽIVNOSTENSKO-PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVA 

Nejvýznamnější událostí roku 1925 byla Jubilejní živnostensko-průmyslová výstava ve 

dnech 1. - 16. srpna. Měla představit 25 let práce a úspěchů české Litovle. U Husova sboru 

byla postavena vstupní brána, v sadech hudební pavilon, na ostrůvku bylo „Lido" s 

loďkami, výstavní prostory byly ve školách i na volných prostranstvích v parku. Slavnostní 

brána pak stála jako upomínka výstavy do roku 1932, hudební pavilon sloužil dlouho při 

promenádních koncertech a byl zbourán až roku 1982. Výstavu navštívilo přes 20 tisíc lidí, 

měla velký úspěch a končila i finančním ziskem (na garanční  fond upsali místní 

podnikatelé sto  tisíc Kč). 

 

KOLÁŘOVA VILA 

Litovelský notář Jan Slaměník, rodák z Přerova a syn významného pedagoga, si nechal 

roku 1923 postavit nádhernou rodinnou vilu na své zahradě a částečně na pozemku 

zakoupeném od obce u Uničovského rybníka v ulici Kollárově. Stavbu prováděl Otakar 

Douša z Litovle a Ing. Julius Schmalz z Olomouce, sgrafita jsou dílem litovelského malíře 

Františka Doubravy. Roku 1924 si Slaměníkovu dceru Růženu vzal znojemský advokát dr. 

Kolář a převzal po tchánovi notářskou praxi v Litovli. Vila je od té doby známa jako 

Kolářova. JUDr. Slaměník zemřel náhle 1. 4. 1925 ve věku 49 let. 

 

85 let 

 

PATRONÁT NAD KOSTELEM      .  

Roku 1633 kníže Karel Eusebius Lichtenstein odebral městu patronátní právo nad 

kostelem sv. Marka, které mu daroval před padesáti lety Jan Šembera - byla tak dovršena 

rekatolizace. Patronátní právo, tedy schvalovat nové faráře, pak zůstalo Lichtensteinům 

300 let až do moderní doby. Teprve roku 1930 se kníže Lichtenstein oficiálně vzdal 

patronátu nad kostelem sv. Marka 

 

CHATA PŘI JESKYNÍCH V MLADČI 

Poté, co v únoru 1911 Krajinská muzejní společnost koupila krápníkové jeskyně v Mladči 

od jejich majitele Aloise Nevrlého, starala se nejen o jejich zpřístupnění, ale ještě téhož roku 

byla u vchodu do jeskyní vystavěna stavitelem Doušou turistická chata. Byla to stavba 

více méně provizorní, a tak v roce 1918 postavil Douša chatu novou, která už měla i 

turistickou noclehárnu. Ani ta už nestačila zvýšenému zájmu, a tak se roku 1930 stavěla 

chata třetí s hostinskými pokoji a opět společnou noclehárnou. 
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POJMENOVÁNÍ ULIC 

29. 9. 1930 byly nově pojmenovány některé litovelské ulice. Dodnes se zachovala 

jména ulic Jiráskova, Šemberova, Sochova, dr. Jana Smyčky, Šargounská, Červenská, 

Olomoucká, Cholinská, Zahradní, Staroměstské náměstí či Uničovská. 

 

POVODEŇ 

Ani tento rok se Litovli nevyhnula povodeň. 24. 10. 1930 nečekaně přišly deště, roztál i 

první sníh na horách a Morava zatopila celé okolí Litovle. Pod vodou byla cesta lukami k 

Července, silnice u cukrovaru i pivovaru, alej ke staroměstskému hřbitovu, zejména velké 

škody byly v ulici Kollárově. Při povodni byl pobořen jez u obelisku. 

 

SČÍTÁNÍ LIDU.  

Koncem roku 1930 se konalo sčítání lidu. Litovel měla tehdy 4320 obyvatel, 627 domů 

se 1219 byty. Čechů bylo 3948, k Němcům se zde hlásilo 349 občanů a k jiným 

národnostem 23 občanů. Bylo zde 5 lékařů, 2 zvěrolékaři, zubní technik, notář, 3 advokáti, 

395 živnostníků, z toho 23 koncesovaných hostinců. 720 zemědělců vlastnilo 79 koní a 135 

krav. Drobné živnosti se rozvíjely, průmysl však ustrnul na úrovni konce 19. století. Kromě 

cukrovaru zde byl lihovar a sladovna, Hlaváčkova sušárna zeleniny, Vaňkova tvarůžkárna, 

historická papírna a Mekiskova továrna na plechové zboží. 

 

80 let 

 

POVODEŇ 

O povodni v Litovli se psalo v kronice takřka každým rokem. Také v polovině února 1935 

tání vody zvedlo hladinu Moravy,  která se vlivem nakupených ker vylila z břehů. 

Poškozeny byly některé mosty, ale jak zaznamenaly noviny, povodeň nedosáhla rozsahu v 

roce 1930. 

 

VOLBY 

V roce 1935 se konaly dvojí volby, 19. 5. do parlamentu a 26. 5. do zemského a 

okresního zastupitelstva. Mezi 16 stranami zvítězili živnostníci (679 hlasů) před stranou 

lidovou (515), sociálními demokraty (407), národním sjednocením (248), národními 

socialisty (248), komunisty (196), 179 hlasů dostali už i Henleinovci. V okrese měli ještě větší 

úspěch, umístili se s 2395 hlasy na 4. místě za živnostníky, lidovci a sociálními demokraty.  

 

NOVÁ SOKOLOVNA. 

Ve dnech 8. - 10. června 1935 byla slavnostně otevřena nová sokolovna, postavená 

podle návrhu brněnského architekta Josefa Dovrtěla nákladem přes milion Kč. Základní 

kámen byl položen už roku 1924, ale stavba pro nedostatek finančních prostředků začala 

až o deset let později. 

24. 6. 1934 uspořádal Sokol v rámci oslav 60. výročí svého založení pod záštitou městské 

rady župní slet za účasti jednot Severomoravské župy. Příznivá pohoda přispěla ke zdaru 

podniku. Nejvýznamněji však jednota oslavila své výročí tím, že se pod vedením nového 

starosty, profesora Josefa Lešenara, konečně pustila do dlouho připravované stavby 

sokolovny. Starostovými náměstky byli Jan Helsner a Jan Nedoma, náčelníky Jar. Hykede 

a A. Čamková. Peníze byly získávány ze stovek veřejných cvičení, akademií, divadelních 

představení, společenských zábav, ale také z darů a sbírek. Práce na stavbě byla 

nabídnuta přednostně nezaměstnaným sokolům a legionářům. 

Stavba sokolovny začala v květnu 1934, kolaudace byla 19. 12. Sokolovna byla 

vybavena nejen pro cvičení, ale i pro divadelní a společenskou činnost. Podle podmínky, 

kterou si vymínilo město při prodeji pozemku, zde byly i parní a vanové lázně, ty byly 

otevřeny už v zimní sezóně. 
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Sokolovna byla slavnostně otevřena ve dnech 8. - 10. června 1935. Oslavu zahájila v 

sobotu večer tělocvičná akademie na letním hřišti při umělém osvětlení. V neděli začala 

hlavní slavnost kulturním programem a proslovy, starosta Lešenar pak předal klíče správci 

sokolovny Janu Helsnerovi. Odpoledne se konal průvod městem a na cvičišti „Den 

mládeže" s koncertem. Večer pak v sále sokolovny na novém jevišti sehrál divadelní odbor 

Sokola operetu „Její výsost primadona". V pondělí byl na sokolském stadiónu sportovní 

den, zápas házené mužů a žen, odpoledne lehkoatletická utkání A.C. Sparty z Prahy se 

Sokolem z Olomouce, pak rohovnická utkání a na závěr řeckořímské zápasy,  jichž se 

zúčastnil i Gustav Frištenský. 

 

PRAVOSLAVNÝ CHRÁM V CHUDOBÍNĚ 

 Když zakladatel československé církve v Chudobíně, farář Josef Žídek 7. 4. 1924 

přestoupil k nově se tvořící církvi pravoslavné, začaly spory o nedávno postavený 

československý kostel. Roku 1929 měl spor mezi čsl. církví a odštěpenou církví pravoslavnou 

rozhodnout soud. Spor se vlekl, až roku 1933 rozhodl nejvyšší soud ve prospěch církve 

pravoslavné, ale ani to nebylo ještě konečné řešení. Nakonec se roku 1934 sešla společná 

schůze věřících, kde bylo dohodnuto, že kostel zůstane církvi čsl., která se zavázala uhradit 

dluh 275 tis. Kč. Potom se Žídek pustil do stavby třetího chudobínského kostela, 

pravoslavného. Dokončen byl roku 1935 a zasvěcen se svolením Jugoslávie památce 

krále Alexandra I., tehdy zavražděného ve Francii. Pamětní deska krále Alexandra byla na 

kostele slavnostně odhalena 1. června 1936.  

 

75 let 

 

ŽIVNOSTENSKÁ POKRAČOVACÍ ŠKOLA 

Posledním výsledkem české iniciativy před druhou světovou válkou byla živnostenská 

pokračovací škola v Havlíčkově ulici, dnes je zde Městský úřad. Byla postavená nákladem 

přes půl milionu Kč, vnitřní vybavení 70 tis. Kč. Slavnostně byla otevřena na Velký pátek 22. 

března 1940 projevem radního dr. Jünglinga. 

 

VLÁDNÍ KOMISAŘ FRITZ MEKISKA 

Starostou byl na počátku války ještě Msgre. Vincenc Horák, náměstky Rudolf Daněk a 

František Konečný. V květnu 1939 byl starosta Horák zatčen a i když jej gestapo po dvou 

dnech propustilo, do úřadu se již nevrátil. Správu města převzal 1. náměstek Rudolf Daněk. 

Po zahájení války 1. 9. 1939 byli zatčeni oba a správy města se ujal 2. náměstek, mlynář F. 

Konečný, v květnu 1940 byl i on zatčen. 

V době, kdy starosta i oba náměstci byli ve vězení, obdržela městská rada přípis: 

„Zemský úřad v Brně rozpouští na základě § 107 moravského obecního zřízení městské 

zastupitelstvo v Litovli. Z tohoto rozhodnutí může se město Litovel odvolati k ministerstvu 

vnitra v Praze. Odvolání však nemá odkladného účinku." Potom německý radní Hans 

Swoboda přečetl rozhodnutí prostějovského obrlandrátu, že je vládním komisařem v Litovli 

jmenován továrník Fritz Mekiska. 

 

VÁLKA KONČÍ 

Přes Litovel od počátku roku po civilních uprchlících přecházely ustupující vojenské 

jednotky, vojáci byli ubytováni ve školách, restauracích i soukromých domech. Na 

počátku roku 1945 měly již události rychlý spád. 9. ledna městem táhla velká kolona 

několika tisíc ruských zajatců, lidé jim nosili jídlo, německé hlídky tomu nemohly zabránit, 

bylo jich příliš málo. 21. 1. jel přes Červenku nákladní vlak s otevřenými vagóny v silných 

mrazech, na nichž bylo na 1400 Židů transportováno z Osvětimi. 6 mužů bylo při pokusu o 

útěk zastřeleno, 4 muži a 4 ženy zadrženi a odvezeni do Olomouce.  
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23. 3. 1945 spadlo na město tisíce letáků, německým a ruským textem informovaly o 

beznadějné situaci Němců na frontě. Na trati Litovel-Mladeč bylo odstaveno přes 500 

vagónů s vojenským materiálem a majetkem evakuovaných lidí. Ustupující německá 

armáda je nestačila odvézt a vše zapálila. Co zůstalo, začali lidé rozkrádat. Přes město 

stále ustupovaly německé jednotky, pro nedostatek pohonných hmot vždy jedno auto 

táhlo řadu dalších v závěsu. 

 

1. května se roznesla zpráva, že Hitler spáchal sebevraždu a pak už byl rozklad v 

německé armádě zřejmý. 5. května vypuklo v Praze povstání a poslouchali jsme v rozhlase 

volání o pomoc. Téhož dne bylo hrozným způsobem zničeno Javoříčko a skoro všichni 

mužští obyvatelé surově povražděni. 

 

Téhož dne se v Litovli evakuovala četnická stanice a město obsadilo frontové vojsko, 

velitelství skupiny armád generála Schörnera se usadilo v gymnáziu.  Na náměstí i v 

postranních ulicích bylo plno vojenských vozidel. Ve městě od počátku května život ustal, 

dílny zastavily práci, zabedňovaly se výklady obchodů a okna domů, lidé si kopali v 

zahradách kryty, spávali ve sklepích. Vyhlášen byl výjimečný stav a zakázáno vycházení z 

domu od 20.30 do 5 hodin ráno. Muži byli komandováni na noční civilní hlídky u křižovatek 

a mostů. V noci městem stále ustupovaly německé jednotky. Silnice byly přeplněny, 

paniku stupňovaly útoky hloubkových letců. Velitel německého dělostřelectva se usadil se 

svým štábem ve vile Ed. Brosingera, v Javoříčské ulici 366. Majitelé byli odkázáni na sklepy, 

tady se ve sklepě narodil 8. května Zbyněk Skopec. Komisař Mekiska nechal zničit evidenci 

obyvatel i část městského archivu včetně matrik, které se po válce pracně rekonstruovaly 

a v nastalém zmatku se vytratil z města.  

 

V těch dnech se frontová linie dostala od severu na území litovelského okresu, došlo k 

několika střetnutím mezi ustupujícími Němci a předvojem sovětských vojsk. Již v neděli 6. 5. 

večer začala ruská dělostřelecká palba na Pňovice, 11 občanů zahynulo a další byli 

zraněni. Ráno se přesunula palba na Střelice, o život přišlo 6 občanů. Obě obce byly dva 

dny uprostřed dělostřelecké palby a značně poškozeny. V bojích padlo 50 Němců a 

stejně tolik Rudoarmějců. Po obsazení Uničova vstoupila v pondělí 7. května Rudá armáda 

na území okresu u Střelic. Mezitím se podařilo Němcům z Litovle ustoupit na západ, když 

kolem silnic zůstalo množství vojenského materiálu. 

 

7. 5. bylo nad Litovlí sestřeleno sovětské letadlo, jeden z letců vyskočil s padákem a 

jeho osud není známý. Pilot Isaj Iljič Tabačnikov zahynul v troskách letadla u Komárova. V 

letech 1955 a 1975 psalo město do jeho údajného bydliště Kremenčug na Ukrajině, v 

odpovědi se však uvádí, že občan tohoto jména tam není znám. Pohřben byl později na 

hřbitově sovětské armády v Olomouci ve zvláštním hrobě. V místech kde se letadlo zřítilo, 

vybudoval MNV roku 1948 památník. 

 

Němci po ústupu podminovali litovelské mosty a chystali se je vyhodit do vzduchu. Za 

velitelem pyrotechniků se odebrala deputace města, bývalý starosta Vincenc Horák, 

radní Bernard Bednář, přednosta okresního soudu Josef Nerušil, zástupci CPO prof. Josef 

Sova a obchodník Josef Munzar a žádali, aby byly zachovány mosty a hydrocentrála. 

Podařilo se jim zachrániti hydrocentrálu, na níž neměli Němci zájmu a starodávný most 

svatojánský, ale nikoli mosty ostatní. Vyhodili 7. května dva mosty železniční (přes 

Zámeckou Moravu na Starém městě a přes Nečíz na Komárově), v úterý 8. května pak 

dva silniční mosty na Dukelské ul. (přes Zámeckou Moravu u Wirzingerů a přes Příkopu u 

mlýna) a dřevěný most při vjezdu do města na ul. Palackého u Nábřeží. Zde byly přitom 

poškozeny domy obchodníků Rudolfa Sedláčka, Fr. Kulhánkové a krejčího Hynka Marka. 

Poškozeny byly i sousední domy řezníka Jiřího Smitala a cukráře Hyblbauera. 
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Ve středu ráno, 9. května, krátce po půlnoci, pronikly do Litovle od Tří Dvorů a od 

Olomouce jednotky IV. armády Jeremenkovy.  Dopoledne projíždělo městem ruské 

vozatajstvo nadšeně vítáno lidmi, kteří naplnili ulice, jimiž vojáci projížděli.  

 

Když se přiblížil konec války, někteří prominentní Němci uprchli s ustupující armádou. 

Také Fritz Mekiska ujel, ale u Čáslavi mu došel benzin, jeho žena se zhroutila a nemohla 

dále. 26. 5. 1945 pak št. kpt. Ženožička přivezl Mekiskovy do Litovle zpět, kde se nevyhnuli 

ponižujícímu divadlu při potupném vození městem. Radost z osvobození byla provázena 

projevy pomsty vůči těm Němcům a kolaborantům, kteří nestačili utéct. Byli honěni 

městem, na zádech namalovány hákové kříže. Museli opravovat rozbité mosty, uklízet 

trosky. 

   

PRVNÍ DNY SVOBODY 

Hned ráno 9. května 1945 se na radnici ustavil místní i okresní národní výbor. Schůzi 

MNV předsedal poslední starosta Vincenc Horák, do čela ONV zvolen učitel a politický 

vězeň Martin Strouhal. Národní výbor zasedal v prvních dnech denně. Téhož dne se ujal 

vojenského velitelství města kapitán gen. štábu Alois Václavík se svým pobočníkem 

nadporučíkem v záloze Milošem Slámou.  

 

Město bylo plné lidí s trikolórami, na domech se objevily československé vlajky. Rychle 

se uklízely střepy, odbedňovaly výlohy, odstraňovaly německé nápisy. Poněvadž bylo 

zničením mostu u Nábřeží přerušeno spojení vnitřního města s Olomouckým předměstím, 

postavili sovětští ženisté nouzový most.  

 

14. května se objevili ve městě první osvobození političtí vězni, přijeli i zahraniční vojáci, 

21. 5. krátce navštívil Litovel bývalý sokolský činovník a nyní major Svobodovy armády 

Ladislav Bedřich (později komunisty zavřený) a také anglický letec Josef Kuhn z Bílska (pak 

řidič ČSAD). Radost z osvobození byla provázena i projevy pomsty vůči litovelským 

Němcům a kolaborantům, kteří nestačili utéct. Byli internováni ve sladovně a Papcelu, 

většina odsunuta ve druhém pololetí roku 1946. 

 

Pomalu se obnovovaly normální poměry. 16. května byla zahájena doprava 

obyčejných listovních zásilek, 17. května bylo zrušeno zatemnění. Každou chvíli se něco 

slavilo, hlavní oslavy osvobození uspořádal MNV 2. a 3. června. 16. 11. se na náměstí při 

příležitosti mezinárodního sjezdu studentstva konala tryzna za Jana Opletala, první 

studentské oběti nacismu a absolventa zdejšího gymnázia. Do Litovle přijeli ministři Zdeněk 

Nejedlý a František Hála, řada zahraničních hostů, členové rodiny aj. 

 

Revoluční Národní výbor vydržel jenom měsíc. Již 11. 6. 1945 byl v duchu Košického 

vládního programu reorganizován. Do třicetičlenného pléna byli jmenováni zástupci čtyř 

povolených stran - osm za KSČ, osm za lidovce, sedm zástupců měli sociální demokraté a 

stejný počet národní socialisté. Předsedou byl jmenován komunista Otakar Vašek, své 

funkce se ujal až 1. září, do té doby jej zastupoval náměstek Horák. 

 

Konec války nebyl provázen jen oslavami. V listopadu 1945 proběhla měnová reforma, 

stát vyměnil každému pouze 500 Kčs (v poměru 1:1), zbytek peněz byl uložen na vázané 

vklady, v Litovli to bylo 1,443.508 Kčs. Vázané vklady byly v lednu 1950 převedeny z Okr. 

spořitelny a záložny na ministerstvo financí a při reformě v roce 1953 anulovány. 
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65 let 

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY 

Přísná kontrola obyvatel je podstatou každého totalitního režimu. Od počátku roku 

1950 byly proto zavedeny občanské průkazy, občané v tom však viděli návrat 

protektorátních „kennkartek" a nesetkalo se to s pochopením. Ještě o rok později píše 

kronikář: „Co to za svízel s občanskými průkazy. Místní rozhlas neustále vyzývá občany, aby 

si vyzvedli občanské průkazy, ale marně." Další změnou bylo od ledna 1950 přenesení 

vedení matrik z církevních far na národní výbory a povinné občanské sňatky. 

 

PAPCEL LITOVEL 

Bývalá Mekiskova továrna byla do konce roku 1949 opravářským závodem 

Lukavických papíren, 8. 2. 1950 byl zřízen n.p.Papcel (ředitel Jirounek) s výrobním 

programem údržby a výroby papírenských strojů. 

 

DESKY SE JMÉNY OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

Po stranách věžního okna litovelské radnice jsou desky se jmény obětí první a druhé 

světové války. Bronzové desky z první války byly odhaleny 2. 7. 1933, ze druhé při příležitosti 

oslav 50 let české Litovle 9. 7. 1950. Tehdy byl doplněn i kamenný reliéf, dílo sochaře Julia 

Pelikána. 

 

60 let 

 

PIVOVAR 

Litovelský pivovar byl po znárodnění součástí Hanáckých pivovarů Přerov, ale roku 1953 

vznikl v Litovli samostatný národní podnik Severomoravské pivovary. Roku 1950 vzniklo 

učňovské středisko, které roku 1952 převzalo bývalou školu pro ženská povolání (dnes 

pošta v ul. Vítězná) a vychovávalo zde moravské pivovarníky a sladovníky až do roku 

1974. Litovel, tradičně pyšná na dobrý zvuk zdejšího piva, nesla roku 1955 s nelibostí zrušení 

sídla Severomoravských pivovarů a vrácení závodu jako provozovny pod přerovské 

Hanácké pivovary. 

 

PAMÁTNÍK OBĚTÍ V JAVOŘÍČKU 

O obnově vypáleného Javoříčka se po válce mnoho psalo, ale stavět se nezačalo, 

protože chyběly prostředky. Na kontě bylo v roce 1947 dosud jen 431.880 Kčs. O finanční 

pomoc se zasazoval ministr dr. Petr Zenkl, podařilo se mu prosadit dotaci 22 mil. Kčs z 

výnosu akce UNRRA. Z vděčnosti byl při své návštěvě 25. 4. 1947 jmenován čestným 

občanem Litovle, ale hned po nástupu komunistické moci národní výbor čestné občanství 

Petra Zenkla zrušil. 12. června 1955 byl odhalen v Javoříčku památník, sousoší M. Putny, 

Jaroslava Coufala a Jana Třísky. 

 

I. SPARTAKIÁDA 

Hlavní politickou akcí roku 1955 se stala I. celostátní spartakiáda, která měla nahradit 

sokolské slety. Nácvik se prováděl ve školách, tělovýchovných jednotách, ČSM, ROH, 

Svazarmu. V Litovli se nácviku zúčastnilo 66 mužů, 30 žen a 1.400 cvičenců škol. Ukázky 

cvičení předvedli studenti a ženy s kužely na oslavě MDŽ. Vlastní litovelská spartakiáda 

trpěla ale nepřízní počasí. 

 

BYTY 

Rokem 1955 začala ve městě poválečná bytová výstavba. Byla dokončena řada 

domů v Revoluční ulici, další bytovky vznikaly v ul. Kysucké a ul. Jana Masaryka, podnikové 

byty stavěly pro své zaměstnance Spoje, SNB a Energotrust. Přesto byty stále scházely, 
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kronikář uvádí ještě 208 bytů o jedné místnosti, ba dokonce tři byty, kde v jedné místnosti 

bydlelo více než 7 osob. 

 

PAMÁTKA TGM 

Připomínka prezidenta Osvoboditele byla po válce stále živá, konečně Masarykův 

pomník byl v Litovli odhalen teprve nedávno a podíleli se na tom i zdejší představitelé KSČ. 

Pro stranu proto nebylo snadné zaujmout najednou zcela protichůdné stanovisko a 

přesvědčit o něm lidi. Úřední vymývání mozků začalo už v roce 1953. Okresní poradna a 

studovna marx-leninismu uspořádala v sále Záložny přednášku na téma „Úloha T. G. 

Masaryka za první republiky". Dostavilo se ale jen 30 delegovaných straníků. Poněvadž 

první přednáška nedosáhla svého účelu, byla pořádána další na téma „Kontrarevoluční 

činnost T. G. Masaryka", návštěva byla pro straníky povinná. Potom už se zase o 

Masarykovi nemluvilo a nová akce začala až po dvou letech, zaměřená tentokrát přímo 

na odstranění pomníku prezidenta Masaryka.  

 

28. října 1955 měl na schůzi pléna MNV hlavní referát náměstek Kubálek. Arnošt Bukva 

přidal, že Masaryk dal střílet do dělníků, nevystupoval na obranu lidu, ale za zájmy 

buržoasie. Fr. Urbášek připomenul, že Masarykovy legie bojovaly proti sovětské revoluci, na 

naší samostatnosti nemá Masaryk zásluhy, neboť ČSR vznikla zásluhou komunistické 

revoluce. Podle Ludvíka Urbana Masaryk zabránil přeměně naší vlasti v socialistický stát a 

umožnil buržoazii vládnout. Masaryka hájil jediný poslanec Vojtěch Rössner, byl však 

veřejně napomenut, že by se měl nechat poučit.  

 

Pak bylo zorganizováno několik schůzí v továrnách, kde KSČ očekávala podporu 

pracujících. Ale projevy nesouhlasu s odstraněním pomníku se ozvaly i zde a litovelští 

komunisté couvli, akce vyzněla do ztracena. Odstranili jej až po třiceti letech v noci 6. 7. 

1978. 

 

55 let 

 

ZRUŠENÍ OKRESU 

Reorganizace státní správy zrušila roku 1960 v Litovli po 110 letech okres, město přešlo 

pod okresní správu v Olomouci a Severomoravský kraj v Ostravě. Z Litovle se odstěhovala 

nebo byla zrušena řada veřejných úřadů, okresních i podnikových organizací. Uvolnila se 

řada kanceláří, jejich rozdělování bylo bouřlivé. 

 

Se zrušením okresu byl zrušen také Okresní dům osvěty. Po dlouhém jednání vznikl 

sloučením kulturních institucí ve městě (Závodního klubu Gramozávodů, Rudých koutků a 

bývalého Okresního domu osvěty) dnem 1. října Spojený závodní klub ROH Tesla. 

Spravoval nyní Dům osvěty i sály na Záložně, v Malém sále byla zřízena loutková scéna 

Radost. Mateřskou organizací ROH byla Tesla, předsedou výboru Milan Kašparovský, 

ředitelem Otto Urbášek. 

 

PĚVECKÝ SBOR MLÁDÍ 

Při základní škole Opletalova vznikl pod vedením Boženy Halvové pěvecký sbor Mládí, 

který dodnes oživuje hudební programy Litovle a dosáhl řady uznání. 
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50 let 

 

VÝSTAVBA 

Deset let se vlekla stavba vodovodu v Litovli a teprve roku 1965 byly napojeny první 

byty. Na náměstí začala rekonstrukce, vlastně nová stavba rohového domu č. 754 - 

Knihkupectví. 

Poliklinika otevřela na dnešním sídlišti Vítězná pohotovostní službu u garáží sanitek. 

Pohotovostní služba byla předtím v ul. Palackého č. 827 (u Nábřeží). 

 

LITOVELANKA 

Při ZŠ Opletalova založil 3. 9. 1965 učitel Miroslav Kočí dětský dechový orchestr 

Litovelanka. Orchestr si vedl zdatně, brzo patřil k nejlepším v republice. Do roku 1968 se  v 

souboru vystřídalo na 80 členů a vystupoval nejen  v Čechách a  na Slovensku, ale  i 

Německu, Sársku,  Anglii, Dánsku a Rakousku. Ještě v roce 1971 Litovelanka měla 6 

vystoupení v Praze, vystupovala v televizi. Co to však bylo platné, když v důsledku 

normalizačních zásahů musel odejít ze školy ředitel Alois Kočí a vzápětí i dirigent Miroslav 

Kočí. Bohatá činnost dechovky tak byla přerušena. Litovelanku sice převzal učitel hudební 

školy Alois Kondziolka, ale dechovka se už nedokázala vyrovnat se stálou obměnou 

odrůstajících hráčů. V roce 1977 ještě převzal dětskou dechovku Litovelanka Spojený 

závodní klub, ale její konec tím jen mírně oddálil. 

 

45 let 

 

NORMALIZACE 

Urputný boj mezi stranickými kádry v roce 1970 pomalu končil, vítězové si upevnili 

pozice, poražení pozbyli stranickou legitimaci = poukázku na privilegované postavení ve 

společnosti a museli odejít na hůře placená místa. Na rozdíl od padesátých let už nemohlo 

jít o „třídní boj", buržoazie byla zlikvidována, tentokrát stáli na obou stranách fronty ti, kteří 

ji nedávno likvidovali. Snad proto se vše odbylo bez demonstrativních procesů, zůstalo jen 

při pracovních (a tedy finančních) postizích. Vyměněni byli ředitelé podniků, škol, vedoucí 

organizací. V závěru roku probíhaly prověrky na nižších úrovních, ty už se týkaly především 

nestraníků. Po prověrkách muselo změnit zaměstnání množství pracovníků národních 

podniků, od vedoucích útvarů až po mistry. Oficiálním kritériem bylo schvalování vstupu 

okupačních armád do Československa, ale v praxi se s tím jako obvykle spojilo mnoho 

osobních averzí. 

Vítězové si zase předali vyznamenání. 18. března 1970 Městská rada udělila pamětní 

medaile Josefu Veisovi, Josefu Kratochvílovi, Oldřichu Němcovi, Květě Fendrychové, 

důchodcům Leo Paulů, Janu Hublíkovi a Josefu Pavlátovi. Také předseda KSČ a vedoucí 

učňovského střediska Papcelu Jiří Němec dostal státní vyznamenání „Za vynikající práci". 

Za centrum „kontrarevoluce" v Litovli byl označen zejména Závodní klub ROH, KSČ 

prosadila nejen změny jeho vedení, ale i zájmových souborů. Tyto zásahy zcela ochromily 

zejména největší kolektiv s tradicí desítek let, divadelní ochotníky. Ochotnické divadlo v 

Litovli nadlouho zaniklo. 

 

40 let 

 

INTEGRACE OBCÍ 

Podle celostátní instrukce začaly být obce spojovány do větších celků. Od 1. 1. 1975 

byly tak k Litovli připojeny Chořelice (202 obyvatel), o rok později Červenka a Tři Dvory. V 

roce 1980 centralizace obcí pokračovala, s Litovlí byly sloučeny Haňovice, Pňovice a 

Unčovice, včetně k nim dříve připojených obcí. Součástí Litovle tak už byly obce Březové, 
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Červenka, Haňovice, Chudobín, Kluzov, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Pňovice, 

Rozvadovice, Tři Dvory, Unčovice a Víska. 

 

HŘIŠTĚ HÁZENÉ 

V této době již byl schválen a postupně budován nový Spartakiádní stadión u lesa. 

Okrsková spartakiáda v roce 1975 se však ještě konala na tradičním stadiónu u sokolovny. 

Ten se mezitím změnil na hřiště házené a před spartakiádou byl zde položen nový 

japexový povrch. 

 

TJ VODNÍ SPORTY LITOVEL 

Klub vodních branných sportů vznikl při Svazarmu 16. 6. 1956, měl 12 členů, předsedou 

se stal Jiří Hyblbauer. O něco později, 30. 11. 1961, byl ustaven kanoistický oddíl při TJ 

Tatran, přešli sem ze Svazarmu kanoisté, kteří se zaměřili na závodní činnost. Ve Svazarmu 

zůstala vodní turistika a branné vodáctví. V průběhu roku 1965 bylo opět reorganizováno 

branné vodáctví při Svazarmu a tato činnost přeřazována k ČSTV. Tehdy se zástupci Klubu 

branného vodáctví při Svazarmu a kanoisté v TJ Tatran dohodli na společné práci v 

samostatné tělovýchovné jednotě. Protože Tatran byl pod patronátem Papcelu, obrátili se 

na Teslu. Založili při závodě Tesla tělovýchovnou jednotu s názvem Supraphon. Ustavující 

schůze byla 12. 3. 1965. Předsedou jednoty se 138 členy byl zvolen Jaromír Látal. Výborně 

si vedl zejména kanoistický oddíl vedený Milanem Spáčilem. Svatopluk Skarupský získal 

tituly mistra ČSSR a kvalifikoval se na Olympijské hry v Mexiku, úspěšní byli i další závodníci. 

Stranické orgány však považovaly vznik samostatné jednoty Supraphon za pozůstatek 

„krizových let“ a tlačily na „sjednocení tělovýchovy“. Vedení Tesly samo mělo špatný 

„kádrový profil“ a nemohlo jednotu podržet. T. J. Supraphon procházela pod tímto tlakem 

vážnou krizí. Po vynuceném ukončení hospodářských aktivit chyběly na závodní činnost 

prostředky. Teprve v roce 1975 stranické orgány přijaly kompromisní řešení. Jednota 

změnila název na Vodní sporty Litovel a byl zvolen nový výbor s předsedou Jiřím 

Hyblbauerem.  

 

JUNIOR KLUB 

Koncem roku 1975 otevřeli svazáci ve sklepech pod radnicí Junior klub. Oficiálním 

zřizovatelem byla základní organizace SSM při Národním výboru. Pod vedením St. Pekaře 

nabízel Klub mládeži pestrý a zajímavý program, pro který pro přednášky získával jak 

přední umělce, tak místní odborníky. Aktivita Junior klubu se však postupně vymykala 

kontrole svazáckého výboru, dostal proto roku 1977 nového vedoucího J. Lošťáka a 

činnost nadějného kulturního střediska v Litovli rychle odumřela. 

 

35 let 

SČÍTÁNÍ LIDU 

Sčítání lidu k 1. 11. 1980 zjistilo, že Litovel má 12 454 obyvatel, z toho 6 123 mužů a 6 331 

žen.  Společně hospodařících domácností bylo 4.031. Z trvale bydlících zde bylo 4 396 

občanů zaměstnáno, 1 784 jezdilo do práce jinam.  

 

PŘEČÍSLOVÁNÍ DOMŮ 

 K 1. 11. 1980 město provedlo přečíslování domů. Do té doby byla užívána samostatná 

číselná řada pro vnitřní město, Olomoucké a Uničovské předměstí. Nová číselná řada 

započala od severu, Uničovského předměstí se tedy nedotkla, ale změnila se čísla domů u 

obou dalších částí města. Do řady litovelských čísel byly zařazeny i Chořelice.  
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30 let 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

Pro děti bylo v roce 1985 nákladem 327.000 Kčs zřízeno v parku Míru dopravní hřiště a 

předáno do správy Domu pionýrů.  

 

SPARTAKIÁDNÍ STADIÓN 

Spartakiáda v roce 1985 byla v Litovli spojena s novým stadiónem, první částí 

velkorysého projektu sportovního areálu. Stavět se začalo už roku 1981, ale stavba se 

vlekla, až nyní ke Spartakiádě se s pomocí podniků podařilo dokončit tribunu a travnatý 

stadión, nazvaný Spartakiádní. Otevřen byl 18. května 1985 veřejným cvičením. Mimo toto 

první veřejné cvičení sloužil stadión už jen fotbalistům a práce na plánovaném areálu se 

po Spartakiádě v podstatě zastavily. 

 

SÍDLIŠTĚ VÍTĚZNÁ 

Do roku 1985 byla dokončena výstavba sídliště Vítězná, postaveno zde bylo 68 

bytových jednotek v rámci komplexní bytové výstavby a 44 bytových jednotek v rámci 

družstevní svépomocné výstavby. Tím byla zastavěna plocha určená pro bytovou 

zástavbu. Výstavba sídliště Vítězná ulice měla být ukončena výstavbou nákupního 

střediska Jednoty. Z něj po mnoho let zůstalo torzo zvané „Sloupová síň", teprve v r. 2000 

byla v přízemí dostavěna velkoprodejna Albert a v poschodí 8 bytů. 

 

PAPÍRNA 

Litovelská papírna po 428 letech ukončila 2. 12. 1985 výrobu papíru. Vl. Sedlák napsal 

do Stráže lidu: „Zastavila se kola papírenského stroje a poslední svitek papíru byl předán 

do úpravny k dalšímu zpracování. Tím byla uzavřena jedna etapa existence jedné z 

nejstarších papíren ve střední Evropě. Osazenstvo staré papírny přešlo do nové výrobny 

netkaného textilu, který pro litovelský závod znamená další budoucnost v souladu se 

záměry národního hospodářství." V tomto roce měla papírna 162 zaměstnanců s 

průměrným výdělkem 2.703 Kčs. 

Pro srovnání lze připomenout průměrné mzdy v litovelském průmyslu: v Tesle 2 488 Kčs, v 

Papcelu 3 027, v Seliku 2 475, v cukrovaru 2 949, ve sladovně 3 067, v pivovaru 2 902. 

 

25 let 

 

POMNÍK T. G. MASARYKA 

Občanské fórum se postaralo o obnovení pomníku T. G. Masaryka. Pomník, dílo Karla 

Lenharta, byl původně odhalen 9. 5. 1948, komunisté jej 6. 7. 1978 pod rouškou noci 

zbourali. Nyní byl 7. 3. 1990 k 140. výročí narození prvního prezidenta znovu postaven na 

původním místě před gymnáziem. Důstojný průběh oslav doplnil vzpomínkový večer a 

výstava. 

 

PRVNÍ MÁJ 

O preferovanou politickou událost minulé éry se na počátku devadesátých let nikdo 

nestaral. Ještě v roce 1990 její organizaci převzalo Občanské fórum a dalo jí ráz přípravy 

prvních svobodných voleb. V obou parcích, ale již bez průvodu, probíhala májová 

veselice, netradičně včetně mnoha atrakcí. Vyvrcholením byla krátká návštěva 

populárního ministra financí Václava Klause s dalšími kandidáty OF pro volby v našem 

kraji. 
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LITOVELSKÉ NOVINY 

Vydávání posledního regionálního časopisu, Litovelsko, bylo zastaveno už v roce 1949 

a roku 1989 přestal Sdružený klub vydávat i Kulturní zpravodaj. Úkolu obnovit místní tisk se 

ujalo Občanské fórum. Byla vytvořena redakční rada v čele s Lubomírem Šikem, jejími 

členy byli Mirko Spurník, Jiří Bednář a Ladislava Doleželová. Pro název bylo zvoleno 

pojmenování prvního historického časopisu ve městě, Litovelské noviny. Technické 

podmínky se podařilo zajistit díky pochopení n.p. Tesla. Redaktor Šik psal noviny na 

počítači v podniku a rovněž tisk zajistila podniková tiskárna. 

První číslo vyšlo bezprostředně před oslavami 1. Máje 1990, v ceně 2 Kčs, nákladu 1000 

kusů a rozsahu 8 stran formátu A4. Pravidelné měsíční vydávání Litovelských novin pak 

redakční rada udržela až do konce roku, po komunálních volbách roku 1990 převzala 

funkci vydavatele Městská rada, která pak pověřila Městský klub. L.Šik vedl redakci do 

roku 1995, kdy tuto funkci převzal Petr Šrůtek.  

 

PRVNÍ VOLBY 

První svobodné volby do národního shromáždění se konaly ve dnech 8. - 9. června 

1990. Celkem kandidovalo v Severomoravském kraji 16 stran.  Protože se volilo do 

Sněmovny lidu, Sněmovny národů a České národní rady, dostal každý volič 42 

hlasovacích lístků. Účast voličů byla vysoká, přímo ve městě volilo 98,65 %, na vesnicích 

ještě o něco více - 98,85 % občanů. Vítězství v Litovli získalo tak jako v celé republice 

Občanské fórum. Ve Sněmovně lidu získalo 3960 hlasů, Moravané 1582, KSČ 1310, lidovci 

786, Zelení 253, ČSSD 185, čs. socialisté 120, ostatní dohromady 139. Výsledky byly ve všech 

sněmovnách srovnatelné, jen Moravané byli ve Sněmovně národů a České národní radě 

silnější na úkor Občanského fóra. Nový parlament, zvolený na dva roky, ustavil vládu v 

čele s premiérem Mariánem Čalfou a potvrdil ve funkci také prezidenta Václava Havla. 

 

PRIMA GYMNÁZIA JANA OPLETALA 

Školská reforma roku 1990 obnovila tradiční střední školství a také v Litovli byla otevřena 

prima gymnázia. K tomu bylo nutno uvolnit učebny v historické budově, které stále 

používala i základní škola. Současně se sice rušila povinná desetiletá školní docházka, ale 

vyučování na základních školách se rozšířilo z osmi na devět let. Také pro tyto třídy bylo 

nutno zajistit místnosti. Ve všech litovelských školách trval nedostatek místa, chyběly 

učebny, vše bylo uspokojivě vyřešeno až stavbou nové školy Vítězná. 

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

Svaz ochránců přírody usiloval už v posledních letech komunistické éry, aby lužní lesy a 

nivy v povodí řeky od Moravičan k Olomouci byly chráněny. Tento požadavek byl zařazen 

i do volebního programu Strany zelených a ještě před volbami, 15. 11. 1990, vláda 

vyhlásila Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví o rozloze cca 90 km2. Sídlo 

CHKO bylo tehdy ještě v Olomouci a správcem jmenován ing. Ivo Machar. Vyhlášení 

CHKO od té doby v mnoha směrech ovlivnilo nejen okolní přírodu, ale i život občanů a 

rozvoj města rozhodně více, než předpokládali zakladatelé.  

  

PRVNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY 

24. - 25. listopadu se uskutečnily komunální volby, které dovršily radikální změny 

společnosti v roce 1990. Ještě před volbami se rozhodly obce Červenka, Haňovice a 

Pňovice pro samostatnost a oddělily se od Litovle. Systémem poměrného zastoupení se 

volilo 27 členů městského zastupitelstva. Do městské rady bylo zvoleno devět členů, do 

obnovené funkce starosty byl zvolen kandidát Občanského fóra, pan Mgr. František 

Geschwinder, dosud profesor gymnázia ve Šternberku a před normalizací v Litovli. 

Místostarostkou se stala Mgr. Marie Mazánková, do čela Městského úřadu byl ustanoven 

ing. Radovan Vašíček. 
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20 let 

KIMBERLY-CLARK  

V červenci 1995 se změnil majitel bývalé litovelské papírny. Společnost INOVA Ideal 

s.r.o. Tečovice byla transformována na akciovou společnost a poté prodána americké 

společnosti Kimberly-Clark. Výrobní program se nezměnil, firma nabídla zákaznicím dva 

nové výrobky Lidie Extra a Lidie Night. 

 

MAJÁLES 

Ve čtvrtek 10. 5. uspořádali studenti Gymnázia Jana Opletala spolu se Středním 

odborným učilištěm po mnoha letech zase majáles. Králem majálesu byl zvolen starosta 

dr. Grézl, po jeho boku stanula profesorka Jitka Krausová. Korunovace proběhla na 

náměstí, byla provázena mnoha atrakcemi a krojovaným průvodem. V sokolovně pak 

pokračovaly sportovní soutěže a na Záložně diskotéka. 

 

NOVÁ POŠTA. 

V době Marie Terezie byla zřízena stálá poštovní služba, která vedla i přes Litovel. 

Úkolem obstarávat osobní a listovní přepravu na úseku Olomouc - Litovel - N. Zámky - 

Loštice byl pověřen r. 1741 zámožný řezník Martin Böse, který vlastnil několik tažných koní 

při své hospodě U Žlutého lva (dnes matrika vedle radnice). Roku 1765 koupil dům a poštu 

za 4170 zl. od vdovy Petry Bősové Jakob Rőthig (Rettig). V majetku Rettigových dědiců 

zůstala pošta jeden a půl století, posledním dědičným poštmistrem byl Bedřich Paul. Roku 

1891 byla pošta zestátněna, její sídlo ale zůstalo na původním místě až do roku 1913.  I 

později se zdejšímu hostinci říkalo „Na staré poště".  

Nové sídlo nalezl poštovní úřad na rohu vedle lékárny, zde zůstal v letech 1913-1939, 

než se přestěhoval do ulice Poděbradovy č. 751. Tento pravovárečný dům U Černého orla 

má rovněž bohatou historii. V průjezdu se zachoval pěkný klenutý mázhaus se znaky města 

a Boskoviců. Znaky napovídají, že zde před koupí radnice v roce 1557 asi zasedala 

městská rada. Poštovní úřad zde sídlil od roku 1940 do půlky devadesátých let.  

V pondělí 18. září 1995 byl zahájen provoz v nové litovelské poště na křižovatce ulic 

Vítězná a Žerotínova (na místě zvaném „U zrcadel"). Také tento dům už zažil několik 

majitelů a různá určení. Roku 1902 byl postaven pro českou mateřskou školku, roku 1939 

byla budova přestavěna pro nově vzniklou rodinnou školu a mateřské školce vyhrazena 

jen jedna místnost v přízemí. Po válce byla rodinná škola zrušena a tady byl nejprve 

sekretariát KSČ, pak od roku 1952 internát sladovnického učiliště. V roce 1975 zde 

mateřskou školku obnovil podnik Tesla, který zde v roce 1989 zřídil tiskárnu a středisko 

reprografie. Od roku 1995 zde vznikla nejprve telefonní ústředna a pak i poštovní úřad. 

 

BOBR CUP 

21. 10. 1995 uspořádala jednota Vodní sporty první ročník štafetového triatlonu pod 

názvem Bobr Cup 95.  Z celé republiky se sjelo na čtyřicet tříčlenných hlídek, které se 

utkaly na trati vedoucí krajinou Litovelského Pomoraví v běhu (9 km), jízdě na kole (24 km) 

a na lodích (9 km). Kromě vážných závodníků byla na trati i řada recesistů, u nichž převážil 

zájem o dobrou zábavu. 

 

HANAČKA 

Folklorní soubor Hanačka oslavil roku 1995 půlstoleté jubileum. Byl založen v září roku 

1945 ve Slatinicích učiteli Svatoplukem  Klemsou, Františkem Čechem, panem Janem 

Pospíšilem a řadou spolupracovníků. Soubor působil pod hlavičkou „Krojovaná družina 

Mánesova sboru" a jako takový byl pozván i k prezidentu Benešovi. V roce 1946 přešel pod 

hlavičku Sokola Slatinice. Od roku 1955 vedla soubor paní Valerie Hladká pod novým 

názvem „Hanácký soubor písní a tanců Hanačka". Soubor byl pravidelným hostem všech 

folklorních slavností, jako jsou dožínky, Strážnické a Hanácké slavnosti, výstavy a soutěže, 
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spolupracoval s televizí i rozhlasem. V roce 1967 přešel pod Osvětovou besedu Slatinice, 

roku 1981 se stal jeho novým zřizovatelem Závodní klub ROH Tesla Litovel, jehož funkci pak 

převzal Městský klub. Soubor se za dlouhá léta zúčastnil řady zájezdů doma i v zahraničí, 

získal četná uznání, ceny a diplomy. 23. září 1995 se konal vzpomínkový večer všech 

bývalých i současných členů souboru Hanačka ve Slatinicích. 

 

RADNICE 

Postupná oprava fasád historických budov na náměstí začala roku 1995 opravou 

radnice. II. etapa oprav navázala na loňskou opravu zadních částí věže. Zakázku získala 

ve výběrovém řízení firma Vymětal, práce započaly v květnu, končily v listopadu.  Věž 

dostala béžový odstín, radnice kombinaci šedé. V tomto roce byla dokončena i oprava 

fasády sousední školy pro slabozraké a budova „Staré pošty" č. 779 (matrika), která 

dostala zelenou barvu. 

 

Při opravě průčelí se také vyměňovala okna, skleněné dveře nahrazeny klasickými 

vraty, byl zrušen vchod z náměstí do bývalých kanceláří matriky, na věži vyměněny 

ciferníky hodin, místo arabských použity římské číslice. Před Vánocemi už celá radniční 

fronta náměstí zářila novotou, současně s vánočním stromem dostalo i celé náměstí 

sváteční ráz barevnými žárovkami na stožárech po obvodu. Trvale bylo instalováno 

slavnostní osvětlení věže a radnice halogenovými reflektory. 

 

15 let 

Litovel přivítala letopočet s dvojkou na začátku velkým ohňostrojem. Půl hodiny po 

půlnoci se u rybníka sešly stovky lidí, mnozí ještě přidali k ohňostroji vlastní rakety a ráno 

byly ulice plné pyrotechnických pozůstatků. 

 

MĚSTSKÝ KLUB 

Hlavním organizátorem kulturních aktivit v Litovli byl po desítky let Sdružený klub ROH 

Tesla. Po roce 1990 se už odbory přestaly starat o kulturu a ředitel Stanislav Klein odešel do 

důchodu. V srpnu 1991 město rozhodlo, že kulturní zařízení převezme. Ředitelkou 

Městského klubu se stala Jana Konečná, bývalá pracovnice Okresního kulturního střediska. 

Klub dostával od města dotaci, protože vstupné kulturních programů nepokrylo náklady 

ani režii sálů. Finanční problémy měli ovšem i pořadatelé zábav, plesů či kulturních akcí a 

kritizovali Městský klub za účtované nájmy sálů. Kulturní a školská komise, v níž byli po 

volbách roku 1998 zastoupeni stěžovatelé, usilovala o odvolání ředitelky. Městská rada 

vypsala výběrové řízení a 2. 2. 2000 Janu Konečnou vystřídal nový ředitel Mgr. Jaroslav 

Krestýn, bývalý vedoucí Domu dětí a mládeže v Litovli. Zaměřil se především na prezentaci 

„kultury z vlastních zdrojů", na práci zájmových kroužků a souborů. Oživil řadu kroužků, 

zasloužil se o otevření výstavní síně. Ani on se ovšem nevyhnul kritice a roku 2006 se stal 

ředitelem Mgr. Jiří Král, nevydržel ve funkci ani rok a od 5. 1. 2007 je ředitelkou Bc. Hana 

Vogelová. 

 

VÝSTAVBA 

V dubnu 2000 byl opraven a rozšířen vjezd z ulice Kysucké na Dukelskou, na tuto 

křižovatku se po omezení průjezdu přes Svatojánský most soustředila převážná část 

dopravy do centra města. Značným nákladem byla opravena Bezručova ulice. Občané 

měli sice „blbou náladu“, ale aut přibývalo. Město vybudovalo dvě parkoviště na sídlišti a 

parkoviště v ulici Vítězná.  

19. 9. byla slavnostně otevřena prodejna Albert, zmizelo tak torzo zvané „Sloupová síň", 

které strašilo celých deset let. Supermarket obchodního řetězce Ahold svým sortimentem i 

otvírací dobou znamenal výrazný průlom do litovelské obchodní sítě. 
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14. 9. byl na náměstí Svobody otevřen Dům s pečovatelskou službou. Stavba začala 

v pololetí roku 1999, na financování se významně podílel Český červený kříž. V objektu je 

celkem 25 bytů, ubytování zde nalezlo přes 30 občanů. Za DPS a knihovnou vzniklo 

zákoutí, kde se otevřel zajímavý pohled na dosud málo známou část litovelských hradeb. 

V květnu zastupitelstvo schválilo stanovy Bytového družstva Litovel. Do roku 2005 bylo 

postaveno v osmi domech 87 bytových jednotek, z nichž pět je tzv. upravitelných pro 

bydlení invalidních občanů, dále 47 garáží, z nich 15 samostatných řadových a 32 

umístěných vždy po 4 v přízemí bytových domů. Roku 2001 byla nová ulice nazvána 

Severní. Celá výstavba, tj. domy, garáže a infrastruktura, přišla na cca 120 mil. Kč.  

 

TIC 

8. 9. 2000 bylo otevřeno Turistické informační centrum na náměstí. Výběrové řízení 

vyhrála Agentura Bavi pana Viktora Kohouta a přestěhovala se proto z Vítězné ulice na 

náměstí. Cestovní kancelář Bavi se věnuje organizaci zájezdů, ale i pořádání kulturních 

akcí zábavného charakteru.  

 

TESLA 

Největší litovelský podnik se po rozpadu RVHP dostal do potíží, které měla vyřešit fúze s 

podnikem Elektro-Praga Hlinsko. Když začal mít potíže i mateřský podnik, rozhodl se 

litovelský závod zrušit. Postupně končila výroba v jednotlivých provozech, posledních 250 

zaměstnanců bylo propuštěno ke konci roku 1999. Jen ve výškové budově se udržela 

výroba gramofonů a autoelektriky pod firmou SEV, další provozy byly rozprodány. O hlavní 

část závodu projevila zájem belgická firma MASSIVE International, výrobce svítidel. V 

prosinci 2000 začala rekonstrukce objektů, nejvýznamnější aktivitou se stalo zboření 

historické budovy bývalého Liba, ulice Palackého tak dostala zcela novou podobu. Firma 

pod podmínkou udržení zaměstnanosti dostala od města takřka milionové subvence a 

pak roku 2003 závod prodala firmě Head Sports, výrobci sportovních potřeb. 

 

VYSÍLAČ 

V pondělí 11. 9. 2000 se Litovel rozloučila s dominantami, které již od roku 1952 zdaleka 

upozorňovaly na blízkost města. Nejprve v 13.30 hodin odstřeleny dva vzdálenější stožáry a 

poslední v šest večer. Projekt vysílače byl zpracován už v letech 1949-51, ke konci roku 

1952 byla dokončena provozní budova a dominantou Litovle se staly tři anténní stožáry o 

výšce 220 m. Trvalý provoz vysílače, který svým signálem pokrýval Evropu, byl zahájen 8. 

března 1954. Devadesátá léta byla poznamenána postupným útlumem provozu. 

Krátkovlnný vysílač ukončil činnost rušičky v roce 1989, ve stejné době přestal být využíván 

i dlouhovlnný vysílač pro stanici Hvězda. Nejdéle, do 31. 12. 1996, byl v činnosti vysílač na 

středních vlnách.  

 

10 let 

 

POVODEŇ 

„Hromničné" mrazy až -120 C vydržely do půlky března roku 2005, pak přišla obleva Sníh 

rychle tál a voda v řekách stoupala. 19. 3. povodňová komise vyhlásila III. stupeň 

povodňové aktivity. Největší problémy nastaly v okolí tzv. „Malé vody". Nejdříve se rozlil 

potok od Vísky do ulice Nasobůrské, pak byly zatopeny zahrady domů směrem k ulici 

Palackého, po obou stranách ulice Dukelské od křižovatky s Palackého po Příčnou, 

Komárov. Na druhé straně města ulice Čihadlo a Šargounská. 21. 3. byl II. stupeň zrušen a 

hladina poměrně rychle klesala. Rozsah záplav byl hodnocen jako dvacetiletá voda. 

MAKOVICE KOSTELA 

Loňské tornádo shodilo i makovici kostela sv. Marka, schránku s historickými dokumenty 

nalezli hasiči. 23. 5. 2005 byla za účasti dr. Koudely z archivu v Olomouci otevřena a 
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pořízeny kopie listin. Originály byly uloženy do archivu v Olomouci. Muzeum aktuálně 

využilo mimořádné příležitosti a vystavilo listiny a další předměty ze schránky. Výstavku 

doplnily fotografie předmětů objevených archeology při průzkumu kostela sv. Marka v 

letech 1998-2000. Církev nechala restaurovat pozlacenou makovici kostela sv. Marka 

uměleckým kovářem Iljou Běhalem v Olomouci, město pořídilo dvě nové schránky. Do 

jedné byly uloženy kopie listin, do druhé nový zápis, popisující události města ve 20. století 

a další předměty (mince, pohlednice aj.). Zápis pořídil kronikář Lubomír Šik. Na věž kostela 

sv. Marka byla makovice se schránkami vrácena 26. 7. 2005 

 

NÁVRAT STROMŮ 

Ředitel Městského klubu J. Krestýn zorganizoval 13. - 25. 6. akci Návrat stromů. Ze 

stromů vyvrácených loňským tornádem se měly některé vrátit do litovelského prostředí ve 

formě dřevěných plastik. Pro jejich tvorbu bylo vybráno šest sochařů: Tomáš Bosambo, 

Kryštof Evanče, Jan Naš, Ladislav Plíhal, Michal Trpák a Bořek Zeman. Na svých dílech 

pracovali za značného zájmu občanů v parku Míru, hotové plastiky byly umístěny 

v areálech sponzorů. 

 

VÝSTAVBA 

24. 10. 2005 byly slavnostně otevřeny po generální opravě silnice Nábřežní a 

Frištenského, poničené při loňském tornádu. Financování pomohla dotace Ministerstva pro 

místní rozvoj. Do města přijeli hosté, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, senátor dr. 

Vavroušek, místopředseda sněmovny dr. Ivan Langer, hejtman Kosatík a další. 

 

Do konce roku byl vybudován kruhový objezd na staré silnici za Nasobůrkami, ten 

umožňoval bezpečnou odbočku do průmyslové zóny. 

 

7.11. Po mnoha odkladech byla dokončena výstavba supermarketu Discount Plus 

v ulici Příčné.   

 

Události z historie města vybral Lubomír Šik 

 

 

04. POČASÍ 

 Konečně začínáme další rok v zimě zimou – 1. leden byl i u nás bílý, i když už 

odpoledne začalo tát a v dalších dnech sníh zcela zmizel, aby před svátkem Tři králů zase 

nasněžilo. I na horách mráz „last minute“ zachraňoval vrchol sezóny, i když ještě týden 

před koncem roku vše nasvědčovalo tomu, že tisíce lidí na horách stráví přelom roku spíš 

při pěší turistice než na lyžích. Vše je ale zachráněno a v provozu je převážná většina 

jesenických areálů včetně středisek na Olomoucku. Sněhové podmínky jsou výborné, 

krásných 30–35 centimetrů leží všude nad 600 metrů nad mořem. 

 Neradujme se ale předem, zdá se, že v počasí posledních let je možné všechno. 

Znatelně se otepluje, a jako loni nebylo ještě nikdy v Česku tak teplo. Přinejmenším od roku 

1961, kdy meteorologové poprvé měřili průměrné teploty na celém území. Rekord byl 

navíc překročen dosti výrazně, když činil 9,4 °C (roky 2000 a 2007 na druhé příčce měly 9,1 

°C). Rok 2014 byl výjimečný i tím, že teploty neklesly pod normál ani v jednom z dvanácti 

měsíců a žádné zvyklosti neplatily! 
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 V Jeseníkách leží na Tři krále kolem 1,5 m sněhu a platí dokonce 2. stupeň 

lavinového nebezpečí, o víkendu se mají rozjet všechny vleky. To snad počasí dělá Mgr. 

Najmanovi, který volá po podstatné redukci místa věnovanému počasí (o což se snaží 

dlouhodobě marně i sám kronikář) do zbraně naschvál, když v sobotu 10. 1. noční silný 

déšť a obleva začaly zvedat hladiny řek a velmi silný vítr, který měl v nárazech až 110 

km/hod. foukal i u nás v Litovli. Povodí Moravy už začalo snižovat hladiny vodních nádrží 

Mostiště, Bystřička a Karolinka a zvýšilo odtok z nádrží Nové Mlýny, Vír, Brno a Vranov 

vzhledem k oteplení a očekávaným srážkám. V Moravičanech řeka Morava dosáhla 

prvního stupně v sobotu 10. 1. večer. V neděli podle ČHMÚ vykazovala 256 centimetrů, 

tedy mírně nad druhý stupeň povodňové aktivity.   U nás byl vyhlášen stupeň první. 

 Déšť a tající sníh zvedl i hladinu Moravské Sázavy v  Lupěném a Březné v  Hoštejně. 

Během víkendu hladina Moravy kolísala a povodňové stupně platily dále na řekách na 

Šumpersku a kolem jedné hodiny ranní v Moravičanech vodohospodáři naměřili 252 

centimetrů. Během neděle hladina pomalu klesala a v Litovli byl v 9 hodin ráno v pondělí 

12. 1. odvolán i 1. stupeň. Tak nás to opět minulo. V sobotu nakonec padaly i teplotní 

rekordy, u nás jsme naměřili téměř dubnových či květnových 13,6 °C! 

 Teplotní rekordy, vichr, rozvodněné řeky a rozladění lyžaři. Tak by se daly shrnout 

události druhého lednového víkendu. Jak se mohlo stát, že se od silvestra vyhouply teploty 

o dvacet stupňů? Podle expertů za bouřlivou změnou stojí střet dvou vzduchových hmot, 

když z oblasti severního Atlantiku a Skandinávie k nám postoupila rozsáhlá tlaková níže a 

ze Španělska naopak tlaková výše. Mezi těmito útvary pak prošel Evropou teplý vlhký 

vzduch. Je faktem, že podobný teplotní skok máme dobře v paměti z mnohokrát 

vzpomínaného silvestra 1978, kdy se během noci ochladilo skoro o třicet stupňů.  Takže 

podobné situace se sem tam přihodí. Prý je vše možné, a i když bylo 16,8 °C (!), 

meteorologové se stále nediví – nedivme se tedy ani my!  

 Zima je to podivná, ale ještě neskončila, jenom se tak maskuje. Nevzdala se, jen se 

sešlo několik jevů, kvůli kterým se tváří jako jaro. Oteplení, silný vítr, srážky, třetí stupeň 

povodňové aktivity - to je pro leden situace krajně netypická a meteorologové nečekají, 

že se bude opakovat. Další týdny se budou podobat mnohem více zimám z let 1961–1990 

než nynějším teplým dnům. Zkrátka – měla by panovat normální zima – ani extrémní mrazy, 

ani teplo.  A i když se otepluje, sníh k zimě pořád patří a měl by být věcí normální, 

dokonce i u nás v nížině. Tak nějak se smiřme s tím, že poslední studená zima, dokonce 

s ladovskými sněhovými Vánocemi, byla v roce 1996 a opakování jsme nezažili už skoro 

dvacet let!  

 Konečně jsme se dočkali sněhu i my na rovině – v noci na neděli 25. 1. napadlo 

téměř 5 centimetrů sněhu a i když část roztála, je penzum doplňováno během posledního 

lednového týdne menšími příděly po 2 až 3 centimetrech. Kdo chce, může dokonce po 

dlouhých 6 letech vytáhnout běžky a projet se na loukách za Komárovem či 

v Mladečském lese bez obavy, že zcela zdevastuje celou skluznici. Teploty se honí pod i 

nad nulu, nic mimořádného – je přece zimní měsíc leden!  A na přelomu ledna a února 

kraj zasypal sníh a doprava se mírně komplikuje. Počasí však plně přeje vyznavačům 

lyžování a o přelomovém víkendu byly zatím nejlepší podmínky pro lyžování.    
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 Konečně víme, co je to ten blizard! V neděli 8. února brzy ráno kolem šesté hodiny 

přišel i do Litovle – vánice, nárazy silného větru, tzv. bílá tma, jak by se řeklo dřív „čerti se 

ženili“, trvala snad 20 minut, než všechno jako zázrakem utichlo. Zůstaly sněhové jazyky a 

polámané větve. Vůbec tento víkend byl plný sněhových přeháněk a silného nárazového 

větru, jen za neděli evidovali policisté v kraji 11 dopravních nehod. Bílá tma zaútočila bez 

výstrahy i na dálnici, kde došlo ke dvěma řetězovým haváriím a doprava byla na řadu 

hodin přerušena. K potížím došlo i na železnici. Podle meteorologů to byl jeden 

z posledních záchvěvů letošní  zimy!?    

 Skutečně – následující únorový víkend byl přenádherný s jarním vzduchem a 

teplotou nad 10 °C – lidé chodili na procházky a ulicemi se prohnaly bouřící motorky.  Tak 

slunečné počasí, jasná obloha a teploty šplhající místy až k jedenácti stupňům docela 

zmátly přírodu, a tak jsme mohli na svých zahradách a v parcích pozorovat v únoru 

nečekaný jev – rozkvetlé sněženky i bledule. Podobné počasí ale dlouho nevydrželo, již 

během dalších dnů slunečního svitu ubývalo a předposlední únorový víkend byl zatažený 

a výrazně se i ochladilo. Počasí se úplně změnilo -  na horách sněžilo a v nížinách dokonce 

pršelo, když od západu postupovaly frontální systémy.     

 Čeká nás „obyčejný“ březen. Z měsíčního výhledu ČHMÚ vyplývá, že teploty se 

budou pohybovat v rozmezí dlouhodobých průměrů - tj., že průměrná denní teplota by už 

ale neměla klesnout pod osm stupňů Celsia, nejvyšší by se mohla vyšplhat až k patnáctce, 

a to někdy na začátku dubna. V noci však může i nadále mrznout. Zahrádkáři by tak 

neměli být přehnaně aktivní, aby jim přísada na záhonech ještě nezmrzla!  

 V „josefovském“ březnovém týdnu panuje doslova jarní počasí a slunce a teplo 

láká lidi k siestě, když teploty atakují až 15 °C. První jarní den 20. 3. (jaro sice začalo až 

čtvrthodinku před půlnocí) znamenal nejen přílet prvního čápa na teplárenský komín, ale 

připravil i nevšední podívanou.  Nebe potemnělo a lidé mohli pozorovat zatmění Slunce a 

jako bonus i planetu Venuši.  Na celém území kraje byla minimální oblačnost a úkaz začal 

sedm minut po půl desáté.  Největší část slunečního kotouče byla zakryta zhruba v 10.48, 

kdy Měsíc překryl 73,8 % jeho plochy. Na další opakování nevšední podívané si region 

počká do 20. června 2022, kdy ovšem Měsíc překryje jen zhruba 17 % Slunce. Mnohem 

výraznější pak bude zatmění, které se odehraje 12. 8. 2026, to Měsíc zastíní 88,5 % povrchu 

slunečního kotouče.  Ti, kteří by chtěli zažít „noc ve dne“ se ho v regionu ani celém Česku 

nedožijí, neboť k němu dojde až 7. 10. 2135! 

 Titulek novin je výstižný: „Děti, za nás býval sníh a mráz!“ Pravda! Končící zima byla o 

dva a půl stupně teplejší, než je dlouhodobý průměr. A to je hodně. Ve dvojici s ještě 

teplejší předcházející zimou je to další známka měnícího se klimatu. Meteorologové 

upozorňují, že spojovat českou zimu se sněhovou pokrývkou v nížinách ani v příštích letech 

nejde.  Na letošní teplé zimě se pravděpodobně podepsal i jev známý jako El Niňo, který 

vzniká nahromaděním tepla v rovníkové oblasti Tichého oceánu a právě spěje k vrcholu. 

Uvede do pohybu masy ohřáté vody daleko v Pacifiku, ale prý to má vliv i na evropské 

klima. Zeměkoule se nicméně za posledních sto let oteplila v průměru o 1,7 °C a tento 

trend má pokračovat. Vlivem oteplování ve světě přibývá extrémů, takže lidé musí častěji 

počítat s povodněmi, bouřemi či ostrými výkyvy teplot. 
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 Ti, co už přezuli na letní pneumatiky se možná unáhlili, počasí v předvelikonočním 

týdnu spíše připomíná zimní měsíce než přicházející jaro. Evropu bičuje orkán Niklas, silný 

vítr zasáhl nejen Německo, ale i Nizozemsko, Belgii, Polsko, Rakousko i Slovensko. Výrazně 

se ochladilo i u nás, je hodně větrno a střídá se častý déšť i sněhové přeháňky. V pondělí 

30. března to bylo skutečně jako na „apríla“, hodně foukalo a na horách dosahoval vítr 

rychlosti přes 100 kilometrů v hodině. A další den, ten poslední březnový, konečně napadl i 

v Litovli sníh!  Nejprve déšť, pak ledové krupky, pak chumelilo, až napadly asi 3–4 

centimetry sněhu. A to prosím na konci března!!! Jenže teplota byla kolem 8 ° a chvílemi 

silně svítilo slunce, takže z pozdní nadílky už odpoledne a navečer nezbylo nic. Morava ale 

stoupala rychle, a na skutečného apríla, 1. dubna, v 9.13 byl vyhlášen 1. povodňový 

stupeň. Nemůžeme si ale příliš stěžovat, to v západních Čechách mají ledovku, bílou tmu 

a komplikace v dopravě díky spadlým stromům. Ale i u nás ve vyšších polohách na 

Bruntálsku a Jesenicku byly některé silnice neprůjezdné a v rekreační oblasti Hrubá Voda 

byly v plném proudu úklidové práce po pondělní vichřici, která vyvrátila z kořenů stovku 

stromů!     

 Již třetí den vítr láme stromy, déšť zvedá řeky. Hasiči z našeho kraje jen 1. dubna 

kvůli rozmarům počasí zažili tři desítky výjezdů. Silný vítr posílá k zemi na řadě míst regionu 

další stromy a přívalový déšť zvedl hladiny řek, v Moravičanech stále trvá 1. povodňový 

stupeň a jako obvykle je už zatopena silnice z Lukavice do Bohuslavic.   

 Je po nebezpečí, duben se dostal do správných kolejí a počasí nevykazuje žádné 

neobvyklosti.  Až ve třetím týdnu nám ukázal příznivější tvář než neustálé aprílové změny. 

Uprostřed týdne se vyjasnilo a začaly padat teplotní rekordy – dosavadní maxima byla 

překročena v Bělotíně na Přerovsku, Luké (20,9 °C) a v Protivanově na Prostějovsku. I přes 

rekordní čísla nebylo na těchto místech v kraji nejtepleji. Ještě více si mohli jarních teplot 

užívat obyvatelé Prostějova a Olomouce, kde teploměr odpoledne ukázal více než 

třiadvacet stupňů a my v Litovli, kde bylo 22,2 °C. Zbytek týdne byl chladný, teploty spadly 

o 10–15 stupňů a ráno byly slabé mrazíky. Jo, v dubnovém počasí se nikdo pořádně 

nevyzná!  

 Květen zatím probíhá v intencích průměru, a ani Pankrác, ani Servác, ba ani 

Bonifác – „zmrzlí muži“  - počasí nijak neovlivnili, když se denní teploty dostávaly až k letním 

26 °C. To předposlední květnový týden přinesl prudké ochlazení a až do konce měsíce 

převládalo na tuto dobu poměrně chladné počasí. Maximální teploty se šplhaly k 18 °C, 

nejnižší byly kolem sedmi.  Tedy normál. 

 Je tady červen, postupně se otepluje a Český hydrometeorologický ústav 

předpovídá pro celou jeho první polovinu denní teploty kolem dvaceti, ty noční kolem 

deseti stupňů. Všechno ale pokazí studená fronta a můžeme se jenom strachovat o naše 

vysazená rajčata a papriky!?   

 V prvním týdnu června jsme se skutečně obávali nejhoršího, ale pak se ranní 

teplota k nule ani nepřiblížila a možný mráz o prvním červnovém víkendu vystřídala 

tropická noc! V Česku skutečně byla tropická vedra a meteorologové dokonce museli 

v Praze kvůli vysoké koncentraci ozonu vyhlásit smogovou situaci. Hasiči na celém území 
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vyjížděli k zásahům, nejen k požárům, ale byly to i tzv. technické zásahy kvůli vosám, 

včelám a popadaným stromům a větvím.  

 Přesto platila i letitá pranostika o Medardově kápi. Pomyslná sázka na to, že na 

Medarda zaprší a teploty klesnou, ostatně skýtá šedesátiprocentní šanci na úspěch. Podle 

odborníků sice nebude pršet čtyřicet dní, ale jsou tu očekávané srážky a relativní chladno. 

V souvislosti s Medardem se mluví o evropském monzunu. Skutečně po tropickém víkendu 

(6. – 7. 6.) nastoupila studená fronta, a velký rozdíl byl mezi východem a západem 

republiky. Na západě bylo chladněji, u nás ještě naplno svítilo slunce a teploty se 

pohybovaly kolem 28 °C. 

 O uvedeném víkendu meteorologické stanice na několika místech v Česku 

naměřily teplotní rekordy – nejvíce na Litoměřicku 33,7 °C. A noc ze soboty na neděli byla 

přímo tropická, což v červnu vůbec není obvyklé. Ještě v ranních hodinách přístroje 

ukazovaly teploty vyšší než dvacet stupňů (!) a tak toto ráno bylo raritou, protože 

v horských oblastech dokonce mrzlo. Někde se také objevily bouřky, kroupy i velmi silný 

vítr. Dokonalá „bramboračka“!  

 Vedení Městského klubu natěšeno předpovědí počasí na druhý červnový víkend 

počítalo se slunečným počasím na Hanáckých Benátkách.  Zpočátku to tak skutečně 

vypadalo  -  obloha je při zahájení a projevech a zdravicích hostů jako vymetená a pěkně 

to peče. Kdo může, ten si dává speciální pivo „Hanácké Benátky“, 13° Gustava, MAESTRO 

či další ze široké nabídky sponzora akce - Pivovaru Litovel. Náměstí je plné stánků a 

nálada dobrá až do večera. Po osmé večerní zahrozila první silnější přeprška, poté téměř 

v klidu zahrál BLUE EFFECT a za doprovodu hudby byl odpálen nádherný ohňostroj. Pak ale 

všichni domů nebo pod přístřešky – silná bouře se více než hodinu točila nad městem a 

napršelo přes 6 milimetrů srážek. 

 Silné bouřky doprovázené přívalovými dešti zasáhly o víkendu Olomoucký kraj 

naplno. Během soboty padaly i teplotní rekordy – v Bělotíně na Přerovsku naměřili 32,1 °C, 

tropy byly i v Olomouci, kde rtuť teploměru vystoupala na téměř dvaatřicet stupňů. Ale 

večer konec idylky – hasiči museli často do terénu, nejvíce na Přerovsku. Tam po noční 

bouřce silná vrstva bahna pokryla ulice v Žeravicích, jinde byly popadané větve a 

dokonce celé stromy na autech. U nás se bouřky vyřádily i v neděli – slunce silně pálilo a v 

12.45 přišla první, více než hodinová bouře, po ní nádherný čistý vzduch a sluníčko, ale od 

18.40 nastalo peklo. Blesky protínaly oblohu nejprve od Šternberka, pak se to nasunulo 

směrem na Uničov a zase zpět – skoro dvě hodiny tady nebylo klidu a jen jsme čekali, kdy 

se objeví i kroupy. Naštěstí nás to nejhorší opět minulo a máme nejméně na tři dny řádně 

zalito!    

 Nenaříkat, nestěžovat si na deště! Déšť „last minute“ totiž zachránil zemědělcům na 

Hané úrodu! Ti sledovali předpovědi počasí v posledních týdnech se stále většími 

obavami.  Až uvedený víkend a další dny suché období přerušil tak potřebný déšť. Podle 

zemědělců z regionu téměř na poslední chvíli. Vedra a nedostatek vláhy už začínaly 

ohrožovat úrodu řady plodin. Jako bonus se navíc ochladilo. Na rozdíl do lidí, kteří si teď 

nemohou užívat na koupalištích, přišlo i ochlazení zemědělcům vhod. Ve třech fázích 

spadlo na pole do třiceti milimetrů vody v nejvyšší čas, jinak by rostliny už začaly zespodu 
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zasychat. Dočasné ochlazení je pozitivní i proto, že vláha se alespoň několik dní udrží – 

hlavně obilovinám extrémní vedra příliš nesvědčí. Déšť a ochlazení zaplašily i obavy 

pěstitelů chmele, základní pivovarské suroviny. Přesto déšť někde přinesl farmářům i 

nepříjemnosti. Přívalový déšť spláchl ornici, a tak sice pomohl, ale i ublížil. V prudkém dešti 

a silném větru také někde polehly obiloviny, ale snad mají do žní dost času na 

regeneraci!? My obyčejní občané se ale ptáme, je normální, aby v polovině června bylo 

tak chladno (o koupání ani nemluvě)!?   

 V neděli 21. června začalo slunovratem astronomické léto, máme nejdelší den 

v roce (na 50. rovnoběžce, 15. poledníku v 18 hod. 38 minut), ale o tomto víkendu se 

počasí přesto vrátilo k jaru.  Teploty nepřekročily patnáctku, obloha byla spíše zatažená. 

V sobotu večer však bylo možno, když se mraky rozestoupily, pozorovat jedno z nejhezčích 

letních seskupení hvězd, respektive „jasných objektů“ na obloze. Za soumraku se nad 

západním obzorem setkaly dvě nejjasnější planety – Venuše a Jupiter – s Měsícem. 

Nejjasnější z trojice objektů byl Měsíc, druhá planeta Venuše, nejméně jasný byl Jupiter.  

Slunovrat, kterým by léto mělo začít (?), je rovněž vrcholem přibližně měsíc a půl trvajícího 

období, kdy se z Česka dají při západu Slunce pozorovat zvláštní mraky označované jako 

„noční svítící oblaka“.  

 Po rozpačitém začátku léta o prvním červencovém víkendu tropické počasí slibuje 

prodloužený víkend, kdy se teploty v kraji mají vyšplhat až k 36 °C a slunečné a horké 

počasí má vydržet až do dalšího pondělí. Vedra přežijeme, mnohem větší hrozbou je 

sucho. To zasáhlo řadu míst v zemi a letos dorazilo výrazně – nejméně o měsíc – dříve než 

je obvyklé. Běžně totiž bývá nejméně vody v řekách až na konci léta. Průtoky většiny 

tuzemských řek jsou obvykle na úrovni 25 až 60 % dlouhodobých červencových průměrů. 

Nárazové srážky, které se čekají už na sváteční Den památky Jana Husa, situaci nezlepší – 

pomoci může jen několikadenní déšť.  

 Varování, že během svátečního víkendu se otřese historický rekord 40,4 °C z 20. 8. 

2012 z Dobřichovic, nabývá reálných kontur. Vedra přináší do Česka teplé proudění ze 

severozápadní Sahary, kde jsou teploty kolem 45 °C – ještě že se vzduch stačí cestou do 

Evropy trochu ochladit! Sobota byla horká, neděle ještě víc a v pondělí 6. 7. ze 139 

českých meteorologických stanic, které měří více než 30 let, byly rekordy překonány na 28 

– nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku 36,5 °C (u nás 33,3 °C ve 14 hodin). Desítky lidí 

z velkých veder kolabovaly, jen do FN Olomouc přivezli přes třicet lidí, většinou starších, 

kteří podcenili pitný režim. Vysoké teploty nahrávaly koupalištím a aquaparkům, vždyť 

meteorologové naměřili v průběhu uvedených tří dnů téměř desítku nejvyšších teplot 

v historii na daném místě. Už všichni čekají na studenou frontu a déšť!    

 Čekali jsme ji, ale takovou určitě ne! Ve středu 8. 7. to k ránu zabouřilo, zvedl se silný 

vítr a děly se věci. U nás to odnesla vývěsní skříňka Seniorklubu Litovel v Husově ulici, která 

se otevřela a celá vypadla tak nešťastně, že se nejen vysypalo sklo, ale byl zničen i celý 

rám. Pod ní totiž stál nově instalovaný stojan na kola – a už to bylo! Horší to bylo na 

Šumpersku – vyvrácené stromy, zatarasené silnice, nehoda osobního vlaku – hasiči 

evidovali na tři desítky událostí. Energetici museli kvůli velkému počtu poruch vyhlásit pro 

tuto oblast a Jesenicko kalamitní stav. Jinde byla situace ještě horší. Jediní, kdo si toto 

řádění živlů pochvalovali, jako báječnou noční show, byli „lovci bouřek“ – amatérští 
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nadšenci, kteří se snaží pořídit co nejzajímavější záběry. Uváděná bouřka přecházející 

Česko totiž patřila mezi mimořádně silné – během jediné minuty se objevily i čtyři stovky 

blesků, a tak se nedivíme vyjádření jednoho z lovců: „Byla to paráda!“ – no, jak pro koho?  

 Jsme za polovinou července a tepla si užíváme až moc. Třetí víkend byl skutečně 

na padnutí, padaly rekordy, a teď je to tu zas. ČHMÚ vydává neustále varování před 

vysokými teplotami a silnými bouřkami, po kterých se prý neochladí, a až do konce 

měsíce mají teploty atakovat nejméně třicítku.  Sucho je na nejvyšším stupni, je nejhorší od 

roku 2003 a zasáhlo i podzemní vody. K podprůměrným srážkám, které experti registrují už 

od dubna, se v červnu přidaly vysoké teploty a ty zvýšily výpar. Sucho není jako povodeň, 

vzniká delší dobu, a to letošní se rozvíjí už od jara. Odborníci o klimatickém suchu hovoří, 

když neprší. Další sucho je půdní.  V půdě chybí voda, a to se projeví i na vodních tocích. 

A na zmenšené průtoky nakonec naváže i ubývání podzemních vod. Jako první sucho 

postihne zemědělce, na řekách je momentálně pociťují vodáci. Podzemní vody reagují 

vždy s určitým zpožděním, ale pokud nyní vydatně nezaprší, hrozí, že začnou vysychat i 

studny. A meteorologové bohužel s žádnou příznivou předpovědí nepřicházejí. 

 Sucho decimuje řeky a další očekávaná vlna veder ještě zhorší už tak kritickou 

situaci na vodních tocích. Průtoky jsou nyní na čtvrtině normálu;  již více než týden je na 

mapě průtoků u řeky Moravy v Moravičanech bílé kolečko, což znamená stav sucha. 

Hladina je tady 20. 7. na pouhých 76 centimetrech, což znamená, že korytem jdou mizivé 

tři kubíky vody za vteřinu. Průtok je to výrazně podprůměrný a v povodí horní Moravy má 

zvolna klesající tendenci;  je v rozmezí 3 až 25 % měsíčního normálu.  

 Letošní sucho, nazvané dokonce „eurosucho“, má své oběti, a z nich jsou zoufalí 

rybáři. Nízký stav hladin a neokysličená voda zabíjí, a podle nich je situace horší než 

kritická. Naštěstí Morava alespoň nějaké přítoky má, jinde je to mnohem horší. Pomáhají 

také vodohospodáři, když vypouštějí víc vody a přispívají tak nejen k vylepšování průtoků, 

ale také k udržení ekosystému. S obavami se dívají na oblohu také zemědělci – kvůli vedru 

dozrává obilí příliš rychle a někde již podeschlo. A s úmorným vedrem bojují i běžní 

obyvatelé. Na pozoru se musí mít hlavně kardiaci a senioři, kterým zdravotníci doporučují 

omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci. S důsledky vysokých teplot zápasí i 

hasiči, kteří neustále upozorňují na zvýšené nebezpečí požárů.    

 Středa 22. 7. byla zatím nejteplejším dnem roku, a jejími symptomy byla vyprahlá 

půda, téměř vyschlá koryta řek, nesnesitelné vedro atakující 40 stupňů ve stínu, extrémní 

sucho. Teploty v kraji výrazně překročily dosavadní rekordy, a ty padly téměř na všech 

meteorologických stanicích, které v regionu fungují alespoň dvacet let.  U nás se teploměr 

zastavil na 34 stupních Celsia.  S tím už se musí něco dělat, protože v budoucnu může být 

mnohem hůř. Vláda začala projednávat materiál, který má dopad devastujícího sucha 

zmírnit. Vládní dokument počítá s budováním menších přehradních nádrží tam, kde je už 

dnes málo vody, navrhuje obnovení Letecké hasičské služby, opatření pro šetření s vodou. 

V novele krizového zákona je navrhováno, aby při katastrofálním suchu byla možnost 

restrikce nebo třeba zvýšení ceny za odběr, který převyšuje běžnou denní spotřebu.  

Domácnosti prý za den spotřebují 150–200 litrů vody na hlavu, a kdo by tento limit 

překročil, zaplatil by za další litry třeba desetkrát tolik. To by ovšem domácnosti musely být 
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vybaveny dálkově elektronicky odečitatelnými vodoměry, což by bylo technicky velmi 

náročné i drahé.  

 Cíle opatření jak suchu čelit jsou tedy ve dvou kategoriích: udržet co nejvíc vláhy 

v krajině a naučit lidi i firmy s vodou šetřit. Mohly by se posílit dotace zemědělcům, aby se 

v rizikových oblastech vrátili k pěstování tradičních plodin, třeba vojtěšky, lnu či hrachu, na 

úkor dnes ekonomicky zajímavějších kukuřice či řepky. Měly by se vrátit meze, remízky a 

mokřady, které vodu zadržují, a je třeba zajistit pozvolný vsak vody v říčních nivách. Musí 

se vycházet z faktu, že Česko je výrazně zranitelnější než okolní země a v zásobách vody 

na jednoho obyvatele se dokonce řadí mezi poslední tři státy Evropské unie – před ostrovní 

Maltu a Kypr!      

 Po velmi teplých dnech přišlo v posledním červencovém týdnu příjemné ochlazení, 

týden byl větrný a vlhký, nikomu to ale nevadilo – spíš naopak. Dlouho jsme se ale 

neradovali, začátek srpna je opět ve znamení tropických teplot a na Litovelský Otvírák 

jsou slibovány teploty kolem 35–37 °C.   

       Postrachem léta se staly vosy. Všichni o nich mluví, všechny obtěžují, a někteří se 

jich právem bojí.  Létá jich výrazně víc než v jiných letech a komplikují lidem život. Za to, že 

tohoto agresivního hmyzu je letos tolik, může mimořádně suché a horké léto – počasí 

vosám nahrává – čím je větší vedro, tím jsou aktivnější. Navíc letošní horké léto následuje 

po mírné zimě, což je pro vosy ideální kombinace, protože jich přezimuje více. Vosí žihadlo 

už má letos na svědomí jednu oběť alergika. Nejohroženější ale nejsou děti, ale dospělí do 

40 let. Proč tomu tak je, odborníci zatím nevědí. Extrémně opatrní by měli být hlavně ti, 

kteří již zažili anafylaktický šok.  

 Mění se teplotní mapa republiky – největší horko není ani na vinařské jižní Moravě, 

ani v Polabí, ale v Praze. Je to způsobeno masou betonu a asfaltu, která vytváří takzvaný 

tepelný ostrov města a teplota se zvyšuje i s tím, jak se rozšiřuje osídlení, vznikají nové velké 

budovy, zaplňují se proluky a narůstá doprava.  Problémy s vedrem začínají řešit i další 

naše velká města. Pak si někdo stěžuje na naši Litovel!? 

 V červenci vyjížděli hasiči k rekordnímu množství požárů a zasahovali až 85x za den.  

Na začátku srpna je situace ještě horší.  Zejména technické závady na zemědělských 

strojích a neopatrnost lidí při kouření a rozdělávání ohňů v přírodě znamenají požáry na 

polích, ale hlavně v lesích. Již šest krajů vyhlásilo zákaz rozdělávání ohně na 

nebezpečných místech. Občané Litovle již několikátý den slyší v hlášení městského 

rozhlasu toto upozornění, a zatím tady k žádné velké příhodě s ohněm nedošlo. Vody je 

málo – mnohde jsou vyhlášeny zákazy používání městské vody například k zalévání 

zahrádek či napouštění bazénů. Některá města dokonce zakázala nabírat vodu z řeky (u 

nás by to ani nešlo!) a do některých obcí se musí voda dovážet. 

 Druhý srpnový víkend uvedl pátek 7. 8., který meteorologové označili nově za 

nejteplejší den roku, kdy padly rekordy na 135 ze 140 měřících stanic. Vůbec nejvyšší 

teplotu zaznamenali v Řeži u Prahy 39,3 °C. Horko je nejen ve dne, ale také v noci, kdy 

teploty zůstávají nad dvaceti stupni. Vedro spálilo i historické rekordy v okolí a vyprahlou 

Hanou ničí úmorné vedro, nepřetržitý sluneční svit a sucho. Extrémní parno tu sužuje 
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všechny. Blízko nás - v Pasece u Šternberka ukázal teploměr 37,9 °C, což je podle 

odborníků nejvyšší hodnota za 68 let měření na této stanici.  

 Morava je na minimálním průtoku na měřícím bodu v Moravičanech, a někde již 

panuje zákaz odběru vody z toku. Kvůli nebezpečí požárů jsou ve střehu hasiči, platí zákaz 

rozdělávání otevřeného ohně.  České dráhy dokonce kvůli suchu a s ním spojenému riziku 

vznícení okolních vyprahlých polí vyřadily z nostalgické víkendové jízdy z Olomouce do 

Litovle parní lokomotivu. Vedro a žhnoucí slunce zvyšují i koncentrace přízemního ozonu, 

který je škodlivý a ve vyšších dávkách může ztížit dýchání zejména u starších a nemocných 

lidí a dětí. Proto meteorologové vyhlásili v kraji smogovou situaci.  

 Své si „užili“ účastníci Litovelského Otvíráku v sobotu 8. 8. Guth - Jarkovský by asi 

nejásal nad oblečením lidí na této slavnosti, ale účel světil prostředky. Účastníci se tísnili ve 

stínu pod zbylými stromy a pod deštníky, kdo nemusel, na volné prostranství ani 

nevycházel. Tílka i „bez“, nejrůznější klobouky jako na Ascotu, čepice a slunečníky – tak 

vypadalo odpoledne v areálu pivovaru. No a pivo teklo skutečně proudem! Více 

v kapitole Slavnosti.  

 Absolutní teplota 40,4 °C nakonec odolala, ale vedro vystoupalo k hodnotám, kdy 

už meteorologům v mapě předpovídající teploty nestačí odstíny červené. Proto nejteplejší 

místa v modelu Aladin začala svítit bíle. Litovelské koupaliště praská ve švech a byl 

vyhlášen prodloužený provoz během měsíce srpna – od 17 hodin je vstupné jen 10 Kč, ale 

končí se až ve 20.00 hodin. Hasiči se nezastaví – během víkendu vyjížděli denně k více než 

dvěma stovkám požárů! 

  Katastrofální sucho vrcholí a začíná být jasné, že se Česko bude z následků 

nynějšího ničivého sucha vzpamatovávat ještě dlouho. Šance na to, že přijdou takové 

srážky, aby se zejména zdroje vody a půda rychle vrátily do původního stavu, je podle 

expertů minimální.  Srážek je od začátku roku o čtvrtinu méně, deficit je kolem 150 

milimetrů a ty do konce roku naprší jen stěží.  Voda se z Česka ztrácí a situace zejména 

v nejpostiženějších oblastech začíná připomínat roky 1947 a 1953, kdy v zemi vládla zatím 

nejničivější sucha.  Bez vlhkosti je půda, do dvaceti centimetrů v ní není žádná voda 

(dokázat může i kronikář, který chtěl vydolovat mrkev do polévky!). Na minimu je více než 

polovina mělkých zdrojů podzemní vody, řada studní už vyschla nebo se z nich pomalu 

voda vytrácí.  Dobrou zprávou je, že v kondici je zatím drtivá většina hlubokých zdrojů 

podzemní vody, ale tam se úbytek vody může projevit až později! 

 Je to tady – první kapky spadly ve středu 12. srpna zcela nečekaně v 14.10 

z modrého nebe za plného slunečního svitu! Zapršelo tak 20 minut a konec. Naštěstí se 

později odpoledne objevila přeháňka a delší takový ten zahradnický déšť. Nic moc, ale 

vzduch se ochladil, prach se spláchl, my jsme si trochu vydechli a v noci se dalo dokonce 

spát! 

 Je tu otázka – za jak dlouho by se krajina při vytrvalých deštích vzpamatovala? 

Nejrychleji by se do bývalé formy vrátily potoky a řeky, které reagují rychleji i na kratší 

srážky. Pomaleji by nasávala vlhkost půda a mělké zdroje podzemní vody. Nejpozději se 

vrátí k normálu hluboké studny a vrty, ve kterých ještě hladina vody ani neklesla. A protože 

letos už srážky svůj deficit nejspíš nedoženou, lze očekávat, že zejména v hlubších vrstvách 
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půdy a v podzemních zdrojích bude znát sucho ještě dlouho. Hladiny klesají neustále 

posledních deset let, takže bychom potřebovali zhruba pět na srážky vydatnějších let, aby 

se hladiny vrátily k dlouhodobému průměru. 

 Je tady třetí srpnový víkend a sucho končí – ovšem pro půdu příliš pozdě! A přesně 

takový konec sucha si zemědělci nepřáli. Bouřky a přívalové deště poničí vyprahlá pole 

ještě víc, než jsou. Přitom v Česku je erozí zasažena už polovina orné půdy. I při ideálním 

scénáři by pro česká pole přišel déšť pozdě – nahradit chybějící vláhu – podle odborníků 

150 milimetrů srážek – už není možné, protože do konce roku tolik deště určitě nespadne.  

 Po varování před horkem a suchem nyní meteorologové varují před intenzivními 

dešti na většině území Čech i Moravy. V místech vydatného deště podle ČHMÚ lze čekat 

rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, zatopení níže položených míst 

a podemletí silnic. Hladiny některých toků by se mohly zvednout na povodňový stupeň.   

 Po třech dnech vytrvalých dešťů (16. – 18. 8.) spadlo na území Česka tolik vody, 

kolik za celý uplynulý měsíc. Neplatí to však pro celé území, nejvíce deště bylo ve 

středních a jihozápadních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. My si stěžovat 

nemůžeme – máme pořádně zalito a bouřky se nám vyhnuly. Všude se však výrazně 

ochladilo. A to i více než o 20 stupňů, kolem Prahy dokonce o 25! Přibylo také vody 

v řekách a na několika místech vyhlásili krátkodobě i první povodňový stupeň. Pokud by 

bylo obvyklé průměrné letní počasí a nebylo takové sucho, nynější deště by asi vyvolaly 

povodně. Takhle se vyschlá koryta v podstatě jen doplnila vodou.   

 V souvislosti s počasím a dlouhotrvajícím suchem z posledních týdnů, které zasáhlo i 

náš kraj, oprášilo Povodí Moravy plány na přehrady na řece Moravě. Ty by v budoucnu 

vyřešily hned několik problémů – v případě sucha by posloužily jako rezervoár vody a 

pomohly by i při povodních. Povodí ale řeší otázku, zda by byla lepší jedna velká 

přehrada, anebo by stačily dvě menší nádrže. Ani jedna z navrhovaných variant se však 

nelíbí lidem na Hanušovicku, kterých se budování přehrady dotkne a zkomplikuje jim život.  

Šlo by o menší nádrž těsně nad Hanušovicemi, ve hře je i nádrž na řece Moravě těsně nad 

soutokem s Krupou či menší nádrž na Krupé těsně nad soutokem s Moravou, případně 

kombinace těchto menších nádrží.  Stát ale bude mít zásadní problém: přesvědčit lidi a 

obce na Hanušovicku, které by voda zasáhla zatopením údolí řeky Moravy, přerušením 

příjezdových cest k obcím v okolí Starého Města, ztrátou konkurenceschopnosti místních 

podnikatelů i zvýšením nezaměstnanosti v regionu. Mluvčí Povodí Moravy ubezpečuje, že 

celý proces je teprve na začátku a k budování přehrad je ještě dlouhá cesta.  

   Vydatný déšť houbám příliš nepomohl. Předchozí dlouhé sucho způsobilo, že 

mykologové už nyní označují letošní sezónu nejhorší za desítky let. Dokonce se obávají, že 

kvůli prázdninovým vedrům mohlo na mnoha místech zcela vyschnout podhoubí a houby 

tam letos neporostou vůbec.  Lesy jsou totálně prázdné, nerostou ani jedovaté houby, 

vůbec nic. Odborníci naposledy zažili podobnou sezónu v roce 2003, tehdy však neúrodu 

nahradil houbařům štědrý podzim.  Místo hub ale přijde další sucho! 

  Poslední týden prázdnin byl teplejší, než je pro tuto dobu obvyklé. Teploty se 

dostaly i nad 35 stupňů a 30. srpna se opět přepisovaly historické tabulky, když padl 

absolutní teplotní rekord pro Olomoucký kraj. V Javorníku na Jesenicku totiž naměřili 34,9 
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°C a až do konce prázdnin tedy byla koupaliště v kraji ve stavu obležení, včetně toho 

našeho.   

  Září začalo dvěma teplými dny, ale další jeho část je zcela jiná. Chladný začátek 

pokračuje celý týden a ke cti přicházejí dlouhé rukávy, bundy a někdy i svetry. Přes den 

teploty vyšplhají maximálně ke dvacítce a pomyslné babí léto by snad mělo přijít až 

v polovině měsíce. Pak by se teploty měly udržovat kolem dlouhodobého průměru pro 

toto roční období. 

 Dělá se inventura za prázdninové měsíce a je konstatováno, že byly nejteplejší za 

celou dobu, kdy se provádí měření v pražském Klementinu, tedy od roku 1775! Průměrná 

teplota se za měsíce červenec a srpen vyšplhala na 24 stupně Celsia. Celé této, tedy od 

června do září, skončilo s průměrnou teplotou 22,3 °C o desetinu druhé za rokem 2003. 

Letos neplatila ani pranostika, která tvrdí, že co červenec nedopeče, srpen nedovaří – 

srpen byl totiž ještě výrazně teplejší než červenec. Oba měsíce byly srážkově 

podprůměrné a sucho se prohlubovalo zejména v červenci, kdy spadlo pouze 40,8 

procenta obvyklého množství srážek (36,8 mm), v srpnu jejich asi 90 % představovalo 62,8 

milimetru. To sice zmírnilo nárůst vláhového nedostatku, ale sucho stále trvá.    

 Polovina září konečně přinesla ustálení počasí a přišlo i „babí léto“. Příjemné teploty, 

lidé vysedávají na sluníčku, zahrádky restaurací jsou opět plné. Ve čtvrtek 17. 9. dokonce 

na třech místech Olomouckého kraje padly teplotní rekordy – nejen jako obvykle 

v Javorníku a Jeseníku, ale také v Bělotíně na Přerovsku, kde se odpoledne rtuť teploměru 

vyšplhala na 30,4 °C.    

 Už to tu máme oficiálně: 23. září v 10:26:06 končí snad nejteplejší léto století a začíná 

podzim s babím létem. Jaké to léto doopravdy bylo? Spíš Fráňa Šrámek (… Budiž 

pochváleno), nebo spíš Vladislav Vančura (tento způsob léta…)?  Ať tak, či tak, asi se 

budeme potkávat opakovaně s projevy katastrofálního sucha, jaké jsme zažili. 

Mimochodem: letošní sucho ještě neskončilo, jen ho s příchodem podzimu zamaskoval 

ústup veder a drobné přeháňky! 

 Jen pětkrát za sto let se vesmírné objekty sešikují tak šikovně, že se na noční obloze 

zjeví obrovský načervenalý Měsíc. O státním svátku 28. října tohoto roku se tak stalo 

poprvé od roku 1982. Ve 3 hodiny ráno začala podívaná, která během několika desítek 

minut nabídla tři jevy zároveň. Úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc a 

superúplněk. Nejprve se náš nejbližší kosmický soused začal nořit do stínu Země ve 3 

hodiny a 7 minut po půlnoci. Díky zemské atmosféře, která láme do zemského stínu 

načervenalý odstín slunečního záření, bere Měsíc nezvykle naoranžovělý až narudlý 

nádech. Navíc je přirozený satelit Země momentálně nebývale velký. Na své dráze se totiž 

po začátku zatmění dostane nejblíže k Zemi (superúplněk). Dvě minuty po tři čtvrtě na čtyři 

se Měsíc ocitl přesně ve vzdálenosti 356 876 kilometrů od naší planety. Moment, kdy 

bezmála čtyřikrát větší zeměkoule zcela zastínila kotouč Měsíce nastal ve 4.11 hodin a 

úplné zatmění bylo možno pozorovat více než hodinu.  Kdo ovšem tuto vesmírnou show 

propásl, bude si muset počkat dalších 18 let, do roku 2033!    
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Je to letos nadělení, lamentují vodohospodáři, zemědělci i ovocnáři. Těm všem 

změnilo plány velké sucho. V palírnách se z téhož důvodu radují – ovoce je letos sice 

menší, ale má mnohem více cukru, takže bude dobrá slivovice a ostatní pálenky. Větší 

množství plodů než obvykle kvůli malé velikosti zřejmě skončí v moštech či přesnídávkách.  

Ořešáky jsou obsypané, úroda bude nadprůměrná díky tomu, že na jaře nemrzlo a letnímu 

suchu se masivní kořenový systém stromů lépe brání.  

 Dopady letního sucha se začínají přesouvat od zemědělců směrem k zákazníkům. 

Po čerstvé zelenině jde nahoru cena balených potravin a vzhledem k neúrodě kukuřice, 

tedy klíčového krmiva pro dobytek, očekávají výrobci i růst cen masa. Takže kvůli suchu 

podraží vepřo i zelo (jeho cena vzrostla téměř o třetinu z 11,31 na 15,41 koruny). A 

podobně se měnily i cenovky u mrkve a okurek. Potíž je i v tom, že letošní sucho, jaké 

meteorologové nepamatují, nezasáhlo jen Česko, ale i další země, odkud se zelenina 

obvykle dováží. Levné komodity ze zahraničí tak nemohou tlačit dolů i tuzemské ceny, jak 

se to stávalo při chudých úrodách v minulosti. Tak to nám asi příliš nepomůže ani přechod 

k vegetariánům! 

 Říjen je konečně normální podzimní měsíc, i když nás poněkud vystrašily nízké 

teploty v jeho druhém týdnu. Ty nás donutily rychle sklízet hlavně rajčata, papriky, okurky, 

a na záhonech tak zůstaly jen odolnější plodiny – mrkev, celer, petržel či řepa a ředkvičky.  

Ale i tak si nemůžeme stěžovat – kdo mohl zalévat a zavlažovat, sklidil bohatou úrodu. 

Nám to tady nezakázali, i když Morava připomínala mnohdy spíše potok než řeku. Horší to 

měli na jižní Moravě, tradiční zemědělské a zelinářské báze!  

 Podzimní dny se navlékají jako korálky na šňůrku bez větších problémů, snad jen 

mlhy a někdy chladnější ráno ukazují, že už se blíží zima.  Olomoucký kraj vydal seznam 

prioritních míst se zhoršenou kvalitou ovzduší a hned na prvním místě je uvedena naše 

Litovel.  Ne že bychom strádali nedýchatelným vzduchem, ale máme otevřenou možnost 

že „Obyvatelé vyjmenovaných obcí a měst mají nárok na dalších pět procent z ceny 

výměny jejich starého neekologického kotle. Olomoucký kraj tato sídla vybral na základě 

jejich špatného stavu ovzduší“ – tak tam je asi jádro pudla! 

 Tak krásný víkend okolo Dušiček jsme už dlouho nezažili. Sluníčko svítilo jako o závod, 

snad to bylo i na opalování – to se vůbec nepodobá obvyklým plískanicím minulých let. 

Ani první dny listopadu co do sluníčka nezklamaly, ale byla i mlhavá studená rána 

s teplotami pod nulou.  Odpoledne to vynahradila až 16 °C, ovšem často tepleji na 

horách než v nížinách. Tradiční podzimní plískanice prý nehrozí, tak se můžeme věnovat 

zazimování a rytí v zahrádkách a sázení česneku!  

 Další víkend to ještě vylepšil – sobota 7. 11. ještě propršela nebo spíše promžila, ale 

neděle se skutečně vycajchnovala – takhle teplo v českých zemích na některých místech 

ještě nebylo! Leckde se rtuť teploměru přehoupla přes dvacet stupňů Celsia a ukázala 

vůbec nejvyšší hodnotu, kterou se kdy v dané lokalitě podařilo naměřit. Rekord překonalo 

110 ze 137 stanic, které měří teplotu alespoň třicet let. Nadprůměrných teplot, které někde 

pokořily i absolutní rekord pro listopad za poslední tři desítky let si užili i obyvatelé našeho 

kraje -  znovu se objevili cyklisté, lidé šli na procházky a bylo vidět i košile s krátkými rukávy 
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– skoro jako za teplého léta. Potěšitelné také je, že se zlepšila kvalita ovzduší a mohla být 

zrušena smogová situace. 

 Konečně se počasí dostalo do normálu. Martin sice na bílém koni nepřijel, ale sníh 

se u nás objevil. Sice to bylo až 25. listopadu, ale nikomu to příliš nevadilo. Máme ranní 

mrazíky, na horách, kde zatím napadlo minimum sněhu, běží sněhová děla a vlekaři 

plánují zahájení zimní lyžařské sezóny. Sníh ale dlouho nevydržel, vždyť denní teploty se drží 

soustavně nad nulou! 

 Je tu druhé „babí léto“! V první prosincový den a první den zimy je ráno teplota na 

11,2 °C, dny jsou teplé a ani ranní teplota nesahá pod nulu. Vlekaři přišli o desetitisíce, 

ovšem ti, kteří se rozhodli zasněžovat. Teď jim zbyly jen oči pro pláč! Mimořádně teplý 

listopad pokračuje i v prosinci, snad alespoň v závěru měsíce se prý ochladí na obvyklé 

teploty a má spadnout i nejvíce srážek. Lyžaři by se tím pádem mohli o Vánocích přece 

jen dočkat sněhové pokrývky, ale jen na horách.   

 Druhá vlna mrazů rozhýbala skiareály, ale ne na dlouho. Od 10. prosince se ve 

většině středisek začal vyrábět technický sníh, ale využití areálů bylo velmi omezené – 

v Jeseníkách jen Branná a Červenohorské sedlo. Asi to příliš lepší nebude. 

 Konec bílých nadějí, rozhodující boj o Vánoce vlekaři prohrávají a my v nížinách 

teprve! Vánoce byly bez sněhu a na horách hrozí, že provozovatelé areálů ztratí i lukrativní 

týden na přelomu roku, který bývá tradičně vrcholem zimní sezóny. Pokud nepřimrzne, 

s lyžováním bude problém! Tristní je situace, kdy pracně a draze vyrobený sníh kvůli dešti a 

teplému počasí ze sjezdovek zmizel.  

 Letošní Vánoce se podle všeho zařadí mezi vůbec nejteplejší v historii měření. Bylo 

až dvanáct nad nulou a výška nulové izotermy, což je pomyslná čára nad zemským 

povrchem, v níž je nulová teplota, se pohybuje kolem tří tisíc metrů, a na tu naše hory 

nemají. Tolik oblíbené bílé Vánoce, kdy souvislá vrstva sněhu pokryje celé území, Češi 

marně vyhlížejí už léta. Naposledy jsme je zažili v roce 2003. Od roku 1971 bylo těch 

„bílých“ Štědrých dnů jen devět.  Trend rostoucích teplot a Vánoc na blátě pokračuje a 

v posledních třech letech jdou teploty výrazně do nadprůměru. Snad se alespoň vyrovná 

zčásti deficit srážek, které mají být lehce nadprůměrné. Pokud však zimu vystřídá suché 

jaro a léto, zemědělce čekají velké problémy.  

 Meteorologové konstatují, že tak teplé Vánoce tu nebyly přes dvě stovky let, 

padala historická maxima stará 220 let naměřená v pražském Klementinu. Slibované 

ochlazení přišlo až den před Silvestrem, a na tento den je slibován již celodenní mráz, když 

zesílí příliv suchého, studeného, původem arktického vzduchu od severovýchodu až 

východu do střední Evropy. Silvestr byl mrazivý (- 6,8 °C) a celý krásně slunečný. Takže zima 

se konečně prosazuje, v letošní sezóně vůbec poprvé – ovšem spíše jen mrazem než 

sněhovými závějemi. Sníh má padat až na Nový rok a po několik následujících dní. Změna 

teplot má být extrémní – za jasných nocí budou klesat hluboko pod nulu. Na novoroční 

oslavy prý až k minus jedenácti! 
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 Na samý konec roku se tak počasí vrací k normálu, což se ale nedá říci o celém 

uplynulém roce. Extrémů byla spousta – nejsušší za 55 let a nejteplejší za 165 let (tedy od 

roku 1850, kdy začali vědci měřit teplotu na zeměkouli). S  trochou sebezapření jsme vše 

v pořádku přežili. U nás v Litovli ani letos žádné pohromy – takže není nač si stěžovat!    

 

05. DEMOGRAFIE    

 Rok 2015, žádná velká sláva. Obecně v zemích Evropské unie ubývá dětí, největší 

propad je u zemí bývalého socialistického bloku, kde se od 90. let výrazně propadla 

úroveň plodnosti a ženy začaly odsouvat těhotenství do vyššího věku. Přece ale – více dětí 

je i více daňových poplatníků, a tak jsou zde návrhy důchodové komise, jak to udělat, 

aby byla větší spravedlnost mezi rodiči dětí a bezdětnými.  Experti tedy vymýšlejí, jak zvýšit 

porodnost. Jde jim především o vylepšení rodinného rozpočtu v době výchovy dětí 

snížením sociálního pojištění – tedy, čím více dětí, tím víc by rodiče na povinném pojištění 

ušetřili, naopak bezdětným by se odvody zvýšily. Také výpočet důchodů by se měl odlišit 

podle počtu dětí – co dítě navíc, to vyšší penze. Je jen otázkou, jestli výhled na vyšší 

důchod bude lidi k tomu mít více dětí motivovat? Bude to běh na dlouhou vzdálenost 

vyžadující konsenzus napříč politickými stranami nejméně v horizontu deseti let. 

 Zatím jsou však vize poněkud chmurné i v pohledu na náš kraj.  Region bude podle 

názoru demografů vymírat – do čtyřiceti let Olomoucký kraj „odepíše“ na 76 000 obyvatel 

a populace bude dál stárnout (tolik hlavní prognóza ČSÚ Olomouc pro vývoj obyvatelstva 

v následujících desítkách let). Celkový přírůstek obyvatel v kraji, zahrnující kromě toho 

přirozeného i přírůstek stěhováním, byl naposledy kladný v roce 2008. Od tohoto roku 

dochází ke každoročnímu úbytku obyvatel. Do roku 2050 poklesne na 562 000 ze 

současných 638 000, úbytek tedy bude činit 12 %.  Nejvíce dětí se v posledních letech 

narodilo v kraji v roce 2009 (7 134), od té doby dochází každý rok k poklesu.  

 Budeme se dožívat díky lepší zdravotní péči stále vyššího věku.  Jen za posledních 

20 let se v regionu zvýšila naděje pro 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 let a muž 83 let. 

Postupně však v populaci poroste počet i podíl obyvatel starších 65 let – teď je jich přes 

110 000, v roce 2050 to bude 185 000 seniorů a jejich podíl v populaci vzroste ze 

současných 17 na 33 %. Spolu s tím bude klesat i počet lidí v produktivním věku 15 – 64 let 

a ze 435 000 obyvatel v současnosti jich bude jen 307 000. Je zřejmé, že přirozený přírůstek 

počtu obyvatel zaznamenaný v kraji v letech 2006 až 2010 se již opakovat nebude. 

Naopak rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých bude nadále záporný a bude se 

postupně zvyšovat. Nepomůže ani migrace! Chmurné to vyhlídky! 

 Co je ještě typické? Vesnice rostou, města lidi ztrácejí. Ani Litovel na tom není nejlíp, 

ale je jedním ze sedmi měst kraje, kterým loni přibylo obyvatel, zbylých 23 se naopak 

v číslech propadlo. Je dobrým znamením, že Češi jsou raději ochotni za prací dojíždět 

třeba i desítky kilometrů, raději než aby se přestěhovali. Díky tomu ani třeba nám, kde není 

nezaměstnanost z nejnižších, zatím nehrozí, že se začneme vylidňovat, což by ještě 

prohloubilo problémy s klesajícími počty obyvatel.  
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  Statistické údaje o stavu obyvatel k datu 31. 12. 2015: celkem 9 812 obyvatel, z toho 

4 963  žen a 4 849 mužů. Jednotlivé místní části: Březové 195 (108 žen, 87 mužů); Chudobín 

232 (111, 121); Litovel a Chořelice 7 239 (3 664, 3 575); Myslechovice 382 (201, 181); 

Nasobůrky 436 (216, 220); Nová Ves 227 (109, 118); Rozvadovice 211 (119, 92); Savín  139 

(66, 73);  Tři Dvory 245 (115, 130); Unčovice 412 (206, 206); Víska 94 (48, 46). Narozených 

bylo 89 (hochů 59, dívek 30), úmrtí 104, sňatků úředních bylo 60, církevních 5, rozvodů 27, 

změn bydliště 651, změn jména 3 a změn příjmení 71. Odstěhovalo se 221 a přistěhovalo 

jen 180. A také stárneme, náš průměrný věk je již 42,14 let. 

 Nejčastěji dávaná jména byla u chlapců Jakub (6), Filip (5), Dominik (4) a David (4) 

a u dívek dostaly dvakrát totéž jméno Viktorie, Sofie, Nikola a Eliška. Vítání dětí proběhlo 

12x, pozvaných bylo 93 dětí, přišlo 79. Do 1. tříd nastoupilo v Litovli 106 dětí, v Nasobůrkách 

5. Z litovelských 9. tříd odešlo 97 absolventů.  Tolik údaje ze statistik aneb Jak si žijeme…       

JUBILANTI 

100 let 

Zemenová Marie (Unčovice) 

 

97 let 

Bahounková Sophie, Halounová Věra  

 

96 let 

Klabačková Emilie, Šneberková Šárka, Otáhalová Hedvika, Škrachová Růžena  

 

95 let 

Cihelková Vlastimila, Blechtová Anežka, Coufalová Marie (Chořelice), Hymrová Helena  

 

94 let 

Crhák Jan, Kocián Antonín, Pekařová Jarmila, Váňová Věra, Horváthová Libuše 

(Nasobůrky), Haitmanová Marie, Dušková Marie   

 

93 let 

Stejskalová Anna (Unčovice), Macková Jarmila, Zerbsová Květa, Hňoupek Ladislav, 

Rašnerová Milada, Konečná Ella   

 

92 let 

Nakládalová Ludmila, Nevrlá Marie,  Zmund Karel, Lakomá Aloisie (Unčovice), Voglová 

Jenovéfa (Myslechovice)  

 

91 let  

Havlíčková Ludmila (Víska), Bradová Vlasta, Arnoš Oldřich, Ležatková Vlasta, Bučková 

Kateřina, Nováková Jiřina (Chořelice), Hábová Vlastimila, Václavková Ludmila, Vavrdová 

Aloisie, Neset Vladimír, Nantlová Ludmila (Tři Dvory), Lounová Božena, Tejkl Jaromír, 

Smýkalová Ludmila, Chyťa Bořivoj    

 

90 let 

Svobodová Marie, Faksová Anna, Marková Emilie, Appl Jan, Novosad Josef, Bubeníčková 

Květoslava, Faltýnková Jaroslava (Chudobín), Chytilová Květoslava, Vachutková Ludmila, 

Slouková Marie, Novák Oldřich (Víska), Cholinská Jarmila, Králová Vratislava, Zedníková 

Věra (Víska), Fabianová Božena, Hrudová Zdeňka, Vydrová Anna, Hňoupková Anna, 
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Vymlátil Miloslav (Tři Dvory), Myslín Jan, Živčák Martin, Skopalová Amalie (Nasobůrky), 

Rohleder Bohumil, Kolmanová Eva, Ambrožová Libuše        

 

85 let 

Švábová Jarmila, Doležal Vítězslav, Svoboda Rudolf, Beňa Milan, Živčáková Rozália, 

Hloušková Ludmila (Březové), Daniel Rudolf, Hyánková Eva, Najman Josef, Karger Antonín, 

Roubíčková Alenka, Krejčí Ludmila, Soural Jaromír (Víska), Uhlířová Růžena, Zelovičová 

Anna, Kohoutek Zdeněk, Němečková Libuše, Staroštík Svatopluk, Dvořáková Jana 

(Rozvadovice), Nepustilová Danuše (Nasobůrky), Slouková Zdenka, Zatloukal Boleslav, 

Nantlová Marie (Tři Dvory), Černý Ladislav, Erlecová Vlasta, Grézl Zdeněk, Zatloukalová 

Miloslava, Fišrová Božena, Pechová Ilona, Doubrava Vratislav, Slouková Editha, Nováková 

Emilie (Chudobín), Doležalová Marta, Smékalová Ludmila, Lenert Mojmír, Remiáš Štefan        

 

80 let 

Kouřil Lubomír, Štýbnar Vlastimil, Obšel František, Gottwaldová Marie (Savín), Voříšek 

Vladislav, Spurná Dora, Prucek Alois, Neoral Jan (Nasobůrky), Němečková Jiřina 

(Unčovice), Klapka František, Volná Ludmila, Mazalová Věra, Slavíčková Miloslava 

(Myslechovice), Kyselý Jan, Špunda Ignác (Unčovice), Bezděková Libuše, Popelářová 

Berta, Novotná Růžena, Šprengerová Jarmila, Nantl Miroslav (Tři Dvory), Pavelka František 

(Březové), Gregorová Jindřiška, Kabelík Karel, Kryl Antonín, Procházka Jiří (Rozvadovice), 

Dehnerová Alena, Smékalová Marie (Rozvadovice), Kargerová Ludmila, Lakomý Ladislav, 

Pilařová Emilie, Rajtrová Olga, Knob Václav, Urban Ladislav, Braný Zdeněk, Průšková 

Marie, Matečka Jiří, Čamek Jaroslav, Bělašková Jiřina (Unčovice), Žouželková Drahomíra, 

Soldán Miloslav, Machačová Alenka, Sedlářová Vlasta, Janáčková Helena, Gottfried 

Vladimír, Hublar Antonín, Dostálová Zdenka, Koubek Jindřich, Klíč Jaroslav, 

Ehrenbergerová Věra, Ftačniková Anna, Pečová Helena,  Rajtr Josef          

 

75 let 

Dospiva František (Rozvadovice), Hlavinka Jaromír, Cilečková Marie, Vilímcová Svatoslava 

(Chudobín), Novák František (Víska), Opíchal Vojtěch, Nantlová Marie (Tři Dvory), 

Linhartová Julie, Vogl František, Hubáček Stanislav (Unčovice), Jurásek Jaromír (Tři Dvory), 

Snášelová Marie (Nasobůrky), Matějíková Drahomíra (Rozvadovice), Šťastný Vladimír, 

Fišerová Marta, Molišová Marie, Kubáčková Hermína, Zapletalová Ludmila, Velzel Vladimír 

(Chořelice), Nedozrál Josef (Nová Ves), Vaňková Anna, Hrachovina František, Špunda 

Jaromír (Březové), Balcárek Ivan, Čačková Květoslava, Turek Jan, Hála Jaroslav, Kamler 

Jaroslav (Chořelice), Oravová Jindřiška, Linhartová Květoslava, Šinclová Božena, Laník 

Miroslav, Prucková Ilona, Vohralíková Milada (Unčovice), Jurečková Dagmar, Horký 

Antonín, Látal Květoslav (Březové), Prucková Božena, Sekanina Jiří, Dohnálková Jarmila, 

Hamouz Karel, Faksa Jindřich (Unčovice), Grohmanová Libuše, Boháčková Naděžda, 

Bazala Emil, Moliš Raimund, Poledníčková Jiřina, Tilscher Alois, Špundová Eliška (Březové), 

Drešr František, Šmídová Svatuška, Hálová Zdeňka, Ščučka František, Ďebnárová Marie, 

Weiss Miroslav, Vysloužilová Zdeňka, Horká Marie, Hošková Ludmila, Konejlová Věra, 

Jedlička Miroslav, Knobová Jarmila, Řmotová Anna, Lang Emanuel, Hrubý Jiří, Holčák 

Rudolf, Hodinová Irena (Nová Ves), Doležálková Helena, Skyva Alois, Zmund Karel, 

Rozsypalová Ludmila, Jindra Antonín, Vojáčková Drahoslava, Stuchlík Josef, Horák Jaromír, 

Šoupalová Zdeňka, Bednář Jiří. 

 
Jubilanti jsou seřazení v pořadí měsíců narození.  

Pokud není za jménem v závorce uvedena obec, jubilant žije ve městě Litovli.        
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06. JUBILEA OSOBNOSTÍ 

 

390 let 

STIEFF Jakub  

Pravděpodobně litovelský rodák, jeho otec František Stieff byl roku 1625 kovářem na 

Olomouckém předměstí. Téhož roku se asi Jakub narodil. 25. 6. 1646 se stal městským 

písařem, protože však pro mladý věk nemohl složit přísahu, byl definitivně jmenován až 

28.1.1648. Brzy si získal důvěru rady, 28.1.1651 byl vyslán na jednání s knížetem do Valtic, 

kde dosáhl snížení poplatků. Do r.1666 byl písařem, pak asi purkmistrem, 1670 zván 

městským vrchním. V té době založil a uspořádal městský správní urbář (gruntovní knihu 

poddaných) se zápisem majetků, robotních povinností a poplatků. Působil také jako 

notarius a měl proto asi právnické vzdělání. Roku 1671 byl nejstarším purkmistrem a prvním, 

u něhož použit titul primátor. 20. 11. 1674 byl jmenován knížecím rychtářem, úřad zastával 

do své smrti 24. 5. 1689. Vdově zanechal dům č. 197 (vedle lékárny) na náměstí, 

pravovárečný dům č.625 (dnes herna v ulici Prvního máje) převzal syn František, dále 

hospodářství ve Čtyřech dvorech (dnes je v těch místech  pivovar) se 32 měřicemi polí. 

Syn Jakuba Stieffa František nastoupil kariéru po otci, roku 1688 byl městským 

rychtářem, 1690 purkmistrem, 1692-1708 knížecím rychtářem, pak primátorem až do své 

smrti roku 1709. 

Druhý syn Augustin Stieff byl roku 1689 radním, 1696 purkmistrem, 1714 primátorem, 

zemřel r.1719. Syn Augustův Jan Martin Stieff se objevuje roku 1719 jako městský rychtář a 

roku 1729 jako primátor. Jím končí rokem 1739 doba rozkvětu tohoto rodu. 

 

170 let 

JANDA Alois JUDr. 

JUDr. Alois Janda se narodil roku 1845 ve Strakonicích v Čechách, jako mladý advokát 

přišel po roce 1880 do Litovle a stal se hned předním činitelem českého národního 

obrození ve městě. Byl funkcionářem Měšťanské besedy, jednou z vůdčích osobností 

všech volebních bojů na konci 19. století. Tehdy už byl zdatným konkurentem a rivalem 

advokáta Panovského, právovárečným měšťanem a majitelem domu č. 793 (vedle 

lékárny) na náměstí. Rivalita obou advokátů šla tak daleko, že si  Panovský ještě v poslední 

vůli vyžádal, aby Janda nebyl připuštěn na jeho pohřeb. Po vítězných volbách roku 1900 

se Janda ucházel o starostenské místo, a když neuspěl, stáhl se uraženě z veřejného života. 

Zůstal ještě členem obecního výboru, brzy se však odstěhoval do Prahy, kde zemřel 28. 10. 

1905 a podle výslovného přání nesměl být pochován v Litovli. 

  

160 let 

ZATLOUKAL František 

Narodil se v Příkazích 14. 9. 1855, vysvěcen roku 1880, pak byl tři roky kooperátorem ve 

Vranové Lhotě, 1883 ve Ptení, 1885 v Nivnici a 1893 v Úsově. Odtud byl 27. 3. 1896 povolán 

knížetem Janem z Lichtenštejna do Litovle v pohnuté době česko - německých bojů. Když 

zemřel litovelský farář P. Josef Přikryl, nastoupil 15. 6. 1898 na jeho místo. Němci jej vybrali 

jako sobě nakloněného nástupce, jejich očekávání ale zklamal a v památných volbách 

roku 1899 právě jeho hlas rozhodl o vítězství české strany ve II. sboru. Byl znám pro svou 

klidnou hanáckou povahu s přesností až vojenskou. Byl předsedou dozorčí rady 

Raiffeisenky a ordinariátním komisařem pro náboženství na zdejších školách, roku 1927 

jmenován arcibiskupským radou. 4. 2. 1928 byl raněn mrtvicí při umývání, zemřel ve věku 

72 let. Pohřben byl na novém hřbitově. 

 

 

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 71 

MUDr. JAN SMYČKA 

21. 5. 1855 se v Cholině narodil lékař, historik, zakladatel Muzea a druhý český 

starosta MUDr. Jan Smyčka. Studoval v kroměřížském semináři a pak na slovanském 

gymnasiu v Olomouci. Roku 1881 byl promován v Praze na doktora lékařství. Krátký čas 

působil v České Kamenici a pak v Polici nad Metují. Do Litovle přišel v listopadu 1885. Brzy 

byl zvolen jednatelem „Měšťanské besedy" a potom již stál vždy v předních řadách 

českých vlastenců. V Litovli založil museum a Krajinskou musejní společnost. Jeho dílem je i 

založení odboru Klubu českých turistů a zpřístupnění krápníkových jeskyní v Mladči. Vedle 

této činnosti věnoval všechny své síly boji o českou Litovel, zvláště v památném roce 1899. 

V letech 1919-1924 byl druhým českým starostou města. Svého úřadu se vzdal pro vážné 

onemocnění a zemřel v Litovli 15. října 1927. 

 

DOUŠA OTOKAR 

Otokar Douša se narodil roku 1855 v českém Kolíně. Po příchodu do Litovle se 

uplatnil jako podnikavý stavitel, k prvním významným pracím patřila první sokolovna a 

lihovar (Tesla), jeho firma prováděla také přestavbu Záložny do dnešní secesní podoby. 

Douša byl veřejně činný, roku 1899 se stal členem prvního českého zastupitelstva. Již tehdy 

byl předsedou tělovýchovné jednoty Sokol, z jeho iniciativy byl také zakoupen krásný 

dřevěný pavilonek u rybníka. Když se pak Litovel stala sídlem severomoravské sokolské 

župy, byl Douša zvolen do jejího čela. Dalším jeho zájmem byly mladečské jeskyně a spolu 

se Smékalem a profesorem Fürstem se zasloužil o jejich zpřístupnění. Krátce po první 

světové válce zemřel, 14. dubna 1919. 

 

150 let 

 

KNAIBL  ALOIS 

Alois Knaibl (i Knajbl) se narodil 15. června 1865 v Bílsku, kde byl jeho otec Josef 

rolníkem. Když absolvoval dvouletou hospodářskou školu na Klášterním Hradisku, zůstal 

doma při hospodářství.  

Po smrti svého otce v roce 1892 převzal jako nejstarší z 11 sourozenců vedení gruntu. V 

roce 1899 koupil se společníky Přední mlýn na Olomouckém předměstí v Litovli, do Litovle 

se z Bílska přestěhoval v roce 1910. Veřejná činnost Knaiblova nesla se hlavně dvojím 

směrem: Jako stoupenec agrární strany byl čelným funkcionářem rolnických spolků a 

závodů, zejména pivovaru. Po řadu let byl odpovědným redaktorem Litovelského kraje. 

Od počátku století byl členem obecního zastupitelstva v Litovli, v letech 31. 5. 1924 - 31. 8. 

1928 starostou.  

Roku 1928 se vzdal funkce a odstěhoval se do Olomouce, 14. 7. 1928 byl jmenován 

čestným občanem města. Jeho druhým zájmem bylo české hasičstvo. Spolupůsobil při 

zakládání hasičského sboru v Bílsku v roce 1897 a hasičského sboru v Litovli v roce 1911 a 

pro své zásluhy byl jmenován čestným členem obou těchto sborů. Starostou litovelského 

sboru byl od jeho založení, od roku 1903 starostou župy Karla Havlíčka Borovského, členem 

Ústřední jednoty hasičské v Brně a Hasičské pojišťovny. Zemřel v Olomouci 12. 1. 1933. 

 

DR. FRANTIŠEK NERAD 

První ředitel litovelské reálky se narodil 22. 10. 1865 v Bystřici u Benešova v Čechách, 

studoval na filosofické fakultě v Praze zeměpis a dějepis, získal i doktorát filosofie. V roce 

1893 začal učit na zemské reálce v Telči, v září 1896 přešel na nově založenou zemskou 

reálku v Uherském Brodě. Odtud byl roku 1901 povolán na litovelskou reálku. Za jeho 

vedení byl ústav vybudován a získal i krásnou novou budovu. Přispíval řadou článků do 

odborné literatury, podnikl několik studijních cest po Evropě. Byl spoluzakladatelem 

Krajinské muzejní společnosti v Litovli. Z Litovle odešel po 15 letech, když byl jmenován 

ředitelem první české reálky v Brně. Zemřel 5. 1. 1955 v Brně. 
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BALCÁREK Adolf 

Adolf Balcárek se narodil 28. 11. 1865 ve Veleboři u Úsova, do obecné školy chodil v 

Klopině, maturoval na olomouckém gymnáziu a učitelskou kvalifikaci získal v Brně. Učil pak 

3 roky ve Vilémově, 2 roky v Bílé Lhotě a 1. 7. 1892 nastoupil v Litovli pod Filipovým 

vedením na české chlapecké škole. Byl jedním ze zakladatelů mysliveckého spolku, po 

volbách roku 1923 se stal členem obecního zastupitelstva. Od roku 1924 byl po Filipovi 

ředitelem chlapecké školy, s tím souviselo i vedení školy živnostenské. Zemřel 20. září 1942 v 

77 letech. 

 

140 let 

 

MEKISKA  Karl 

Litovelský průmyslník a vůdčí představitel německé strany ve městě Karl Mekiska 

založil roku 1875 v dnešní Revoluční ulici zámečnickou dílnu. Tu postupně rozšiřoval a 

přikupoval okolní domy pro byty zaměstnanců, ulice byla známa jako „Mekiskova 

kasárna“. Roku 1905 výrobu plechového zboží přestěhoval na Staré město do zrušené 

flokárny a sladovny svého tchána Suchomela v Uničovské ul. Tato továrna se po roce 

1950 proměnila na Papcel. 

 

BECK Josef st. 

Litovelský učitel Josef Beck se narodil 7. 3. 1875 v Rychnově nad Kněžnou, 

vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě a učitelský ústav v Kutné Hoře. Působil na 

různých malotřídkách východních Čech, nejdéle ve „Slavíčkových“ Kameničkách. 

Postgraduálním studiem a různými kurzy získal aprobaci odborného učitele, která mu 

umožnila roku 1907 získat místo na dívčí měšťance v Litovli. Učil matematiku, kreslení, 

krasopis a němčinu. Po první světové válce se aproboval pro průmyslové, zemědělské a 

kupecké školy a od roku 1922 působil na živnostenské pokračovací škole ve vedlejším 

úvazku, roku 1928 byl zde jmenován ředitelem. Učňovská mládež se zde učila po pracovní 

době a o nedělích. Ve stejné době (od roku 1926) byl také jmenován ředitelem dívčí a od 

roku 1928 chlapecké měšťanky. Roku 1935 odešel ředitel Beck do výslužby. 

 

 Jako osvětový pracovník se nejvíce zasloužil o městskou knihovnu, od roku 1920 je 

uváděn jako knihovník městské knihovny, spolu se svojí dcerou Marií Beckovou se staral i o 

čítárnu. V letech 1921 a 1924 absolvoval kurzy pro pracovníky veřejných knihoven. Roku 

1931 dostával za práci knihovníka roční odměnu 500 Kč. Roku 1936 celá knihovní rada i s 

knihovníkem Beckem odstoupila na protest proti přemístění knihovny do mateřské školky 

na Starém městě. O rok později se knihovna stěhovala do Sochovy vily a novým 

knihovníkem byl jmenován Josef Vinárek. Ještě po válce byl ale Beck pověřen vytříděním 

knih z německých konfiskátů, soustředěných v muzeu. Ve dvacátých letech se podílel na 

hudebním životě ve městě jako člen smyčcového kvarteta spolku Smetana - Alois 

Holoubek, J. Smetana, J. Beck a Ferdinand Kučera. Byl činovníkem řady spolků jako 

Masarykova liga proti TBC, Okrašlovací spolek aj.  

 

LACHMAN Otakar 

Otakar Lachman se narodil roku 1875 v Liběšicích u Jičína. Po absolvování reálky v 

Jičíně získal výtvarné vzdělání v Praze. Do Litovle přišel jako učitel kreslení a geometrie na 

gymnáziu ve 27 letech. Pořádal výstavy svých obrazů a plastik i výtvarných prací svých 

žáků, navrhoval plakáty a dekorace ke kulturním akcím. Maloval podobizny, figury i 

krajiny. Z mnoha svých žáků vychoval budoucí umělce. Patřili k nim František Hoplíček, Jan 

Pillich, Jaroslav Nejedlý a Vojtěch Chytil. Lachman působil na gymnáziu 10 let, svůj život 

ukončil tragicky. Zastřelil se 12. 3. 1912 ve 37 letech, zanechal ženu a tři malé děti. Jeho 

manželka pak založila a řadu let vedla známou hudební školu v Litovli.  
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130 let 

JOSEF LEŠENAR  

Josef Lešenar se narodil v Litovli 9. 1. 1885, od roku 1909 byl profesorem zdejší reálky, 

později ředitelem gymnázia v Uherském Brodě. Mimo svých učitelských povinností byl 

mnohostranně veřejně činný v obecním zastupitelstvu i městské radě. V Sokole byl po roce 

1918 místostarostou a po odchodu Raimunda Volka starostou jednoty v době, kdy se 

stavěla sokolovna. Stál při zakládání církve československé roku 1920, působil ve spolku 

Smetana, spolupracoval s časopisem Litovelský kraj. Po nástupu komunistické moci byl 

persekvován a násilně vystěhován z města do Řimic. Zemřel roku 1967. 

 

JAN HELSNER 

Jan Helsner se narodil 11. dubna 1885 v Holešově. V Litovli byl okresním správcem 

silnic, zejména však obětavý veřejný pracovník a nadšený divadelní ochotník. Patřil také k 

zakladatelům církve československé v Litovli, ale především se věnoval sokolské práci. Stal 

se správcem nově postavené sokolovny, starostou litovelské sokolské jednoty a 

místostarostou Severomoravské župy. 8. října 1941 byl zatčen s větší skupinou občanů v 

rámci tzv. „sokolské akce", vězněn v Olomouci a pak odvlečen do Osvětimi, kde umučen 

20. března 1942. 

 

VANĚK KAREL  

Narodil se 4.6.1885, vystudoval 4 třídy gymnázia ve Šternberku a po smrti otce se 

zde vyučil drogistou. Z toho pak pramenily pestré zájmy jako fotografování, provozování 

kina či prodej prvních gramofonů. Měl také v Litovli první motocykl značky Puch na 

petrolej, s proutěným přívěsným vozíkem. Kulturní pracovník; divadelní ochotník a 

organizátor divadla, člen Litovelského pěveckého kvarteta od roku 1909. V roce  1912 

spolu s malířem Karlem Eckartem zahájil v budově Střelnice provoz kina, vlastně „Stálého 

elektrického divadla" a v roce 1922 předali oba podnikatelé kino i koncesi Čs. obci 

legionářské. V květnu 1929, kdy se ustavil Kruh přátel dramatického umění, byl 

místopředsedou. V roce 1923 otevřel první litovelskou mlékárnu v ul. 1. máje a zavedl 

výrobu tvarůžků, v roce 1951 byla zrušena. Zemřel 14. 8. 1949.  

 

DANĚK RUDOLF 

Rudolf Daněk se narodil 7. listopadu 1885 v Napajedlech, bednář litovelského 

pivovaru. Od roku 1919 byl za soc. demokracii trvale členem obecní rady, ale působil i v 

jiných organizacích, jako knihovní rada aj. Po volbách roku 1938 se stal náměstkem 

starosty. Již 1. září 1939 byl zatčen jako rukojmí, vězněn ve Štěpánově, Brně a posléze v 

Dachau do 16. října 1940. Zemřel v Litovli 5. května 1945, nedočkav se již našeho 

osvobození. 

 

FALTÝNEK JOSEF 

Narodil se 11. 11. 1885 v Ladíně, po studiu na gymnáziu v Olomouci vykonal 

učitelské zkoušky v Kroměříži. Působil na obecné škole v Chudobíně, Nasobůrkách, 

Cholině, Ponikví, pak na měšťance v Konici, od roku 1922 na dívčí měšťance v Litovli. Roku 

1936 se zde stal ředitelem a na počátku roku 1941 odešel na odpočinek, roku 1946 se ale 

do své funkce vrátil. Věnoval se kulturním aktivitám, po roce 1935 byl varhaníkem a 

sbormistrem sboru církve československé. 

 

PhDr. JAROSLAV BÍLEK 

Profesor na gymnáziu v Litovli v letech 1913-1931 se narodil 27. 12. 1885 v Bobrové, 

okr. Žďár nad Sázavou. Učil matematiku, fyziku a filozofii, je autorem mnoha odborných 

článků, publikací, recenzí a přednášek z filozofie, psychologie, pedagogiky aj. Měl ale i 

mnoho dalších zájmů, byl režisérem divadelních představení, dirigentem orchestru i 
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sbormistrem, organizátorem kulturních aktivit školy, po řadu let členem Muzejní rady. 

Zemřel v Praze 4. 3. 1964. 

 

 

120 let 

ALOIS HOLOUBEK 

1. 1. 1895 se narodil Alois Holoubek, vůdčí osobnost hudebního života ve městě ve 

20. století. V letech 1919 až 1959 byl ředitelem hudební školy v Litovli. Řídil sbor a orchestr 

Měšťanské besedy, byl ředitelem kůru kostela sv. Marka, učil hudební výchovu na 

gymnáziu. Vychoval dlouhou řadu hudebníků, zemřel v Litovli 17. 2. 1967, roku 1992 mu 

byla na budově hudební školy odhalena pamětní deska. 

 

OSVALD STRYK 

9. 12. 1895 se narodil v Malíkově, okres Svitavy, hudební skladatel, varhaník a 

pedagog Osvald Stryk. Vystudoval v Brně 1910-1911 Janáčkovu varhanní školu a ve Vídni 

Ústav pro církevní hudbu. Působil jako ředitel kůru v Senici 1919-1921, pak v Cholině, roku 

1923 přišel do Litovle. Byl zde varhaníkem v Husově sboru, kde i bydlel a měl soukromou 

hudební školu. Hrával na klavír při němých filmech, založil smíšený pěvecký sbor, skládal 

chrámové skladby. Po roce 1935 působil v Praze, kde mu jeho švagr Valentin Šindler 

(stréček Křópal) sehnal místo varhaníka v čsl. vinohradském kostele. Zemřel v Praze 15. 8. 

1948. Jeho manželka pak s dcerou roku 1968 emigrovala do New Yorku, kde se dožila přes 

90 let. 

 

CYRIL NEMEŠKAL  

Cyril Nemeškal se narodil 24. 12. 1895 v Radkovicích, okr. Třebíč, roku 1913 

maturoval na RG v Telči, pak absolvoval učitelský kurz v Brně a učil na Třebíčsku. Za první 

světové války se stal členem České družiny, za udatnost byl několikrát vyznamenán. 

Napsal Kroniku 8. roty Švecovy, která vycházela v r. 1935 jako příloha Litovelského kraje 

pod názvem Osmá rota. Do vlasti se vrátil roku 1920, v letech 1933-1940 byl okresním 

školním inspektorem v Litovli. Od r. 1937 byl i ředitelem měšťanské školy.  Za války byl 

gestapem zatčen a vězněn v letech 1940-1945. Napsal dějiny školství v Litovli a vynikal jako 

osvětový pracovník. Zemřel 6. 2. 1968 v Brně. 

 

LINHART JAN 

Jan Linhart se narodil 22. dubna 1895 v Leštině, maturoval v Zábřeze, 1914 nabyl 

učitelské dospělosti v Příboře, 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. září 1944 odsouzen a 21. 

prosince popraven. V Šumperku a v Rudě na Moravě pojmenována po něm ulice.  
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JURÁSEK FRANTIŠEK 

František Jurásek se narodil 15. ledna 1895 v Lošticích, v Litovli byl strážníkem, od roku 

1934 jmenován na systemizované místo policejního nadstrážníka. Spolu s městskou 

delegací se účastnil i pohřbu prezidenta Masaryka. 1. října 1941 byl zatčen pro protistátní 

činnost, vězněn v Olomouci, v Kounicových kolejích v Brně a pak v Osvětimi, kde byl 

umučen 13. června 1942. 

 

SPURNÍKOVÁ RŮŽENA 

Narodila se ve Zdounkách 30. 8. 1895. Její otec, klempířský mistr Alois Melichárek, byl 

zakladatelem a starostou tamějšího Sokola, ovlivnil silně její vztah k Sokolu a ke kultuře. 

Absolvovala pěvecké školení v Brně a účinkovala zde v opeře. Po provdání za Vladimíra 

Spurníka odchází do Jemnice a pak do Litovle, kde mohla projevit všechny své 

schopnosti. Manžel Vladimír byl v Litovli berním tajemníkem, Růžena Spurníková se aktivně 

podílela na práci Sokola, jeho pěveckého sboru a divadelního odboru jako herečka a 

sólistka operet. Byla také sólistkou kostelního sboru církve Československé. Byla obdařena 

lehčím světlým sopránem s  koloraturními dispozicemi. Založila i dětský divadelní soubor, 

který aktivně pracoval až do roku 1939. Zemřela 16. ledna 1945.  

 

110 let 

ALOIS KUČERA 

21. 1. 1905 se v Litovli narodil malíř Alois Kučera. Po studiu na gymnáziu vzdělání 

dovršil na pražské technice a UMPRUM, působil pak jako pedagog v Opavě, v roce 1938 

se odstěhoval do Olomouce, kde učil na reálce. Vystavoval poprvé již během studia v 

Litovli, pak spolu s olomouckými výtvarníky. Po impresionistických začátcích jej zaujaly 

moderní výtvarné směry, vycházející z kubismu a expresionismu. Optimismus poválečných 

let jej přivedl na dráhu realismu. Kádrové čistky po únoru 1948 přivedly na PU Olomouc 

nové učitele, mezi nimi i malíře Aloise Kučeru. Ten zde pak jako docent a vedoucí katedry 

výtvarné výchovy FF UP setrval až do své smrti 28. 3. 1962. 

 

100 let 

JAN OPLETAL 

1. ledna 1915 se narodil ve Lhotě nad Moravou Jan Opletal, první studentská oběť 

nacismu, roku 1934 maturoval na litovelském gymnáziu. 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. In memoriam mu byl propůjčen titul MUDr., jeho 

jménem bylo nazváno litovelské gymnázium. 

 

KLEIBL ALOIS 

Narodil se roku 1915 v Litovli jako třetí ze šesti dětí. Vyučil se fotografem u F. Kučery, 

pracoval ve Vopatově ateliéru, později u pana Štreita v Prostějově. Po válce si otevřel 

vlastní ateliér v Litovli, nejprve v domku u rodičů, potom ve Vítězné ulici 402. Po znárodnění 

se rozhodl studovat filmovou akademii v Praze, studia ale pro nemoc nedokončil a stal se 

asistentem fotografa a filmaře profesora Josefa Plicky. V padesátých letech se 

zúčastnil expedice archeologického ústavu ČSAV do Mongolska. Z výsledných fotografií 

byla v Litovli roku 1960 výstava, kterou navštívilo na tisíc osob. Je autorem fotografických 

ilustrací k několika knihám (České tvrze 1961, Čechy na úsvitě dějin 1963). V Akademii věd 

pak pracoval jako fotograf až do důchodu. Pak se stáhl do ústraní a přerušil veškeré 

kontakty. Žil v krásném koutu Prahy – na Kampě, o jeho úmrtí nemá informace ani rodina 

(vzpomínky bratra Vlastimila Kleibla). 
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KUČA JAROSLAV 

 Narodil se 20. 5. 1915 v Porubě, do Litovle přišel 1941, pracoval v obchodě s uhlím do 

likvidace firem po roce 1948. Nastoupil do Papcelu, v padesátých letech v invalidním 

důchodu, živil se chovem akvarijních rybek, v roce 1954 uspořádal velkou výstavu s 

atraktivním katalogem, kterou navštívilo několik tisíc lidí. V letech 1946-60 organizátor 

motoristických aktivit ve Svazarmu, od roku 1955 hlavní organizátor loutkové scény Radost, 

používali zpočátku maňáskové loutky, pak vajangy. Roku 1961 nastoupil jako metodik 

v Závodním klubu ROH Tesla, 1970-71 ředitel. Po roce 1972 vedoucí rekreačních chat 

v Sobotíně a Bělé pod Pradědem. Zemřel 15. 9. 1991. 

 

VINCENC CRHA 

Stavitel Vincenc Crha (či Cerha) byl autorem  mnoha významných  litovelských 

budov  v 19. století  (chudobinec  ve  Vítězné, škola  v  ul. Komenského a mj.). Narodil se 

18. 7. 1822 v Nasobůrkách, roku  1870  koupil rozsáhlý dům s pekařstvím v Palackého ulici 

(nyní č. 886) a rozhodujícím způsobem jej přestavěl pro svoji rodinu. Roku 1907 dům od 

Crhy koupil pekař Jan Staněk. Nyní jsou tam obchodní aktivity Truxovy firmy. Crha zemřel v 

Litovli 26. 2. 1915. 

 

95 let 

RUDOLF BAILLOU 

Rudolf baron von Baillou přišel do Litovle 22. 9. 1909, kdy nahradil ve funkci 

okresního hejtmana Rudolfa Kuntschera. Pocházel z francouzské krve, ale přerodil se již na 

Rakušana. Jeho manželkou byla Češka, bývalá herečka, měla na něj velký vliv. Baillou se k 

Čechům choval dobře, pokud se ovšem oni chovali jako rakouští patrioti. Nebylo to vždy 

nezištné, mnoho rolníků jeho zásahem nemuselo narukovat a zůstalo doma při 

hospodářství, za odměnu pak zásobovali jeho kuchyň, ale jinak peněžní úplatky jako 

kavalír nebral. Po převratu v roce 1918 byl ale donucen z Litovle utéct, snad byl i přímo 

inzultován. Chtěl se zastřelit, ale pak byl přeložen do Prahy, kde zemřel náhle 27. února 

1920 vykrvácením ze žaludečního vředu.  

 

90 let 

MUDR. TUŽIL LADISLAV 

Dr. Lad. Tužil přišel do Litovle v roce 1897 z rodného Karlína a zapojil se zde do 

veřejného života. Po dvě období byl členem obecního výboru (1903 - 1910).  V roce 1898 

zakoupil od Raaba bývalé Knappovy lázně na Čihadle, moderně je zařídil a udržoval po 

celých dvacet let. Ke konci světové války je byl nucen zavřít pro nedostatek uhlí. Později 

se věnoval úplně své lékařské praxi. Ordinaci měl po roce 1902 v 1. patře domu p. 

Schönhöffera (Havlíčkova 705), roku 1919 potom na Čihadle v bývalých lázních. 

Počátkem května 1925 se pro chorobu své praxe vzdal  a  zemřel 30. 12. 1925 ve věku 59 

let. Ordinaci v jeho domě na Čihadle č. 855 převzal nově jmenovaný městský lékař Dr. Fr. 

Šamšula, který byl předtím lékařem v Králově Poli. 

 

JUDR. FRANTIŠEK JÜNGLING 

24. 8. 1925 náhle zemřel advokát dr. Jüngling, organizátor a činovník mnoha spolků. 

Narodil se 20.2.1869 v Netolicích v Čechách, advokátní praxi v Litovli převzal roku 1899 po 

dr. Panovském. Byl všestranně veřejně činný, v letech 1910-23 radním, byl duší řady spolků, 

zejména ochotnického divadla. Byl hercem mnoha charakterních rolí, režisérem, 

Advokátní praxi po něm převzal dr. Kousalík, v tradici ochotnického herce a režiséra 

pokračoval jeho syn. 
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ALBÍN SMETANA 

Albín Smetana se narodil roku 1864. Do Litovle přišel v září 1900 a s Františkem 

Obzinou přejal od M. Jahody knihtiskárnu na náměstí č. 188, 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, zvláště v Sokole. Zemřel 21. 11. 1925 ve věku 61 let a tiskárnu po jeho 

smrti vedla manželka a syn Oldřich. 

 

Smetanův společník František Obzina je známou osobností. Narodil se 13. 3.1871 v 

Bystrovanech u Olomouce, sazečem a tiskařem se vyučil v Arcibiskupské tiskárně v 

Olomouci. Pracoval se Smetanou, a když pak z Litovle odešel, koupil 3. 1. 1904 tiskárnu ve 

Vyškově.  Ta proslula tiskem uměleckých tisků a nejkrásnějších knih předních českých 

nakladatelství. 

 

RYŠKA LUBOMÍR JUDr.  

Narodil se 4.8.1925 v Opatovicích, r.1948 dokončil právnickou fakultu MU Brno, 

nedostal však diplom a  vystřídal několik zaměstnání.  Po vojenské službě jako účetní u STS 

Haňovice, dělník v Uničovských strojírnách, od roku 1954 úředník v OSP Litovel. Roku 1953 

se zapojil do ilegální skupiny „Bílá legie 055" spolu s Josefem Kolmášem. Zatčen v srpnu 

1954 a odsouzen na 10 let a propadnutí poloviny majetku. U soudu mu byl sice předán 

zadržený diplom, ale byl uvězněn v Jáchymově, až amnestií roku 1960 propuštěn na 

podmínku. Protože se v Litovli pro něj práce „nenašla", odešel na brigádu do Ostravy, 

nejprve do NHKG a pak na důl Dukla. V roce 1967 mu byl po uplynutí zkušební lhůty trest 

zahlazen a mohl se vrátit ke své profesi. Pracoval potom v právním a osobním oddělení, 

později jako vedoucí právník dolu. 27. 1. 1981 byl cestou do práce z neznámých důvodů 

zastřelen pomocníkem VB a nositelem vysokých stranických vyznamenání Josefem 

Mončkem. Ten pak postřelil i sebe a zemřel ještě před soudním procesem. 

 

FRANTIŠEK SVOZIL 

Syn poslance a zakladatele pivovaru František se narodil 16. června 1874 v Seničce. 

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 za 25 let ve 

funkci ředitele získal velké zásluhy. Bydlel ve velké vile, kterou si postavil naproti pivovaru. 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, také 

strana národně demokratická jej pověřovala četnými funkcemi. Zemřel nečekaně 6. 12. 

1925 ve věku 51 let raněn srdeční mrtvicí.  

 

CHOLINSKÁ JARMILA 

Spisovatelka a známá ekologická aktivistka se letos dožívá 90 let. Narodila se 18. 

června 1925 v Litovli, po maturitě na gymnáziu pracovala na litovelské poště. R. 1945 se 

vdala a odstěhovala do Prahy, má dva syny. V 50. letech se rodina přestěhovala do 

Teplic. J. Cholinská vystudovala češtinu a francouzštinu na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy a učila na základní škole v Teplicích. Příležitostně působila jako tlumočnice 

němčiny a francouzštiny. V 70. letech pracovala jako ředitelka Ústředního domu pionýrů v 

Praze. V 80. letech učila 5 let češtinu zahraniční studenty na univerzitě v Grenoblu 

(Francie). Po převratu se vrátila do rodné  Litovle, pořádala ekologické přednášky ve 

školách a začala vlastním nákladem vydávat sbírky básní: „Miláček prevít“ (2006), 

„Kořeny“ (2006), „Striptýz“ (2007, 2010), „Třesky plesky a jiné drzosti“ (2007), „Štěky a 

aforismy jedovaté babizny“ (2007), „Cikánské etudy“ (2008), „Zaručeně pravdivá historie 

neopětované lásky“ (2008), „Procházky rosou“ (2009), „Tísňové volání“ (2009), „Čínské 
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etudy – ženské pohledy“ (2010), „Mužské etudy – žádné ohledy“ (2010), „Trny v patě“ 

(2011), „Hovory k sobě“ (2011), „Odpadkový koš“ (2012), „Pandemie šlendriánství“ (2013), 

„Bez obalu“ (2014). 

 

80 let 

MARKÝZA RŮŽIČKOVÁ-STROZZI 

15. září 1935 odhalilo město pamětní desku na rodném domku své slavné rodačky, 

Marie markýzy Růžičkové-Strozzi.  Narodila se 3. 8. 1850 v Palackého ulici (naproti hostince 

U Zeleného stromu). Její otec zde měl krupařský krám, ale příliš se mu nedařilo a tak využil 

svého muzikantského nadání a odstěhoval se s rodinou do Záhřebu, kde dostal místo v 

orchestru zemského divadla. Dcera Marie se dala na divadelní dráhu a dosáhla 

světového věhlasu. Roku 1928 jí prezident Masaryk udělil řád Bílého lva za šíření slávy české 

vlasti.  Pamětní deska byla zasazena při příležitosti 85. narozenin velké herečky, současně 

byla jmenována čestnou občankou města Litovle. Markýza zemřela 28. 9. 1937, pamětní 

desku odstranili Němci za protektorátu. 24. 5. 1945 byla pamětní deska odevzdána na 

MěNV, kde se ztratila. 

 

BUDÍK MILOSLAV RNDr.  

Narodil se 21. 5. 1935 v Hranicích, studoval na gymnáziu v Litovli, od roku 1950 

bydlel na Sv. Kopečku u Olomouce. V roce 1963 maturoval na SG v Olomouci a 

pokračoval v dálkovém studiu. Roku 1971 absolvoval Přírodovědnou fakultu UP, obor 

biologie, zeměpis, roku 1979 získal doktorát. V letech 1955- 1974 působil jako člen orchestru 

Divadla OS v Olomouci a učitel hudby (též na hudební škole v Litovli). Psal básně, které též 

osobně přednášel, zabýval se studií o Jaroslavu Durychovi, v rukopisu je několik vzpomínek 

na Litovel. V roce 1993 vydal vlastním nákladem sbírku básní „Pasáže arpegia", roku 1994 

báseň „V paprscích stříbra". V roce 1996 se účastnil soutěže Literární Klatovy. 

Spoluzakladatel a člen výboru olomoucké Společnosti přátel Afriky. Zemřel 23. 4. 1998. 

 

75 let 

JOHANN KUX 

Autor prvních odborně zpracovaných dějin města Litovle. MUDr. Johann Kux, se 

narodil v Medlově u Uničova 20. 1. 1861 ve starousedlé selské rodině. Studoval na 

německém gymnáziu v Uničově, od kvarty v Olomouci. O prázdninách poznával archiv 

na úsovském zámku. Roku 1881 začal studovat medicínu na univerzitě ve Vídni a roku 1884 

založil zde Spolek severomoravských studentů. Roku 1887 promoval jako doktor 

všeobecného lékařství. Do roku 1888 pracoval ve vídeňských nemocnicích a 1. 5. 1888 

přijal místo městského lékaře v Litovli, kde působil 14 let až do roku 1902. V Litovli se 

prosazoval jako německý nacionalista, s vítězstvím české strany se nesmířil a odstěhoval se 

proto do Olomouce. Od září 1902 zde pracoval jako městský lékař a zároveň archivář 

města, zemřel 12. 8. 1940 po dlouhé nemoci ve věku 80 let.  

 

ŠTĚPÁNKA NEUHÖFROVÁ-BOROVCOVÁ 

Štěpánka Neuhöfrová, provdaná Borovcová učila na klavír v patře Langova domu 

(ale vchod z Masarykovy ulice). Když na počátku světové války roku 1914 musel ředitel 

hudební školy Šenkýř narukovat, ujala se na výzvu tehdejšího zakladatele školy, úředníka 

cukrovaru Ferdinanda Tichého, klavírního vyučování, za vyučovací hodinu měla plat 

jednu korunu. Ve škole zůstala i po vzniku ČSR, kdy se novým ředitelem stal Alois Holoubek. 

Finanční problémy školy tehdy pomohla vyřešit Štěpánka Neuhőfrová, která 

prostřednictvím svého bratra, rady na ministerstvu školství, získala státní subvenci. Spolu s 

ředitelem Holoubkem vyučovala na klavír až do roku 1935, kdy odešla do penze. Byla duší 

i tělem hudebnicí, ovládala i koncertně klavír a během své dlouholeté činnosti vychovala 
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v Litovli řadu dobrých klavíristů. Po nepříliš radostném životě zemřela v olomoucké  

nemocnici ve věku 59 let 2. 2. 1940.  

 

70 let 

MARIE LACHMANOVÁ 

Marie Lachmanová, absolventka pražské konzervatoře a žákyně profesora Ševčíka, 

byla výraznou představitelkou litovelského hudebního života. Hrála na housle při různých 

příležitostech a kulturních akcích v Litovli. Po tragické smrti svého manžela, profesora na 

gymnáziu, otevřela v září 1913 soukromou hudební školu v Havlíčkově ulici 692, pak se roku 

1924 přestěhovala do Vlašímovy ul. 773, od roku 1933 byla její hudební škola v protějším 

domě č. 770 na náměstí. Marie Lachmanová učila hru na housle a klavír, vychovala 

dlouhou řadu žáků.  Zemřela 19. 6. 1945 ve věku 66 let. 

 

VOPAT FRANTIŠEK st. 

František Vopat se narodil 1. 4. 1877 v Černíkovicích u Kožlan na Rakovnicku, vyučil 

se fotografem v Praze na Smíchově, roku 1904 přišel do Litovle a 1. 4. 1904 koupil ateliér A. 

Wüsta na náměstí č. 785/187. Tady byl již v srpnu 1892 fotografický ateliér Antonína 

Šebesty, pak od roku 1894 V. Mohelského, roku 1896 Bohumila Rumla a od 5. 4. 1901 A. 

Wüsta. Ateliér byl v patře přístavby ve dvoře (vchod z Boskovicovy ulice). Krátce potom 

24. 11. 1904 se Vopat oženil s Marií Stanislavovou, měli tři děti, syna Františka a dcery Libuši 

(Dobiášová, zemřela 26. 10. 2006 ve věku 84 let) a Květuši. Bydleli naproti ateliéru v domě 

Ferd. Sanetrnika (Boskovicova 780), ale kolem roku 1910 již koupili vlastní domek (Vítězná 

107). Roku 1914 musel Vopat narukovat, dostal se do zajetí a zbytek války prožil jako 

legionář v Rusku. Do Litovle se vrátil až roku 1919, zúčastnil se spolkového života legionářů 

a sokolů.  

V meziválečné době vznikly v jeho ateliéru fotografie všech litovelských osobností, 

dokumentace významných událostí a proměn městské architektury. Jen část se později 

dostala do sbírek Vlastivědného ústavu v Olomouci. U Vopatovy firmy začínala řada 

fotografů, jako Kučera, Sova, Kleibl, ale i dlouholetí zaměstnanci, bratři Ambrožovi, kteří 

vedli v poválečné době ateliér družstva Fotografia v Langově domě. František Vopat 

zemřel 7. 2. 1945, živnost pak až do znárodnění v roce 1949 vedla vdova s bratry 

Ambrožovými. 

 

COUFAL JAN 

Jan Coufal, arcibiskupský rada, se narodil 21. 1. 1877 v Moravské Loděnici, vysvěcen 

byl 5. 7. 1901. V letech 1904-1918 byl kaplanem v Krnově, pak farářem v Krasově u Krnova. 

Odtud byl roku 1928 povolán do Litovle po smrti faráře Františka Zatloukala. Má velké 

zásluhy o restauraci vnější i vnitřní úpravy farního chrámu v Litovli. V roce 1935 byl 

jmenován arcibiskupským radou a roku 1939 čestným kanovníkem kroměřížským. Zemřel 5. 

května 1945 ve věku 68 let, pohřben byl ve svém rodišti.   

 

HLAVÁČEK PETR 

Továrník Petr Hlaváček se narodil 10. 3. 1890, byl z 9 dětí (bratr hospodský Hlaváček, 

sestra paní Zavadilová). Kolem roku 1916 koupil v Nasobůrkách Rolnickou mlékárnu, která 

byla postavena roku 1899. Petr Hlaváček zde začal sušit zeleninu, pražit sladovou kávu, 

vyrábět cikorku a různé marmelády. 1. 5. 1917 oznámil sňatek s Máničkou Navrátilovou a v 

polovině roku přestavěl mlékárnu na továrnu na poživatiny značky Alibona. Prostředky 

získal z armádních dodávek, k nimž mu prý pomohl sociálně demokratický poslanec 

Charvát. Firma byla i po válce úspěšná, když začala exportovat sušenou zeleninu do 

Anglie a Švýcarska. 8. 5. 1945 Hlaváček nešťastně zahynul, když byl zachycen ruským 

vojenským autem cestou na kole z Alibony domů.  
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ŠROT FRANTIŠEK 

Cukrář a kupec Eduard Šrot (narozen r. 1846 v Postřelmově u Zábřeha) byl roku 1899 

majitelem domů č. 73, 77 a 78 na Olomouckém předměstí (v roce 1980 zbouraná fronta 

domů za mlýnem) a členem 1. českého obecního zastupitelstva. Roku 1899 byl i majitelem 

hostince U Zeleného stromu. Po roce 1918 vedl už koloniální obchod v domě č. 78 za 

mlýnem. Již dříve však František Šrot koupil obchod v ulici 1. máje 707 a od 15. 1. 1903 

inzeroval jeho otevření. Bylo zde známé železářství, ale podle kroniky se v patře hrávalo i 

české ochotnické divadlo.  

 

František Šrot byl mnoho let členem městské rady, 26 let předsedou Obchodního 

grémia (do roku 1940) a aktivním účastníkem společenského dění ve městě. Zemřel 23. 

března 1945 ve věku 67 let, obchod po něm převzal Antonín Geprt. 

 

VYMĚTAL LUBOMÍR RSDr.  

Narodil se v Litovli 29. 5. 1945, pracoval v Papcelu, Tesle a konečně jako vedoucí 

litovelské cihelny. V osmdesátých letech nastoupil politickou dráhu, roku 1979 zvolen 

poslancem, od 1. 1. 1980 uvolněným místopředsedou MNV. Stranou vyslán na Vysokou 

školu politickou v Praze, kterou absolvoval roku 1988 s titulem RSDr. 25. 10. 1988 zvolen 

předsedou MNV v Litovli za odstupujícího Zdeňka Janků. Věnoval se zejména výstavbě 

města. Předsedou MNV zůstal do voleb roku 1990, ale i v dalších volebních obdobích až 

do smrti zůstal členem zastupitelstva. Z KSČ sice formálně vystoupil, ale stále za tuto stranu 

kandidoval. Po roce 1990 založil stavební firmu Lavis společně s Ing.Karlem Hrózem, pak se 

osamostatnil a od 1. 1. 1998 vznikla Stavební firma Vymětal s.r.o., která koupila dům v ulici 

Mlýnská vedle elektrárny, v Litovli se podílela na stavbě a opravách mnoha objektů. 

V lednu 2005 se přestěhovala z ulice Mlýnská do nově zrekonstruovaného objektu Pavlínka 

4 (bývalý mlýn Pošmýl), firmu postupně převzal dosavadní ředitel Ing. Jiří Sedláček. 

Lubomír Vymětal náhle zemřel 30.7 2010. 

 

60 let 

DR. JOSEF FÜRST 

Josef Fürst se narodil 17. 6. 1878 v Praze, své studentské mládí strávil v Opavě, kde 

roku 1883 maturoval na gymnáziu, pak studoval přírodovědu v Olomouci, filozofii na UK 

Praha. Do Litovle přišel 15. 9. 1901 jako první profesor tehdejší matiční reálky. Učil biologii, 

matematiku a fyziku. Působil zde pak nepřetržitě jako profesor, od 1. 4. 1917 jako správce 

ústavu a od 1. 12. 1918 jako ředitel. Hned v prvních letech se poznalo, že řady kulturních 

pracovníků v našem kraji rozmnožila síla velmi zdatná, neboť doktor Fürst jako výborný 

učitel a vychovatel byl milován žactvem i svými kolegy, jako vzorný ředitel vedl ústav 

zdárně k rozkvětu, jako vzácný a ušlechtilý společník byl oblíben u všech spoluobčanů a 

jako pracovník vědecký a spisovatel se dopracoval významu, který záhy přesáhl hranice 

našeho kraje.  Publikoval v Lidových novinách, v časopise Příroda a škola 1903-1915, je 

autorem populárně naučných publikací. Byl členem mnoha kulturních spolků a korporací, 

z nichž mnohé vedl jako předseda. Uplatnil se v ochotnickém divadle, ale zejména byla 

záslužná jeho činnost v mladečských jeskyních a v Krajinské muzejní společnosti. Byl muž 

nadmíru vzácný, jenž nikoho nezarmoutil a nikomu vědomě neublížil. K našemu městu 

přilnul tak vroucně, že se mu litovelský kraj stal druhým domovem. Roku 1937 odešel do 

výslužby a usadil se v Olomouci, začátkem 50. let žil ve Velké Bystřici, zemřel 16. 5. 1955 v 

Olomouci. 

 

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 první světové válce a po vážném 
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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 resignaci Františka Dokoupila psal městskou kroniku v Litovli od pololetí 1946 

do konce roku 1954. Zemřel 23. srpna 1955. 

 

POTUŽÁK ZDENĚK Ing.   

Šedesátky se letos dožívá třetí porevoluční litovelský starosta. Narodil se 15. 10. 1955 

v Sušici, ale do školy i gymnázia už chodil v Litovli, v Praze vystudoval vysokou školu 

ekonomickou. Pak pracoval v Olomouci ve Státní bance československé, po roce 1990 

zakládal v Litovli pobočku Komerční banky. V roce 2003 nastoupil po výběrovém řízení 

jako vedoucí Vodohospodářské společnosti Čerlinka. Manželka Věra je ředitelkou školy v 

Července. Již v letech 1986-90 byl poslancem MěNV, v letech 1990-94 radním, 1998-2002 

členem zastupitelstva, od roku 2002 radním a roku 2010 byl zvolen třetím starostou města 

Litovel. 

 

 

50 let 

DOLINSKÝ PETR Ing. 

Letos dožívá kulaté padesátky fotograf Petr Dolinský. Narodil se roku 1965 

v Záhorovicích u Uherského Brodu, je absolventem zahradnické fakulty Mendelovy 

univerzity v Lednici. Po roce 1990 otevřel Ing. Dolinský v Litovli na náměstí č. 755 květinářství 

Pinie, to se roku 2003 odstěhovalo do vlastního domu. Nové květinářství postavil v proluce 

na rohu Husovy a Jungmannovy ulice. Jeho manželka je dědičkou bývalého hostince 

Bouda v Bezručově ulici 923, kde rodina bydlí. Ing. Dolinský se věnuje fotografování, měl 

několik výstav v Litovli i jinde Od roku 2004 působí jako vedoucí litovelského fotoklubu. 

 

40 let 

DR. ING. KAREL OBŠIL 

7. května 1975 zemřel přední popularizátor historie města, dr. ing. Karel Obšil. Narodil 

se 8. 3. 1914 v Litovli, vystudoval reálné gymnázium, pak absolvoval vysokou školu 

zemědělskou v Brně, v letech 1937-39 byl asistentem Ústavu všeobecné a systematické 

botaniky, kde připravil disertační práci a roku 1938 byl promován doktorem technických 

věd. V roce 1945-48 zavedl v Litovli výrobu éterických olejů, po roce 1948 pracoval v 

Aliboně. Celý život se věnoval vlastivědě a dějinám Litovle, přeložil řadu archivních 

materiálů. Protože tehdy nebylo možno publikovat, mnoho jeho prací zůstalo v 

rukopisech. 

 

DOUBRAVA FRANTIŠEK  

Akademický malíř František Doubrava se narodil 22. března 1901 v Litovli v Palackého 

ulici 886 jako syn  krejčího. V Litovli vystudoval střední školu, pak studoval rok malířství u Fr. 

Engelmüllera a 4 léta u prof. Obrovského na AVU v Praze. V Litovli se uplatnil nejen jako 

autor divadelních inscenací, ale i jako oblíbený herec komických rolí („Francínek"). Po 

studiu byl od roku 1931 profesorem na vysoké škole technické v Brně. Věnoval se 

ilustrování dětských knih pro nakladatelství Promberger v Olomouci i pro jiné vydavatele. V 

Litovli měl ateliér a vracel se tam každé prázdniny. Zde také vytvořil několik sgrafit, největší 

na Husově sboru, na Kolářově vile a na Vaňkově domě v ulici 1.máje. Roku 1962 obdržel 

krajskou cenu Ant. Procházky. Zemřel 2. 12. 1975 v Brně. 
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35 let 

DAVID FRANTIŠEK 

Narodil se 9. května 1906, po studiu na přírodovědecké fakultě univerzity v Brně nastoupil 

ve školním roce 1930/31 jako profesor na reálném gymnáziu v Litovli, učil tělocvik, fyziku, 

zeměpis a němčinu. Mimo školu se věnoval především tělovýchově. Již roku 1939 byl 

zvolen náčelníkem sokolské jednoty, po osvobození se jako župní náčelník snažil o 

sjednocení celé tělovýchovy pod hlavičkou Sokola. Od vzniku TJ Tatran byl stále v jeho 

vedení, stejně jako ve vedení OV ČSTV. Mimo to se angažoval i v lidové správě, v ROH a v 

různých složkách Národní fronty, v roce 1977 psal městskou kroniku. Stal se 

nepostradatelným a zkušeným organizátorem Spartakiád, ale i prvomájových průvodů a 

slavností. Zemřel v Litovli 19. října 1980. 

 

MILAN KAŠPAROVSKÝ 

Roku 1980 se Litovel rozloučila i s další osobností veřejného života, Milanem Kašparovským. 

Narodil se 5. 5. 1925 v Sirůvkách u Brna, spolu se skupinou brněnských pracovníků přišel 

roku 1949 do nového závodu Křižík, pozdější Tesly. Od počátku se zapojil do řady veřejných 

aktivit ve sportu a kultuře. Zařadil se mezi protagonisty ochotnického divadla a roku 1952, 

po vzniku Závodního klubu Gramozávodů, se stal jeho předsedou. Současně se věnoval i 

organizátorské činnosti ve sportu, po řadu let byl členem výboru TJ Tatran. Náhlá a 

nenadálá smrt přímo v práci 8. 12. 1980 ukončila jeho mnohostrannou aktivitu. 

 

 

30 let 

ČEP VÁCLAV prof.  

Bratr spisovatele Jana Čepa se narodil 10. 10. 1908 v Myslechovicích.  Absolvoval RG v 

Litovli, maturoval roku 1927, poté studoval na FFUK Praha. Obor latina-francouzština 

absolvoval roku 1933. Poté v letech 1931-32 studoval v Římě jako stipendista romanistiku a 

archeologii. Krátce (1934-35) působil jako středoškolský profesor v Šumperku, 1937-45 v 

Nymburce, bydlel v Poděbradech, 1945-70 v Praze. Překládal z francouzštiny, španělštiny, 

italštiny. Zemřel 26. 09. 1985 v Praze, pohřben v Cholině. 

 

20 let 

URBÁŠEK OTTO 

Narodil se 13. 1. 1919 v rodině litovelského holiče a veřejného pracovníka Vincence 

Urbáška. Pod rodinným vlivem se odmalička věnoval divadlu, nejprve v souboru DTJ v 

hostinci U Zeleného stromu, ale pak zejména v souboru KPDU založeném v roce 1929.  

Bohatý kulturní a společenský život v Litovli přerušila druhá světová válka. Roku 1942 byl 

povolán na práci do německého Suhlu, kde zůstal až do osvobození americkou armádou. 

Po návratu do Litovle se opět vrátil k ochotnické činnosti. Hrál, režíroval, organizoval 

zájezdy profesionálních scén.  

Jako zaměstnanec ONV v Litovli musel v rámci akce „70.000 úředníků do výroby“ odejít 

do senické Karosy. Roku 1954 se vrátil ke kultuře a stal se ředitelem nově založeného 

Okresního domu osvěty. S touto organizací byl pak na mnoho let spojen, i když se v roce 

1960 Dům osvěty změnil na Spojený závodní klub ROH Tesla.  

Tuto práci zastavila až normalizace v roce 1970, kdy byl z veřejného života vyřazen. V 

březnu 1971 odsouzen k podmíněnému trestu a nemohl vykonávat své povolání, až do 

důchodu zůstal skladníkem v Tesle. Zemřel 19. 8. 1995.  

 

KOPŘIVA LADISLAV  

Narodil se roku 1921, absolvent litovelského gymnázia, technik Zemědělského 

nákupního závodu Olomouc a pak Severomoravského průmyslu masného. Znali jsme jej 

jako turistu a činovníka turistického oddílu TJ Tatran. Nejvýznamnějšího postavení však 
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dosáhl jako dlouholetý člen lidové strany a až do roku 1990 předseda litovelské 

organizace. Stal se místopředsedou celostátní ČSL, v letech 1971-1981 poslancem 

Sněmovny národů a 17. 12. 1981 jmenován ministrem bez portfeje. Současně byl v letech 

1976-1986 členem rady MěNV, roku 1975 obdržel pamětní medaili za zásluhy o rozvoj 

města. Zemřel 17. 9. 1995. 

 

KRATOCHVÍL VÁCLAV  

Pracovník Domovní správy, když se r.1980 přesunula do Šternberka, byl jmenován 

vedoucím odboru místního hospodářství, obchodu, služeb, vodního a lesního hospodářství 

v Litovli. K 1. 7. 1985 ustaven do funkce vedoucího odboru kultury, školství, sociálních věcí 

a zdravotnictví. Z funkce odešel roku 1989 a vystřídala jej Anna Vaňková. Hráč a činovník 

oddílu kopané, v devadesátých letech tajemník TJ Tatran, zemřel 14. 11. 1995 ve věku 53 

let. 

 

10 let 

ELIÁŠ Bohumil 

Po dlouhé nemoci zemřel 21. 5. 2005 v 67 letech sklářský výtvarník Bohumil Eliáš. Narodil 

se 2. 9. 1937 v Nasobůrkách, v letech 1954-1957 absolvoval střední průmyslovou školu 

sklářskou v Železném Brodě a pak do roku 1963 Vysokou školu umělecko-průmyslovou, 

ateliér monumentální malby a skla prof. Josefa Kaplického. Bohumil Eliáš patří mezi 

nejvýraznější české umělce - skláře 2. poloviny 20. století a svou mnohotvárnou tvorbou se 

zapsal i do světového kontextu ateliérového skla. Malířské cítění bylo základem jeho 

uměleckého výrazu a malba byla vždy paralelní tvůrčí linií vedle sklářské tvorby. Jeho 

malby byly ovlivněny podněty expresionismu, fauvismu i surrealismu a postupně nabývaly 

charakter zcela osobitého rukopisu. Vytvořil celou řadu děl, určených pro realizaci v 

architektuře. Z jeho ateliéru vyšla například okna pro kostel Panny Marie v Dobříši nebo 

vitraje starobrněnského gotického kostela, zasvěceného téže patronce. Pro realizaci oken 

do gotického kostela použil nezvyklý princip horizontálního vrstvení tvarů, vyřezávaných z 

plochého skla. Tento efektní způsob práce se sklem poté uplatnil v řadě rozměrných prací 

do architektury i jako jednu z poloh tvorby svých volných skleněných plastik. Zprvu byly 

založeny na hře tvarů, modelovaných lomy světla na hranách, od 90. let začal uplatňovat 

na jednotlivých vrstvách i malbu, která vytvořila fascinující iluzi vnitřního prostoru. Výchozím 

bodem skleněných objektů - obrazů se staly ohýbané a reliéfně tvarované desky 

plochého skla. Sklo umožnilo malbě obejmout prostor, vneslo do ní magickou světelnou 

hru lazur a trojrozměrné rozvinutí do imaginárních prostorů. Bohumil Eliáš přispěl do dějin 

naší sklářské tvorby tím, že se zasloužil o rehabilitaci malovaného skla. Jeho práce jsou 

expresivní, udivují výraznými kombinacemi barev.  

Eliášovy skleněné objekty zdobí kromě tuzemských architektur také interiéry v Mexiku, v 

Íránu a v řadě dalších zemí. Vystavoval po celém světě, je autorem skleněné fontány pro 

výstavu Expo v Montrealu 1967, podílel se i na podobě československé expozice na 

výstavě Expo ve Vancouveru. Jeho práce vlastní Národní galerie v Praze i přední světové 

sbírky. V Litovli vystavoval poprvé roku 1988 a potom roku 2001, pobyt umělce v Litovli byl 

zachycen na filmu. Bohumil Eliáš se v roce 1997 podílel na založení výtvarné skupiny s 

názvem Rubikon. 1. 9. 2007 byla na jeho rodném domě v Nasobůrkách odhalena pamětní 

deska.  

 

KULHÁNEK Vlastimil  

Zaměstnanec Tesly, amatérský fotograf, jeho snímky získaly na výstavách řadu ocenění, 

v letech 1972-1983 vedoucí fotokroužku. Druhým jeho zájmem bylo rybářství, věnoval se 

výchově mladé generace rybářů, byl trenérem sportovního družstva v rybolovné 

technice, v letech 1994-2002 předsedou litovelské organizace Českého rybářského svazu. 

Zemřel 26. 6. 2005 ve věku 62 let.  
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BEK Josef PhDr., DrSc. 

Josef Bek se narodil 5. 12. 1934 v Úsově. V Litovli vystudoval gymnázium a potom 

hudební vědu na FFUM v Brně. Zaměstnán byl nejprve (1957-58) v Krajském vlastivědném 

muzeu Olomouc, (1958-60) v Univerzitní knihovně Olomouc, (1960-62) na Vojenské 

akademii v Brně jako vedoucí katedry výchovy uměním a (1962-64) jako osvětový 

instruktor Ústředního domu armády. Trvale pak zakotvil (1964-93) v Ústavu hudební vědy 

ČAV Praha jako vědecký pracovník a zástupce ředitele. Současně působil (1972-90) 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 (1950-52) 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. 

 

Vybral Lubomír Šik 

 

07. SENIOŘI, SENIORKLUB  

Otázka seniorů se během roku 2015 stala docela diskutovanou. Vše se to začalo 

odvíjet od výsledků studie akademického pracoviště IDEA-CERGE-EI o tom, že Češi chodí 

do důchodu moc brzy v porovnání s vyspělými evropskými státy. Výzkumníci to nepřičítají 

jejich horšímu zdraví nebo vyšší fyzické náročnosti jejich povolání, ale hlavně faktu, že to 

náš systém umožňuje. I Evropská komise ČR už několikátý rok kritizuje za to, že máme 

důchodový věk nastavený příliš nízko a že se zvyšuje příliš pomalu. Zatímco ve většině 

evropských zemí se bude v roce 2020 chodit do důchodu v 65 letech, u nás v té době 

muži budou penzionovat v necelých 64 a některé ženy už v 60 letech (podle počtu dětí).  

 Zákon počítá s dalším pomalým zvyšováním a důchodový věk by se měl nakonec 

také zastavit na 65 letech. Studie měla mimo jiné zmapovat, jaký dopad by měl posun 

důchodového věku na stárnoucí populaci – jestli se neodrazí negativně na jejím zdraví a 

kvalitě života. I když máme zákonný věk odchodu do důchodu u mužů 63 a u žen se 

dvěma dětmi 60 let, Češi valně využívají předčasné důchody a reálně odcházejí 

v průměru v 59 a 56 letech. Motivace odložit čerpání důchodu na později je malá – Češi 

jako jedni z mála v Evropě si mohou k důchodu přivydělávat. 

 Posunutí hranice odchodu do důchodu je jedním z nejjednodušších opatření, jak 

zajistit finanční udržitelnost důchodového systému – o tom není pochyb. Automatické 

prodlužování věku pro odchod do důchodu asi skončí a místo něj budou hranici 

pravidelně nastavovat odborníci každé čtyři roky. Návrh Ministerstva práce a sociálních 

věcí (MSPV) je již předložen vládní důchodové komisi, která doporučí vládě zavést dvě 
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opatření: zpomalit růst věku odchodu do důchodu a společný důchod pro manžele. 

Pokud je přijme také vláda, měly by začít platit nejpozději v roce 2017.  

 Komise navrhuje pravidelné revidování i proto, aby každá generace měla nárok 

strávit v důchodu čtvrtinu svého života. Věk by se posouval s tím, jak by rostla naděje na 

dožití a nejméně 10 let před vstupem do důchodového věku by měly mít všechny 

generace garantovaný věk odchodu. 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 dalším nápadům patří 

zatraktivnění třetího pilíře, kdy by se doplňkové penzijní spoření mohlo zakládat už malým 

dětem a zvažuje se též odměna rodičům za výchovu dětí, kdy jsou ve hře slevy na 

důchodovém pojištění, nebo by s každým dítětem rostla výše důchodu.    

  Moc by se to hodilo, vždyť lidé v našem kraji pobírají nejnižší důchody v Česku. 

V celostátním srovnání jsou v regionu nejnižší nejen starobní, ale také invalidní a vdovské 

důchody, jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z konce měsíce 

července 2015. Kraj dlouhodobě vykazuje třetí nejnižší mzdy v zemi a čtvrtou nejvyšší 

nezaměstnanost, což se promítá ve výši důchodů. Zatímco v celém Česku na konci roku 

2014 průměrná měsíční výše důchodů podle ČSÚ činila 10 741 korun, v regionu to bylo 

10 503 korun. Průměrný měsíční důchod se zde loni zvýšil meziročně o 0,8 % a 

v mezikrajském srovnání se Olomoucký kraj již od roku 2008 umisťuje na posledním místě ve 

výši průměrných vyplácených důchodů celkem a od roku 2009 také u důchodů 

starobních. Doplácíme tak na tradičně výrazné zastoupení zemědělství a potravinářského 

průmyslu i na to, že region už dlouhá léta vykazuje jedny z nejnižších mezd v zemi. V kraji je 

na začátku roku 2015 evidováno 175 100 příjemců důchodů, což je bezmála 28 % 

z celkové populace regionu. Starobní důchod pobíralo v kraji 107 700 lidí a ženy tvořily 

60,5 % příjemců důchodů.      

Hodnocení činnosti Seniorklubu Litovel za rok 2015 je velmi dobré. Bylo uskutečněno 

48 samostatných akcí s účastí kolem 1 500 účastníků a členy jsou téměř tři stovky seniorů. 

Nejvíce bylo v tomto roce besed, a to 9 (s paní Cholinskou, o Íránu, Srí Lance, Jižní Koreji, 

Mexiku, USA, ale i o radniční věži, novinkách v dopravě či s KČT). Exkurzí bylo 5 (do Muzea 

harmonik, pivovaru, vápenky pana Vitoula, depozitáře muzea a podniku SEV), stejně jako 

zájezdů (do olomouckých fortů, Ivančic a Náměště nad Oslavou, Pevnosti poznání 

Olomouc, Teplic nad Bečvou a Hranic a Velkých Losin). Úspěšné bylo divadelní 

představení k Mezinárodnímu dni seniorů v litovelské sokolovně i zájezd do MDO na 

operetu „Polská krev“ v závěru roku. 

Z dalších akcí šlo o cyklovýlety a pěší výlety, kterých bylo 5, taneční odpoledne, 

prezentaci v Babím létě na Šantovce a v Českém rozhlase Olomouc, každoměsíční 

jednání Samosprávy Seniorklubu a úspěšně se rozvíjející schůzky seniorů v klubovně. Z těch 

zatím připravených lze usoudit, že zájem o komunikaci mezi seniory tu je, a když se to 

doplní i smysluplnou činností či informacemi, bude vystaráno.   

Je výborné, že konečně má klub i svůj prostor pro akce v bývalé jídelně DPS, který 

město dovybavilo jak novými židlemi, tak televizorem, počítačem a umožnilo používat 

telefon. Zvýšila se tak režie práce, ale věříme, že se to odrazí i ve vyšší dotaci na činnost ze 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 86 

strany města. Musí se nyní platit i to, co bylo dříve jako bonus, především nutné telefony. 

Dík zde patří především starostovi a místostarostovi města, Ing. Potužákovi a panu 

Kohoutovi, stejně jako vedoucí Oddělení bytového hospodářství paní Polívkové a 

vedoucímu Odboru sociálního a správního Mgr. Pavlu Procházkovi.  

Jako nejúspěšnější hodnotili účastníci exkurzi do vápenky pana Vitoula a do 

litovelského pivovaru s návštěvou Muzea pivovarnictví a komentářem pana Miroslava 

Koutka. Velmi dobrá je spolupráce s Mikroregionem Litovelsko a jeho manažerkou paní 

Evou Vaňkovou, Městským klubem, který poskytuje i své zázemí a připravuje zajímavé 

programy a oběma základními školami, pro které se chystá něco zajímavého pro příští rok; 

Městskou knihovnou, které senioři pomáhají zajistit početné účastníky jejich zajímavých 

akcí;  MSL i Muzeem Litovel.  

Málo se zatím daří zapojení většího počtu členů do přípravy akcí, většinou to 

táhnou členové samosprávy, kterým je nutno také poděkovat za obětavost a iniciativu. 

Jde o místopředsedu pana Lubomíra Faltuse, jednatelku paní Jaroslavu Köhlerovou, 

kronikářku paní Miladu Faltusovou, garanta cyklovýletů pana Miroslava Fendrycha, členku 

SPOZ paní Marii Kýrovou a paní Libuši Grohmanovou. Během roku se podíleli na činnosti 

samosprávy i paní Marie Kubínová, Oldřich Zajíček či Alenka Machačová.                                                                                                                                                               

Z hodnocení činnosti předsedy Seniorklubu Litovel PhDr. Josefa Hubáčka na setkání 

s vedením města 2. 12. 2015. 

 

08. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH   

LIOVELSKÉ  NADĚJE 

 Dne 22. června předal místostarosta Viktor Kohout deseti mladým lidem, 5 dívkám a 

5 chlapcům, ocenění Litovelská naděje.  Již sedmým rokem jsou takto oceňovány děti a 

mladí lidé žijící či působící v Litovli, kteří dosáhli významných úspěchů ve svém oboru nebo 

vykonali mimořádný čin. Diplom a odměnu předal místostarosta, moderoval Bc. Zdeněk 

Jančí, přítomní byli navrhovatelé oceněných a sponzoři.  

Helena Ženožičková (1998) – studentka gymnázia je mnohostranně nadaná. Svůj zájem o 

umění uplatňuje v PS  Palora  hrou na kytaru, které se věnuje již 11 let a fotografování.  

Zajímá se i o přírodní vědy a její práce z oboru zdravotnictví se umístila na 2. místě v soutěži 

prací středoškolské odborné činnosti a postoupila do celostátního kola. 

Štěpán Hudeček (1998) – student gymnázia je talentem ve fyzice a pravidelně se účastní 

fyzikálních olympiád. V roce 2014 si v krajském kole této soutěže vybojoval 2. místo. 

Martina Ivanova – žákyně ZŠ Vítězná se věnuje technickým a přírodovědným oborům. 

V soutěži v aplikovaném softwaru se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách krajského 

kola s postupem do kola celostátního. V krajském kole fyzikální olympiády obsadila 9. 

místo, mnoha úspěchů dosáhla v soutěžích v záznamu a zpracování textů na počítači. 

Michal Šmoldas (1998) – člen TJ Vodní sporty zvítězil na Mistrovství Evropy juniorů ve sprintu 

2014 a v závodu družstev v téže disciplíně získal  bronzovou medaili. 
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Eliška Čapáková (1995) – členka TJ Vodní sporty patří do reprezentačního družstva ČR ve 

sjezdu na divoké vodě a v roce 2014 obsadila v žebříčku Českého poháru 6. místo. 

Karel Šotola (1999)  - člen TJ Vodní sporty obsadil přední místa na Mistrovství ČR dorostu ve 

sjezdu na divoké vodě, jako člen družstva získal stříbrnou medaili na Mistrovství ČR 

dospělých a 3. místo na Mistrovství Evropy juniorů. 

Martin Papula (1999) – člen TJ Vodní sporty je členem reprezentačního družstva juniorů ČR 

a v Českém poháru juniorů 2014 obsadil 7. místo. 

Barbora Dimovová (2000) – členka TJ Vodní sporty získala prvenství na Mistrovství ČR i 

Českém poháru v kategorii žaček a na Mistrovství ČR družstev ve sjezdu získala bronzovou 

medaili. 

Viktorie Dimovová (2000) – členka TJ Vodní sporty na Mistrovství ČR žaček získala první a 

druhá místa v několika kategoriích. 

Ludvík Smrček (1998) – člen TJ Vodní sporty získal přední umístění na Mistrovství ČR dorostu 

a 9. místo v závodě Olympijských nadějí v Piešťanech.     

 

OSOBNOSTI MĚSTA LITOVEL        

Ing. David DOSTÁL 

Rada města Litovel udělila cenu města Ing. Davidu Dostálovi jako významnému 

zaměstnavateli, sponzorovi a podporovateli sportu, školství a kultury ve městě a za 

úspěšné podnikatelské aktivity. 

Ing. David Dostál - majitel společnosti PAPCEL, a.s., zvítězil v soutěži EY Podnikatel 

roku 2014 Olomouckého kraje. Tento podnikatel podporuje sportovní aktivity ve městě, 

hlavně v oblasti házené. Podporuje také téměř všechny významné i menší kulturní aktivity 

a nyní i školství, kde spolufinancoval nové šatny na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli, hřiště 

na plážový volejbal a jiné. Zároveň je již několik let významným zaměstnavatelem občanů 

nejen našeho města. 

Vystudoval střední zemědělskou školu, dále se věnoval spíše ekonomickému směru, 

studoval vysokou školu Báňskou se specializací na marketing a obchod. Nadále svůj život 

věnuje hlavně společnosti PAPCEL, a.s., a je na ni právem hrdý. I v těžkých dobách se mu 

podařilo zvyšovat tržby a celkový ekonomický zisk společnosti. Dovedl rozšířit výrobkové 

portfolium i služby společnosti a v roce 2011 se mu podařilo realizovat zásadní českou 

investici v papírně Angren  Pack v Uzbekistánu. I nadále pod jeho vedením společnost 

PAPCEL, a.s. rozšiřuje své zájmy i mimo hranice České republiky, vstupuje na nové trhy a 

hledá nové obchodní a podnikatelské příležitosti. 
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Ing. Helena  NAJMANOVÁ, Ph.D. 

Rada města Litovel udělila cenu města paní doktorce Ing. Heleně Najmanové za 

aktivní přínos v propagaci vážné hudby a za dlouholetou práci v Kruhu přátel hudby.  

Paní doktorka Helena Najmanová se narodila 26. ledna 1958 v Dačicích, okres 

Jindřichův Hradec. Spolu se třemi sourozenci vyrůstala v Telči, kde absolvovala jak základní 

školu, tak i Gymnázium Otokara Březiny v přírodovědné větvi. V letech 1977–1982 

studovala na Vysoké škole chemicko-technologické – Fakultě potravinářské a 

biochemické technologie a získala inženýrský titul. V roce 2001 pak složila státní doktorskou 

zkoušku na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. 

Po absolvování vysokoškolského studia nastoupila v roce 1982 do litovelského 

pivovaru jako pracovnice laboratoře a poté se dala na dráhu nadsladovní. Po mateřské 

dovolené (od roku 1989) krátce pracovala jako technolog závodu a od roku 1990 

převzala místo péče o vaření i kvašení piva a nákup surovin pro jeho výrobu. Její práce 

byla velmi rozmanitá, když po složení degustačních zkoušek jezdila na degustace piv na 

přehlídkách či soutěžích, sloužila mistrovské víkendové služby nebo prováděla exkurze 

zájemců o provoz pivovaru. Na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické 

univerzity v Brně přednášela techniku a technologii výroby piva a nyní předává své 

bohaté profesní zkušenosti učňům Střední odborné školy v Litovli.   

Je vdaná a má dvě děti. V současné době věnuje nejvíce času vnučce Ester a 

jejím koníčkem je pak hudba. Ráda při ní odpočívá, miluje také četbu a divadlo, ze 

sportovních volnočasových aktivit jízdu na kole i běžkách, plavání a v neposlední řadě i 

svou zahrádku. Zapojila se do komunální politiky jako předsedkyně školské a kulturní 

komise (2004-2006) a v posledních dvou funkčních obdobích je členkou komise sociálně- 

právní ochrany dětí. 

Městský klub a Seniorklub Litovel doporučili jmenovanou k ocenění především pro 

její práci v Kruhu přátel hudby. Již patnáct let, od sezóny 2000-2001, je tím, čemu se říká 

„spiritus agens“  - tj. ten, bez kterého by to nešlo. Pro každou sezónu zajišťuje vždy 7-8  

koncertů vážné hudby v Koncertním sále MK či atraktivních prostředích jako jsou 

Mladečské jeskyně nebo varna pivovaru. Podařilo se jí do Litovle získat pro vystoupení 

významné umělce např. Pavla Šporcla, Ivana Ženatého, Kateřinu Englichovou aj.), 

podporu hudebních fondů a hlavně získat pro klasickou hudbu široký okruh posluchačů, 

především z řad seniorů.     

Karel  DAŠEVSKÝ 

Rada města Litovel udělila cenu města Karlu Daševskému za celoživotní přínos 

v oblasti vodáctví a vodních sportů, trenérskou činnost a výchovu vodáckých talentů. 

Pan Karel Daševský  se narodil 22. prosince 1946 v Litovli. Je zakladatelem a 

aktivním členem Tělovýchovné jednoty Vodní sporty. Pod jeho vedením mládež rozvíjí svůj 

talent i cit pro vodu a na mistrovstvích republiky dosahují na ty nejvyšší příčky. I jeho 

zásluhou členové vodních sportů již několik let slaví úspěchy v mezinárodních soutěžích a 

tím dělají dobrou reklamu městu.  
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Od svých 10 let navštěvoval oddíl branného vodáctví. Roku 1962 vznikl oddíl 

rychlostní kanoistiky, které se začal věnovat. Již roku 1964 slaví první úspěch, kdy vyhrává 

druhé místo ve výkonnostní třídě. Následně roku 1965 již zmíněnou třídu vyhrává a 

přestupuje do Ostravy, kde působí na Vysoké škole báňské na katedře elektrotechniky. 

Zde zakládá oddíl rychlostní kanoistiky a začíná s trenérskou činností. Roku 1968 získal se 

svým sportovním kolegou státní reprezentaci na K2 (debl kajak), avšak pro zdravotní 

handicap byl z reprezentace vyřazen. 

O rok později se navrací zpět do Litovle, kde nastupuje jako kontrolor do Tesly 

Litovel. Na místní loděnici se věnuje rychlostní kanoistice. V roce 1978 spoluzakládá dnešní 

oddíl vodního slalomu a sjezdu na divoké vodě při Tělovýchovné jednotě Vodní sporty 

Litovel, kde působí jako trenér. Po tříletém snažení se podaří dovézt historicky 1. medaili 

pro litovelský oddíl z mistrovství ČSSR ve sjezdu na divoké vodě. Po celou dobu 

v Tělovýchovné jednotě Vodní sporty působí jako trenér slalomu a sjezdu na divoké vodě 

a v roce 2002 je hlavním iniciátorem vzniku oddílu rychlostní kanoistiky při TJ VS Litovel. 

V současnosti se věnuje zejména přípravě mládežnických kategorií právě v tomto oddílu 

rychlostní kanoistiky. 

Miroslav KOUTEK 

Rada města Litovel udělila cenu města panu Miroslavu Koutkovi za celoživotní úsilí o 

udržení kvality litovelského piva jako významné obchodní značky. 

Pan Miroslav Koutek - předseda představenstva Pivovaru Litovel a ředitel pro rozvoj 

a strategii pro pivovary Zubr, Holba a Litovel. Za dlouhou dobu, kdy působí v litovelském 

pivovaru, dosáhl mnoha úspěchů v nejrůznějších prestižních soutěžích (Pivex). Kvalita 

litovelského piva je nezaměnitelná a vysokou laťku kvality si drží i jeho zásluhou. Inicioval 

vybudování muzea pivovaru, minipivovar a významně se zasadil o všeobecný věhlas piva 

Gustav, pojmenovaného po litovelském zápasníkovi Gustavu Frištenském.  

Letos tomu je právě 44 let, kdy přišel do Litovle jako patnáctiletý, aby začal 

poznávat ve zdejším pivovaru a na učňovské zemědělské škole taje krásného prastarého 

řemesla - pivovarnictví. Sladovnický obor pro celou Moravu a Východní Čechy se 

vyučoval totiž pouze zde v Litovli. Své znalosti z pivovarnictví dále rozšířil studiem tohoto 

oboru v Praze. Znalost teorie společně s vykonávanou již desetiletou praxí sladovnických i 

mistrovských pozic v pivovaru mu byla velmi prospěšná, když byl ve svých pouhých 25 

letech, jako nejmladší v republice, jmenován do funkce z nejodpovědnějších - sládek 

pivovaru. Na počátku 90. let byl jmenován ředitelem litovelského pivovaru. Funkci sládka 

a ředitele vykonával současně téměř 3 roky. Jeho zásluhou mohou lidé z celé republiky i 

mnoha zemí světa obdivovat litovelský pivovar, neboť zavedl na počátku 90. let systém 

exkurzí. Zabývá se také historií pivovarnictví. Na jeho popud vznikla v pivovaru první 

historická pivovarnická expozice na území Moravy a Slezska (druhá v ČR). Expozice 

pivovarnictví je tak součástí prezentačního centra, na jehož vzniku se významnou měrou 

podílel. Součástí celého prezentačního centra je také minipivovar, o jehož zřízení se 

zasadil. Pan Miroslav Koutek podporuje vzdělávání mladých pivovarníků při SOŠ v Litovli. 

Funkci sládka vykonával téměř 13 let, funkci ředitele vykonával 19. let.  
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Petr LINDUŠKA   

Pan Petr Linduška byl nominován za dlouholetou činnost v divadelním souboru 

Sokola, ve kterém přispívá k řadě úspěšných divadelních inscenací jako režisér, scénárista i 

jako herec. Nominován je také za snahu o zachování lidových tradic, zejména propagaci 

hanáckého nářečí. 

Je autorem řady knížek svérázných fejetonů, úvah, roztomilých básní a parafrází na 

hanácké pověsti, kořeněných hanáckým zemitým humorem. Petr Linduška významně 

přispívá k „hanácké osvětě“ v pořadech „Hanácké ambasády“. Je to člověk 

s mnohostranným talentem, studnicí nápadů, neúnavným organizátorem litovelského 

kulturního a společenského života.   

Narodil se 21. července 1961 ve Šternberku, na Střední knihovnické škole v Brně 

odmaturoval v roce 1980. Poté působil jako knihovník v Okresní knihovně v Olomouci do 

roku 1986. Vystřídal pak několik zaměstnání  - u Drogerie Olomouc, Oděvní tvorby, asi 2 

roky pracoval v propagaci podniku  Jednota jako litograf. Od roku 1988 působil v n.p. 

Kniha jako inventurní pracovník. Po roce 1989 vedl prodejnu hudebních kazet, 

gramodesek a knih Profit v Olomouci, prodej. Poté působil krátce v Knihkupectví Uničov a 

od roku 1995 pracoval jako vedoucí knihkupectví Tycho. V červnu 1996 po výběrovém 

řízení otevřel v Litovli knihkupectví. V obchodu s knihami spojeným s antikvariátem na 

náměstí Přemysla Otakara, známém pod firemní značkou Atlas alfa, působí Petr Linduška 

dosud. Kromě svého hlavního zaměstnání se věnuje spoustě dalších činností. 

Je autorem řady knižních ilustrací. V 90. letech ilustroval učebnice základních škol 

pro olomoucké nakladatelství Prodos a v nakladatelství Tea vydal dětská leporela.  Kromě 

jiného vydal několik titulů věnovaných hanáckému nářečí, jehož je neúnavným 

propagátorem. Od roku 2010 postupně vyšly knihy s názvy Tož tak, Tož bať a No deť, 

Hanácká konverzace pro Pražáke, okolični a iny cezence anebo Vitéte na Hané a v roce 

2014 knížka s autobiografickými prvky Dež sem se narodil a co belo potom.   

Aktivně působí jako protagonista a autor scének Hanácké ambasády, jejímž cílem 

je udržení lidových tradic, zejména popularizace hanáckého nářečí, pravidelně přispívá 

do Litovelských novin. Petr Linduška je činný také jako autor a spoluautor propagačních 

fotografií, pohlednic a materiálů o našem městě. Letos na podzim s jeho organizačním a 

autorským přispěním vyšla atraktivní obrazová publikace Litovel – hanácké Benátky. 

Aktivity v tomto směru nepochybně přispívají k obohacení nabídky v oblasti turistického 

ruchu.   

Samostatnou a rozsáhlou kapitolou je jeho působení v amatérském divadelním 

souboru litovelského Sokola. Nejenže se pravidelně uplatňuje jako herec a režisér, ale píše i 

scénáře a svůj výtvarný talent využívá také při stavbě divadelní scény a tvorbě kulis. Podíl 

má téměř na všech inscenacích litovelských ochotníků. Herecky nezapomenutelný byl 

v Dalskabátech, hříšné vesnici, v komedii 1+1=3, v Limonádovém Joovi a v Rychlých 

šípech, které také režíroval, v detektivce na motivy Agathy Christie 10 malých igráčků, ve 

Světácích a dalších inscenacích. Naposledy jsme jej viděli v titulní úloze hry na motivy 

slavného románu Jaroslava Haška o vojáku Josefu Švejkovi. Uspořádal několik výstav, na 

kterých představil své sbírky dětské literatury, kulatých pohlednic a nálepek. 
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Spolu s přáteli založil roku 2000 v Litovli KLIP – Klub litovelského pétanque. Propagaci 

tohoto tradičního zajímavého francouzského sportu se věnuje na mnoha litovelských 

turnajích, na hřišti u Sokolovny mohou o některých sobotách litovelští občané pozorovat 

hráče, jak se zaujetím hází ocelovými koulemi na cíl, zvaný česky mile prasátko. 

Ocenit je třeba celý široký záběr Petrových aktivit a nápadů. Velký dík mu patří 

především za to, že ze všech sil pracuje na tom, aby se naše krásné, ale bohužel vymírající 

hanácké nářečí mohlo pomalu vracet do povědomí mladších generací, aby se udrželo 

v našem úrodném kraji, aby zůstalo živou součástí našich lidových tradic. 

Jiří SEDLÁČEK 

Rada města Litovel udělila cenu města Jiřímu Sedláčkovi za založení a provozování 

muzea s mimořádnou sbírkou harmonik.   

Pan Jiří Sedláček je nominován za vznik a provozování muzea harmonik. Jeho 

mimořádná sbírka s více než 230 nástroji je největší sbírkou svého druhu ve střední Evropě. 

Jeho muzeum rovněž bylo natočeno v rámci pořadu ČT Toulavá kamera a získal ocenění 

Gloria musealis. Ten nejstarší kus si naposledy zahrál před 150 lety. Svým soukromým 

muzeem přispívá k rozvoji cestovního ruchu v našem městě, může se pyšnit exponáty z 

Česka, Německa i Itálie. Muzeum harmonik je otevřeno celoročně, kdykoliv po domluvě. 

Všechny nástroje ve sbírce jsou funkční. Nominace je i za jeho dřívější hudební činnosti v 

Litovli. 

Narodil se v roce 1937 na Ukrajině. Má dvě děti, dcera je houslistka a syn vojenský 

pilot. Studovat hudbu mu bylo odepřeno, proto se stal technikem. Láska k hudbě ho však 

neopustila. Jeho vášní kromě mykologie jsou zejména harmoniky, které nejen sbírá, ale 

rovněž opravuje, renovuje a také na ně hraje od asi pěti let. Ke sbírání se dostal i díky 

starým kouskům nástrojů z půdních a sklepních nálezů, či koupí v bazarech po celém 

Česku i Slovensku. Každý kus harmoniky pro něho je příběh.  Proto si váží lidí, kteří také 

dokázali svýma rukama něco tak pěkného udělat. Přáním majitele muzea je, aby tento 

odkaz v podobě jedinečné sbírky byl zachován pro další generace. Proto jsou nástroje 

evidovány ve fondu ministerstva kultury, tudíž jsou neprodejné.  

 Jmenovaní byli veřejně oceněni na slavnostním koncertě v předvečer státního 

svátku 27. října v kapli sv. Jiří za přítomnosti vedení města a řady účastníků. Kulturní 

program zajistili žáci ZUŠ Litovel, moderoval Bc. Zdeněk Jančí a laureáty představil 

místostarosta Viktor Kohout. S projevem k výročí republiky vystoupil starosta města Ing. 

Zdeněk Potužák. Podrobněji v kapitole Události.   

TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 V jubilejním, desátém ročníku Talent Olomouckého kraje pro žáky a studenty, kteří 

dosáhli mimořádných úspěchů ve školním roce 2014/2015 v různých soutěžích a 

olympiádách měla Litovel své dva zástupce: Davida Kocourka, žáka 7. třídy ZŠ Vítězná, 

jemuž bylo ocenění uděleno za mimořádné výsledky v tanečním stylu hip hop. David se 

tanci věnuje již od 4 let v litovelském tanečním kroužku KASTER, od 6 let i v taneční škole M 

Plus Olomouc a reprezentuje jak svoji školu, tak město.  Na Mistrovství světa juniorů získal 1. 
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místo v hip hopu a první místa ve formacích, na Mistrovství Evropy ve street dance zvítězil 

také. Šikovná barmanka ze SOŠ Adéla Pohajdová je druhou nositelkou ocenění a k jejím 

úspěchům patří absolutní prvenství v mezinárodní soutěži polských a českých barmanů 

AHOL CUP 2014 a 1. místo v soutěži čepování piva a míchání koktejlů s nealkoholickým 

pivem Radegast Birell Cup Brno 2014. Gratulujeme!   

 

09. O KOM SE PÍŠE…                        

Jarmila Cholinská, se narodila 18. června 1925 v Litovli. Vystudovala litovelské 

gymnázium, poté pracovala jako úřednice na poště. Po svatbě se s manželem 

odstěhovala do Čech, kde se jim narodili dva synové. Vystudovala Pedagogickou fakultu 

Univerzity Karlovy, obor čeština a francouzština, a učila na základní škole. Působila také 

jako tlumočnice z francouzštiny a němčiny, později byla ředitelkou Domu pionýrů v Praze. 

V 80. letech pět let učila v Grenoblu francouzské studenty češtinu. 

Od 90. let minulého století žije zase v Litovli, ve svém rodném domě. Věnuje se 

otázkám ekologie, podílela se i na vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. Pořádala ve školách 

přednášky pro děti o životním prostředí a odpovědnosti za ně. Ve školním roce 2011/2012 

se jí podařilo zorganizovat tzv. setkání mladých globalistů, akci, při níž jednotliví zástupci 

litovelských škol z řad dětí navštěvovali jednotlivé instituce (Čerlinka, Technické služby, 

muzeum, knihovna…), kde se poučili o jejich chodu. Cílem bylo, aby se žáci, kteří své 

poznatky předávali dál svým spolužákům, naučili přemýšlet o prostředí, ve kterém žijí, a 

nést za ně zodpovědnost. 

Básnické sbírky začala Jarmila Cholinská vydávat v roce 2006. K vydání první sbírky 

„Miláček Prevít“ ji inspirovala přítelkyně, která si přečetla její básně staré několik desítek let. 

Druhou sbírku „Kořeny“, napsala už v současnosti jako vzpomínku na své dětství a mládí v 

Litovli, na lidi z té doby. Následoval „Striptýz“, vzpomínka na důležité setkání v mládí. Ve 

sbírce „Procházky rosou“ jsou sebrány její staré básně reflektující přírodu.  

A pak už přišly sbírky, ve kterých se básnicky vyjadřuje k problémům současnosti – 

přelidnění, ekologickým průšvihem a nešetrnosti lidí k prostředí, nedostatkům a potížím 

společnosti. Jsou to: Třesky plesky a jiné drzosti, Štěky a aforismy jedovaté babizny, 

Cikánské etudy, Tísňové volání, Čínské etudy – ženské pohledy, Mužské etudy – žádné 

ohledy, Trny v patě, Hovory k sobě.  V roce 2012 vyšla její sbírka „Odpadkový koš“, 2013 

„Pandemie šlendriánu“ a 2014 „Bez obalu“.   

Rada města Litovel se rozhodla ocenit zásluhy Jarmily Cholinské, a u příležitosti 

výročí vzniku republiky jí udělit v roce 2012: „Cenu města Litovel za dlouholetou práci v 

oblasti péče o životní prostředí, kultury, výchovy a vzdělávání“. 

 O svém životě a poslání píše v básni Strom: „ Já, že bych byla básník? Spíš smutný 

hrdina, jedna smůla končí, druhá začíná. Já, že bych byla básník? Spíš vyjevený Chaplin, 

co nemívá čas na splín, o vlastní padá hůl, a stále znovu staví, čeho je pořád půl“. První 

životní ranou byla dětská obrna a z nemocnice ji vrátili jako nevyléčitelnou. Babička ji však 

vyléčila a stala se rozhodující postavou pro charakter celého jejího života. Naučila ji ctít a 
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milovat přírodu, vážit si živého světa a dokázala, že žádná situace není předem ztracená. 

Kabelov, dnes ulice Karlovská se pro ni stala předobrazem ulice světa, kde se lidé musí živit 

vlastní prací. 

 Školní docházka pro ni byla obdobím klidu, ovšem v době jejího studia na gymnáziu 

se rozhořela 2. světová válka a maturitu složila předčasně. Pracovní úřad ji poslal koncem 

války na místní poštu k listovnímu okénku. Peripetie s neodbytným ctitelem, mladým 

německým vojákem, byla příčinou přestěhování do Boskovic k příbuzným. Pak válka 

skončila, paní Jarmila se vdala a s manželem odešla do Prahy. „Moje univerzity“ – tak 

podle Gorkého nazývá první poválečná léta, která vůbec nebyla dobou idylickou, spíše 

naopak. Tehdy ještě skautka začala pracovat se školní mládeží a nastoupila do ústředí 

svazu mládeže jako překladatelka a tlumočnice z němčiny a francouzštiny. Až do roku 

1955 se rozběhl hektický kolotoč, který nebral ohled na nějaké volno či svátky. Po narození 

druhého syna odešla za manželem na Teplicko a doplnila si vzdělání studiem na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zničené životní prostředí ji přivedlo k jejímu 

celoživotnímu směřování k jeho ochraně. Do Prahy se vrátila jako ředitelka Domu pionýrů 

a mládeže na Vinohradech, kde působila až do ochodu do důchodu v 80. letech. Sedět 

se složenýma rukama doma se jí ale nechtělo a tak požádala o uvolněné místo učitelky 

češtiny ve Francii a pětiletý pobyt zde byl šťastným obdobím jejího života.  

 Po svém návratu do rodné Litovle začíná její nekončící zápas s globalizací a 

souhlasí s tvrzením, že člověk je hlavním původcem devastace přírodního prostředí 

planety. Tady dáme místo jejím úvahám:  „Vyspělé státy řeší problém zřizováním úřadů a 

organizací s cílem šetřit zdroje, chránit a pečovat o životní prostředí. Výsledky nejsou 

uspokojivé. Řešíme následky místo příčiny. Stačí se rozhlédnout v naší chráněné oblasti. 

Šetříme potravinami? V Evropské unii podle statistik jedna třetina připraveného jídla končí 

v odpadech. Přitom ceny stále stoupají. Důvod? Dovoz z ciziny, drahé reklamy, obaly. 

Poprvé ve své historii není ČR soběstačná v zásobování. Nebezpečné! Zemědělské půdy 

každý rok ubývá a ještě na úrodné hanácké půdě se roztahují sluneční panely a řepka. 

Evropa má nejhustší dopravní síť na celém světě a stále máme asfaltu málo. Mnozí naši 

občané nechápou, k čemu má sloužit nový most na Pavlínce, který si vyžádá další 

pozemky. … Máme jedno velké štěstí – dlouholetý mír a sjednocenou Evropu. Přes zřejmé 

chyby si ji úzkostlivě chraňme.“ 

 Další zamyšlení se váže k tomu nejdražšímu, co máme, k našim mladým: „Dospívající 

generace nepamatuje ani studenou válku ani železnou oponu. Nemá to s námi ale 

snadné. Narušili jsme její tradiční rodinu, její základní právo, její kořeny. Domov, kde vždy 

čerpali mladí sílu k překonávání nástrah dospělosti. Nemáme na ně dost času. Od malička 

péči o ně předáváme sociálním organizacím, pak škole. K upevnění pocitů to nestačí. 

Očekávají, že jim každodenně okolí bude dokazovat: „Jste naše děti, máme vás rádi, 

počítáme s vaší spoluúčastí. Důvěřujeme vám. - To byla role mé staré kabelovské ulice.“ 

 A do třetice necháme promluvit hlasem mladé generace studenta Petra Komárka: 

„Jaká je naše budoucnost? My mladí teď nesmíme brát slovo budoucnost na lehkou 

váhu. Někdy mám takový pocit, že si předešlá pokolení spletla naši planetu s pokusnou 

hračkou. Napáchali tu věcí … No, škoda povídat. Země těmto experimentům odolala. Ale 

za jakou cenu? Co všechno musela skousnout? Mnozí jsou už z toho dokonce tak zoufalí, 
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že nám v médiích dennodenně předkládají katastrofické scénáře zkázy. Nevěřme všemu, 

co se kde šustne. Když nebudeme lelkovat, zahálet, věřím, že společnými silami křehkou 

rovnováhu na Zemi dokážeme udržet. Máme k dispozici řadu moderních technologií, se 

kterými si již nyní dovedeme bez problémů poradit. Chce to jen vše nasměrovat tou 

správnou cestou.“    

Text je zpracován ze setkání litovelské veřejnosti s paní Jarmilou Cholinskou 7. listopadu 

2013. 

Její názory na zachování životního prostředí v Litovli jsou známé z článků v Litovelských 

novinách. Snad nejcharakterističtější pohled je z LN 7/2013 v článku „5 otázek pro Jarmilu 

Cholinskou, spisovatelku“, str. 6. : „Jste známá svou kritikou vůči postupu při čištění  Nečízu, 

jednání Správy CHKO atd. Co se vám v Litovli naopak líbí?“ – „Mé názory jsou známé 

z článků v LN. Nemohu se smířit s lhostejností, s jakou se po léta chováme nejen k Nečízu, 

ale ke všem ramenům Moravy. Jde o přírodní zvláštnost hrající v dějinách Litovle 

rozhodující roli. Hlavní tok Moravy a jeho pět ramen protékají středem města. Odtud naše 

přízvisko Hanácké Benátky. Z veřejnoprávního hlediska je starost o vody zabezpečena 

zákonem. Byla vyňata z pravomoci místních orgánů a svěřena (i finančně) úřadům Povodí 

Moravy a CHKO. Kromě toho zůstali zachováni i odborníci na odboru životního prostředí a 

protipovodňová stráž. Proč tedy neklid občanů? Problém je v pojetí činnosti. Není 

koordinovaná s časovým předstihem, domyšlená, plánovitá…  Omlouvám se, ale tak se to 

jeví. Nešťastná je zejména myšlenka nezasahování. Po staletí byly naše vody zasahovány. 

To teď nelze a zvyšuje se zabahnění, poškozené břehy, harampádí v tocích …. Trpí tím i 

Nečíz, v historii města nejznámější. Teče centrem hlavního náměstí, stojí nad ním věž 

radnice. Jeho zaklenutí (asi 300 let staré) je geniálním stavebním dílem a celoevropskou 

raritou. Tahanice kolem dokončení úpravy jsou neuvěřitelné (názory občanů 

nepublikovatelné). U vedení města oceňuji trpělivost, s jakou po léta marně jedná o 

úpravách toků ramen. Dík a pochvalu si zaslouží za účinné vyřešení sběru a úklidu odpadu 

a za pořádek, který se mu zatím daří ve městě udržovat.“  

Ing. David Dostál – podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje! Získal ocenění soutěže 

EY Podnikatel roku v měsíci únoru 2015. Co považuje letošní krajský vítěz této prestižní 

soutěže za klíčové pro takový úspěch v podnikání? „Mít sebevědomí, dobré lidi kolem 

sebe a trpělivost!“ 

 Svou kariéru odstartoval doslova raketově – už ve svých 24 letech se stal 

generálním ředitelem litovelské společnosti Papcel vyrábějící stroje a technologie pro 

papírenský průmysl. Původně přitom chtěl jít do zemědělství. Otec, který koupil také 

podnik Papcel, ho ale přesvědčil, aby raději šel do jeho firmy. „Nastoupil jsem vlastně ještě 

za studií jako asistent generálního ředitele,“ popisuje situaci Ing. Dostál, na kterého otec 

firmu později převedl. „Zkušeností jsem měl úměrně věku a chybějící jsem získával 

postupně od starších a zkušenějších kolegů. Často jsem se také radil s otcem,“ popisuje 

další vývoj. „Byla to těžká doba. Nebylo to tím, že by o naše výrobky nebyl zájem, ale 

zkrátka jsme neměli peníze, protože pro banky byl tehdy náš obor málo perspektivní. Kvůli 

tomu padly i některé zajímavé zakázky. Museli jsme získat důvěru u bank a obnovit důvěru 

u zákazníků,“ prozrazuje i zákulisí podnikání. 
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 V roce 1997 funkci generálního ředitele dočasně opustil. „Koupili jsme papírnu ve 

Slovinsku, která byla tehdy největší v celé bývalé Jugoslávii, a já jsem ji měl řídit. Pro mě to 

byla další velká výzva. Papírna se dobře rozběhla, takže jsem se pak mohl vrátit zpátky do 

Papcelu. Tato firma vznikla již v roce 1950, dnes zaměstnává téměř 400 lidí a 90 % své 

produkce exportuje. Více v kapitole Průmysl, podnikání.                                                         

MF DNES, 20. 2. 2015, Olomoucký kraj, str. 2 

Dále postupně představíme členy Rady města Litovel, když o starostovi města Ing. 

Zdeňku Potužákovi se můžeme více dovědět v kapitole Jubilanti, protože díky kulatému 

výročí 60 let mezi ně právem patří.  

Viktor Kohout, současný místostarosta a „téměř vítěz“ komunálních voleb 2014, když se 

s 890 hlasy umístil na 3. místě v počtu odevzdaných hlasů a ve volbě místostarosty získal 15 

hlasů zastupitelů, působil přes 20 let v podnikatelské sféře. Je mu 42 let, je absolventem 

pedagogické školy. Krátce působil v Domě dětí a mládeže Litovel, poté několik let jako 

vychovatel v Ústavu sociální péče Nové Zámky. V roce 1994 založil agenturu BAVI, která 

od původního pořádání táborů pro děti a kulturních akcí postupně rozšířila svou činnost na 

zájezdy, rekreační pobyty a služby cestovní kanceláře a stala se i pořadatelem tradiční 

celoměstské slavnosti v rámci EHD – Litovelských slavností.  

Do komunální politiky vstoupil v roce 1998 jako zastupitel, v letech 2002 až 2010 byl 

členem Rady města Litovel a nyní je uvolněným místostarostou. Vstup do veřejnoprávního 

sektoru byl pro něj velmi složitý. Ve firmě si mohl vybírat, s kým chce spolupracovat, tady 

jsou mu spolupracovníci vlastně přiděleni.  S nimi je třeba najít společnou cestu a využít 

jejich potenciál. Jde především o komunikaci, dokázat prosadit své nápady 

v zastupitelstvu a vzhledem k tomu, že nyní je v něm koalice dosti široká, je k tomu třeba i 

hodně kompromisů.  

 Jako důležité vidí spojení s občany, ale ne bez nadhledu při řešení jejich kritických 

připomínek. Uvažuje i o zřízení Facebooku pro komunikaci s občany ze své pozice 

místostarosty. Projekt „otevřené radnice“, na které se dohodli všichni koaliční partneři, je 

založen na poskytnutí co nejvíce informací občanům. Proto na webových stránkách 

města budou zveřejňována nejen všechna výběrová řízení, ale i hlasování zastupitelstva. 

Uvažuje se o pořízení hlasovacího zařízení, aby bylo zřejmé, který zastupitel jak ve které 

záležitosti hlasoval.  

 Podstatná je pro něj i komunikace s podnikateli, která byla v minulých letech u 

některých firem podceňována. Nebýt fungujících firem, je město „mrtvé“, vždyť ony nejen 

dávají lidem práci, ale také odvádějí daně, které se odrážejí v městské pokladně. Jsou i 

významnými sponzory pro místní sport a kulturu. Proto je třeba si jich vážit a vycházet jim 

maximálně vstříc, dát jim prostor pro výměnu názorů, připomínek, řešení volných prostor aj.  

 Ve svém rozhovoru se pan Viktor Kohout dále zabývá dotacemi a možností jejich 

získání, protože město má připravenu spoustu projektů za nemálo peněz, ale zatím leží 

nevyužity. Koalice se rozhodla všechny znovu zvážit a hledat pro ně v budoucnu 

uplatnění.  Podle něj jde například o založení parku na Starém městě nebo výměnu oken 
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na GJO. Nezáleží ale jen na dotacích ministerstev, ale třeba i na památkářích a hlavně na 

jejich prosazení jako možných priorit na ZML. 

 Z dalších projektů fandí vizi o podzemních kontejnerech, výsadbě stromořadí 

v Uničovské ulici, motivačním programům v odpadovém hospodářství především v třídění 

odpadu, kompostárně a akcím v místních částech. Jeho podporu plně má i jeho dávné 

pracoviště DDM Litovel. Město má v majetku budovu bývalé prádelny na Gemerské ulici, 

ve které je možné zřídit jen neziskovku, a tak by se sem mohl DDM přestěhovat. Budova je 

ale v žalostném stavu, a na opravu by se dala využít část peněz z prodeje budovy DDM 

v ulici Komenského a dotace. Tím by nebyl rozpočet města finančně zatížen a získány další 

prostory pro děti a mládež. Vytvořená pracovní školská skupina se věcí již zabývá.  

 Nejen děti a mládež, ale jsou tu i starší lidé a pro ně je jeden domov důchodců a 

Dům s pečovatelskou službou skutečně málo. Jednou z možností, jak je místostarosta vidí, 

je oprava domu v Kostelní ulici. Sympatické je jeho tvrzení, že „Strom života říká, že tyto 

záležitosti je třeba řešit okamžitě“, a tak by se měly hledat jak další prostory, tak hlavně 

dotace.  

 Protože většinu profesního života se jmenovaný pohyboval v cestovním ruchu, není 

divu, že i péče o tuto oblast mu na radnici připadla. Inicioval vytvoření pracovní skupiny 

těch, kteří se na cestovním ruchu podílejí (infocentrum, provozovatelé turistických atrakcí, 

ubytovatelé, zástupci Mikroregionu Litovelsko, S CHKO Litovelské Pomoraví), kterou by 

mělo zastřešovat Turistické informační centrum při MK Litovel. V plánu je turistická karta se 

slevou na ubytování, v restauracích, vstupném na radniční věž, do muzea či na 

koupaliště. Ve městě, které je tak přitažlivé pro cykloturisty, by neměla chybět řádně 

zásobená půjčovna kol, měly by se zřídit turistické informační tabule u klíčových míst, 

upravit výstupní stanice pro vodáky, vůbec by se město mělo více turisticky zviditelnit. Je 

třeba řešit relaxační a sportovní zónu mezi koupalištěm a loděnicí, oživit dění přímo 

v centru města, akce kulturního léta soustředit do historického jádra města nebo v zimě 

zřídit na opraveném náměstí třeba umělé kluziště. 

  Chce oživit „bombu“, kterou prý město má v Nečízu. Po jeho opravě a vyčištění, 

přes dotaci z EU zřídit pravidelné plavby v lodičkách s elektromotorem – tahák pro turisty. 

Aby se město stalo centrem nikoliv nárazové turistiky, chybí mu stále více ubytování 

v klidných lokalitách. Tady je kamenem úrazu „nedodělaná“ Záložna. Kdyby se tak 

podařilo sehnat prostředky, nebo podnikatele, který by to vzal za své – to by teprve byla 

„bomba“! Kéž mu jeho nadšení dlouho vydrží a nedá se otrávit nesnadným prosazováním 

jistě zajímavých a prospěšných nápadů ve prospěch města!  

Využito rozhovoru „O plánech, dotacích i komunikaci s místostarostou Viktorem Kohoutem“ v Litovelských novinách 2/2015, 

str. 10, autorkou je redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová.   

Martin  Geprt  je „homu novus“ litovelské komunální politiky po volbách roku 2014. 

Je mu 39 let, je rodilý Litovelan, 14 let působí jako živnostník v oblasti IT a jeho firma 

GECOM zajišťuje instalaci, servis a poradenství v oblasti výpočetní, kancelářské a anténní 

techniky. Do voleb kandidoval za hnutí ANO 2011 a získal na jejich kandidátce nejvíce 

hlasů, v celkovém pořadí se umístil na 12. místě s 576 hlasy a tím získal 5,70 % hlasů. Na 1. 

zasedání ZML, 3. 11. 2014, byl 21 hlasy zvolen do Rady města Litovle a 18 hlasy pak 
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předsedou Finančního výboru. V současné době je lídrem litovelské pobočky hnutí ANO 

2011.  

 Uvádí, že nikdy předtím nebyl členem žádné strany, v politice nepůsobil. Protože se 

mu však v ní spousta věcí nelíbila, chtěl něco změnit, na něčem se podílet.  Chyběla mu 

tam především transparentnost, a vadilo to, že si lidé nedokáží stát za svými názory i 

v četných kauzách ve městě. Proto třeba vítá změnu jednacího řádu zastupitelstva i rady, 

kde bude vždy zaznamenáno, jak kdo hlasuje a tím bude za své rozhodnutí odpovědný.  

 Jeho cílem je vždy rozumné investování, a tak uvítal zavedení přesných rozpočtů 

v investičních akcích, žádostech o příspěvky, požadavcích na opravy, budování 

elektrických přeložek aj. a nabídek v materiálech, které docházely do Rady města Litovel.  

Vedoucí odborů je musí vždy dokládat, a díky tomu je možné každou položku dohledat, 

kontakty na firmy si ověřit, že uvedený rozpočet skutečně odpovídá reálným nákladům.       

 Jako radní má na starosti ve správě města finance a investice, proto ten eminentní 

zájem na tom, aby vše klapalo, jak má. Byla zřízena investiční komise projednávající 

problematiku výstavby, obnovy městského majetku, jeho oprav a rekonstrukcí i celkového 

rozvoje města. Posuzuje ve spolupráci s Odborem místního hospodářství a stavebních 

investic MěÚ přípravu a zpracování projektových dokumentací, včetně výběrových řízení. 

Jde o to, zodpovědně pracovat na tom, co je potřeba, ne na tom, na co je momentálně 

dotační titul.  

 Radní a předseda Finančního výboru města je pro dotace, vždyť bez nich by tu 

nebyly třeba cyklostezky či komunikace, ne však za každou cenu – vždy musí existovat 

nějaká rozumná mez.  Třeba příklad: úpravy na ulici Dukelské, které má v plánu 

Olomoucký kraj, ale Litovel tam bude budovat přechody. Co projekt, který plánuje, že se 

ulice Javoříčská protáhne až ke koupališti a úpravy na Dukelské by na ni nebylo možno 

navázat?  To vše musí přece obsahovat již současný projekt, aby se pak nemuselo něco 

zbytečně předělávat. 

 Změny je třeba prosadit i ve výběrových řízeních, vždyť se často stává, že vítězná 

firma to prodá někomu jinému, jak se v minulosti i u nás několikrát stalo. Zase příklad: firma, 

která vyhrála výběrové řízení na čištění Radniční Moravy, od smlouvy odstoupila, a musela 

se vzít jiná, o půl milionu dražší.  Výběrová řízení se proto musí vypisovat tak, aby 

dodavatelé měli na rozhodování a přípravu dosti času a nemohli potom tvrdit, že na práci 

nemají kapacity. Potom musí následovat sankce, zádržné, za odstoupení od smlouvy! Tak 

se chová řádný hospodář! 

 Průmyslová zóna, velká investice pro město se konečně rozbíhá. Navzdory tomu, že 

v roce 2011 se kvůli rozmachu solárních elektráren na zemědělské půdě obrovsky zvýšily 

poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a parcely se staly prakticky 

neprodejné. Díky schválení novely zákona vládou tyto poplatky rapidně klesají a investoři 

přicházejí i k nám. ZML již odhlasovalo prodej pozemku o výměře 16 000 m2 firmě, která 

chce zaměstnat až 80 pracovníků a jedná se i s další firmou o odprodeji dalších 7 000 m2. 

Vše se k lepšímu obrací i tady. 
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 Jako předseda finančního výboru se Martin Geprt zaměřuje na příspěvkové 

organizace a organizační složky města (muzeum, knihovna, městský klub), do kterých se 

dávají velké peníze; ty by se u nevýdělečných organizací měly dávat účelně a rozumně. 

Každé dva měsíce se tak FV bude zabývat jednou z těchto příspěvkových organizací 

nebo organizační složkou, její rozpočet se rozebere a dá se hodnotící stanovisko, přijmou 

závěry pro hospodaření instituce. Práce je ve výboru spousta a někdy nesnese odkladu. 

Přejeme, aby se vše dařilo a vstup do komunální politiky a působení v ní bylo podnětné, 

úspěšné a přinášelo uspokojení z dobře vykonané práce. 

Použito článku „O rozumném investování s radním Martinem Geprtem“  v  Litovelských novinách 3/2015, str. 11, který 

připravila redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová. 

Zkušeným komunálním politikem je již Bc. Zdeněk Jančí, 50letý vedoucí učitel 

odborného výcviku a vedoucí Domova mládeže na Střední odborné škole v Litovli, ve 

školství působící již téměř 30 let. Poprvé se objevil na kandidátce ODS, které zůstal vždy 

věrný.  V roce 1998 byl zvolen do zastupitelstva, od té doby v něm působí dosud a již 

potřetí je členem Rady města Litovel.  Ve volbách roku 2014 získal 390 hlasů (6,89 %) a 

v celkovém pořadí zvolených byl na 24. místě. Ve volbě členů rady pak získal 18 hlasů 

zastupitelů. 

 V radě města Litovel má na starosti oblast školství a je předsedou komise Sboru pro 

občanské záležitosti. Je i členem pracovní skupiny, která má řešit aktuální problémy 

oblasti, v současnosti například opravu bývalé prádelny na ulici Gemerské, kde by měl být 

nový objekt DDM Litovel.  Projekt se ovšem potýká s potížemi týkajícími se vzdálenosti od 

obou základních škol, následným možným úbytkem parkovacích míst na sídlišti Karla 

Sedláka a také s vysokými náklady na rekonstrukci objektu kolem 12 milionů korun.  

 Ani plán další rekonstrukce není podle něj bez problémů.  Jde o rekonstrukci ZŠ pro 

zrakově postižené, kam by se měl postupně stěhovat městský úřad. O tom, že měla škola 

z Litovle odejít, není tak úplně pevně přesvědčen, protože není přítelem rušení žádné ze 

škol a říká „Každá škola je život!“ I jeho názor stál kdysi za dobrým krokem zachování 

mateřských škol ve městě v době populačně slabých ročníků, když mnozí volali po jejich 

rušení. Jak je dnes dobré, že zůstaly zachovány i MŠ na vesnicích – v Nasobůrkách či 

Unčovicích.  Dnes, kdy máme pro děti k dispozici i Církevní mateřskou školu Svatojánek 

městu místa v MŠ nechybí a vyhnuli jsme se problému zatěžujícímu  mnohá města.  

 Co říká radní na to, že k zápisu do 1. tříd se hlásí více dětí na ZŠ Jungmannova, kde 

je nižší kapacita než na sousední ZŠ Vítězná? „Je pravda, že je pro školy vytvořena určitá 

spádovost, ale nedodržuje se. ZŠ Jungmannova je zatím schopna další první třídu pojmout. 

Ale nepůjde to do nekonečna. Bude třeba vstoupit do jednání s ředitelkami obou škol a 

najít nějaký kompromis,“ uvádí Bc. Zdeněk Jančí.  Zdá se, že je ve směru razantních změn 

spíše opatrný.  Má své zkušenosti z předchozích rad, že ne vše jde tak rychle, jak by se 

chtělo, a spousta věcí si vyžádá svou dobu. Ne každá změna podle něj musí být nutně 

dobrá! 

 Protože se podílí na řešení záležitostí města, rozhovor se jej ptá, jaká velká témata se 

nyní řeší: „Rozpočet je schválený a nyní se všichni bavíme o dotačních titulech. Protože je 

vždy třeba finanční spoluúčast města, není dobré se zajímat o všechny. Na přesun části 
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městského úřadu do budovy na náměstí navazuje i otázka domu v Kostelní ulici. Ten je teď 

vystěhovaný a zvažujeme, co s ním v budoucnu udělat.“  Řeší se i větší přístup občanů 

k informacím díky zapisování hlasování na ZML a instalování elektronického hlasovacího 

zařízení v dohledné době.  

 Pochvalu si zaslouží jeho vedení komise SPOZ, která má na starosti gratulace 

k životním jubileím, vítání občánků do života či předávání maturitních vysvědčení.  

Přínosná je i role jmenovaného jako spíkra při slavnostních příležitostech města, například 

při předávání ocenění Osobnost města nebo Litovelské naděje pro úspěšné děti a 

mládež. 

Využito údajů z článku „S radním Zdeňkem Jančím o školství, projektu domu dětí i uvážlivém rozhodování“ v LN 4/2015 str. 5, 

jehož autorkou je redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová. 

 V seznamování se členy RML pokračujeme Davidem Baroněm, který vstoupil do 

komunální politiky již v minulém volebním období jako jeden z iniciátorů vzniku Sdružení 

nezávislých kandidátů – Občané a sportovci Litovelska.  Byl i ve funkci neuvolněného 

místostarosty po odchodu pana Jaroslava Skály z funkce, v letech 2013 až 2014. Ve 

volbách 2014 byl lídrem tohoto sdružení, v celkovém pořadí zvolených se umístil s 642 hlasy 

na 7. místě (7,93 %). Ve volbě členů rady mu odevzdalo svůj hlas 14 zastupitelů. 

 Přestože většinu svých zájmů věnuje sportu, bude seznámení s ním právě o tom, ale 

také nejen o sportu. Je mu 47 let a od roku 1992 se věnuje provádění výškových prací, což 

úzce souvisí s jeho koníčkem – horolezectvím. Prošel lyžařským, fotbalovým, házenkářským 

a horolezeckým oddílem, blízko má i k vodákům. Proto má v radě na starost i oblast 

sportu.  

 V rozpočtu města se i díky jemu podařilo navýšit částku na činnost sportovních 

organizací, tj. nejen 13 oddílů TJ Tatran, ale i pro TJ Vodní sporty, T. J. Sokol, malou 

kopanou v obcích i pétanquové kluby. Zvláštní pozornost poutá, nyní po vstupu do 

extraligy, litovelská házená, která s sebou nese zvýšenou finanční náročnost. I proto, že je 

pro město vynikající propagací, přispělo na počátku rozjezdu extraligy částkou 300 000 Kč 

a do rozpočtu 2015 byla dána částka ve výši 500 000 korun.  Významnou sumou přispěl i 

Olomoucký kraj a domácí patrioté – sponzoři z litovelských firem.  

 Co výstavba nové kuželny? „Tělovýchovná jednota Tatran, která byla realizací 

záměru v součinnosti s městem pověřena, zajistila projekt, povolovací řízení i dotační titul. 

Už v polovině prosince však měla být částka 6 milionů vyúčtována, což nebylo možno 

prostavět. Navíc při výběrovém řízení na zhotovitele stavby došlo k navýšení ceny asi o 3 

miliony, a ty jsme k dispozici neměli. Valná hromada Tatranu musí v květnu rozhodnout, 

zda bude vybudování nové kuželny nadále podporovat, či nikoliv.“         

 Radní Baroň uvádí další uvažované či plánované projekty, mezi které patří 

budování venkovních posiloven v rámci programu prevence kriminality (jedna z nich má 

být u ZŠ Jungmannova s více prvky než je ta v parku Míru). Uvažuje se i o vybudování 

tenisového areálu, vždyť silný tenisový oddíl má k dispozici jen hřiště na Komárově. Ovšem 

právě tady by se měla vybudovat až tři hřiště včetně odpovídajícího sociálního zázemí. 
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Projekt je zpracován, řeší se otázka peněz. O dotační titul bylo požádáno i pro opravu 

šaten na sokolovně.  

 Následovaly informace o prázdné, a tím nevyužité, hale společnosti TENZO na 

průmyslové zóně a o havarijní stavbě domu na ulici 1. máje s povzdechem, že město je 

tady bezmocné, protože o jeho majetek nejde. Rada stále řeší strategický plán rozvoje 

města, hledá priority.   Je zřejmé, že se pro Davida Baroně stala komunální politika 

důležitým životním posláním a tak, ať mu to vydrží! 

Použito údajů z článku „S radním Davidem Baroněm nejen o sportu“ v LN 5/2015, str. 5, který sestavila redaktorka LN Mgr. 

Helena Kaštilová. 

Ing. Martin Pavlík, stejně jako hnutí ANO 2011, je něčím novým v komunální politice. 

Ve volbách 2014 byl na kandidátce hnutí až na 4. místě, ale získal 493 hlasy (4,88 %), tím se 

v celkovém pořadí zvolených zastupitelů dostal na 18. místo, a ve volbě členů rady dostal 

od nich 20 hlasů. Je mu 37 let a pracuje jako vedoucí montáží firmy HOPAX, která se 

zabývá výrobou ocelových konstrukcí. 

 Má na starosti podnikatelskou sféru a nemíní se spokojit jen s tím, že vedení města 

uspořádá několikrát za rok setkání s podnikateli, kde se mají řešit problémy a společná 

témata. Zatím se tu příliš nedaří a je třeba podnikatele znovu oslovit a zdá se, že je pro ně 

potřebnější se více scházet právě mezi sebou.  Možná je to tím, že od města nejsou 

informace tak validní a potřebné, a až když se otevře město podnikatelům, pak se možná 

otevřou i oni.  Radní spíše preferuje osobní setkání v podnicích, protože na oficiálních 

setkáních je atmosféra komunikace jaksi uzavřenější.  

 Co si myslí o jakémsi monopolu některých firem při zadávání zakázek, „Chtěli 

bychom zveřejňovat všechny smlouvy, aby to bylo pro veřejnost průhlednější. Udělat 

registr smluv, aby každý věděl, jaké smlouvy existují a dokdy jsou platné,“ říká. Firma, která  

dělá pro město na základě jeho požadavků výběrová řízení má poptávat více subjektů, 

výzva se může zveřejnit i na portálu, aby se mohl přihlásit i kdokoliv jiný. Firma by pak měla 

porovnat nabídky a určit výherce. Samozřejmě, že jednou z priorit je cena, ale musí se 

splnit i další kritéria jako požadovaná kvalifikace, schopnost splnění termínu aj. Teprve pak 

by měla firma předložit městu své doporučení k projednání. Správně! Tak by to mělo být u 

velkých zakázek nad 200 000 Kč, do této částky si dělají výběrová řízení vedoucí odboru 

sami, ale šlo by tuto hranici snížit, příkladně na 50 000 korun!? 

 K prioritám současného vedení města patří především projekt stěhování úřadu 

z Havlíčkovy ulice do budovy na náměstí, oprava komunikací po budování kanalizace 

v místních částech, chodník na Pavlínce a na příští rok chystaná rekonstrukce sídliště Karla 

Sedláka.  Je nutno dále pracovat na zpožděných protipovodňových opatřeních ohledně 

potřebných výkupů pozemků, což bude během na delší trať.  Je toho spousta a lidé čekali 

rychlé změny a teď mají mylný dojem, že se nic neděje, že nové vedení radnice jaksi 

splynulo s davem. Neberou v úvahu, že je 5 politických stran nebo hnutí s rozdílnými 

názory, a proto jde všechno pomaleji, než radní Pavlík původně předpokládal.  Ale, až se 

odstraní „dětské nemoci“, ono to i za jeho přispění půjde rychleji a úspěšněji! 

Využito textu článku „Rozhovor s Martinem Pavlíkem nejen o spolupráci města s podnikateli“ v Litovelských novinách 6/2015, 

str. 5, který připravila redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová. 
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MUDr. Alena Šromová, jediná žena  v radě  města  a  poslední z jejích zpovídaných 

členů v Litovelských novinách, vedla do voleb 2014 kandidátku KDU-ČSL a počtem hlasů 

936 (13,21 %) se stala jejich vítězkou, do rady ji pak  zvolilo 20 hlasů nových zastupitelů.  

Kandidovala i v senátních volbách za obvod 66 Olomouc za KDU–ČSL s podporou Strany 

zelených. V 1. kole se umístila s 25,05 % získaných hlasů na 2. místě, ale ve 2. kole s počtem 

8 194 hlasů porazila svého soupeře Jana Zahradníčka o 1 179 hlasů, a jako první občan 

Litovle byla zvolena do Senátu Parlamentu ČR. Její heslo volební kampaně: „Umím lidem 

pomáhat“ tak zabralo. 

 Je jí 56 let a pracuje jako soukromá praktická lékařka v Litovli. V prvních volbách 

kandidovala ještě za Unii svobody a po zániku strany kandiduje za KDU – ČSL jako členka. 

Do ZML byla poprvé zvolena v roce 2002, v roce 2010 se stala členkou Rady města Litovel, 

a tak nyní v této funkci působí již druhé volební období.      

 Je jistě náročné skloubit práci lékařky s funkcemi radní a senátorky. Přesto se to 

MUDr. Šromové daří, hlavně díky tomu, že jí v ordinaci pomáhá syn, ale i tak všechno jde i 

na úkor rodiny a osobního volna.  V Senátu je také vytížena prací jako členka klubu KDU-

ČSL a nezávislí.  Navíc každý senátor musí být členem nějakého výboru  -  u ní jde o Výbor 

pro zdravotnictví a sociální politiku, ke kterému má i díky své profesi nejblíže.  Materiály 

přicházející z Poslanecké sněmovny jsou v jednotlivých výborech projednávány a zástupci 

výborů pak přečtou na plénu Senátu závěrečnou zprávu, kde se jedná buď o jejím 

schválení, nebo vrácení s pozměňovacími návrhy zpět. Ty jsou však někdy zamítnuty a 

novela zůstává v nezměněném stavu. Pak se asi dostaví pocit jakési marnosti úsilí, ovšem 

kontrola a regulace ze strany Senátu smysl má.  

 Mnozí občané podléhají iluzi, že senátorka může hodně pomoci i městu, jehož je 

občankou. Ovšem Senát nerozhoduje o financích, neschvaluje státní rozpočet, pomoci se 

snad dá spíše prostřednictvím kontaktů na jednotlivých ministerstvech. Tak právě nyní je 

snahou podpořit výměnu oken na kostele sv. Filipa a Jakuba na Starém městě – třeba to 

bude mít úspěch? 

 V Litovli je i kancelář senátorky, každý se zde může objednat. Nejčastěji lidé 

přicházejí, když mají připomínky k chystané novele zákona, mají dotazy či řeší i odborné 

záležitosti.  V Radě města Litovel má jmenovaná na starosti oblast sociálních služeb a 

zdravotnictví a nyní se zde jedná o nedostatku bytů s pečovatelskou službou a tzv. 

sociálních bytů. Jde o byty pro seniory i startovací byty pro mladé rodiny nebo rozšíření 

možností služeb pečovatelské služby litovelského střediska Charity v péči o ležící pacienty 

v domácím prostředí. O denním stacionáři se momentálně neuvažuje, i když při vstupu do 

komunální politiky uvažovala o vybudování „školky“ pro seniory.  V době růstu 

nezaměstnanosti a po změnách ve vyplácení příspěvku na péči zájem o tuto možnost 

klesl.  Výhledově se jeví jako nutné se zabývat otázkami eventuálního azylového bydlení 

pro lidi bez domova, protože potřebné středisko zatím v našem městě chybí. Potřebnější 

by ale asi bylo vybudování nízkoprahového denního centra, kde by se lidé bez domova 

mohli v zimě ohřát a měli možnost se zde umýt a najíst.  Tak její motto „Umím lidem 

pomáhat“ zde nabývá konkrétní podoby! 

Využito článku „S MUDr. Alenou Šromovou nejen o Senátu“ v Litovelských novinách číslo 10/2015, str. 6, který zpracovala 

redaktorka novin Mgr. Helena Kaštilová.   
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10. O LITOVLI   

 Během prvních měsíců roku 2015 finišovala rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara, 

která měla být ukončena do dubna. Díky intenzivní práci dělníků firmy Vymětal, byly 

práce završeny daleko dřív. Již v lednu bylo náměstí propojeno s ulicí 1. máje a během 

měsíce zprovozněna Masarykova ulice a dodlážděna zbývající část náměstí včetně 

chodníků. Poté se začalo osazovat veřejné osvětlení, doplnily se lavičky a odpadkové 

koše a začala se vysazovat zeleň.  

 Pokračovalo i čištění Radniční Moravy - Nečízu, protože v roce 2012 byla vyčištěna 

jen jeho část v úseku od starého mlýna po vyústění do parku. Definitivní odstranění 

sedimentů a revitalizace toku o délce 0,32 kilometru vedoucí Smetanovými sady se 

realizovala do konce měsíce února. Práce byly prováděny z levého břehu z parku a 

dřevěné palisády, které zpevňovaly břeh u zahrad rodinných domů v těsné blízkosti toku, 

byly nahrazeny opěrnou zdí z lomového kamene. Stávající provizorní přístupy vedoucí ze 

zahrad k vodě byly nahrazeny architektonicky jednotnými „moly“, v ostatních částech 

byly obnoveny dřevěné palisády. Také byly odstraněny nevyhovující dřeviny i křoviny a 

vysazeny nové.  Investory akce v hodnotě více než 4 milionů korun byly vedle města 

Litovel i Povodí Moravy a papírna Kimberly Clark. 

  K Nečízu snad ještě několik informací: v prosinci 2014, po několikadenních náhlých 

mrazech, se propadlo zakrytí části toku v Husově ulici před Sochovou vilou, nyní sídlem 

Obvodního oddělení Policie ČR. Řeka tudy tekla volně až do 1. poloviny 60. let, kdy byl tok 

překlenut konstrukcí z kovových profilů, na niž byly položeny panely, na ty pak navrstvena 

hlína a oseta travou. Uvažuje se o otevření tohoto úseku, a je zadána studie zaklenutí 

Radniční Moravy, sanace zídek a opravu mostku přes tok v parku. Termín je zatím 

v nedohlednu.       Informace jsou součástí článků v Litovelských novinách 1/2015, str. 2 a 4; autorem je redakce. 

 Opravená radniční věž svítí bělostí, voní dřevem a je nyní skutečně jedním 

z největších turistických lákadel. Výstup na věž se stává díky novým prvkům skutečnou 

atrakcí. Začíná se od vstupu za mříž, chránící vstupní dveře před vandaly a točité 

schodiště, které má nové jasné osvětlení, bíle natřené stěny, okrové stupně již bez děr i 

poškozených míst a tento dříve ponurý a šedivý prostor nyní působí nečekaně útulně. Ve 

vstupu do samotné věže jsou nové podlahy, schodiště je opraveno a opatřeno novým 

zábradlím. Je možné si prohlédnout starý stroj, který Litovelanům vyměřoval čas celých 45 

let, když byl instalován v roce 1958 spolu se současnými skleněnými ciferníky.   Hodinový 

stroj zapůjčilo městu Vlastivědné muzeum v Olomouci. 

 V patře nad skříní s mechanickými hodinami je k vidění další stroj (práce 

medlovského kováře z roku 1727), který ukazoval čas více než dvě stě let a mohl by 

pracovat i dnes. Nahoře v komůrce naproti dveřím na ochoz, kam je možné se dostat 

cestou, kterou až do roku 1871 každodenně absolvoval litovelský hlásný se svým učněm, 

jsou umístěny postavy muže, který si za stolem čte v notách a jeho malý žák drží v rukou 

housle a smyčec (expozice se má drobně obměňovat s ročními obdobími). Na ochozu 

jsou rozmístěny informační tabule.     

 K informaci bylo využito článku redaktorky LN Mgr. Heleny Kaštilové v LN 2/15.  
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V roce 2014 prováděli pracovníci Národního památkového ústavu, odborného 

pracoviště v Olomouci (především Karel Faltýnek, Pavel Šlézar a Tomáš Zlámal) záchranný 

archeologický výzkum při rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara. O výsledcích byla 

uspořádána přednáška 14. dubna v Malém sále Záložny, kde se posluchači mimo jiné 

dověděli, že zemní práce byly zahájeny v těsné blízkosti novověkého kamenného 

zaklenutí Nečízu, ramene řeky Moravy. V archeologické sondě 5 x 5 metrů, v místě 

situovaném několik metrů východně od stávající balustrády Nečízu z roku 1856, byla 

zdokumentována situace, která v tomto místě předcházela stávajícímu pískovcovému 

schodišti – přístupu k hladině Nečízu. Byla prozkoumána raně novověká dlažba (tzv. kočičí 

hlavy), která se plynule svažovala od severu, přičemž její nejnižší část se nacházela téměř 

2,5 metru pod stávajícím povrchem náměstí. Přilehlá část klenutí říčního ramene byla 

přibližně před 150 lety přestavěna, přičemž toto klenutí plynule navazuje na jeho starší 

fáze. 

 Přibližně uprostřed náměstí, a to přímo v jeho severojižní ose v prodloužené linii 

Masarykovy ulice ve směru na Uničov a ulice 1. máje ve směru na Olomouc, byl odkryt 

kamenný klenutý most o délce 8,5 metru a šířce 7 metrů. Byl tvořen jedním obloukem přes 

rameno a měl dochovanou dlažbu. Most fungoval již v průběhu 15. století, přičemž jeho 

počátky mohou sahat až k přelomu 14. a 15. století. Je zakomponován do mladší klenby, 

je v dobrém stavu a slouží vlastně pod úrovní terénu svému původnímu účelu až do 

dnešních dnů. Jde tedy o nejstarší zachovalý funkční kamenný most na Moravě vůbec. 

 V jihozápadní části náměstí, před stávajícím domem číslo 785, byl zjištěn a 

prozkoumán pozůstatek kamenného základu pranýře z období raného novověku. Pranýř 

měl oválný půdorys o maximálním průměru 2,9 metru a dochovalo se z něj jen torzo o 

mocnosti 20 centimetrů s fundamentem pro středový sloup. Nadzemní deska pranýře 

mohla mít průměr kolem 2,6 metru. 

 V další etapě terénních výzkumů (srpen, září) v blízkosti morového sloupu byla 

nejprve zdokumentována trasa novověké kanálové stoky a v prostoru severovýchodně 

od sloupu, pod suťovitými a jílovitopísčitými  dorovnávkami  terénu z průběhu 15. až 16. 

století s mocností více než 0,5 metru, zdokumentován kamenný kanálek (tzv. trativod) z 15. 

století. V úrovni pochůzných terénů z 2. poloviny 13. a 14. století, které byly jednoduchými 

zpevněními tehdejšího náměstí, bylo nalezeno množství keramiky, několik mincí, velmi 

dobře zachovalé kovové předměty (podkovy, části přezky), fragment keramické 

aquamanile (nádoby na umývání rukou) ze 14. století a části dřevěných předmětů.  

Využito článku „Výsledky archeologického výzkumu na náměstí“ v LN 4/2015, str. 8, který napsal Pavel Šlézar.   

 Sledovaným problémem je dekontaminace skládky v Nasobůrkách. Ta začala 

v listopadu 2013 a sanační práce byly z větší části dokončeny v listopadu 2014. 

Rekultivační práce byly sice přes zimu zastaveny, na jaře však pokračovaly. Z prostoru 

bývalé skládky byly odvezeny všechny lokalizované nebezpečné odpady a také 

plánovaný podíl komunálního odpadu uloženého volně na terénu v prostoru původní 

staré skládky podél silnice. Část komunálního dopadu však v prostoru zůstane, a to v místě 

zřízené a izolované skládky vybudované počátkem 90. let, aby byla zachována 
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modelace terénu. Následně bude shora zatěsněna fóliovým těsněním v rámci rekultivace. 

Je sem navážena zemina, aby byl tento svažitý terén následně oset travinami. 

 Po celou dobu probíhá také sanace podzemních vod. Za tím účelem byly 

provedeny vrty sloužící k čerpání kontaminované vody a k monitoringu. Pravidelné odběry 

a analýzy vody vykázaly výrazný pokles kontaminace. Ta je ovšem stále, zejména kvůli 

přítomnosti chlorovaných ethylenů, nadlimitní. Aby se rozšířily a uspíšily sanační práce, byly 

budovány širokoprofilové vrty, které přispěly k rychlejšímu snížení kontaminace a dosažení 

sanačních limitů. To vše bylo dokončeno v listopadu; většina vrtů byla zrušena, jen některé 

ponechány, aby posloužily k průběžné kontrole podzemní vody v dalších letech, kdy bude 

prováděn postsanační monitoring. 

 Celá akce byla velmi nákladná, musela být spolufinancovaná jak evropskými, tak i 

národními dotacemi. Městu Litovel se vedle těchto zdrojů podařilo získat finanční 

příspěvek na posílení vlastních zdrojů – jde o dotaci 6 milionů korun od Olomouckého kraje 

a dar ve výši 4 milionů korun od Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.  

 V místech bývalé cihelny u dekontaminované skládky se v dubnu 2015 začal 

realizovat další projekt spolufinancovaný dotačními prostředky – výstavba městské 

kompostárny. Skončila ve druhé polovině roku a měla by vyřešit zejména ukládání 

zeleného odpadu z veřejných prostor. Stavba byla z 85 % podpořena dotací z Fondu 

soudržnosti Evropské unie a náklady na vybudování byly kolem 5,5 milionu korun. Stavbu 

provedla Stavební firma Vymětal, s.r.o. 

Využito údajů z článku v Litovelských novinách číslo 4/2015, str. 2., autorem byla redakce LN. 

 

11. PROTIPOVODŇOVÁ  OPATŘENÍ    

 Za dva roky uplyne dvacet let od katastrofálních záplav ve městě v roce 1997. Na 

začátek léta tohoto roku se obyvatelům města zapomíná jen velmi těžko. Podobnou 

katastrofu nikdy předtím na vlastní kůži nezažili, ale na místní opatření, která by zabránila 

velké vodě zaplavit většinu území města tak, jako tomu bylo zhruba před dvaceti lety, 

stále čekají.  

 A vyhlídky na zlepšení, alespoň co se dohledné doby týče, nejsou příliš růžové. 

Vybudování ochrany stále brání majitelé pozemků, kteří je odmítají prodat. Povodí Moravy 

kvůli tomu přípravu celého projektu dočasně zastavilo. Radnice se ale nevzdává, plánuje, 

že se pokusí půdu s vlastníky vyměnit. Ne, že by se o výkupy pozemků nesnažili 

vodohospodáři i radnice. „Povodí lidem nabízelo poměrně nízkou cenu, a to vlastníky 

popudilo. Celá záležitost se pak zablokovala. Mám pocit, že se mnozí vlastníci nechtějí 

vzdát půdy jako takové, prodat ji, protože by třeba utržené peníze utratili. To by u směn 

pozemků odpadlo, proto by mohly mít šanci na úspěch. Nicméně ke směnám, respektive 

k takzvané pozemkové úpravě, musíme získat povolení Státního pozemkového úřadu,“ 

vysvětluje starosta města Ing. Zdeněk Potužák. Podle něj tedy peníze nejsou jediným 

problémem. Pokud radnice dostane souhlas, bude lidem nabízet výměnou městské 

pozemky, případně státní – za předpokladu, že je stát uvolní. Tato varianta by zároveň 

znamenala nižší zatížení městského rozpočtu. 
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 „Pokud bychom měli pozemky vykupovat, odhaduju, že bychom na ně museli 

vynaložit tak šedesát milionů korun, což je na poměry našeho města vysoká částka,“ 

podotýká starosta dále. Právě kvůli průtahům výkupu pozemků Povodí Moravy dočasně 

stoplo projektovou přípravu celé investice. „V přípravě protipovodňové ochrany Litovle 

nelze pokračovat do doby ukončení komplexních pozemkových úprav, pro které se 

rozhodlo zastupitelstvo města,“ uvádí mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.    

 Podle starosty je už nyní jisté, že Litovel nebude chráněna proti velké vodě nejen 

v době dvacetiletého výročí katastrofálních záplav, ale ani čtvrt století po nich. 

„Optimistický scénář mluví o tom, že všechny potřebné pozemky, kterých je zhruba 200, 

bychom mohli vlastnit tak za tři až čtyři roky. Pak bude potřeba vyjednat na investici 

dotaci a opatření zrealizovat. A to už se dostáváme na sedm let. Podle mě není ani to 

reálné, tipoval bych tak deset a více let,“ odhaduje Potužák.  

 A to je na papíru i v územním plánu Litovle protipovodňová ochrana za zhruba osm 

set milionů korun narýsovaná již několik let. Povodí Moravy předložilo městu svůj plán, který 

však později muselo kvůli problémům s pozemky dvakrát přepracovat, už v roce 2006. 

Projekt vodohospodářů v první fázi počítá se stavbou protipovodňové hráze v západní 

části města a u elektrárenského náhonu. Ve výčtu opatření dále figurují úpravy jezů a řek 

Moravy a Strusky nebo obnovení koryt Radniční Moravy a Mlýnského potoka.  

 Ve druhé etapě by měla vzniknout hráz na východě města a ochranné prvky na 

severním obtoku Litovle tak, aby po jejím dokončení bylo město chráněno před stoletou 

vodou. „Připravena je i nultá etapa protipovodňových opatření spočívající v úpravě 

břehů Moravy, kterou výkupy pozemků nijak neblokují. Ani do ní se ale Povodí Moravy 

nepustilo, a to kvůli názoru expertů, podle kterých nemá smysl do nulté etapy investovat, 

pokud není jisté, že na ni navážou etapy další,“ uzavírá pohled na problematiku starosta 

s tím, že vodohospodáři alespoň v závěru roku koryta řek čistí, aby byla více propustná. 

Tolik ke stále aktuálnímu tématu, které nějak nenachází svá východiska. 

 

12. SPRÁVA MĚSTA, VÝBORY A KOMISE  

SPRÁVA MĚSTA 

V roce 2015 bylo složení vedení města toto: Ing. Zdeněk Potužák (SNK) – starosta; 

Viktor Kohout (SNK) – uvolněný místostarosta. Sekretariát starosty vede Mgr. Kateřina 

Fišrová. 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.  

Zastupitelstvo města Litovel zasedalo během roku 2015 10x a projednalo 123 bodů, 

což je v průměru 12,3 bodu na jedno zasedání. Vše bylo předjednáno v Radě města 

Litovel a ve většině případů doporučeno ke schválení. Jednání byli vždy přítomni vedoucí 

odborů MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací, zástupce Městské policie a v případě 

potřeby byli přizvání kvalifikovaní odborníci. Nejčastěji projednávaným bodem jednání ZM 
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bylo hospodaření s majetkem města, vyhlášky a otázka rekonstrukce městského 

koupaliště. Účast zastupitelů byla na rozdíl od občanů velmi dobrá.  

 Sedmičlenná Rada města Litovle měla během roku 2015 od komunálních voleb 

celkem 21 zasedání, na kterých bylo projednáno 660 bodů, což je v průměru 31,4 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. 

 V sedmičlenné Radě města Litovle zasedají:  Ing. Zdeněk Potužák (SNK), starosta 

města, Viktor Kohout (SNK), místostarosta; David Baroň (SNK – Občané a sportovci 

Litovelska); MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL); Bc. Zdeněk Jančí (ODS); Ing. Martin Pavlík 

(ANO 2011)a Martin Geprt (ANO 2011). Předsedou Finančního výboru RM je Martin Geprt 

(ANO 2011), předsedou Kontrolního výboru RM Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM). Oba výbory 

jsou sedmičlenné.  

 Na 18. zasedání RM byl konstatován zánik mandátu MVDr. Vojtěcha Grézla ke dni 

14. 8. a na jeho místo nastoupil náhradní kandidát Sdružení nezávislých kandidátů Mgr. 

Lubomír Broza dnem 15. 8. 2015.   

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 Ke svému jednání se během roku 2015 sešel 7x a jeho složení bylo. Ing. Gabriel 

Ošťádal – předseda, JUDr. Marie Mazánková, Ing. Radovan Urválek, Mgr. Pavel Skácel, 

Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., Václav Stratil a Josef Hetcl – členové.  Na počátku roku 

výbor schválil jednací řád a vypracoval plán práce. Během roku kontroloval usnesení 

Rady města Litovel a Zastupitelstva města Litovel, vnitřní směrnice MěÚ, obecně závazné 

vyhlášky, směrnici o veřejných zakázkách, hospodaření s finančními prostředky rozpočtu 

města v příspěvkových  organizacích města (Technické služby Litovel, Muzeum Litovel a 

Městská knihovna Litovel). Sledoval vyřizování stížností a připomínek občanů, značení na 

pozemních komunikacích a jejich realizaci v ulicích Studentů a Kollárova. Jednatelkou 

komise byla Mgr. Kateřina Fišrová. 

 

FINANČNÍ VÝBOR 

 Během roku zasedal výbor 9x obvykle ve složení. Martin Geprt – předseda, Jiří 

Beran, Ing. Jan Krejčí, Radek Ošťádal, Ing. Milan Procházka, Jaroslav Skála, Ing. Ludmila 

Zavadilová – členové.  Výbor postupně projednával rozpočet Muzea Litovel, transparentní 

pravidla pro přerozdělování příspěvků z rozpočtu města, Závazné ukazatele stanovení 

finančních limitů pro nákup zboží a služeb včetně zadávání veřejných zakázek, kontrolu 

poskytnutých příspěvků Tatranu Litovel, Českému kynologickému svazu, ŘSF Litovel na 

bezpečnostní mříže v kostele sv. Filipa a Jakuba, folklornímu souboru Hanačka. Projednal 

Závěrečný účet města za rok 2014 a vzal na vědomí Zprávu nezávislého auditora o 

výsledku hospodaření města a účetní uzávěrky města Litovel k 31. 12. 2014. Postupně 
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projednával a schvaloval rozpočtové změny, smlouvu o revolvingovém úvěru. Doporučil 

ZML ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2016 a nedoporučil zařadit projekt 

vybudování kuželny. Jednatelkou komise byla Bc. Jana Krylová, od měsíce dubna 

pořizovala zápisy paní Vladimíra Čiklová a Ing. Veronika Haplová. Na svá jednání si výbor 

zval zainteresované zástupce institucí, hosty byli starosta a místostarosta města, vedoucí 

OŠMT Ing. Habermann, vedoucí FO Ing. Kolář a pan Šrůtek. 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY 

 Předsedkyní komise byla Ing. Ludmila Zavadilová, členy Ing. Martin Benešl, Mgr. 

Lubomír Grézl, Vladislav Lakomý, Ondřej Vespalec, Hedvika Weberová, DiS a Mgr. Kamila 

Dohnalová. Komise se k jednání sešla 6x a projednala Komunitní plán města Litovle, 

spolupráci se sdružením Podané ruce, možnosti vybudování venkovní posilovny, využití 

prádelny na sídlišti Gemerská pro DDM, prázdninový pobyt pro děti ze sociálně slabých 

rodin, práci se sprejery, stav dopravního hřiště, anketu „Bezpečnost ve městě“ a možnosti 

finanční podpory opatření k řešení problému sociálního vyloučení. Připravila setkání 

s preventisty litovelských škol, kde byly projednávány problémy kriminality mládeže, 

alkoholismu a užívání drog, šikany a kyberšikany, záškoláctví a agresivity. Jednatelem 

komise byl Mgr. Lubomír Broza.  

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  

 Komise se k jednání sešla 8x a pracovala ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová – 

předsedkyně, Mgr. Ivana Gregušová, Mgr. Mirko Spurník, Mgr. Pavel Procházka, Jakub 

Livanský, DiS, MUDr. Ondřej Bolek, Kamil Veselý, Ing. František Smékal a Mgr. Josef Piska – 

členové. Komise projednala Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Litovel, 

vytvoření řídící skupiny, práci na SWOT – analýze stavu sociálních služeb, rozhodla o 

Střednědobém plánování sociálních služeb metodou Komunitního plánování. Sestavila 

podklady sociodemografické analýzy a Analýzy sociálních služeb, dotazníky pro obce SO 

ORP Litovel. Častými hosty jednání byli Bc. Lenka Tichavská, metodik KPSS a starosta města 

Ing. Zdeněk Potužák. Jednatelkou komise byla paní Zuzana Rozehnalová.  

LETOPISECKÁ KOMISE 

 Během roku měla 8 schůzek a pracovala ve složení: PhDr. Josef Hubáček – 

předseda, Lubomír Šik, Marie Hrubá, Mgr. Robert Najman, Karel Kabelík, Miroslav Pinkava, 

Karel Polášek a Blanka Opíchalová – členové. Komise především pomáhala v zajišťování 

kolportace žádostí o informace pro kroniku města, četla a připomínkovala jednotlivé 

kapitoly kroniky, provedla výběr materiálů a fotografií k výstavám 80 let od otevření 

sokolovny, 100. výročí vzniku ČSR a 110. výročí narození prof. Františka Davida (byly 

posouzeny a dány k dispozici Muzeu Litovel). Členka LK paní Marie Hrubá ve spolupráci 

s předsedou MSL, z. s. Mgr. Robertem Najmanem připravili komentovanou procházku 

litovelským hřbitovem a pokračovali ve spolupráci s OBH na vytvoření databáze hřbitova. 

Jednatelkou komise byla paní Hana Dohnalová. 
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KOMISE PRO DOPRAVU 

 Pracovala ve složení Mgr. Blahoslav Papajk – předseda, Ing. Radovan Vašíček, Ing. 

Pavel Filípek, Miloslav Číhal, Jaroslav Skála, Ing. Alexandr Kučera, Pavel Štěpánek, Jiří 

Vaněk – členové. Během roku komise projednávala umístění a rekonstrukci autobusového 

nádraží, budování cyklostezek, řešení přechodů pro chodce na ulicích Studentů, 

Karlovské, Šemberově a Dukelské, parkování na sídlištích, budování odstavných ploch, 

hlučnost na ulici Dukelské a v obci Nasobůrky, dopravní značení na komunikacích a 

náměstí Přemysla Otakara, problematiku mostu na Pavlínce, parkování v centru města a u 

pivovaru. Hosty jednání byli i Mgr. Lubomír Broza, velitel MP a starosta a místostarosta 

města. Jednatelem komise byl pan Martin Kopečný.  

BYTOVÁ KOMISE 

 Předsedou komise byl místostarosta Viktor Kohout; Mgr. Lenka Fišrová, Marta 

Moťková, Jana Polívková, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Mgr. Pavel Procházka, Jiří 

Zendulka – členové. Komise se sešla 8x a obvykle projednávala žádosti o byt města 

Litovel, směny bytů, Seznam žadatelů o byt města Litovel, žádosti o umístění v objektu 674 

na náměstí Svobody (Dům s pečovatelskou službou), ubytovně v ulici U Stadionu 1087. 

Vypracovala aktuální seznam žadatelů o byt města na rok 2016, kde je 64 žadatelů.  

Jednatelkou komise byla paní Alena Pekařová.  

KOMISE PRO INVESTICE A VÝSTAVBU 

 Předsedou komise je Ing. Ivo Višinka, členy pak Ing. Gabriel Ošťádal, Ing. Michael 

Knajbl, Ing. Karel Zmund, Ing. Rudolf Kmeco, Ing. Radek Nepustil a Petr Grofek. Zasedání 

komise bylo v roce 2015 7 a byl na nich schválen statut a jednací řád, vyhodnoceny akce 

roku 2014 nad 200 000 Kč. Byl vypracován plán akcí, jejich systém přípravy a realizace, 

rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara, stav mostu u Nečízu, kompostárna, stěhování 

MěÚ, oprava komunikací po kanalizaci, oprava ulice Masarykovy, zateplení sokolovny 

v Unčovicích, komunikací v Chudobíně, Myslechovicích a Unčovicích, mostu na Pavlínce 

a rozšíření 3 mostů na ulici Dukelské. Doporučila zpřísnit požadavky na zhotovitele, včetně 

technických dozorů a BOZP, zlepšit koordinaci projektů a změnit přístup ke kontrolám 

realizací investičních akcí. Zápisy komise zpracoval Ing. Višinka. 

KOMISE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 Zasedala během roku 6x a jejím předsedou byl Bc. Zdeněk Jančí, členy Mgr. 

Simona Čapáková, Danuše Otáhalová, Jana Hornová, Ludmila Klaclová, Karla Křesalová, 

Libuše Grohmanová a Marie Kýrová. V dubnu 2015 odstoupila ze zdravotních důvodů 

paní Grohmanová, Seniorklubem Litovel doporučena a RML schválena paní Marie 

Slanovodská. V září ze zdravotních důvodů odstoupila paní Danuše Otáhalová a členkou 

komise se stala paní Magda Dostálová. Na jednáních byly předávány informace o 

rozeslání blahopřání a rozdání balíčků pro jubilanty ve městě Litovel a místních částech, o 

vítání občánků do svazku města. Je konstatováno, že návštěvy členů komise u jubilantů 

mají pozitivní ohlas. Pokud si návštěvu nepřejí a je tato skutečnost sdělena pracovnicím 

matriky, je dárek předán členům rodiny, případně seniorům na některé z akcí Seniorklubu 

Litovel. Tajemnicí komise je paní Petra Robenková. 
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KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 

 Předsedou komise byl místostarosta Viktor Kohout, členy JUDr. Marta Dědková, 

Miroslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček a Ing. Jaromír Kolář. Komise zveřejnila podmínky 

půjček z FRB v Litovelských novinách a na úřední desce a poskytla půjčky: Pavlíně 

Nantlové na opravu střechy, fasády a modernizaci bytu na ulici Jungmannově 645 ve výši 

200 000 Kč; Ondřeji Vanžurovi na modernizaci bytu částku 100 000 Kč. Jednatelkou komise 

byla Bc. Dita Štefánková. 

SAMOSPRÁVA SENIORKLUBU LITOVEL 

 Je poradním orgánem RML zasedala každý měsíc roku, tedy celkem 12x.   

Předsedou je PhDr. Josef Hubáček, místopředsedou Lubomír Faltus, jednatelkou Jaroslava 

Köhlerová, kronikářkou Milada Faltusová a členy Miroslav Fendrych, Marie Kýrová a Libuše 

Grohmanová. Činnost Samosprávy a Seniorklubu Litovel je součástí kapitoly Senioři a 

Seniorklub Litovel. 

KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

 Předsedkyní komise byla MUDr. Alena Šromová, Mgr. Milena Jindrová, Mgr. Martina 

Holadová, Ing. Helena Najmanová, Ph.D., Michaela Škulavíková  – členové. Byl předložen 

jediný zápis z 21. 1. 2015, kde byli členové seznámeni s povinností zachovávat mlčenlivost 

o údajích a informacích v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 

Sb. a seznámeni protokolem výsledků kontroly ze strany Krajského úřadu Olomouc. 

Jednatelem komise je Bc. Radim Sléha. 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

 Předsedy komise byli Mgr. Miroslav Havran a Mgr. Libor Chrudina;  členy Mgr. 

Lubomír Broza, Jiří Navara, Jiří Beran, Milada Helekalová, Jaroslav Winiarski, Vlastimil 

Zapletal a Slavoj Vespalec; zapisovatelkou Hana Konečná. Komise se k jednání sešla 25x a 

rozhodovala o 196 přestupcích převážně proti veřejnému pořádku, občanskému soužití 

nebo majetku. Udělila 42 pokut v celkové výši 78 000 Kč, 25 napomenutí, 24 zastavení 

řízení, 11 rozhodnutí o nákladech řízení, a ve 105 případech rozhodla jinak.     

KOMISE PRO VÝBĚR DODAVATELSKÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ, SLUŽEB A DODÁVEK pro léta 

2014 – 2018 byla ustavena ve složení: Ing. Zdněk Potužák, Viktor Kohout, Bc. Zdeněk Jančí, 

David Baroň, Martin Geprt, Ing. Martin Pavlík, MUDr. Alena Šromová, Petr Šrůtek, Mgr. 

Blahoslav Papajk, Ing. Ivo Višinka a Kamil Veselý.  

UŽITÍ ZNAKU MĚSTA: Ing. Zdeněk Potužák, Viktor Kohout, Bc. Zdeněk Jančí a Petr Šrůtek. Při 

slibu státního občanství a významných příležitostech i tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček.    
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13. 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 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 2015 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 běžnou agendu zajišťovalo OVV v roce 2015 i investiční akce: rekonstrukci 

sociálního zařízení v budovách číslo 778 a 779 na náměstí Přemysla Otakara (dokončeno 

27. 2.); statické zajištění dvorního objektu 779 – sklady OBP (dokončeno 21. 4.) a 

repasování vstupních vrat objektu 778 – radnice (dokončeno 2. 7.).  

 V oddělení matriky bylo zapsáno 60 uzavřených manželství a vydáno 5 osvědčení 

k církevním sňatkům. V rámci SPOZ bylo jubilantům předáno 362 dárkových balíčků a 

rozesláno 534 blahopřání k životním jubileím občanů. Na 12 obřadech vítání dětí bylo 

přivítáno 79 nových občánků z 93 pozvaných. V matričním obvodu Litovel (Litovel, Bílá 

Lhota, Červenka, Haňovice, Měrotín, Mladeč, Pńovice) zemřelo v roce 2015 67 občanů, 

z toho 35 z Litovle.  

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 – referentka OŠKS, Eva Hubáčková a Eva Macková – mzdové 

služby pro školství (zajišťují zpracování mezd pro 16 škol a školských zařízení a 7 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 
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Sieglová, Miroslava Škodová;  Muzeum Litovel – Mgr. Zdeňka Frištenská – vedoucí;  Mgr. 

Robert Najman – pracovník muzea.  

 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. V termínech stanovených MŠMT jsou prováděny sběry 

statistických dat, v rámci kterých jsou zpracovávány předepsané výkazy o jednotlivých 

školách a školských zařízeních.  

 Samospráva: Na základě schváleného rozpočtu, upraveného dle schválených 

rozpočtových změn a schválených příspěvků pro školy, školská zařízení a Městský klub v 

celkové částce téměř 20 670 000 Kč byl zabezpečován jejich provoz a údržba. Do zařízení 

budov a technického zhodnocení a modernizace budov, které jsou v majetku města 

Litovel a ve kterých sídlí příspěvkové organizace (školy, školská zařízení a Městský klub), 

bylo investováno na základě schváleného rozpočtu téměř 2 400 000 Kč.  

 Největší plánovaná investice (3 800 000 Kč) tohoto roku do zateplení a výměny 

oken na objektu Školní jídelny Litovel nebyla realizována, protože první výzva pro 

podávání žádostí o dotaci z OPŽP 2014-2020 na tyto projekty byla vyhlášena opožděně až 

koncem roku 2015. Z významnějších akcí, které byly realizovány:  ZŠ Vítězná – oprava 

spárování dlažeb a vzduchotechniky na bazén; ZŠ Jungmannova – altán na školním dvoře 

včetně vybavení, zrušení nevyužívané plynovodní přípojky; MŠ G. Frištenského – chodník 

na zahradě; MŠ G. Frištenského (pracoviště Unčovice) – stavební úpravy střechy 

(zateplení), oprava terasy; MŠ Gemerská – rekonstrukce prádelny vč. oken a 

elektroinstalace, výměna oken, rekonstrukce jednoho sociálního zařízení, oprava části 

plotu;  MŠ Gemerská (pracoviště Kollárova) – nové asfaltové hřiště;  Školní jídelna Litovel 

(Studentů) – přípravné projekční práce pro podání žádosti na zateplení objektu a výměnu 

oken (energetický audit, průzkum, technická studie proveditelnosti, projektová 

dokumentace);  Základní a mateřská škola Nasobůrky – výměna oken v 1. patře. 

Dalších více jak 3 000 000 Kč bylo použito na zařízení a údržbu budov a majetku 

města Litovel, v nichž sídlí školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. 

Plánovaná investice ve výši 3 8000 000 Kč do rekonstrukce v objektu Sokolovny nebyla 

realizována z důvodu nezískání dotace z programu MŠMT. Z významnějších realizovaných 

akcí můžeme jmenovat:  Střední odborná škola Litovel (ul. Komenského) – oprava fasády 

objektu školy, výměna oken, parapetů a vstupních dveří v objektu tělocvičny školy;  GJO – 

oprava omítek a vstupních dveří v 1. PP (šatny), energetický audit, dar: 52 ks šatních 

skříněk; ZŠ, ŠD a ŠJ Palackého – oprava stříšky nad vchodem, úplná výměna oplocení mezi 

pozemky, parcelní číslo 177/18 a 178/19 (polovina hrazena vlastníkem sousedního 

pozemku); Dům dětí a mládeže Litovel – výměna části oken.  

 Akce 2015: Školení pro ředitele ZŠ a MŠ - 6. února proběhlo školení vedené PaedDr. 

Janem Mikáčem, kterého se zúčastnili ředitelé ZŠ a MŠ spadajících do působnosti OŠKS;  

Pedagog roku - 27. března bylo uděleno ocenění Pedagog roku vedoucí vychovatelce ze 

ZŠ Jungmannova Aleně Albrechtové, učitelce ze ZŠ Vítězná Ivaně Gregušové, učitelce 

Daně Smýkalové z MŠ Frištenského a učitelce Jarmile Noskové z MŠ Gemerská. Zvláštní 
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poděkování a ocenění pak patřilo paní Jarmile Miškovské, dlouholeté učitelce mateřské 

školy v Nasobůrkách; Litovelské naděje – 22. června byla popáté udělena ocenění 

Litovelské naděje. Byli oceněni žáci a studenti litovelských škol, kteří dosáhli významných 

úspěchů na poli sportovním, kulturním, nebo v zájmových organizacích: Helena 

Ženožičková, 1997; GJO; školní aktivity (středoškolská odborná činnost v oboru 

zdravotnictví) a mimoškolní aktivity (fotografování);  Štěpán Hudeček, 1997; GJO; školní 

aktivity (fyzika);  Martina Ivanova, 2000; ZŠ Vítězná; školní aktivity (programování, záznam a 

zpracování textů na PC);  Michal Šmoldas, 1998; TJ Vodní sporty (sport); Eliška Čapáková, 

1995; TJ Vodní sporty (sport);  Barbora Dimovová, 2000; TJ Vodní sporty; (sport);  Viktorie 

Dimovová, 2000; TJ Vodní sporty (sport);  Martin Papula, 1999; TJ Vodní sporty (sport); 

Ludvík Smrček, 1998; TJ Vodní sporty (sport);  Karel Šotola, 1997; TJ Vodní sporty (sport); Dny 

evropského dědictví – 5. září bylo poprvé město Litovel hlavním organizátorem Dnů 

evropského dědictví, jejichž stěžejním tématem byly památky znovuzrozené. V tento den 

byly památky zpřístupněny zdarma, muzeum pak za snížené vstupné. Hlavní kulturní 

program proběhl na náměstí Př. Otakara. Vedlejší scéna se odehrála na půdě Gymnázia 

Jana Opletala, které slavilo 111 let od předání budovy do užívání. Zde se také uskutečnila 

výstava fotografií absolventky tohoto gymnázia Sáry Saudkové, která se vernisáže osobně 

zúčastnila. Město na tuto akci vyčlenilo 200.000 Kč. 

  Na úseku kultury a sportu: OŠKS na základě schváleného rozpočtu zajišťuje 

poskytnutí vyúčtování dotací a darů různým sportovním, kulturním, společenským, 

církevním, charitativním a zájmovým organizacím, i jednotlivcům, podle jejich požadavků, 

se kterými se obracejí na Radu města Litovel. V roce 2015 bylo poskytnuto 68 příspěvků v 

celkové výši 4 742 502 Kč.  

  Z rozpočtu města Litovel bylo na údržbu Sokolovny využito téměř beze zbytku 

schválených 200 000 Kč. Byla provedena např.: výměna oken, výmalba, oprava laviček, 

oprava vodovodní přípojky a oprava okapových žlabů. V roce 2015 činil provozní 

příspěvek, kterým je zabezpečován provoz Městského klubu Litovel, příspěvkové 

organizace města Litovel, včetně turistického informačního centra, 5 710 000 Kč. Kromě 

toho město hradilo také výměnu části oken na objektu č. p. 753, ve kterém Městský klub 

sídlí. V rámci podpory kulturních a turistických aktivit cestovního ruchu a zkvalitnění 

informačního systému cestovního ruchu v Litovli byly pořízeny cedule s mapami, které 

budou umístěny na vytipovaných místech města, a dále malé tištěné mapy volně 

distribuované příchozím turistům.  

Zprávu zpracovala Ing. Simona Dvořáková, referentka OŠKS. 

OBROR  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Vedoucím odboru zůstává Ing. Pavel Kurfürst, další personální složení odboru zůstalo 

nezměněno.  Jen v červnu 2015 odešel do penze Josef Kučera a místo něj přišla na odbor 

Ing. Eva Škodová. 

       V oblasti odpadů:  Kompostárna Litovel – v listopadu 2015 byla zkolaudována 

kompostárna, která se nachází se v Nasobůrkách a bude se zde zpracovávat biologický 

odpad (tráva, štěpka, listí), který vzniká v rámci údržby zeleně. Koncem dubna 2016 byl 

provoz kompostárny zahájen. V listopadu 2015 podalo město Litovel žádost na Operačním 
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programu ŽP „Intenzifikace třídění odpadů v městě Litovel“. Smyslem projektu je, aby 

každá domácnost (u rodinných domů) měla svoji popelnici na papír a plast.  Byla 

provedena distribuce 800 ks tašek na tříděný odpad, především na sídlištích. Účelem je 

podpora třídění odpadů. V těchto aktivitách bude OŽP pokračovat. 

 Veřejná zeleň: Obnova zeleně na hřbitově v Rozvadovicícha a revitalizace zeleně 

v areálu MŠ Gemerská.  V květnu byla provedena slavnostní výsadba lípy před ZŠ 

v Nasobůrkách u příležitosti 70. let od konce druhé světové války. Přítomni: Ing. Pavel 

Kurfürst – vedoucí odboru ŽP, Ing. Karel Zmund – ředitel TS Litovel, Radek Ošťádal  - 

předseda OV Nasobůrky a ředitelka ZŠ Nasobůrky Mgr. Jana Nakládalová. Pravidelné 

ořezy stromů – největší akce byla v areálu hřiště v Unčovicích. V květnu 2015 byla 

ukončena akce revitalizace Šargounských luk s názvem „Biocentrum Šargounské 

louky“.  Město na tuto akci ostalo 100% dotaci z OPŽP.  Realizaci projektu provedla 

společnost Zahrada Olomouc s.r.o. 

  Voda a krajina: V září 2015 započala stavba: „Revitalizace Radniční Moravy v úseku 

Smetanova sady“. Realizaci provádí společnost Aquatest Praha a.s. a stavba se nyní 

dokončuje. 

 Zpracoval: Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru. 

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 mělo k  31. 1. 2015 ve správě 52 domů, 292 bytů a 105 nebytových prostor (PLK 

- ordinace, garážová stání, prodejny, pohostinství).  V dubnu došlo k prodeji objektu č. p. 

60 v Litovli, místní část Myslechovice, se třemi bytovými jednotkami. Tím se počet domů 

snížil na 51 a počet bytů na 289. Byla odstraněna budova bývalé vodárenské stanice ve 

dvoře bytových domů ul. Revoluční a Masarykova.  V červenci bylo dokončeno statické 

zajištění divadelního traktu budovy Záložny. 

 Na opravu fasády domu č. p. 800 v ulici 1. máje, kterou v rámci dotace realizoval 

odbor MHaSI navázalo OBH a na základě projektové dokumentace byl instalován 

výlezový žebřík ze dvora na střechu tohoto domu, kam byl po přestavbě půdy na bytové 

jednotky původními vlastníky půdního prostoru znemožněn přístup. V říjnu došlo k 

rekonstrukci střešního pláště domu č. p. 173/1A  v ul. Vítězná společně se spolumajitelem 

tohoto objektu Ahold Czech Republic a. s. v celkové hodnotě 958 503,- Kč, z čehož podle 

podílu města uhradilo město Litovel částku 374 027,42 Kč.  Byla opravena a zateplena 

fasáda domu č. p. 1098 v Litovli – Chořelicích (dům na hřbitově, který užívá správce 

hřbitova). V říjnu byla započata oprava a zateplení fasády bytového domu č. p. 666 

v ulici Masarykova včetně injektáží na odstranění vlhkosti. Z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek budou stavební práce dokončeny v r. 2016. 
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 V roce 2015 OBH evidovalo cca 490 požadavků na drobné opravy v bytech 

nájemců a domech města Litovel. Ke dni 31. 12. 2015 bylo na OBH evidováno 70 žádostí o 

byt města Litovel a 39 žádostí o umístění v DPS, nám. Svobody 674 v Litovli. V roce 2015 

bylo uvolněno a předáno novým nájemcům 6 bytů, 7 obytných místností na ubytovně U 

Stadionu č. p. 1087, 3 byty v DPS, uskutečnily se 2 přechody nájmu bytu.  

 V roce 2015 bylo vystaveno 430 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 276 914 Kč. 

Zpracovala Jana Polívková, vedoucí OBH.  

ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ 

 Personální obsazení zůstalo stejné, vedoucím odboru je i nadále Mgr. Pavel 

Procházka, sociálně právní ochranu dětí zajišťují pracovnice Bc. Marcela Spurníková a Bc. 

Monika Krylová; náhradní rodinnou péči a jako kurátor pro děti pracuje Bc. Radim Sléha; 

jako sociální pracovník Bc. Eva Vyroubalová; opatrovnictví zajišťuje Zuzana Rozehnalová; 

na úseku OP pracují Helena Němcová, Vladimíra Čiklová a Věra Zedníčková.  

 Dotace od státu na činnost v oblasti OSPOD činila 2 000 000 Kč.  Tato částka se 

nevyčerpala a bylo vráceno na MPSV 502 974 Kč.  Z této částky jsou hrazeny mzdy 

zaměstnanců, odvody – sociální a zdravotní, školení, cestovné, benzín dle ujetých 

kilometrů, počítače, nábytek, židle – celý provoz.  Celkový počet byl 351 spisů, z toho nově 

zaevidovaných spisů v roce 2015 činil 138 spisů. Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou - 

10 dětí, 2 děti (umístění v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – se souhlasem 

rodiče). Počet dětí, u kterých byl soudem stanoven dohled nad výchovou rok 5; celkem k 

31. 12. bylo dohledů 29. OSPOD byl v roce 2015 jmenován opatrovníkem u 138 případů. 

Počet případů domácího násilí, kterého jsou přítomni děti 2 případy, vykázání osob ze 

společného bydlení 2 případy.  

 Týrané a zneužívané a zanedbávané děti: od 6-15 let – tělesné týrání 1 dívka, 

sexuální zneužívání 1 dívka, zanedbávání 6 chlapců, dívek 8;  od 15 - 18 let – tělesné týrání 

1 chlapec, zanedbávání 2 chlapci, 3 dívky.  

 Náhradní rodinná péče: Počet pěstounů – dohod v roce 2015 činil  - 21  (stát 

každým rokem na jednoho pěstouna zašle dotaci ve výši 48 000 Kč na jednoho pěstouna). 

Celkem na účtu města je za roky 2013,2014,2015 – finanční částka 1 585 612 Kč a z  těchto 

finančních prostředků jsou placeny školení – vzdělávání pro pěstouny. 

 Sociální pracovník zpracoval:  107 nově zaevidovaných osob z toho 5 ohrožených 

sociálním vyloučením, 5 bez přístřeší, 7 osob v neadekvátním bydlení, 14 propuštěných 

z výkonu trestu a 1 osob propuštěnou z ústavního zařízení (dovršení 18 roků). Počet 

vydaných Euroklíčů  byl 13 (klíček k WC), parkovacích průkazů pro zdravotně postižené 

bylo vydáno 337 kusů. Dárci krve, kteří jsou držiteli Zlaté Jánského plakety (2 osoby), 

dostávají od města příspěvky na dopravu – proplácíme 90% jízdného, celkem za rok 

vyplaceno 3 971 Kč. Ubytovny v Litovli nemáme,  v budově  bývalého  vysílače u Nových 
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Zámků žije cca 6 osob, majitel je zde nechává bydlet.  Osoby, které bydlí na ulici - 3 

(Kutra, Šmoldas, Zapletal). 

 Do Litovle se přistěhovalo několik romských rodin. V domě pana Mikulky na ulici  

Vlašimově 733/2, bydlí celkem 4 rodiny z toho 8 dospělých 18 dětí. V domě paní Sienelové  

(Poděbradova 752/9 -   Bílý koníček) bydlí 6 rodin, z toho 11 dospělých a 21dětí.  

 Opatrovnictví: Počet osob, kterým město dělá opatrovníka je 39 - jedná se o klienty 

z Nových Zámků, pobočka Litovel a Domova důchodců Červenka.  Zařízení Nové Zámky 

(poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace), je v současné době v první fázi 

„transformace“. Klienti budou umístěni do různých  domů, které Krajský úřad 

Olomouckého kraje zakoupí.  Současná budova bude po transformaci prodána (je hezky 

opravená, tak proč jí neprodat!) 

 Komise sociální a zdravotní (řídící skupina KPSS) byla zřízena Radou města Litovel 

číslo 7, ze dne 29. 1. 2015 usnesením č. 184/7 a je odpovědná Radě města Litovel za svoji 

činnost. Komise sociální a zdravotní je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem 

Rady města Litovel v oblasti realizace komunitního plánování sociálních služeb na roky 

2015-2017. Složení komise: Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně komise, vedoucí střediska 

Charity Šternberk v Litovli; MUDr. Ondřej Bolek, lékař; Mgr. Josef Piska, ředitel Domova 

důchodců Červenka; Kamil Veselý, zastupitel města Litovel; Mgr. Ivana Gregušová, 

pedagog; Mgr. Mirko Spurník, ředitel Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.; Ing. 

František Smékal, zaměstnanec - Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb; Jakub 

Livanský,  Sdružení Podané ruce, o.s., Terénní programy Olomouc ; Mgr. Jan Šenk, ředitel – 

Nové Zámky-poskytovatel sociálních služeb;  Mgr. Pavel Procházka, vedoucí odboru 

sociálního a správního, Městského úřadu Litovel.  Jednatelkou komise je Zuzana 

Rozehnalová. 

Občanské průkazy, cestovní pasy, evidence obyvatel: Počet vydaných OP 4 355, na 

správních poplatcích vybráno 41 950 Kč;  počet vydaných pasů 1 459, vybráno 718 400 

Kč. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Procházka, vedoucí odboru. 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

 V roce 2015 odbor MH a SI pracoval nadále pod vedením pana Miroslava Skácela. 

Na odboru pracují pánové Petr Navrátil a Martin Kopečný, kteří mají na starosti stavební 

investice a ochranu památek.  Dotační akce řeší Ing. Dita Müllerová a paní Hana 

Dohnalová má na starosti poplatky za užívání veřejného prostranství, pronájmy pozemků 

města, zábory pro stánky, správu městských hřišť a další agendu. V roce 2015 došlo 

k personální změně na odboru. Mgr. Andrea Buchtová nastoupila na mateřskou 

dovolenou a v oblasti financování a dotačních akcí ji zastupuje Ing. Marta Macharová.  

 Nejvýznamnější akce odboru MHSI v roce 2015: V roce 2015 byla ukončena akce 

Dekontaminace skládky v Nasobůrkách. Tato akce, která byla největší investiční akcí 

v dějinách města Litovle a kterou se řešilo odstranění zdroje znečištění v areálu skládky TKO 

Nasobůrky a jejím okolí. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a celkové náklady na 

akci byly bezmála 386 mil. Kč. Byla rovněž ukončena realizace projektu Muzeum Litovel – 
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rozšíření výstavních ploch a zřízení depozitáře. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a 

celkové náklady překročily 19 miliónů Kč. V roce 2015 po ukončení investiční akce byly 

v nových prostorách půdní vestavby muzea zřízeny dvě nové expozice, jedna ukazuje 

život a úspěchy zdejšího siláka Gustava Frištenského a druhá odkazuje na výrobu 

gramofonů, která má v Litovli tradici. V sousedním objektu č. p. 800 v historickém centru 

města Litovel byl vybudován nový depozitář s badatelnou. 

 Na jaře 2015 byla ukončena rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara. Rekonstrukce 

se týkala nejen komunikací, ale rovněž došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení, revitalizaci 

zeleně a doplnění mobiliáře. Celkové náklady na rekonstrukci náměstí překročily 35 mil. 

Kč. Na realizace projektu přispěla Evropská unie. V září 2015 byla ukončena výstavba 

kompostárny poblíž bývalé skládky TKO v Nasobůrkách. Kompostárna slouží ke zpracování 

biologicky rozložitelného odpadu z veřejné zeleně a zeleně obyvatel Litovle a jejich 

místních částí a obcí Haňovice a Mladeč. Celkové náklady, na jejichž financování přispěla 

dotace z Evropské unie, překročily 5 mil. Kč. 

   Olomoucký kraj přispěl na realizaci projektu Litovel, Nasobůrky – stavební úpravy 

silnice III/3733. Náklady na akci překročily 2 mil. Kč. Byly vybudovány chodníky pro 

bezpečný pohyb chodců, parkovací stání ve směru od Litovle na Haňovice a 

bezbariérových přechod pro chodce přes silnici II/635. Bylo ukončeno budování 

kanalizace v pěti místních částech – Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín. 

V Chudobíně byla vybudována gravitační kanalizace, v ostatních místních částech byla 

vybudována tlaková kanalizace. Náklady na vybudování kanalizace přišly bezmála na 96 

mil. Kč. Na realizaci projektu byla čerpána dotace z Evropské unie. 

 Na podzim 2015 proběhla rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici 

Masarykova za více než 1,5 mil. Kč; na ulici Dukelské byly vybudovány přechody a místa 

pro přecházení za téměř 200 tis. Kč; v místní části Savín proběhla 2. etapa oprav chodníků 

za bezmála 1,5 mil. Kč; proběhly stavební úpravy části ulice na Rybníčku za zhruba 2,5 mil. 

Kč. V lokalitě Pavlínka proběhla výstavba chodníků v částech od mostu k ul. Kosmonautů 

a části od ul. Kosmonautů po ul. Novou, náklady na vybudování chodníků překročily 2 mil. 

Kč; na ulici Palackého byly opraveny silniční obruby, náklady na opravu překročily 400 tis. 

Kč; v místní části Tři Dvory byly opraveny a zpevněny místní komunikace za téměř 700 tis. 

Kč. 

 I v roce 2015 proběhla další část oprav městských hradeb v ul. Jungmannova, 

náklady na obnovu hradeb byly ve výši bezmála 1,5 mil. Kč, částečně na opravu přispělo 

Ministerstvo kultury;  byl opraven litinový kříž u Nasobůrek, náklady na opravu bylo ve výši 

97 tis. Kč; v lokalitě Pavlínka byl vybudován plynovod, náklady dosáhly 4 mil. Kč; v rámci 

regenerace panelových sídlišť se vybudovaly přeložky sítí za zhruba 2 mil. Kč; v Litovli u 

Stadionu bylo prodlouženo veřejné osvětlení za zhruba 800 tis. Kč. 

Zprávu zpracovala Ing. Marta Macharová, pracovnice MHaSI.    
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD  

 Na Živnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2015 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. Živnostenskou kontrolu provádí 

v rámci své působnosti dle zmocnění zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, 

ve znění pozdějších předpisů a sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené 

živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na 

živnostenské podnikání. 

  Dále vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tj. komplexní správní činnosti na úseku 

zemědělského podnikání.  Většina podnikatelů využívá odbor jako 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 2015 se všichni pracovníci úřadu zúčastnili 

celostátního školení v Seči, které pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu. K 31. 12. 2015 

bylo ve správním obvodu 4 197 podnikatelů s platným oprávněním, z toho podnikatelů dle 

živnostenského zákona 4 040 (fyzické osoby 3 573, fyzické osoby zahraniční 61, právnické 

osoby 406) a zemědělští podnikatelé zapsaní v evidenci zemědělského podnikatele k 31. 

12. 2015  157 z toho fyzické osoby 135 a právnické osoby 22. 

 Novelizace živnostenského zákona účinná od 1. 1. 2015 přispěla ke snížení 

administrativní zátěže podnikatelů při komunikaci s živnostenskými úřady. V souvislosti 

s provozem informačního systému registru živnostenského podnikání přešly živnostenské 

úřady na uchování listin v digitální podobě. Díky tomu je zabezpečeno automatické 

sdílení dokumentů mezi jednotlivými pracovišti a snížení administrativy. Podnikatelé proto 

nemusí od ledna 2015 znovu dokládat listiny, které již jednou živnostenským úřadům 

poskytli. Jedná se například o opakované předložení dokladů o odborné způsobilosti 

k provozování živnosti, doklad prokazující právní důvod užívání prostor, v nichž má sídlo 

atd.  

 Živnostenský odbor v roce 2015 provedl 110 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly 

byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů souvisejících s živnostenským 

podnikáním. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na 
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zahraniční osobu a provozoven nabízejících použité zboží a provozoven zabývajících se 

výkupem kovových odpadů. Zdejší živnostenský úřad provedl 12 společných kontrol 

s inspektory České obchodní inspekce inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.  

 Od 1. 1. vešla v platnost 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. 

 Co se týká provozoven, v roce 2015 nedošlo v Litovli k zásadnímu nárůstu ani 

poklesu počtu provozoven. Z významnějších událostí bylo po mnoha letech ukončení 

činnosti oficiálního dealera vozů značky Škoda společnosti AUTO Hlaváček a.s., jehož 

provozovna se změnila na  tzv. Bosch servis, který je autorizovaným servisem pro všechny 

značky vozidel, nikoliv jen pro vozy značku Škoda, jak tomu bylo doposud.   Nízká kupní síla 

obyvatel je zřejmě hlavní příčinou volných prostor k podnikání nabízených soukromými 

majiteli nemovitostí i městem Litovel.  

Zpracoval: 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.  V letošním roce došlo k personálním změnám,  Bc. Vychodilová odešla 

z odboru výstavby a na její pozici byla přijata Bc. Králová, dále jedna kolegyně odešla na 

mateřskou dovolenou a je zastoupena paní Krňávkovou  -  celkový počet pracovnic 7. 

 Úřad územního plánování v roce 2015 vydal Změnu č.1b a Změnu č. 2 Územního 

plánu Litovel a Změnu č. 1 Územního plánu Bouzov. Probíhalo projednávání Územních 

plánů (případně jejich změn) Bílá Lhota, Bílsko, Haňovice, Náklo, Pňovice, Senice na Hané. 

  

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.  
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 V roce 2015 bylo vyzkoušeno 444 žadatelů o řidičská oprávnění. Na správních 

poplatcích za tuto agendu bylo vybráno 356 700 Kč. Opravnou zkoušku z praktické jízdy 

absolvovalo 98 uchazečů, z testů 55 uchazečů a z konstrukce vozidel 6 uchazečů. 

V agendě registru řidičů bylo vydáno 2 221 řidičských průkazů a na správních poplatcích 

bylo vybráno 123 735 Kč. Paměťových karet do digitálních tachografů bylo vydáno 92 

kusů a na správních poplatcích bylo vybráno 64 400 Kč. Na evidenci vozidel bylo vybráno 

1 957 573 Kč. Bylo vydáno 589 technických průkazů k vozidlům a zaregistrováno 3 234 

vozidel. Ve správním řízení bylo vedeno 392 přestupků proti bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích a na pokutách bylo vybráno 475 244 Kč. Na úseku silničního 

hospodářství bylo vydáno 43 rozhodnutí o uzavírce, 69 případů stanovení přechodného 

dopravního značení a 13 stanovení trvalého dopravního značení, 19 povolení napojení 

sousední nemovitosti k pozemní komunikaci a 45 případů povolení zvláštního užívání 

pozemní komunikace. Bylo vydáno 14 rozhodnutí povolení stavby za speciální stavební 

úřad. Silniční hospodářství vybralo na správních poplatcích 57 950 Kč. 

Zpracoval: Ing. Pavel Filípek, vedoucí odboru.     

 

14. ROZPOČET MĚSTA 

Rozpočet města Litovel na rok 2015 byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel, které se konalo dne 19. 2. 2015 jako schodkový. Saldo příjmů a výdajů bylo pokryto 

přebytkem hospodaření minulých let a přijatými půjčenými prostředky.  

Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2015 (v Kč) 

  
Schválený                    

rozpočet 

Upravený                               

rozpočet 
Skutečnost 

Skutečnost 

RU v % 
Daňové příjmy 146 085 730,00 147 247 305,03 149 675 278,38 101,65 

Nedaňové příjmy 43 555 600,35 46 987 814,44 49 075 928,05 104,44 

Kapitálové příjmy 1 000 000,00 16 301 146,00 16 311 646,00 100,06 

Transfery 221 101 669,65 218 987 362,43 218 891 362,13 99,96 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 411 743 000,00 429 523 627,90 433 954 214,56 101,03 

Běžné výdaje 197 714 845,54 196 671 431,65 147 033 976,02 74,76 

Kapitálové výdaje 329 954 918,37 338 313 401,79 291 487 964,43 86,16 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 527 669 763,91 534 984 833,44 438 521 940,45 81,97 

SALDO ROZPOČTU -115 926 763,91 -105 461 205,54 -4 567 725,89 4,33 

FINANCOVÁNÍ  115 926 763,91 105 461 205,54 4 567 725,89 4,33 

z toho:         
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 49 858 581,78 48 594 555,76 48 594 555,76 xx 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 9 048 968,69 1 847 436,34 0,00 xx 

Změna stavu fin. prostředků na bank. 

účtech 74 607 480,00 74 607 480,00 -23 284 008,52 xx 

Operace z peněžních účtů organizace 

nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 203 285,27 203 285,27 -951 269,52 xx 

Uhrazené splátky kr. přijatých půjč. prostř.  0,00  0,00  0,00 xx 

Uhrazené splátky dl. přijatých půjč. prostř. -17 791 551,83 -19 791 551,83 -19 791 551,83 xx 
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Přehled příjmů města Litovel dle druhového třídění rozpočtové skladby (v Kč) 

Detailní výpis položek dle druhového třídění 

rozpočtové skladby 
Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený Skutečnost 

1111 

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 

fun.pož. 22 060 000,00  22 060 000,00  22 158 556,42  

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 780 000,00  2 780 000,00  4 752 087,96  

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 420 000,00  2 420 000,00  2 593 633,18  

1121 Daň z příjmů právnických osob 23 160 000,00  23 160 000,00  24 076 834,92  

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 12 502 000,00  11 706 850,00  11 706 850,00  

11 

Daně z příjmů, zisku a kapitálových 

výnosů 62 922 000,00  62 126 850,00  65 287 962,48  

1211 Daň z přidané hodnoty 47 130 000,00  47 130 000,00  47 184 150,94  

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 47 130 000,00  47 130 000,00  47 184 150,94  

1334 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fond 300 000,00  889 038,00  889 038,00  

1335 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 

lesa 0,00  0,00  35 489,00  

1340 

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 

odpadu 4 569 000,00  4 569 000,00  4 602 528,50  

1341 Poplatek ze psů 259 000,00  259 000,00  243 350,00  

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 860 000,00  860 000,00  779 309,00  

1351 

Odvod loterií a podobných her kromě výh. 

hrac. př. 350 000,00  350 000,00  406 954,52  

1353 

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o 

řidič.opr. 331 000,00  331 000,00  356 700,00  

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 100 000,00  6 467 687,03  6 467 920,30  

1361 Správní poplatky 4 414 730,00  4 414 730,00  4 693 033,00  

13 

Daně a poplatky z vybraných činností a 

služeb 16 183 730,00  18 140 455,03  18 474 322,32  

1511 Daň z nemovitých věcí 19 850 000,00  19 850 000,00  18 728 842,64  

15 Majetkové daně 19 850 000,00  19 850 000,00  18 728 842,64  

1  DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 146 085 730,00  147 247 305,03  149 675 278,38  

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 103 000,00  2 549 558,00  2 927 750,00  

2112 

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 

úč.prodeje) 27 000,00  27 000,00  232 894,00  

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 176 000,00  377 242,13  377 242,13  

2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00  350 000,00  926 015,00  

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 328 000,00  3 328 000,00  1 800 807,53  

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 19 430 920,00  19 430 920,00  18 451 795,98  

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 200 000,00  12 200 000,00  15 138 422,22  

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 145 200,00  145 200,00  145 200,00  

2141 Příjmy z úroků (část) 155 825,35  155 825,35  50 773,96  

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00  1 494 196,44  1 494 196,44  

21 

Příjmy z vl. činn. a odvody přeb. org. s 

přím. vzt. 37 565 945,35  40 057 941,92  41 545 097,26  

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 726 000,00  748 500,00  912 361,50  

2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 0,00  9 261,91  9 261,91  

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00  483 824,96  483 824,96  

22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 726 000,00  1 241 586,87  1 405 448,37  

2310 

Příjmy z prodeje krátk.a drobného 

dlouhodob.majetk 0,00  10 000,00  87 983,50  

2321 Přijaté neinvestiční dary 683 000,00  683 000,00  682 000,00  
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2322 Přijaté pojistné náhrady 6 655,00  406 112,00  451 419,00  

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 470 000,00  1 485 173,65  1 521 543,26  

2328 Neidentifikované příjmy 0,00  0,00  15 166,00  

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 204 000,00  2 204 000,00  2 669 004,00  

2343 

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z 

vydobyt.neros 0,00  0,00  108 884,00  

23 

Příjmy  z prod. nekap. maj. a ost. nedaň. 

příjmy 4 363 655,00  4 788 285,65  5 535 999,76  

2420 

Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a 

podob.subje 300 000,00  300 000,00  145 282,00  

2460 

Splátky půjčených prostředků od 

obyvatelstva 600 000,00  600 000,00  444 100,66  

24 Přijaté splátky půjčených prostrředků 900 000,00  900 000,00  589 382,66  

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2 ) 42 829 600,35  45 746 227,57  47 670 479,68  

3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00  11 670 350,00  11 680 850,00  

3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0,00  1 650 000,00  1 650 000,00  

3121 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého 

majetku 0,00  2 000 000,00  2 000 000,00  

31 Příjmy z DHM a ost. kapitálové příjmy 1 000 000,00  15 320 350,00  15 330 850,00  

3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00  980 796,00  980 796,00  

32 

Příjmy z prodeje dlouhodobého fin. 

majetku 0,00  980 796,00  980 796,00  

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 1 000 000,00  16 301 146,00  16 311 646,00  

VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1+2+3 ) 189 915 330,35  209 294 678,60  213 657 404,06  

4112 

Neinv.př.transfery ze SR v rámci 

souhr.dot.vztahu 17 557 300,00  17 557 300,00  17 557 300,00  

4113 

Neinvestiční přijaté transfery za státních 

fondů 0,00  23 919,80  23 919,80  

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 600 000,00  5 774 915,20  5 678 915,20  

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00  95 500,00  95 500,00  

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00  327 833,00  327 833,00  

4134 Převody z rozpočtových účtů 892 000,00  892 000,00  881 660 703,53  

41 Neinvestiční přijaté transfery 20 049 300,00  24 671 468,00  905 344 171,53  

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 273 463,55  2 893 474,84  2 893 474,84  

4216 

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 

rozpočtu 170 653 412,78  164 112 360,90  164 112 360,60  

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00  1 220 000,00  1 220 000,00  

4223 

Investiční přijaté transfery od regionálních 

rad 28 017 493,32  26 982 058,69  26 982 058,69  

42 Investiční příjaté transfery 201 944 369,65  195 207 894,43  195 207 894,13  

4 Přijaté transfery 221 993 669,65  219 879 362,43  1 100 552 065,66  

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4 ) 412 635 000,00  430 415 627,90  1 315 614 918,09  

PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM                                                 

(příjmy celkem - pol. 4134 - pol. 4139) 
411 743 000,00  429 523 627,90  433 954 214,56  
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Přehled výdajů města Litovel dle druhového třídění rozpočtové skladby (v Kč) 

Detailní výpis položek dle druhového třídění 

rozpočtové skladby 
Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený Skutečnost 

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 28 554 000,00  30 431 355,60  28 755 869,00  

5019 Ostatní platy 50 000,00  50 000,00  4 019,80  

5021 Ostatní osobní výdaje 751 000,00  885 565,41  829 868,00  

5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 000 000,00  2 000 000,00  2 141 993,00  

5031 

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 

st.pol.zaměstnan 7 441 000,00  7 957 187,00  7 722 238,00  

5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 752 800,00  2 938 065,00  2 641 126,00  

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 125 000,00  125 000,00  118 070,00  

5039 

Ostatní povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 10 000,00  10 000,00  1 368,00  

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 49 150,00  176 893,00  168 385,50  

5042 Odměny za užití počítačových programů 200 000,00  200 000,00  188 760,00  

50 Platy a podobné a související výdaje 41 932 950,00  44 774 066,01  42 571 697,30  

5131 Potraviny 12 000,00  12 000,00  4 714,55  

5132 Ochranné pomůcky 270 000,00  266 952,00  70 521,00  

5133 Léky a zdravotnický materiál 11 000,00  10 191,00  5 634,01  

5134 Prádlo, oděv a obuv 141 000,00  178 835,00  135 958,00  

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 426 500,00  454 638,26  378 758,20  

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 770 000,00  1 969 426,76  1 594 365,70  

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 128 000,00  52 020,00  51 275,00  

5139 Nákup materiálu j.n. 2 802 800,00  2 671 905,63  1 902 952,77  

5141 Úroky vlastní 2 513 749,04  2 513 749,04  2 238 732,58  

5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 150 000,00  150 000,00  69 197,40  

5151 Studená voda 1 630 000,00  1 636 327,01  1 452 302,79  

5152 Teplo 5 285 000,00  5 310 821,09  4 015 068,05  

5153 Plyn 554 000,00  585 340,97  383 286,17  

5154 Elektrická energie 4 572 000,00  4 543 807,34  3 548 047,41  

5155 Pevná paliva 20 000,00  20 000,00  3 993,22  

5156 Pohonné hmoty a maziva 393 500,00  412 500,00  267 482,66  

5157 Teplá voda 10 000,00  19 689,38  19 689,38  

5161 Poštovní služby 523 000,00  527 272,00  403 505,30  

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 777 000,00  785 545,02  562 339,19  

5163 Služby peněžních ústavů 2 320 000,00  2 320 000,00  1 961 900,32  

5164 Nájemné 237 000,00  250 157,00  154 605,12  

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 895 000,00  1 775 700,00  750 414,26  

5167 Služby školení a vzdělávání 333 000,00  330 426,00  234 899,88  

5168 

Zpracování dat a služby souv. s inf. a 

kom.technol 795 580,00  926 989,44  913 254,17  

5169 Nákup ostatních služeb 23 016 044,00  23 452 484,72  15 833 510,26  

5171 Opravy a udržování 31 548 500,00  30 168 098,36  19 152 406,22  

5172 Programové vybavení 143 000,00  164 030,00  154 566,51  

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 209 210,00  204 758,00  131 620,00  

5175 Pohoštění 291 000,00  373 013,00  300 816,64  

5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00  5 000,00  1 500,00  
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5177 Nákup uměleckých předmětů 38 000,00  0,00  0,00  

5179 Ostatní nákupy j.n. 1 000,00  26 000,00  25 000,00  

5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00  0,00  0,00  

5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00  0,00  1 000,00  

5191 Zaplacené sankce 0,00  6,00  6,00  

5192 Poskytnuté náhrady 361 500,00  364 402,00  237 130,00  

5194 Věcné dary 560 000,00  227 923,00  197 379,00  

5195 

Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. 

postiž. 35 000,00  35 000,00  0,00  

5199 

Ostatní výdaje související s neinvestičními 

nákupy 65 000,00  65 000,00  13 957,80  

51 Neinvenstiční nákupy a související výdaje 83 843 383,04  82 810 008,02  57 171 789,56  

5213 

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám 0,00  367 462,00  367 462,00  

5221 

Neinvestiční transf.obecně prospěšným 

společnostem 30 000,00  30 000,00  30 000,00  

5222 Neinvestiční transfery spolkům 190 650,00  3 971 574,00  3 971 574,00  

5223 

Neinv.transfery církvím a naboženským 

společnostem 810 000,00  821 000,00  431 000,00  

5229 

Ostatní neinv.transfery nezisk.a 

podob.organizacím 325 518,40  336 250,40  335 210,40  

52 

Neinvestiční transfery podn. subj a nezisk. 

org. 1 356 168,40  5 526 286,40  5 135 246,40  

5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 288 696,00  288 792,00  288 792,00  

5331 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organ 38 856 000,00  39 116 567,00  38 833 330,11  

5336 

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 

organizac 0,00  1 562 260,00  1 562 260,00  

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 875 000,00  907 500,00  790 360,00  

5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 892 000,00  892 000,00  892 000,00  

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00  0,00  880 768 703,53  

5361 Nákup kolků 5 000,00  6 000,00  1 800,00  

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 16 508 300,00  15 606 150,00  -1 332 650,05  

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00  0,00  564,00  

5364 

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých 

rozp.obd. 92 600,30  92 600,30  92 600,30  

5365 

Platby daní a poplatků krajům, obcím a 

st.fondům 10 200,00  10 200,00  10 200,00  

53 

Neinvestiční transfery a některé další 

platby roz. 57 527 796,30  58 482 069,30  921 907 959,89  

5424 Náhrady mezd v době nemoci 90 000,00  90 000,00  54 735,00  

5492 Dary obyvatelstvu 255 000,00  255 000,00  188 000,00  

5494 

Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter 

daru 0,00  10 000,00  10 000,00  

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 452 000,00  1 441 501,00  1 321 732,70  

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 797 000,00  1 796 501,00  1 574 467,70  

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000 000,00  1 000 000,00  386 465,80  

56 Neinvestiční půjčené prostředky 1 000 000,00  1 000 000,00  386 465,80  

5901 Nespecifikované rezervy 8 370 929,51  1 476 045,63  0,00  

5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 10 778,29  10 778,29  9 564,00  

5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 767 840,00  1 687 677,00  -62 511,10  

59 Ostatní neinvestiční výdaje 11 149 547,80  3 174 500,92  -52 947,10  

5 BĚŽNÉ  VÝDAJE (třída 5) 198 606 845,54  197 563 431,65  1 028 694 679,55  

6111 Programové vybavení 10 000,00  393 592,98  1 666 386,78  
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6119 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 

majetku 0,00  98 010,00  98 010,00  

6121 Budovy, haly a stavby 326 425 918,37  329 907 374,77  282 235 280,95  

6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 824 000,00  3 541 076,04  4 326 460,70  

6123 Dopravní prostředky 0,00  2 369 650,00  2 365 923,00  

6127 Umělecká díla a předměty 0,00  132 623,00  132 623,00  

6130 Pozemky 1 695 000,00  1 871 075,00  663 280,00  

61 Investiční  nákupy a související výdaje 329 954 918,37  338 313 401,79  291 487 964,43  

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6) 329 954 918,37  338 313 401,79  291 487 964,43  

Výdaje celkem (třída 5+6) 528 561 763,91  535 876 833,44  1 320 182 643,98  

VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM                                                 

(výdaje celkem - pol. 5342 - pol. 5345) 
527 669 763,91  534 984 833,44  438 521 940,45  

 

 

 
15. MÍSTNÍ ČÁSTI 

BŘEZOVÉ 

 V obci Březové žije k 31. 12. 2015 195 obyvatel, 89 žen průměrného věku 48,42 roku, 

74 mužů (47,84), 19 dívek (5,95) a 13 chlapců (7,15).  Celkový průměrný věk obyvatel je 

41,31 roku. 

 Z akcí: 5. ročník degustačního odpoledne domácích pálenek (leden); Společenský 

ples ČČK (březen); 10. 7. - 19. ročník povodňového guláše; 18. 7. - turnaj 6. družstev v malé 

kopané; 14. 11. - anketa obcí Březové, Unčovice a Rozvadovice o budování nové 

pískovny u Unčovic (skončila odmítnutím záměru). Z investiční výstavby: budování tlakové 

kanalizace firmou KOMA Trade CZ-eu, s.r.o. bylo dle mínění občanů dílem „fušerů“.  Byl 

dobudován vodovodní rozvod mimo hlavní řad VHS Čerlinka, vyměněna okna a 

nevyhovující kamna v kulturním domě.  

 Zprávu podal pan František Navrátil, který pokračuje ve vedení kroniky obce. Tu 

začal psát na začátku minulého století pan Josef Maxant, jako režisér ochotnického 

divadla, pokračoval pan Karel Molík, zapisující budování kulturního domu i historii obce do 

roku 1993. Nynější kronikář zachytil období kolem povodně roku 1997 a vede ji dál bez 

ohledu na čas či náklady. 

UNČOVICE 

 V obci žije k 31. 12. 2015 412 obyvatel (průměrný věk 41,57 roku), z toho 176 žen 

(48,28), 171 mužů (47,92), 30 dívek (6,60) a 35 chlapců (6,77). Během roku se narodili 3 

chlapci a 1 dívka, 1 žena zemřela (Anna Navrátilová, 86 let). 

 Z investičních akcí v obci: vybudování a zprovoznění tlakové kanalizace v obci a 

s tím související výstavba 3 nových asfaltových cest metodou studené recyklace (ulice 

„Na rybníku“, cesta podél sokolovny a cesta naproti sokolovny směrem na Mezice); 

oprava vchodových schodů do sokolovny; nová nástěnka před sokolovnou; rekonstrukce 
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venkovních WC na hřišti; pokračování rekonstrukce sokolovny – vyklízení a úklid půdy a 

izolace stropu; ořez a prořezání stromů na hřišti. 

 Z kulturní, sportovní a spolkové činnosti: Spolek přátel kultury pořádal v úterý 21. 4. 

divadelní vystoupení litovelské skupiny MANIACI (Řvali, až spadli aneb Maniaci na cestách 

časem).  Při příležitosti 20 let od založení MK v Unčovicích byla pořádána místními fotbalisty 

Sokolu a Buldogu Unčovice v sobotu 9. 5. sportovně-kulturní akce kde bylo utkání 

benjamínků, starších žáků a dorostenců proti Sokolu Náklo, bývalých i současných 

fotbalistů Buldog a Sokol Unčovice. Vrcholem dne bylo utkání zakládající sestavy Buldog 

Unčovice a Sokol Mezice, následoval miniturnaj mezi týmy Sokol Unčovice, KMK Březové a 

Galaxy Litovel. K poslechu a tanci pro všechny generace živá muzika Balin band. Po celý 

den bylo zajištěno bohaté občerstvení – formou vepřových hodů. Ozdobou programu 

bylo dvojutkání tatínků proti svým dítkám. 

  Spolek Přátel kultury pořádal ve dnech 30. – 31. května obecní výstavu v sále 

sokolovny (kroniky, fotografie, historické nálezy z okolí obce) a přednášku MVDr. F. Špručka 

o obci a budově Sokolovny.  Zábavný večer plný našeho tradičního místního jazyka – 

hanáčtiny „Přendite si splknót“ se konal 25. 6. v sokolovně.  Na programu bylo povídání a 

písničky na téma: „To tade v Ončovicích  eště nebelo !“. Vyprávění doprovázela 

krojovaná Hanácká mozeka.  V sobotu 28. listopadu od 16.00 bylo uspořádáno slavnostní 

rozsvícení vánočního stromku na návsi, dětský jarmark, vystoupení dětí z mateřské školy 

Unčovice, prodej punče, dětského punče a další občerstvení. V neděli 6. prosince v 17.00 

na sále sokolovny byla provedena Česká mše vánoční J. J. Ryby. 

 Počátkem roku byl ustanoven nový Osadní výbor, jehož členy se stali:  Ing. Milada 

Měsícová, František Beneš ml., Mgr. Tomáš Ryzí, Ing. Pavel Klaus a Marek Janošec. 

Předsedou byl zvolen Tomáš Ryzí. Na vyžádání byl OV doplněn bývalým předsedou Ing. 

Pavlem Remešem a Karlem Zbořilem. 

  S konečnou platností od 1. 9. 2015 končí svoji činnost místní prodejna „V zatáčce“. 

Po 18. letech provozu se dveře prodejny naposled zavřely. Dne 30. 9. 2015 vydal Odbor 

životního prostředí MěÚ Litovel  tzv. kolaudační souhlas s užíváním stavby – vodního díla: 

Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska. Kanalizaci 

provozuje Vodohospodářská společnost Čerlinka s. r. o. S její součinností nyní lze 

nemovitosti na nově vybudovanou kanalizaci připojovat. 

  Firma LB Minerals  podala žádost na MěÚ Litovel na změnu územního plánu, aby 

mohla začít s výstavbou své nové pískovny v KÚ Unčovice.  MÚ Litovel přislíbil, že dá na 

názor občanů, kteří se budou moci vyjádřit v anketě. Ve středu 6. 5. se konala v sále 

sokolovny veřejná schůze se zástupci firmy LB Minerals, která prezentovala svůj záměr 

výstavby pískovny za obcí. V pátek 6. 11. se pak uskutečnila v budově sokolovny Unčovice 

veřejná schůze spojená s možnou výstavbou pískovny Unčovice – sever. Občané obdrželi 

informace o způsobu hlasování v anketě a celé problematice „voleb“ a dne 14. listopadu 

konala dlouho očekávaná anketa o výstavbě pískovny.  Účast byla 63 %, když se ankety 

zúčastnilo 210 z 330 oprávněných voličů. Souhlas vyjádřilo 61 osob (30,3 %), proti bylo 140 

osob (69,7 %). Celkový výsledek jako součet výsledků všech tří obcí (Unčovice, Březové, 

Rozvadovice): účast 68,4 % (441 z 645 občanů), pro 171 (38,8 %) proti 270 (61,2 %). 
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Kromě strohého výkladu historie a výsledku problematiky pískovny se v obci 

věnovali také kapličce svaté Anny. Dva velké milníky v historii obce Unčovic, tím se míní 

kanalizace a pískovna, jsou již nyní za nimi. Avšak pouze oficiálně. Ještě na mnoho z nich 

čeká stavba domácí přípojky ke kanalizaci a problematika pískovny je vlastní kapitola, 

která snad nikdy nebude ukončena. Nicméně děkují OV Unčovice, hlavně jeho 

předsedovi T. Ryzímu, za všechnu péči, kterou věnovali při řešení těchto projektů.  

Zprávu zpracoval Tomáš Ryzí, předseda OV Unčovice. 

NASOBŮRKY 

 V obci žilo k 31. 12. 2015 436 občanů, 216 žen a 220 mužů. Věková struktura 

obyvatel byla tato: 197 žen v průměrném věku 50,38; 197 mužů (45,17), 19 dívek (7,95) a 23 

chlapců (5,57). Celkový věkový průměr obyvatel obce byl 43,81 roku. 

 Ze společenských a kulturních akcí: ples SDH (únor); tradiční hasičská soutěž (září); 

znovuotevření pohostinství po rekonstrukci (prosinec); 2. ročník rozsvícení vánočního 

stromu s programem zpívání koled (prosinec). Dne 22. 12. zemřela dlouholetá pracovnice 

ZŠ a MŠ Nasobůrky paní Jarmila Ajglová. 

 Byla ukončena dekontaminace skládky (listopad) a výstavba chodníku v obci 

(prosinec). Z investičních akcí: nová autobusová zastávka u Alibony; zahájena 

rekonstrukce dětského hřiště a revitalizace břehů potoka Loučka nad obcí. 

Zprávu podal Radek Ošťádal, předseda OV.  

MYSLECHOVICE 

 K 31. prosinci 2015 žije v Myslechovicích 382 obyvatel. Z celkového počtu 382 

občanů je 161 žen v průměrném věku 45,90 roku a 143 mužů (47,07), 40 dívek (5,90) a 38 

chlapců (6,21). Celkový průměrný věk v Myslechovicích činí 38,20 let. Prvenství mezi 

nejstaršími obyvateli Myslechovic stále drží paní Jenovefa Voglová, která na sklonku roku 

2015 oslavila již své krásné 92. narozeniny. Následuje ji pan Vladimír Polívka, který oslavil 88 

let a paní Jarmila Vitásková, která oslavila taktéž 88 let. Na svět v tomto roce přišly 

v Myslechovicích jen 3 děti a zemřeli 2 občané.  

Sbor dobrovolných hasičů:  3. ledna se uskutečnila výroční schůze SDH 

Myslechovice, která je vždy spojená s valnou hromadou. Na této schůzi byl nově zvolen 

výbor SDH Myslechovice na funkční období 2015 – 2019, který se skládá ze 13 členů. Post 

starosty sboru dobrovolných hasičů Myslechovice obhájil Ing. David Číhal. 17. ledna se 

uskutečnil hasičský ples, 21. února se konal v odpoledních hodinách maškarní rej pro děti, 

zábavu a soutěže.  Měsíce březen a duben byly pracovní. Sobotu, co sobotu probíhaly 

brigády v zahradě kulturního domu. Měsíc květen je spojen s každoročním pořádáním 

námětového cvičení, 8. května za účasti hasičských sborů z Haňovic, Vísky, Nasobůrek, 

Třech Dvorů a místního hasičského sboru. Celé námětové cvičení bylo pak zakončeno 

položením věnce k pomníku padlých 1. a 2. světové války.  
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Okrsková soutěž se konala 9. května v Mladči a družstvo mužů se umístilo na 5. 

místě;  13. června se uskutečnil XXXII. ročník Memoriálu Františka Vogla, kde v měření sil 

vyhráli domácí;  5. července se ve Vísce hasiči veteráni zúčastnili soutěže „O pravyho 

kohóta z Viske“ kde se umístili se na 8. místě;  15. srpna v Měrotíně, kde se konala soutěž 

veteránů „O Měrotínský pohár“, tam obsadili 7. místo;  25. června se uskutečnilo 2. setkání 

hasičů seniorů okresního sdružení hasičů v Olomouci. Děvčata hasičky uspořádala 5. 

rozsvícení vánočního stromečku v sobotu 5. prosince 2015. 

  Dne 18. září uspořádal osadní výbor Myslechovice slavnostní otevření veřejných 

záchodků v prostorách kulturního domu.  Na slavnostní akci byli pozváni starostové ze 

sousedních obcí a také starostka obce Choliny. Nechyběl ani starosta města Litovle pan 

Ing. Zdeněk Potužák a místostarosta pan Viktor Kohout. 

 Investiční akce: U vlakové zastávky byly nově vysázeny stromy a nové lípy u sloupu 

Nejsvětější trojice, ovocné stromy (třešně) od garáží v Hliníku dál podél cesty k Holému 

vrchu.  Došlo k vydláždění vjezdu před hasičskou zbrojnicí. Dále město Litovel zajistilo do 

zbrojnice nové regály. Na dětském hřišti v Hliníku byly zabudovány nové herní prvky, které 

vyhovují současným bezpečnostním podmínkám Evropské unie a nové fotbalové branky. 

Veškeré práce byly provedeny prostřednictvím brigád místních občanů. Děti si tak mohou 

bezpečně hrát na dětském hřišti. Kaple sv. Michaela na návsi si také zasloužila opravu. 

Bylo zapotřebí na kapli umístit nové žlaby a svody pro odvod dešťové vody.  

Sepsala Hana Tomanová – kronikářka Myslechovic. 

SAVÍN 

 V obci žije k 31. 12. 2015 139 občanů – 59 žen v průměrném věku 45,95, 62 mužů 

(47,06), 7 dívek (6,00) a 11 chlapců (7,18). Celkový věkový průměr v obci je 41,37 roku.   

 Během roku 2015 byla dokončena rekonstrukce chodníků. Sbor dobrovolných 

hasičů zajistil vyčištění koryta potoka v dolní části obce, členové pokračovali v úpravách 

areálu hasičské zbrojnice. Byl uspořádán hasičský ples, stavění i kácení máje, pořádaly se 

hasičské zábavy v areálu „Výletiště Pinda“ a proběhla soutěž v hasičském sportu, turnaj ve 

volejbalu – „svobodní proti ženatým“, rozsvícení vánočního stromu a oslava Silvestra. 

Zprávu podal Ing. Vladimír Lakomý, předseda OV. 

VÍSKA 

 K 31. 12. 2015 žilo ve Vísce 94 občanů -  44 žen v průměrném věku 54,93 roku, 41 

mužů (51,51), 4 dívky (7,00) a 5 chlapců (9,00), průměrný věk všech obyvatel byl 48,96 

roku. 

 Kolaudace tlakové kanalizace proběhla k 30. 9. i přes velké problémy v průběhu i 

v dokončování stavby. Několikrát během stavby byly poškozeny sítě včetně plynu, což si 

vyžádalo zásah IZS. Před zahradou čísla 1 (zhruba na úrovni stodoly) byl ve hloubce cca 

1,2 m nalezen dřevěný mostek, bezpochyby pozůstatek po dřívějších obyvatelích. Při 

osazování jímky před KD byl objeven silný pramen a jímku téměř nebylo možné před 

zasypáním udržet v zemi. Vzhled obce stavbou kanalizace poměrně utrpěl, ať se jedná o 
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zelené plochy nebo o vozovku, která byla opět o několik centimetrů zvýšena a povrch je 

velmi hrubý. Do konce roku 2015 se stihla připojit ke kanalizaci přibližně třetina občanů. 

 Kulturní, společenské a sportovní akce: 7. 2. - tradiční „Sósedské hasičské bál“ 

s hudbou „Modrá Rosa“ – pořadatel SDH; 12. 6. – Rockfest Víska – každoroční setkání 2 

místních a dvou pražských skupin   ZiZi Top- Czech Revival Band a Shaker C za místní a 

Faust a Exfiles z Prahy – pořadatel SDH  Víska;  20. 6. - Sraz Vísek - Považany Vieska, 

Slovensko (setkání Vísek pořádané Sdružením Vísek na Slovensku. Srazu se za naši Vísku 

zúčastnilo 28 občanů); 5. 7.  - 11. ročník závodů hasičů veteránů „O pravyho kohóta 

z Viske“ – vítězství obhájilo družstvo Měrotína. Ostatní družstva skončily v tomto pořadí – 

Chořelice, Ješov, Červenka, Nasobůrky, Černovír, Skrbeň, Myslechovice a Víska; 27. 12.  - 

košt slivovice 7. ročník -   1. místo získala Kateřina Zemánková, na 2. místě skončil Karel Uvízl 

a Michal Zlámal, na 3. místě Václav Baloun. Vzorky se posuzují anonymně ve dvou kolech 

a boduje se od 1 do 5 bodů (1 bod nejhorší, 5 bodů nejlepší). K degustaci bylo přihlášeno 

13 vzorků. 

Zprávu podal předseda OV Michal Zlámal. 

CHOŘELICE 

 Obec Chořelice měla k 31. 12. 2015 celkem 318 obyvatel 142 mužů a 176 žen, 

z toho dětí do 15 let 67 (31 chlapců a 36 dívek). 

 V uplynulém roce 2015 proběhly tyto investiční akce: úpravy budovy OV na návsi 

celkem za 142 250 Kč (úprava vjezdu – dlažba s obrubníky, dlažba v průjezdu, sanační 

omítka v průjezdu, oprava zídky ve dvoře, prodloužení kanalizační přípojky a uložení 

vodovodního potrubí); dokončení oplocení hřiště u bytovky; obnova rozvodů elektřiny na 

hřišti; zpevnění přístřešku na hřišti a stavba přístřešku v areálu hasičské zbrojnice;  přípojka 

kanalizace z Rozvadovic (Unčovic, Březové) na kanalizaci v Chořelicích; Odstraněna byla 

graffiti na autobusové čekárně a proschlé i padlé stromy (bobr) v lese Závrbek a oprava 

poškozeného poklopu kanalizační šachty na hrázi (konec ulice Frištenského). 

 Na základě požadavku OV Chořelice TS provedly: opravu ohrazení kontejnerů u 

bytovky, upevnění plechu na věži kaple, odstranění uschlé třešně na počátku cyklostezky 

do Rozvadovic, opravu venkovních laviček v obci (výměna poškozených latí, nátěr), 

úpravu plochy u váhy – odvod dešťových vod, odvod dešťových vod z komunikace u 

studny u hřiště (zřízena vsakovací šachta), odvoz betonových patek ze sloupů na ohrazení 

hřiště, přivaření okapové hrany u lávky přes Moravu, odstranění jmelí na lípách u kříže, ořez 

třešní v ulici Otočnice (suché větve), úpravu plochy za lávkou přes Moravu – odstranění 

náletových dřevin – přístup k bývalé „lávce“ na praní, návoz písku (kamenné drti 0-4) na 

hřiště a postřik hřiště herbicidem, a posyp chodníku kolem pivovaru a ČOV (drtí 4-8). 

 Osadní výbor Chořelice řešil: neprojednané skácení javoru v parku TS, nepovolené 

ukládání posečené trávy za váhou, plánovanou výsadbu zeleně v ulici Otočnice  (OV 

uspořádal anketu – polovina obyvatel ulice pro okrasnou zeleň, polovina pro ovocné 

stromy), na základě požadavku OV vydány pozemky bývalé silnice „Dubčanka“ obci (k. 

ú. Chořelice, Rozvadovice), zpevnění hranice komunikace na konci obce (u lávky) a 

nepovolené výsadby na obecním pozemku – jednání za účasti členů RML a starosty (s 
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M.F) 8. 9. 2015 (dohodnuty zásady úpravy prostoru – nedodržováno ze strany osoby M.F.), 

přistavení kontejnerů na zelený odpad (16. a 22. 10.), soužití občanů na bytovce – stížnost 

na hluk sousedů v bytovce, stížnost na nepořádek a hluk na hřišti -  svolána schůzka 14. 1. 

za účasti starosty, vedoucího odboru ŽP, vedoucí bytového hospodářství), proschlé stromy 

podél cyklostezky způsobené postřikem herbicidy (při postřiku polí), zajištění leteckých 

snímků obce – firmou Geocentrum (květen). OV se vyjadřoval k pronájmu části pozemku 

parc. č. 50/1 (zahrádky za hřištěm). 

 Kulturní akce v obci zajišťovali v obci především místní hasiči. Kromě pravidelných 

pátečních „sousedských posezení pod pergolou“ od května do září dále pořádali: 12. 6. - 

Country večer se skupinou Hubertus, 24. 7. - Rockotéka se skupinou Alcatraz, 12. 9. - 

Hasičská soutěž mladších a starších žáků a soutěž veteránů „O pohár starosty obce 

Chořelice“, 27. 9. - Svatováclavský lampionový průvod, 31. 10. - SDH připravil výlet „Véšlap 

na Rampach“ za početné účasti malých i velkých členů sboru a občanů Chořelic, 4. 12. - 

slavnostní rozsvěcování vánočního stromu (spolupořadatel OV Chořelice). Tradiční 

„Chořelecké košt“ – ochutnávka ovocných pálenek byl přesunut na leden 2016 (23. 1.) a 

populární „Obecní zabíjačka“ na únor 2016 (13. 2.). 

  

Hasičský sport mužů  SDH Chořelice:  9. 5. - Okrsková soutěž Červenka (4. místo); 8. 

5. - Námětové cvičení v Myslechovicích – prověření připravenosti stavu k ostrému zásahu;  

10. 11. - Okrsková soutěž v Mladči (3. místo  - SDH Chořelice spolupořadatel). Činnost 

veteránů: 23. 6. - soutěž v Luké (2. místo);  27. 6. - soutěž v Ješově (2. místo);  5. 7. - „O 

pravyho kohóta z Viske“ (2. místo); 15. 8. - soutěž v Měrotíně (2. místo);  22. 8. - soutěž 

v Savíně (2. místo);  11. 9.  Chořelice – domácí soutěž (3. místo). Činnost mladších a starších 

žáků (trénují každý pátek od dubna do září): 23. 5. - Mladeč mladší žáci (2. místo, starší žáci 

4. místo); 13. 6. - Luká mladší žáci (4. místo, starší žáci 4. místo); 27. 6. Ješov -  mladší žáci (6. 

místo, starší žáci 4. místo  - čas 19,95 s); 18. a 19. 7. - tradiční „hasičský víkend“ – stanování, 

hry, zábava, 15. 8. - Měrotín mladší žáci (1. místo, starší žáci 2. místo); 29. 8.  - Střeň mladší 

žáci (5. místo, starší žáci 4. místo  - čas 18,35 s);  12. 9. Chořelice – domácí soutěž (mladší 

žáci 1. místo, starší žáci 3. místo). 

 Místní fotbalisté – mužstvo „Hruška Chořelice“ hrající 1. ligu Okresní ligy malého 

fotbalu uspořádali 1. 8. již 13. ročník turnaje v malé kopané za početné účasti diváků a 

s bohatým občerstvením. V soutěžním ročníku 2014 – 2015 skončilo mužstvo Hruška 

Chořelice na pěkném 7. místě se ziskem 25 bodů z 26 zápasů se skórem 99:100. Po 

podzimní části ročníku 2014/2015 mužstvo přezimuje až na 11. místě se ziskem 10 bodů ze 

13 zápasů a skórem 42:59, takže na jaře jej budou čekat záchranářské starosti. 

 

 Místní myslivci organizovali v rámci akce „Ukliďme svět“ úklid honitby a obce.   Ve 

spolupráci s hasiči a občany uklízeli přírodu od odpadků (zejména okolí Moravy – 

Mlýnského potoka, cest a příkopů, a to od ulice Frištenského až po „Nákelskou pískovnu“). 

V červnu – Měsíci myslivosti pak pořádali v areálu hasičské zbrojnice a na hřišti Myslivecký 

den s karnevalem (skupina Magnet) 20. 6. 2015. Na podzim začal „boj“ myslivců a OV za 

záchranu remízku s rybníčkem, který vybudovali myslivci s občany Chořelic, a který chtěli 

někteří zastupitelé odprodat soukromému zájemci (D.B.). 
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Osadní výbor Chořelice, děkuje všem aktivním občanům za práci a činnost pro obec. 

 V roce 2015 se nepodařilo jakkoliv postoupit v protipovodňové ochraně obce a 

města – přes současná suchá léta je jen otázkou času, kdy obec opět postihne povodeň 

a bohužel doplatí na to i občané města. Podařilo se provést výsadbu zeleně v obci – ulice 

Otočnice, dosadba stromů a keřů podél cyklostezky Chořelice – Rozvadovice a podél 

silnice na hřbitov, prosadit změnu dopravního značení na křižovatce „U Hejlů“ – značka 

„stůj, dej přednost v jízdě“ místo značky „dej přednost v jízdě“ – řešeno OV od podzimu 

2014, instalovat stojany na mapy cyklostezek (u váhy a u hřiště u bytovky). 

Zprávu zpracoval Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV 

ROZVADOVICE 

 K 31. 12. 2015 žilo v obci 211 obyvatel – 91 žen v průměrném věku 45,43 roku, 77 

mužů (45,31), 28 dívek (7,25) a 15 chlapců (6,27). Celkový průměrný věk obyvatel obce byl 

37,54 roku. 

 Z plánovaných investičních akcí se podařila kompletní rekonstrukce autobusové 

zastávky na návsi, která byla předlážděná zámkovou dlažbou a koupena nová 

autobusová čekárna, dále bylo rozšířeno veřejné osvětlení v ulici ve směru na Chořelice. 

Celkovou obnovou prošla hřbitovní zeleň, kde byly vykáceny staré stromy a vysazena 

nová alej lip. Největší investiční akcí byla výstavba tlakové kanalizace, která dodnes 

pořádně nefunguje. Po dostavbě kanalizace byly položené nové povrchy komunikací, 

které jsou ve stejné kvalitě jako sama kanalizace. 

 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 místní myslivecké sdružení 

sportovní a zábavné odpoledne pro děti s lampiónovým průvodem ukončeným 

ohňostrojem a následným večerním posezením a soutěžemi pro dospělé. 

Zprávu podal Jiří Skřepský, předseda OV 

TŘI DVORY 

  K 31. 12. žilo v obci 246 obyvatel, 106 žen v průměrném věku 48,45 roku, 117 mužů 

(47,12), 9 dívek (4,67) a 14 chlapců (8,36). Celkový průměrný věk obyvatel obce byl 43,93 

roku. 

 Ze společenských a kulturních akcí obce: 30. 4. - pálení čarodějnic pořádané 

Čarodějnickou společností Tři Dvory; 20. 6. - Vánoce v létě (pořadatel SDH); 4. 7. - 67. Velký 

letní karneval (TJ Sokol Tři Dvory); 6. 11. – setkání důchodců (OV Tři Dvory); 6. 12. – Vánoční 

koncert v místní kapli (OV Tři Dvory).  

 Investiční akcí bylo položení nového asfaltového povrchu mezi domy p. č. 27, 31 a 

104. V měsíci dubnu byl proveden úklid obce – sběr odpadků od Litovle až po les u obce 

Pňovice. 

Zprávu dodal Zdeněk Vošalík, předseda OV  
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NOVÁ VES 

 K 31. 12. v obci žilo 227 obyvatel, 91 žen, jejichž průměrný věk byl 51,41 roku, 97 

mužů (44,94), 18 dívek (7,89) a 21 chlapců (8,24). Celkový průměrný věk obyvatel obce byl 

41,20 roku.  

 V prvních měsících roku proběhla plesová sezóna, oslavy MDŽ kde vystoupily 

Novoveské šťabajzny, 28. 3. úklid obce v rámci akce Ukliďme svět.  Oslavy Dne dětí se 

konaly 6. 6. v areálu místního kamenolomu s tématem řemesla. Zúčastnilo se 48 dětí, které 

si mohly vyzkoušet profesi zahradníka, elektrikáře, zdravotní sestry, kosmetičky, kadeřnice a 

na chvíli se stát i myslivcem.  

 V létě se konal turnaj v malé kopané, organizovaný místními fotbalisty. Ti v soutěži 

2015 obsadili FC Peklo 11. a SK Profit 6. místo. Velmi úspěšné bylo promítání letního kina a 

v závěru roku oslavy Mikuláše, který spolu s čertem rozsvítil vánoční stromek, ozdobený 

vlastnoručními ozdobami místních dětí.  Po 30 letech vystřídala v hlášení místního rozhlasu 

paní Danu Kuchařovou Kateřina Klustová. 

Zprávu podala Jitka Čepová.    

CHUDOBÍN 

 K 31. 12. žilo v obci 232 obyvatel, 94 žen v průměrném věku 49,49 roku, 103 mužů 

(45,04), 17 dívek (8,59) a 18 chlapců (5,94). Celkový průměrný věk obyvatel obce byl 41,14 

roku. Narodili se dva chlapci a jedna dívka, zemřel jeden občan ve věku 77 let. 

  Největší investiční akcí roku 2015 byla bezesporu výstavba kanalizace v Chudobíně 

a dalších 3 místních částech. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, byl spolufinancován městem Litovel za pomoci dotačních prostředků z Evropské 

unie ve výši cca 65 milionů Kč a Státního fondu životního prostředí ve výši cca 380 tisíc Kč.  

Cílem realizace projektu bylo vybudovat kanalizační síť, která bude odvádět znečištěné 

splaškové vody na ČOV a ochrání předepsaným způsobem vody a životní prostředí. 

V souvislosti s výstavbou kanalizace byl vybudován nový spojovací chodník Chudobín-

Sobáčov.  

 Na fotbalovém hřišti bylo vybudováno multifunkční zařízení coby náhrada za 

původní shořelý objekt. Zařízení bylo v průběhu roku 2015 dále dovybavováno (kuchyňská 

linka, nábytek, další vybavení). Dále byla opravena autobusová zastávka a provedena 

celá řada dalších drobných investičních akcí.  

 Kulturní, sportovní nebo spolková činnost: V obci působí sportovní tým MK 

Chudobín, který se účastní čtvrté třídy malého fotbalu na Olomoucku. Na podzim roku 

2015 zahájil svoji historicky třetí sezónu.  

 V roce 2015 se konaly tyto akce:  30. května – pálení čarodějnic na fotbalovém 

hřišti s občerstvením a programem pro děti i dospělé;   2 - 4. října – pouťové atrakce na 

plácku u hostince k příležitosti hodů; 31. října – 7. ročník velmi úspěšné akce „Chudobínský 

bobřík odvahy“ s bohatým doprovodným programem a občerstvením; 5. prosince – 2. 
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ročník akce „Rozsvěcování vánočního stromku s mikulášskou nadílkou“ se soutěžemi pro 

děti a občerstvením.  

 Od ledna 2015 začal v Chudobíně působit občany nově zvolený Osadní výbor ve 

složení Petr Čamek, Jana Kašná, Michal Ambrož, Markéta Hájková a Miloš Malík. Do 

funkce předsedy byl zvolen Petr Čamek, který ve volbách získal od občanů nejvíce hlasů. 

Zprávu podala Markéta Hájková, členka OV.  

16. MIKROREGION LITOVELSKO  

  Mikroregion Litovelsko zabírá plochu 280 kilometrů čtverečních a žije v něm 

přibližně 26 000 obyvatel. Rozdělit se dá geograficky na Bouzovskou vrchovinu, Hanou a 

Litovelské Pomoraví. Jde o dobrovolný svazek 22 obcí: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 

Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, 

Vilémov.  Vznikl v roce 2013. 

 Rada mikroregionu: předseda: Ing. Zdeněk Potužák (starosta města Litovel); 

místopředsedkyně: Mgr. Marta Husičková (starostka městyse Náměšť na Hané); členové 

rady: Alena Sedlářová (starostka obce Bílá Lhota), Ing. Zdeněk Foltýn (starosta obce 

Bouzov), Arnošt Vogel (starosta obce Haňovice), Ing. Radovan Vašíček (tajemník MěÚ 

Litovel) a Ing. Václav Arnoš (starosta obce Mladeč).  E-mail: mikroregion@mestolitovel.cz; 

turistické webové stránky: http://www.mikroregionlitovelsko.cz ; http://www.litovelsko.eu, 

manažerkou je paní Eva Vaňková, pracovnice MěÚ Litovel.  

 V roce 2015 se uskutečnily mimo jiné následující akce: Účast na Regiontouru v Brně 

(15. – 19. 1.); výlet za poznáním do vily Tugendhat, rozhlednu Brno a lázní Laya an der 

Thaya (18. 2.); seminář pro starosty o veřejných zakázkách (10. 3.) a o Zákonu o obcích 

(27. 3.); valná hromada Mikroregionu (30. 4.); poznávací seminář – Rakousko (15. 5.); 

cyklovýlet starostů do Javoříčka (2. 6.); Hry bez hranic – Haňovice (9. 7.); valná hromada 

Mikroregionu (11. 9. a 1. 12.);  poznávací zájezdy – Lipová Lázně, Rychlebské stezky (7. 10.); 

obec a lázně Skalka a město Miroslav (8. 12.).  Rada Mikroregionu Litovelsko se sešla 21. 1., 

2. 4., 30. 4., 3. 8., 21. 10. a 1. 12. V Litovelských novinách byly postupně uveřejněny články 

manažerky paní Evy Vaňkové: Studánky a prameny Litovelska – Svatá voda u Choliny, 

Šrámkova studna, Svatá voda Čerlinka, Lesní studánka u Odrlic, Svatá voda u Cakova, 

Lesní studánka v Loučce, Studánka míru, Terezská studánka, „U mísy“ a Rytířská síň – 

romantika na dosah a NS Špraněk. Byl zajištěn dotisk knihy Obrázky z Litovelska, Kudy kam 

na kole, vydáno 9 skládanek o naučných stezkách (podrobný výčet viz v kapitole 

Publikace). 

 Dle schválené aktualizace strategického plánu Mikroregionu Litovelsko na léta 2014 

-2020 se většina aktivit zaměřuje na cestovní ruch, který umožní rozvoj ubytovacích a 

restauračních kapacit a další vybavenosti v regionu. Pozornost je nadále věnována 

zachování hodnot z minulosti – drobným sakrálním památkám, studánkám apod. Na 

revitalizaci studánek, často přímo na jejich záchranu mikroregion svým obcím finančně 

přispěl.   

Údaje poskytla Eva Vaňková, manažerka Mikroregionu Litovelsko. 

mailto:mikroregion@mestolitovel.cz
http://www.mikroregionlitovelsko.cz/
http://www.litovelsko.eu/
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17. MĚSTSKÉ PODNIKY  

VHS  ČERLINKA, s.r.o.  

 Společnost byla založena 19. 11. 1992, zabývá se provozem vodovodů a kanalizací 

s provozovnami v Litovli, Medlově, Července, Mladči, Vilémově a Žerotíně.  Město Litovel 

je společníkem s podílem 64 % a podle § 74 zákona o obchodních korporacích je 

ovládající osobou a disponuje většinou hlasovacích práv 500 ze 780. 

 Statutární orgány společnosti: Ing. Zdeněk Potužák, jednatel; Ing. Helena Stoupová, 

prokuristka; Mgr. Blahoslav Papajk, předseda dozorčí rady; Bc. Marcela Berger Smrčková, 

místopředsedkyně; Ing. Jiří Ruprecht, Iveta Janků, RNDr. Jiří Absolon – členové. Ve 

společnosti je zaměstnáno 28 pracovníků, z toho 2 řídící pracovníci, 7 THP a 4 na zkrácený 

úvazek. 

 Z investičních akcí šlo v roce 2015 o výstavbu kanalizací v Žerotíně, Vísce, 

Chudobíně, Rozvadovicích, Unčovicích, Březovém, Hnojicích a Strukově a ČOV 

v Hnojicích a Strukově. Hlavní investiční akcí byla výstavba nového zásobovacího řadu 

v Březovém. Opravy se týkaly výměny 400 metrů vodovodního přivaděče mezi Litovlí a 

Červenkou, vodovodu na ulici Šemberově (252 m), v Sobáčově (240 m) a Třech Dvorech 

(95 m). K opravě kanalizačních řadů došlo v ulici Červenské, Třech Dvorech, ulici Švédské 

(88 m), Mlýnské a Komenského (150m). Vyhledáváním a odstraňováním skrytých úniků se 

je podařilo za posledních 10 let snížit na polovinu.   

 Vodné bylo stanoveno na částku 25,05 Kč, DPH 15 % 3,76 Kč, celkem 28,81 Kč; 

stočné na 25,01 Kč, DPH 15 % 3,75 Kč, celkem 28,76 Kč. Největší nákladovou složkou byl 

nákup vody od Moravské vodárenské Olomouc a v ceně stočného nájemné placené 

vlastníkům infrastruktury. Na celkovém objemu prodané vody se občané podílí 42 %, 

ostatní odběratelé 58 %, na stočném je poměr 32 : 68 %.  

 Tržby za vodné byly 27 315 000 Kč, za stočné 26 199 000 Kč, celkem 64 671 000 Kč 

(včetně služeb, stavební činnosti, prodeje materiálu, DHM aj.). Výnosy společnosti se 

meziročně zvýšily o 6,9 %, plánovaný zisk byl překročen o 18,7 % a společnost ukončila 

hospodaření roku 2015 se ziskem 1 852 361 Kč. Audit byl označen bez výhrad a 

hospodaření hodnoceno jako trvale velmi příznivé.  

 Během roku nedošlo k žádnému úrazu. Zaměstnancům jsou poskytovány benefity – 

příspěvky na stravování, na penzijní a životní pojištění a odměny při pracovních a životních 

výročích.      

Zprávu podala Ing. Helena Stoupová, prokuristka společnosti.  
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MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. 

 Ředitelem MTS, a.s. je i nadále Ing. Jan Fiala. Společnost disponuje dvěma zdroji – 

kotelna v Papcelu zásobuje teplem celý areál podniku, panelové domy na sídlištích 

Uničovského předměstí, internát SOŠ, MŠ Gemerská, Penny market; z kotelny na sídlišti 

Vítězná vedou rozvody do všech bytových domů na sídlišti, na polikliniku, městský úřad, 

Záložnu, Městský klub, ZŠ Jungmannova, Penzion a také na ZŠ Vítězná. Kromě toho jsou 

provozovány pro město malé domovní kotelny na GJO či v bytovém domě v Chořelicích. 

Provoz kotelen je automatický, řízený počítačem. Z pracovníků, kterých bylo v roce 2015 

14, jsou přímo u výroby tepla jen 4, další pracují v servisu, provádějí opravy a údržbu pro 

firmu i na zakázku pro jiné a další pracují v administrativě.  

 MTS nakupuje plyn prostřednictvím dodavatele na burze. Ceny sice výrazně klesly, 

ale jejich pohyb je vinou nepokojů na Blízkém východě nejistý. Společnost proto zakoupila 

polovinu plynu v předstihu i na další dva roky. Snad nedojde k přerušení dodávky plynu, 

protože plynovod Nord Stream, spojující Rusko s Německem obchází rizikové oblasti 

Ukrajiny a další plynovod k nám vede plyn z Norska přes Německo. Dále je vybudován 

velký terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Polsku, tankery vozí plyn z Kataru a 

Blízkého východu a plánován je i další terminál v Chorvatsku. Existuje tedy dosti cest 

dodávky a nemusíme se výpadků obávat. Navíc, již třetí zima po sobě je v Evropě mírná a 

zásobníky zemního plynu jsou přeplněné.  

 Cena plynu je výrazně nižší než předloni, navíc je vázaná na cenu ropy, a ta 

v posledním období výrazně klesla. Na ceně tepla se to částečně projevilo, když současná 

je kolem 546 Kč/GJ a při snížení nákladů firmy se předpokládá její snížení na 493 Kč/GJ, 

bez DPH. Ve srovnání s okolními městy je v Litovli poněkud vyšší cena za jednotku, ovšem u 

nás je spotřeba tepla menší díky využívání moderní techniky, zabraňující zbytečnému 

plýtvání teplem. Vysokoúčinné plynové kotle i kogenerační jednotky, včetně rozvodů 

tepla, jsou zrekonstruované, vykazují tak jen nízké ztráty.  Ve všech domech jsou nové 

domovní stanice řízené počítačem a sledují, jestli je topení efektivní a objekty nejsou 

přetápěny. Navíc je většina budov ve městě již zateplena.  

 Od roku 2003 klesla spotřeba tepla ve městě asi o 50 %, přestože se připojily další 

domy. V roce 2003 to bylo 93 000 GJ, v tomto roce jen 43 000 GJ. Elektřinou 

z kogeneračních jednotek firma zásobuje například ZŠ Vítězná či Papcel. Zařízení je 

variabilní, proto je ho s menším výkonem možno provozovat i v létě. Teplá voda se 

spotřebovává po celý rok, takže jedna z kogeneračních jednotek  je v provozu  i přes léto. 

Ve formě topné vody se teplo přivede do objektu a jeho část jde do ústředního topení, 

druhá do výměníku, ve kterém ohřeje pitnou studenou vodu, která tudy protéká. Topení 

probíhá podle zadání vlastníka domu a teplo je možné dodávat i 24 hodin denně. 

Využito údajů z článku LN č. 2/2016, str. 5 o MTS.        
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TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace 

 Za rok 2015 byl dosažen celkový hospodářský výsledek ve výši 549 693,41 Kč a je 

tvořen ztrátou 199 028,05 Kč v hlavní činnosti a ziskem 748 721,46 Kč ve vedlejší 

(doplňkové) činnosti. Celkový kladný HV za období 1 – 12/2015 za organizaci celkem je o 

395 497 Kč nižší proti roku 2014 z důvodu ztráty v hlavní činnosti 199 028,05 Kč (plánovaná 

byla 600 000 Kč) a z důvodu meziročního snížení zisku ve vedlejší činnosti o 170 476 Kč. Toto 

ovlivnil výrazně hospodářský výsledek v lesích, který byl ponížen o vyčleněnou rezervu na 

hospodaření v roce 2016 ve výši 700 000 Kč na pokrytí očekávané ztráty a zajištění úkolů 

pěstební činnosti. 

 Na celkovém kladném HV ve vedlejší činnosti má největší podíl středisko lesů ziskem 

517,8 tis. Kč, dále středisko veřejné zeleně s 161,3 tis. Kč a středisko dopravy 108,1 tis. Kč. 

Výnosy organizace v hlavní činnosti celkem jsou tvořeny příspěvkem na činnost od 

zřizovatele, který byl stanoven pro rok 2015 dle rozpočtu města ve výši 18 300 000 Kč, a po 

vrácení částky 51 394 Kč na účet zřizovatele z úspory energií v roce 2015, byl příspěvek na 

činnost upraven na konečnou výši 18 248 606 Kč. Další výnosy v hlavní činnosti tvoří tržby 

za vlastní výkony a ostatní tržby (celkem 829 150 Kč) a dotace na provoz od ostatních 

subjektů 267 570 Kč. Výsledkem hospodaření organizace za rok 2015 je zisk 549 693 Kč. 

Údržba komunikací:  

 TS Litovel v roce 2015 zajišťovaly potřebnou údržbu místních komunikací města a 

jeho místních částí v zimním období, kdy v centru, převážně na náměstí byla snaha 

udržovat MK posypem drobným drceným kamenivem s ohledem na ekologii; opravy a 

menší rekonstrukce povrchů silnic a chodníků a jejich čištění; pravidelné opravy 

asfaltových povrchů a výtluků tryskovou metodou a balenou směsí v Litovli a místních 

částech. Na těchto opravách se podílely firmy NVB Kvasice, SEKNE a Termál- Rojíček 

v částce 264 680 Kč.  Opravy se provedly v ulicích Palackého u autobusové zastávky a u 

mlýna, parkoviště na ul. Příčná, Čihadlo, ul. Šargounská, Šmakalova, Bezručova, Lesní 

zátiší, Pavlínka, Rybníček, Červenská, Novosady, Sušilova, Hrnčířská, Dukelská – odbočka 

ke koupališti a v obcích Myslechovice, Haňovice směrem ke Kluzovu a v Nasobůrkách. 

Vlastními prostředky zajistily TS Litovel operativně opravy malých výtluků systémem 

studených asfaltových směsí a vysprávky či rekonstrukce nezpevněných komunikací 

položením asfaltového recyklátu nebo drceného kameniva. Byla to oprava cesty 

v Myslechovicích na horním konci k Rampachu, pro cykloturisty byla vylepšena 

nezpevněná polní cesta v Litovli z ulice Cholinské od MJM směrem na Haňovice, 

v Chudobíně se po celé délce zpevnila drceným kamenivem cesta za zámkem k Litolabu. 

Další vysprávky nezpevněných komunikací lomovou drtí se provedly v Nové Vsi u hřiště, 

v Chořelicích, v Unčovicích za Sokolovnou a v Savíně.  

Do této oblasti údržby MK patří také opravy chodníků, jejichž stav v mnoha ulicích 

není dobrý a zasloužily by si rozsáhlejší investice. Kromě malých lokálních oprav uvolněné 

nebo vypadlé dlažby byly zajištěny opravy ucelených částí chodníků včetně výměny 

špatného podloží v konstrukci v celkové ploše cca 570 m2 (Gemerská, Sušilova 140 m2, 

Červenská, Žerotínova 125 m2, Novosady, K. Sedláka, Lesní zátiší a Nasobůrky. Na dětských 

hřištích byly provedeny rekonstrukce v Litovli v parku Míru, v Savíně a Myslechovicích. 
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 Ručně zajišťovala úklid a pořádek na komunikacích jak v zimním, tak v letním 

období skupina 4 zaměstnanců, včetně veřejného prostranství a parků. Tito zaměstnanci 

prováděli sběr odpadků a vysypávání odpadkových košů. Kromě toho zajišťovali úklid a 

obsluhu veřejných WC v ulici Husově, úklid autobusového nádraží a čekáren a také 

likvidaci plevele na chodnících ve městě a místních částech chemickým postřikem dle 

potřeby, minimálně dvakrát ročně. Nad rámec své běžné pracovní činnosti zajišťovali 

počišťovači úklid veřejného prostranství při tradičních společenských akcích ve městě 

(Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, Litovelský otvírák nebo vánoční kulturní akce na 

náměstí). 

Údržba veřejného osvětlení:  

 Úkoly na úseku údržby VO zabezpečovali 2 stálí pracovníci – elektrikáři, jejichž 

činnost spočívá v zajištění bezproblémového provozu veřejného osvětlení, převážně jsou 

to časté práce spojené s okamžitým odstraňováním závad při poruchách VO 

způsobených opotřebením či stářím materiálu, nebo poškozením kabelů v zemi při 

výkopech. Kromě toho zajišťují údržbu a opravy VO dle potřeb vyplývajících z revizní 

zprávy. 

 K vylepšení světelné výzdoby na náměstí Př. Otakara byly pro Vánoce 2015 

zakoupeny světelné rampouchové převěsy z LED diod, jeden byl instalován přes ulici 

Husovu a stejným typem světelných rampouchů byla nově vyzdobena budova bývalé 

školy pro slabozraké a doplněna výzdoba na budově MěÚ symetricky od radniční věže. 

Na výzdobu bohatého vánočního stromu byly pořízeny LED trubice s kapajícím světlem o 

délce řetězu 40 m. Nově zakoupena světelná výzdoba vánočního náměstí stála 48 402 Kč. 

Údržba veřejné zeleně: 

 Péče o veřejnou zeleň v roce 2015 v katastru města Litovle a jeho místních částech 

proběhla v pěti cyklech údržby travnatých ploch, z toho čisté sečení čtyřikrát a jedenkrát 

dokončení se sběrem listí. Oproti loňskému období, kdy byla produkce travnatého 

odpadu včetně listí značně vysoká (749,5 t) díky deštivému počasí a dlouhému 

vegetačnímu období, tak v roce 2015 byl opačný trend. Celkové množství zelené hmoty 

včetně listí bylo nižší, jen 500,3 t trávy a 82 t listí. Díky velkému suchu byl travnatý odpad 

v roce 2015 nejnižší za poslední roky.  Jeho likvidace a zužitkování proběhlo naposled ve 

spolupráci s ZD Unčovice, které použilo zelenou hmotu na zkvalitnění zemědělské půdy. 

Od letošního roku se bude již zelený odpad zpracovávat na nové kompostárně 

v Nasobůrkách. K samotné údržbě zelených ploch ve městě a obcích je využíváno 5 

malých traktorových sekaček (4 Etesie, 1 Kubota + 1 rezervní na hřbitově) a 4 pracovníci 

s křovinořezy. 

Oblast hospodaření v lesích: 

      Hospodaření v lesích města Litovle a lesích společenství obcí probíhá celkem na 525,99 

ha, z čehož je 161,92 ha společenství obcí s podíly: 65 % Litovel, 20 % Bílá Lhota a 15 % 

Měrotín a zbývajících 364,07 ha jsou lesy města Litovle. Podle tohoto hektarového výměru 

je sledovaná bilance příjmů a výdajů. V roce 2015 bylo celkem vytěženo 3.111,1 m3 dřeva 

proti plánu 2.280 m3. Rok 2015 byl z uplynulých období jedním z nejnáročnějších, neboť 
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zejména nepříznivé klimatické vlivy (větrná kalamita na jaře a opakovaně začátkem léta, 

neobvyklé sucho v kombinaci se semenným rokem smrku značně ovlivnilo nárůst hmyzích 

škůdců – kůrovce) negativně ovlivňovaly stav lesa a lze předpokládat, že vliv sucha se 

projeví následně i v r. 2016 na stavu smrkových porostů. 

 Kalamitní stavy ovlivnily to, že nutnou včasnou likvidací napadených porostů byla 

vysoce překročena plánovaná těžba, a tím příjmy z prodeje dřeva a hospodářský 

výsledek. Pro rok 2016 vyplývá, že náklady na těžbu a pěstební činnost budou určitě vyšší 

než výnosy z prodeje dřeva. S ohledem na tuto skutečnost byla vytvořena finanční rezerva 

na pěstební činnost z HV ve výši 700 000 Kč na pokrytí nákladů na rok 2016. Čistý zisk byl 

celkem 517 836 Kč. 

Doprava: 

 V roce 2015 bylo vozidly organizace ujeto celkem 80 616 km, to je přibližně stejně 

jako v r. 2014 (81 262 km). Strojními zařízeními bylo odpracováno 2 585 Mth, což je o 748 

Mth méně. Spotřeba pohonných hmot a mazadel celkem za hlavní a vedlejší činnost 

činila podle účetní uzávěrky 1 110 952 Kč, což je o 298 263 Kč méně proti minulému roku. 

Nakládání s odpady: 

 Při vlastní činnosti organizace bylo vyprodukováno 6,29 tun směsného komunálního 

odpadu, 475,44 tun biologicky rozložitelného odpadu, 58 tun odpadních vod, 0,597 tuny 

kovů, 61,05 tun uličních smetků. Technické služby Litovel likvidují odpady ze zeleně města a 

kromě toho i po jarním a podzimním sběru větví od občanů. Tyto větve se zpracovávají 

štěpkováním s následným využitím štěpky pro vlastní potřebu nebo pro třetí osoby. Trávu a 

listí dál využívá ZD Unčovice na základě uzavřené smlouvy jako zelenou hmotu v rámci 

přihnojování a zkvalitnění zemědělské půdy. 

Údržba hřbitovů:  

TS Litovel zajišťují údržby městských hřbitovů v souladu se Zřizovací listinou na hřbitovech 

v Litovli – Chořelicích a místních částech Rozvadovice, Tři Dvory a Chudobín. Litovelský 

centrální městský hřbitov je obsluhován jedním stálým správcem, zaměstnancem TS, který 

zajišťuje pořádek, úklid a údržbu prostranství včetně zeleně, úklid toalet a kolumbária, 

urnových hájů a odpadkových košů. Úklid a údržbu na ostatních hřbitovech zajišťují 

pracovníci TS Litovel v plánovaných cyklech podle potřeb na základě požadavků 

osadních výborů. Největší objem prací na těchto hřbitovech představuje údržba zeleně – 

sečení trávy a úprava keřů. 

Reklamní činnost: 

 V roce 2015 bylo vylepeno 2 448 ks plakátů, a to je o 138 ks víc než v roce 2014. V 

případě výlepu horizontů byl počet přibližně stejný jako v minulém období. Tržba za tyto 

služby činila 119,7 tis. Kč, což je nárůst oproti roku 2014 o 3 230 Kč. 
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Koupaliště: 

V roce 2015 byl provoz městského koupaliště - přírodního biotopu zahájen 14. 6.  

Návštěvnost do konce koupací sezóny 11. 9. byla 27 368 osob. V porovnání s rokem 

2014 je to nárůst o 17 843 návštěvníků. Vysoká návštěvnost byla ovlivněna příznivým 

počasím v měsících červenec a srpen, kdy bylo zaznamenáno celkem 31 dnů s teplotou 

vyšší než 30 °C. Maximální denní návštěvnost byla 8. 8., a to 1 862 návštěvníků. Náklady na 

provoz koupaliště představovaly pro TS Litovel za rok 2015 v účetnictví pouze výdaje na 

mzdy, zdravotní a sociální pojištění a ostatní sociální náklady 2 pracovníků, které činily 325  

693 Kč. 

Sauna: 

V roce 2015 navštívilo městskou saunu celkem 2 380 návštěvníků. V porovnání s rokem 

2014 je to o 148 návštěvníků méně. Hygiena a kvalita provozu jsou průběžně kontrolovány 

KHS Olomouc a laboratoří Litolab. Náklady na rozbory vody v roce 2015 byly 13 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření na sauně je ztráta ve výši přibližně 246 tis. Kč, a to je víc o 18 tis. 

Kč než v minulém roce. 

Ubytovací služby: 

 Rok 2015 byl posledním rokem provozování městské ubytovny na Pavlínce. 

Nehospodárný provoz byl k 30. 6. ukončen. Hospodářským výsledkem za 1. pololetí byla 

ztráta 88 376 Kč, když celkové náklady činily 165 618 Kč a příjmy 77 242 Kč. 

Personální oblast: 

 K 31. 12. byl celkový počet pracovníků TS 34, z toho 4 THP (33 v hlavním pracovním 

poměru a 1 na dohodu o činnosti). Během roku nastoupili 4 pracovníci do stálého 

pracovního poměru, 7 na dohodu o provedení práce a 5 sezónních pracovníků. 

 Podle plánu čerpání peněžních fondů byl v roce 2015 z investičního fondu pořízen 

traktorový návěs s hydraulickou rukou v hodnotě 779 134 Kč, dále sekačka trávy Etesia za 

302 500 Kč. Ve druhém pololetí se zrealizovalo nové pokrytí střechy na správní budově TS, 

včetně klempířských prací za 160 567 Kč a byla provedena rekonstrukce plotu 

s podezdívkou v areálu TS v hodnotě 121 000 Kč. Se souhlasem zřizovatele byl v roce 2015 

pořízen majetek v celkové hodnotě 1 343 644 Kč a vyřazeno 71 položek v hodnotě 357 186 

Kč. Stav majetku k 31. 12. je 20 016 084 Kč, skladové zásoby 560 538 Kč, tedy majetek 

celkem 20 576 622 Kč.  

Zprávu předložil Ing. Karel Zmund, ředitel TS Litovel 
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18. ODPADY  

 Chystá se změna společnosti  pro hospodaření s odpady, ale v roce 2015 působí  

ve městě dále .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., která zajišťuje svoz komunálního odpadu ve 

městě a 22 obcích Litovelska. Vedle města Litovle jsou zákazníkem společnosti i velké 

firmy, které vedle běžného odpadu produkují i průmyslový odpad. V kompetenci střediska 

je i sběrný dvůr, který mohou využívat zdarma občané s trvalým bydlištěm na území města 

– Litovel, Březové, Unčovice, Rozvadovice, Chořelice, Nasobůrky, Víska, Chudobín, 

Myslechovice, Savín, Nová Ves a Tři Dvory. Při vjezdu je nutné se prokázat dokladem 

totožnosti s vyznačeným trvalým bydlištěm. Odpad však nesmí pocházet z podnikatelské 

činnosti. Vedle starého nábytku nebo pneumatik je ve sběrném dvoře v kovových 

přístřešcích ve speciálních kovových kontejnerech schraňován i nebezpečný odpad, 

zejména chemikálie, toxické a hořlavé látky. 

 Kromě tříděného odpadu putuje komunální odpad na skládku v Medlově a malé 

množství se vozí i do spalovny v Brně.  I plán odpadového hospodářství Olomouckého 

kraje výhledově se spalovnou počítá. Měla by stát v blízkosti velkého města, protože 

spalováním odpadu vzniká teplo, které by mohlo odebírat. Kde to ale bude, když všichni, 

kteří ji mají mít někde za domem, jsou proti? 

 Blíží se ale významná změna. Zadarmo půjde uložit jen pětinu odpadů nutných 

k zabezpečení skládky, a do roku 2024 by mělo skládkování skončit úplně. Stát chce 

přiškrtit skládkaře, takže odpadu bez poplatku výrazně ubude. Provozovatelé skládek mají 

od 1. 1. 2015 přísnější pravidla pro byznys.  Stát si od nich slibuje další pokles objemu 

odpadu vyváženého na skládky. Novela zákona o odpadech totiž přinesla jednu zásadní 

změnu v objemu, respektive množství materiálu pro technické zabezpečení skládky. Jde 

v podstatě o odpady, ze kterých skládky nemusí platit žádný poplatek. K osvobození od 

poplatků se dostal odpad tím, že byl vykázán jako materiál pro zabezpečení skládky. 

 Dosud to bylo asi 35 hmotnostních procent, podle novely to bude jen 20 % 

hmotnosti.  Skládkaři se brání, že z technického hlediska je takové opatření prakticky 

nerealizovatelné. Pravděpodobně to povede k zásadnímu riziku sesuvu těles skládek a 

zvýšení rizika úletů odpadu.  Dále tvrdí, že poplatky za skládkování nebezpečného 

odpadu jsou u nás příliš vysoké v porovnání s jinými zeměmi. Objem odpadu vyváženého 

na skládky u nás díky lepšímu třídění a jinému využití klesá, stále však na skládkách končí 

více než polovina komunálního odpadu.  Hlavně je tam příliš mnoho biologicky 

rozložitelných zbytků, a proto je od ledna zavedena povinnost pro města a obce 

bioodpad třídit.  

Ministerstvo čeká boj o zvýšení poplatku za skládkování. Ten je dosud oproti 

evropskému průměru velmi nízký, proto je cílem odradit producenty odpadu od toho, aby 

odpady dál vozili na skládky. Proti tomu se mimo skládkařů ozývají i některá města a obce, 

pro které je příjem poplatků za skládkování na jejich katastru zásadním zdrojem rozpočtu.  

Prosazení zvýšení tedy nebude nijak lehké! 

V časopise Olomouckého kraje číslo  5/2015 vyšly údaje o třídění odpadů v kraji za 

minulý rok, a podle nich se právě zde nejlépe třídí odpady.  Můžeme na sebe být po 

právu pyšní, když každý z nás vytřídil průměrně téměř 80 kg papíru, plastů, skla, 
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nápojových kartonů a kovů.  K nejlepším, co do množství vytříděného odpadu na jednoho 

občana, patří kraj dlouhodobě. Ve specifikaci za rok 2014 to tedy bylo: 20,4 kg 

vytříděného papíru, 10,9 kg plastu, 11 kg skla, asi půl kilogramu nápojových kartonů a 

bezmála 37 kg kovů.  Růst byl zaznamenán ve všech komoditách, meziročně to bylo více 

o 2,3 kg. Olomoucký kraj spolupracuje na rozvoji tříděného sběru odpadů s autorizovanou 

obalovou společností EKO-KOM, a.s., řadu let a podařilo se zvýšit množství vytříděných 

odpadů na jednoho občana už téměř dvaapůlkrát – z 18 kg v roce 2004 na 42,7 kg. Do 

systému je zapojena většina obcí  - celkem 38, a tak na třídění má možnost se podílet 99 % 

obyvatel regionu.  

Dá se dokonce vyčíslit, a není to bez zajímavosti, o kolik elektrické energie, ropy, 

uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 

Země. Víme i o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného 

odpadu.  Společnost ASEKOL to spočítala za loňský rok. Občané odevzdali k recyklaci 

23 142 televizních přijímačů, 9 562 monitorů a 251 729 kg drobného elektra a uspořili 11 058 

MWh elektřiny, 529 687 litrů ropy, 48 924 metrů krychlových vody a 439 tun primárních 

surovin, snížili emise skleníkových plynů o 2 449 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů 

o 9 685 tun. Možná, že kdyby o těchto pozitivních údajích vědělo více lidí, byla by snaha o 

třídění ještě vyšší?  

V litovelské společnosti nedošlo ke změně statutárního zástupce, jednateli jsou Petr 

Šrůtek a Zdeněk Navrátil. Zaměstnáni jsou: vedoucí Radovan Šmíd, administrativní 

pracovnice, 2 řidiči, 2 závozníci a 2 jako obsluha sběrného dvora. Obrat společnosti za rok 

2015 byl 18,5 milionu korun. Cílem je udržení svozu v regionech Litovelsko a Konicko.  

Proběhla generální oprava svozového vozidla IVECO. Ve spolupráci s OŽP došlo k rozšíření 

třídění odpadů o nápojové kartony a jedlý olej. Byla upravena stanoviště tříděného sběru.   

Uvádíme čísla z evidence odpadů v roce 2015 – svoz komunálního a směsného 

odpadu město Litovel: směsný komunální odpad 1 733 tun, plasty 158 tun, papír 128 tun, 

sklo 107 tun.  Sběrný dvůr Litovel: objemný odpad 550 tun, biologicky rozložitelný odpad 

170 tun, dřevo 91 tun, kov 4 tuny, stavební suť 228 tun, pneumatiky 16 tun, nebezpečný 

odpad 28 tun. 

Na všechna stanoviště tříděného odpadu přibyly od začátku roku oranžovo-černé 

kontejnery o objemu 240 l. Jsou určeny výhradně k ukládání nápojových kartonů, tzv. 

tetrapaků, například od mléka, džusů atp. Dají se zpracovat na nový papír či speciální 

stavební desky a izolační materiál. Na vybraných stanovištích jsou k dispozici i nádoby na 

použitý kuchyňský olej.  

V soutěži „O keramickou popelnici“, kterou pod záštitou Olomouckého kraje 

vyhlásila společnost EKO-KOM pro města a městyse, získalo město trochu nečekaně 3. 

místo a finanční odměnu 10 000 Kč. Umístění v soutěži odpovídá množství nasbíraného 

tříděného odpadu – skla, papíru a plastu – na počet obyvatel. Protože jsme ho u nás 

vytřídili téměř 300 tun, předčili jsme všechna města kromě Olomouce a Jeseníku. Díky 

všem, kteří si dávají s tříděním odpadu práci a pomáhají nejen ekologii, ale i odpadové 

ekonomice města.  Čím víc třídíme, tím menší je totiž riziko, že se budou zvyšovat poplatky 

za odvoz komunálního odpadu.  
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19. KRIMINALITA  

  

V roce 2015 v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Litovel bylo spácháno 

celkem 345 trestných činů. V porovnání s rokem 2014 bylo zaevidováno o 59 trestných 

činů méně, což je pokles o 14,61 % spáchaných a evidovaných trestných činů.  Z 

uvedeného počtu bylo objasněno 186 trestných činů. V roce 2014 bylo objasněno 191 

trestných činů. Z celkového počtu objasněných věcí v roce 2015 bylo ve 45 případech 

konáno zkrácené přípravné řízení.  Celková objasněnost v roce 2015 dosáhla 53,91 %. Z 

pohledu celého územního odboru Policie ČR Olomouc, kde bylo zaevidováno celkem 5 

265 trestných činů, tvořila kriminalita v teritoriu OOP ČR Litovel 6,5 % (v roce 2014 činil podíl 

6,7 %). 

  

Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností a příčin, 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 je 

typické svou velkou rozlohou. V územním obvodu se nachází chatové oblasti u obce 

Bouzov, Savín a Hynkov, které bývají cílem útoků pachatelů trestné činnosti. Oblast 

vodního zdroje v Nákle se stává rovněž místem častějšího místa 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. 

Územním obvodem prochází důležitá železniční síť spojující Olomouc a Českou Třebovou. 

Mezi další kriminogenní faktory lze řadit panelovou sídlištní zástavbu s vysokou hustotou 

obyvatel, s ní spojenou anonymitu pachatelů trestné činnosti a dostupnost předmětů 

zájmů pachatelů (parkoviště, nákupní komplexy, sídla firem, aj.).  Rovněž nákupní centra, 

obzvláště v době vánočních svátků, představují pro nakupující zvýšené riziko v podobě 

výskytu krádeží odložených věcí z nákupních košíků či krádeží kapesních. Přilehlá 

parkoviště těchto supermarketů nabízejí pachatelům další možnosti páchat trestnou 

činnost. Jejich protiprávní jednání směřuje na volně odložené věci ve vozidlech. V 

neposlední řadě nelze opomenout stále zvyšující se lhostejnost občanů k trestné činnosti 

páchané na veřejnosti, zřejmě často motivovaná také obavou z následné agresivity 

pachatelů.  

 

V centru pozornosti OO P ČR zůstává město Litovel, kde tak jako v předchozím 

období je evidována více než polovina všech spáchaných trestných činů v místní 

působnosti oddělení. Podle uvedeného rozložení se pak odvíjí nápad trestné činnosti. Jsou 

to zejména majetkové trestné činy, jako jsou krádeže, majetkové činy, kriminální činy 

hospodářské, činy násilné, činy mravnostní, činy vloupáním do chat a vozidel, krádeže 

dopravních prostředků, zvláště jízdních kol.    

 Páchání trestné činnosti ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří i 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 je to celorepublikový problém. K rizikovým místům patří místa 

odlehlá, jako jsou např. hřbitovy, parkoviště u hřbitovů, místa s malým či žádným pohybem 
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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 útvaru 46,66 % veškeré spáchané trestné 

činnosti. Přičemž 98 ze 161 majetkových trestných činů bylo spácháno v městě Litovel a 

zbývající majetková kriminalita připadá na 64 obcí v působnosti OOP ČR Litovel. Samotná 

koncentrace páchané trestné činnosti je rovnoměrně rozložena jak po celém městě 

Litovel, tak i mezi samotné obce a lze těžko tipovat místa s předpokladem páchání trestné 

činnosti. Samozřejmě 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 a jízdních kol, krádežemi v jiných objektech a 

dále krádežemi vloupáním zejména do rodinných domů, víkendových chat, objektů firem 

a obchodů, kdy tento trend přechází i z předchozích sledovaných období. Vzhledem k 

rozlehlosti územního obvodu má na vývoji a složení trestné činnosti vliv především 

fluktuace a anonymita osob.  

 

 Oproti roku 2014 došlo k poklesu celkově zjištěných osob pachatelů trestné činnosti, 

kdy se však snížil i podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminality. V roce 2015 se nezletilí, 

tedy osoby mladší 15 let, nedopustili ani v jednom případě provinění, kdy v roce 2014 bylo 

evidováno spáchání provinění (trestného činu) ve 2 případech. Počet mladistvých 

pachatelů se ve srovnání s rokem 2014 naopak zvýšil. Počet trestných činů spáchaných 

ženami se ve srovnání s rokem 2014 snížil o 10 skutků, tedy na celkových 20. 

Dle statistických výstupů bylo zdejším útvarem za rok 2015 evidováno celkem 529 

fyzických a právnických subjektů jako poškozených protiprávním jednáním v rámci 

přestupkového a trestního řízení. Protiprávním jednáním bylo postiženo 11 nezletilých osob, 

7 mladistvých, 378 dospělých a 133 právnických osob.  

  

  Ochrana veřejného pořádku spadá mezi hlavní úkoly Policie ČR a OOP ČR Litovel 

tento úkol považuje za jednu z hlavních priorit činnosti.  Město Litovel a jeho okolí žije 

kulturním životem. Každoročně je na území města či v jeho okolí konáno několik kulturních 

akcí, kterých se účastní mnoho návštěvníků. K zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku 

a veřejného pořádku, jakož i k předcházení trestné činnosti, vyhlašuje obvodní oddělení ve 

spolupráci s Městskou policií Litovel bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky 

škodlivého jednání. Tyto akce jsou vyhlašovány při příležitostech konaných společenských, 

kulturních a sportovních akcí, mezi něž řadíme např. celoměstské slavnosti Hanácké 

Benátky, Litovelský Otvírák, Litovelské slavnosti, Bobr Cup, Spartan Race a další kulturně 

společenské akce. 

  

 Vedení OO P ČR Litovel vyhlašovalo minimálně jedenkrát měsíčně preventivně 

bezpečnostní akce s názvem dopravně bezpečnostní akce „X“ či „Y“. Tyto akce 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 2015 uskutečnilo obvodní 
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oddělení P ČR Litovel celkem 7 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na ochranu 

veřejného pořádku a bezpečnosti (Spartan Race, Hanácké Benátky, Bezpečná Litovel, 

Moravské Hrady Bouzov, Bobr Cup, Litovelské slavnosti – Dny Evropského dědictví, 

Litovelský Otvírák), 8 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku 

bezpečnosti silničního provozu. 

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, tak jako v předchozích letech i Městská policie Litovel. 

  

Při plnění úkolů Policie České republiky byli policisté OOP ČR Litovel nuceni celkem v 

5 případech využít oprávnění k použití donucovacích prostředků, ke zranění osob nedošlo.  

Při plnění svých úkolů bylo policisty: předvedena 1 osoba, zajištěno 23 osob a zadrženo 5 

osob.  Do výkonu trestu odnětí svobody byla dodána 1 osoba. Na záchytnou stanici bylo 

předáno 9 podnapilých osob. V rámci své činnosti policisté vypátrali 4 hledané osoby a 21 

osob omezených na osobní svobodě bylo eskortováno.  

 

V roce 2015 bylo zaevidováno celkem 1 415 přestupků (v 2014 bylo 1 330 

přestupků). V blokovém řízení bylo v roce 2015 řešeno 998 přestupků a uložena celková 

částka 341 300 Kč. (v roce 2014 bylo v blokovém řízení řešeno celkem 877 přestupků v 

celkové výši 320 500 Kč.) V roce 2015 byly vyšetřovány 3 osoby mladistvé. Nezletilé osoby 

se protiprávního jednání, respektive provinění, v roce 2015 nedopustily. 

  

   V roce 2015 byly v oblasti drogové problematiky zjištěny 3 případy protiprávního 

jednání, dané události byly kvalifikovány jako podezření ze spáchání trestného činu 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami. V roce 2015 

byly zahájeny ve dvou případech úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 

trestného činu Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod 

občanů, kdy se v obou případech jednalo o nastříkání svastiky na veřejná místa.  

 

 U majetkové trestné činnosti statistika celkem zaznamenala 161 spáchaných skutků 

(oproti roku 2014 pokles o 54 skutků). Objasněno bylo 35 případů, což činí 21,74 %. Celkem 

bylo stíháno či vyšetřováno 30 osob, z toho 15 recidivistů, 4 ženy a 2 mladiství.  Případů 

krádeže vloupáním bylo celkem 41, objasněno 6 (14,29 %). 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 

tento druh kriminality čítá 46,66 %, kdy v roce 2014 byl poměr majetkové kriminality 

vzhledem k celkové 53,21 %.  

 

 Celkem bylo zjištěno 52 hospodářských trestných činů, z nichž bylo 42 objasněno 

(80,77 %). Největší podíl na hospodářské trestné činnosti činil trestný čin porušování 

autorských práv, a to ve 28 případech. Dále v 6 případech trestný čin Neoprávněné 

držení platebního prostředku a ve 4 případech trestný čin Podvod. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 144 

  V porovnání s rokem 2014 došlo v roce 2015 k výraznému poklesu násilné kriminality, 

kdy oproti 28 trestným činům zjištěných v roce 2014 bylo v roce 2015 zaevidováno pouze 

12 násilných trestných činů. Rok 2015 byl ukončen s celkovou objasněností násilné 

kriminality 75,00 %, kdy 9 skutků bylo objasněno.  V oblasti mravnostní kriminality byly 

zaznamenány tři události, kdy dva skutky se podařilo objasnit a jeden případ doposud 

zůstává neobjasněn. Celková objasněnost v této oblasti trestné činnosti tedy činí 66,67 %. 

 

  V roce 2015 bylo prověřováno celkem 42 trestných činů statisticky zařazených do 

kriminality ostatní. Z celkového počtu 42 skutků byl v 32 případech zjištěn pachatel, tedy 

trestný čin byl objasněn. Objasněnost činila 76,19 %. Do tohoto druhu kriminality se řadí 

např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, sprejerství aj. 

Nejvíce zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality byl v roce 2015 trestný čin Maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán v počtu 17 případů se 100% 

objasněností. V 6 případech bylo prověřováno Výtržnictví a v 10 případech přečin 

sprejerství. U tohoto přečinu evidujeme nárůst o 6 skutků ve srovnání s rokem 2014.  

 

 V obecné kriminalitě - kategorie zbývající došlo v souvislosti s rokem 2014 k jejímu 

poklesu o 14 skutků. V roce 2015 bylo evidováno celkem 75 trestných činů této kategorie s 

objasněností 88,00 %, což znamená, že v 66 případech byl policisty zjištěn pachatel. V této 

kategorii jsou početně nejvíce zastoupené trestné činy Zanedbání povinné výživy (24), 

Ohrožení pod vlivem návykové látky (22), a nedbalostní dopravní nehody v počtu 24. 

 

  Policisté obvodního oddělení Litovel zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým 

výkonem služby. Dohled a preventivní činnost jsou součástí běžného výkonu služby. 

Policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zpracovávali 

celkem 31 případů týkajících se řízení pod vlivem alkoholických nápojů. Ve všech 

případech se jednalo o řidiče motorových vozidel.  V územním obvodu OOP ČR Litovel 

bylo zjištěno 23 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. 

 

 Na obvodním oddělení v Litovli je služebně zařazeno celkem 21 policistů. Z 

celkového počtu jsou 2 služební funkcionáři (vedoucí oddělení a jeho zástupce), 10 

policistů je určeno k plnění úkolů v rámci trestního řízení (z tohoto počtu je 1 policista 

členem pracovního týmu Služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru 

Olomouc), 8 policistů plní úkoly obchůzkové služby v okrscích. 

  

 Dále v průběhu roku 2015 došlo ke změnám ve vedení obvodního oddělení, kdy od 

1. 6. 2015 byl odvelen zástupce vedoucího oddělení npor. Bc. Karel Utěšený, který 

přestoupil na Obvodní oddělení Policie České republiky Olomouc III a na jeho místo byl 

dne 15. 1. 2016 ustanoven npor. Bc. Jaromír Novák.  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. Vysokoškolské vzdělání, z 

celkového počtu 21 policistů sloužících na OOP ČR Litovel, dosahuje 5 policistů.  
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 Společně s preventivně informačním oddělením je veřejnosti prezentována práce a 

výsledky OOP ČR Litovel a jsou pořádány akce zaměřené na eliminaci páchání 

protiprávních jednání. Policisté se pravidelně účastní Dnů integrovaného záchranného 

systému (IZS), Dne dětí a nově i Dnů Evropského dědictví a i dalších akcí se zapojením 

široké veřejnosti, na kterých prezentují činnost Policie České republiky. Místně příslušní 

policisté se dle možností účastní veřejných zasedání zastupitelstev obcí.  

 

 Jak k prevenci, tak k odhalování trestné činnosti a jiné protiprávní činnosti, je zdejší 

součástí využíván monitorovací kamerový systém Městské policie Litovel.  Zdejší policií je 

často využíván a podporujeme jeho další možné rozšiřování zejména na hlavní příjezdové 

komunikace do města, což by v budoucnu mohlo výrazně napomoci s objasňováním 

trestné činnosti na úseku krádeží a neoprávněného užívání motorových vozidel. 

 Rok 2015 lze charakterizovat jako rok, který se vyznačoval zejména pokračujícím 

poklesem nápadu trestné činnosti, kdy došlo ke spáchání o 59 trestných činů méně, 

zejména trestných činů násilných a na úseku majetku. Další velice pozitivní ukazatel roku 

2015 se jeví objasněnost trestné činnosti, kdy tato v procentním vyjádření 53,91 % znamená 

nejlepší výsledek zdejšího obvodního oddělení za uplynulá období a pozitivně tak 

prezentuje kvalitní a časově náročnou činnost zdejšího policejního orgánu. Po mnohaleté 

snaze se podařilo vyřešit již dlouhodobě nevyhovující stav budovy zdejšího obvodního 

oddělení, kdy došlo k vyčlenění finančních prostředků na nákup budovy na ul. Havlíčkově 

v majetku Města Litovel a v závěru roku 2016 by po provedení nezbytných stavebních 

úprav mohlo dojít k přesunu policistů do nového objektu, který již bude Policii České 

republiky podstatně lépe reprezentovat.  

 Zprávu zpracoval npor. Ing. Benešl Martin, vedoucí oddělení. 

 

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL 

Činnost obecní policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž 

prostřednictvím zajišťuje obec klid a pořádek na svém území. Vychází ze skutečnosti, že 

místní záležitosti veřejného pořádku náleží do samostatné působnosti obce. Na plnění 

úkolů městské policie se podílelo 11 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, Bc. David Vašíček, Ing. Leoš Rozsypal. 

Ondřej Greguš ukončil 30. září pracovní poměr a na jeho místo nastoupil 1. října Bc. David 

Vašíček. Ten od října do poloviny prosince absolvoval přípravný kurz na strážníka městské 

policie a po úspěšném složení zkoušek nastoupil 14. prosince do výkonu služby. 

  

  Územní působnost: Městská policie Litovel působí na území města Litovel. Mimo 

města Litovel do územní působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, 

Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice, 

Víska. Každý strážník má přidělenu jednu až dvě místní části. Pravidelně navštěvuje 

předsedu osadního výboru, je s ním v úzkém kontaktu. Na schůzkách projednávají 

problémy místních částí a domlouvají opatření k řešení vzniklých problémů. Mimo místní 

části má každý strážník na starosti část města Litovel. Město je rozděleno do čtyř bloků a 

vždy dvojice strážníků má na starosti jeden rajon. Zde potom dohlížejí na stav dopravního 
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značení, stavu komunikací, zábory veřejného prostranství. Kontrola přiděleného rajonu je 

jedním z úkolů na denních směnách. Rozdělení rajonů a místních částí je zveřejněno na 

internetových stránkách města www.litovel.eu/městská policie. 

 

 V roce 2015 řešila městská policie na území Města Litovel celkem 1 496 událostí, kdy 

bylo 501 přestupků řešeno blokovou pokutou v celkové částce 232 700 Kč, 851 přestupků 

bylo řešeno domluvou a 144 oznámeno správnímu orgánu. Výsledky za rok 2015 ovlivnily 

do značné míry stavební akce ve městě, z nichž nejvýznamnější byla rekonstrukce náměstí 

Přemysla Otakara. Parkování v historickém centru bylo omezeno a strážníci řidiče spíše 

usměrňovali a radili jim, namísto tvrdých postihů. Další stavební akcí byla oprava 

komunikace Chudobín -  Pinda, která negativně ovlivnila, v horkém letním období, vjezd 

motorových vozidel k přírodnímu koupališti v Nové Vsi. 

 

 V oblasti veřejného pořádku, kam jsou zařazeny přestupky proti majetku, proti 

občanskému soužití, proti veřejnému pořádku i přestupky v oblasti alkoholu a toxikomanie 

bylo řešeno celkem 496 těchto přestupků. Z toho bylo 377 řešeno domluvou, 72 blokovou 

pokutou v celkové částce 30 200 Kč, 47 přestupků bylo postoupeno k projednání 

správnímu orgánu. 

 

 Do oblasti veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících psů. V uplynulém 

roce bylo odchyceno celkem 56 psů, z toho bylo 10 umístěno do útulku pro opuštěná 

zvířata v Čechách pod Kosířem a 46 bylo vráceno majitelům. Rovněž bylo zadrženo 5 

pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu, kteří byli předáni k vyšetření 

protiprávního jednání na OOP ČR v Litovli. 

 

  Zákon O provozu na pozemních komunikacích ukládá ke každodenní činnosti 

strážníků MP řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Novela 

Zákona o provozu na pozemních komunikacích umožňuje MP provádět kontrolní měření 

rychlosti. V minulém roce bylo uskutečněno celkem 15 akcí, při kterých byla kontrolována 

rychlost vozidel ve městě Litovel a jejich místních částech. Bylo zjištěno celkem 207 

přestupků, blokovou pokutou bylo vyřešeno 177 přestupků, 30 bylo postoupeno k 

projednání správnímu orgánu. Další činností v oblasti dopravy je řešení přestupků, které 

jsou spáchány neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu, 

přestupky cyklistů a chodců. V uplynulém roce řešila MP celkem 793 přestupků, 496 řešeno 

domluvou, 252 blokovou pokutou a 45 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu. 

 

  Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje MP Litovel s OOP 

ČR v Litovli, zejména při pátrání po hledaných osobách, při zjišťování totožnosti osob a při 

zajišťování míst trestných činů nebo usměrňování dopravy u dopravních nehod. V rámci 

koordinační dohody jsou plánovány společné postupy při zajišťování pořádkových hlídek 

na velkých kulturních a sportovních akcích na území města. Spolupráce obou složek je na 

velmi vysoké úrovni. 
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   Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích, 

kontrola nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských kolonií, 

parků apod. Další oblastí v rámci prevence, kde se MP angažuje, jsou besedy s mládeží na 

základních školách, které jsou zaměřeny na dopravní problematiku a zvyšování právního 

vědomí, spolupráce s DDM Litovel při cyklistických soutěžích a propagace činnosti MP při 

předváděcích akcích. V r. 2015 provedli celkem 12 besed, kterých se zúčastnilo cca 200 

dětí. 

 

  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 akcích ve 

městě (Bobr Cup, akce pořádané školami, kulturní akce pořádané městským klubem 

apod.). 

 

   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, v r. 2015 proběhl kurz první pomoci. Pravidelně jsou rovněž 

procvičováni v zacházení se zbraněmi. Tato příprava probíhá na střelnici v Cholině. 

 

   V roce 2015 byla v Litovli zrealizována další etapa budování městského 

kamerového systému. Byla umístěna nová kamera na náměstí Přemysla Otakara. Pod 

kamerovým dohledem je nejfrekventovanější trasa přes historické centrum města. Kamery 

monitorují dění na ulici Masarykově, náměstí Přemysla Otakara, 1. máje a část ulic 

Havlíčkovy, Smyčkovy a parku Míru, Kostelní a Vlašímovy. Kamery pomohly vyřešit, objasnit 

nebo nasměrovat vyšetřování správným směrem v cca 30 případech a jsou potřebným 

prvkem v oblasti bezpečnosti a také zvyšují vnímání pocitu bezpečí občanů. 

 

   Strážníci MP zajišťují široké spektrum činností, kterými se snaží ještě více vylepšit 

bezpečnostní situaci ve městě. Uvědomují si důležitost spolupráce s občany. Městská 

policie nebude mít nikdy dostatek strážníků na to, aby mohla být v jednom okamžiku na 

všech místech. Zlepšení komunikace s občany je úkol, který chtějí v nadcházejícím roce 

rozvíjet. Vzájemná důvěra a spolupráce přinese pomoc při řešení problémů ve městě. 

 
Zprávu zpracoval Mgr. Lubomír Broza, velitel MP Litovel. 
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20. EKONOMIKA, CENY, MZDY  

EKONOMIKA   

Zatímco ruská ekonomika může klesnout až o čtyři procenta a také čínský kolos 

zpomalí, česká ekonomika hledí do roku 2015 s nadějemi.  Jedinou vadou na kráse je, že 

stabilizace veřejných financí z minulých let vzala za své. Vycházíme ze stavu na konci roku 

2014, který ekonomové považovali za solidní. Bylo tady ale několik okamžiků, které budou 

ovlivňovat další dění. Patří mezi ně zejména konflikt na Ukrajině a prudký pokles cen ropy 

na světových trzích. Za daných okolností by si česká ekonomika měla udržet tempo růstu 

mezi 2 a 2,5 %.  

Více práce, povzbudivé výsledky firem, vyšší platy – i v  Olomouckém kraji patřil rok 

2015 rozhodně k  těm úspěšnějším.  V regionu ubylo nezaměstnaných, ekonomická 

situace firem se mírně zlepšila a totéž lze říci i o platech zaměstnanců.  V pěti okresech se 

počet uchazečů o práci snížil a pozitivní vývoj si lze vysvětlovat ekonomickou stabilitou 

zaměstnavatelů, úspěšnou aktivní politikou zaměstnanosti a tvorbou veřejně prospěšných 

a společensky účelných míst. 

 Jaké změny přináší rok 2015? První z nich je zákon o státní službě. Zákon upravuje 

služební vztahy státních zaměstnanců, jejich odměňování, právní poměry zaměstnanců 

státu vykonávajících státní správu, vznik státních tajemníků a politických náměstků.  Tento 

zákon se dotkne asi 65 000 státních zaměstnanců. Další ze změn se týká zvýšení státem 

určené minimální mzdy. Základní sazba pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 

nově činí 55 korun za hodinu nebo 9 200 korun hrubého za měsíc. Minimální mzda tak 

odpovídá 33 % průměrné hrubé mzdy a pobírá ji asi 100 000 zaměstnanců. Na ni je taky 

úzce navázána zaručená mzda, určující nejnižší cenu práce s přihlédnutím k její náročnosti 

a odpovědnosti pracovníka. 

 Další změny se týkají odstupného, evidence pracovních smluv a úrazů a možnosti 

firem využít v nouzi takzvaný kurzarbeit.  Česká ekonomika se tady inspirovala Německem, 

kde to již delší čas funguje.  Zaměstnavatel ji od začátku ledna může využít v situaci, kdy se 

dostane do finančních potíží, ale propouštět nechce.  Firma má tehdy možnost požádat o 

podporu – zaměstnanci nadále pobírají 70 % své dosavadní mzdy, zaměstnavatel z ní 

hradí pouze pětinu. Zbytek jde ze státního rozpočtu, z  peněz vyhrazených na aktivní 

politiku zaměstnanosti.  Kurzarbeit  tak může pomoci podnikům, které se dostaly do potíží 

například kvůli protiruským sankcím.     

Krajské ekonomice se relativně dařilo a ruská krize ovlivnila především strojírenství.  

Je to přece jen v našem kraji obor číslo jedna, a řada firem má v Rusku důležité zakázky. 

Propad v obchodování zde nastal, řada firem musela omezit své aktivity na východním 

trhu, nebo je dokonce přechodně zastavit, aby eliminovala nepříznivé dopady na 

ekonomiku.  

Celkově se však firmám v kraji dařilo, výsledkem byly vysoké odměny nebo 

dokonce další plat navíc. Významné firmy avizují příznivý růst mezd a konstatují, že rok 2015 

byl velmi úspěšný s vysokými investicemi a růstem tržeb.  Lidé v kraji si mohou za své mzdy 

koupit více než loni, vždyť průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců vzrostla oproti 
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loňskému roku o 3,8 % na 23 412 korun a díky nízké inflaci ve výši 0,4 % vzrostla reálná mzdy 

v regionu o 3,4 %. 

Uprostřed roku je konstatováno, že česká ekonomika zatím roste nejvíce od roku 

2007. Od ledna do března stoupla meziročně o 4,2 %, meziročně o 3,1 %. Růst táhla 

spotřeba domácností i investice, polovinu růstu však tvoří zásoby. I nadále pokračuje 

solidní růst. Od července do září přidala meziročně 4,3 % a ve druhém kvartále tuzemské 

hospodářství po zpřesnění vykázalo růst o 4,3 %.  A do konce roku se drží ekonomika 

optimistických čísel. Hlavní ekonomka České bankovní asociace a bývalá radní ČNB Eva 

Zamrazilová píše: „Na straně poptávky je růst tažen napříč všemi hlavními složkami – 

investiční poptávkou i spotřebou domácností. K růstu přispívá i zahraniční poptávka. Na 

nabídkové straně ekonomiky se růst v průmyslu a stavebnictví přelévá do odvětví služeb, 

zejména obchodu“.  Máme tedy být úplně v klidu?          

CENY  

 Maximálně o několik stovek korun by měly letos být vyšší výdaje domácností. 

Začátek roku bývá obvykle spojován i s růstem výdajů na bydlení, letos však neměl na 

peněženky většiny domácností zásadní dopad. Stejně jako loni by měly klesnout částky na 

účtech za elektřinu, protože díky trvajícímu poklesu cen silové elektřiny na burzách a 

přetrvávající konkurenci většina dodavatelů proudu buď nezdražuje, nebo ceny snižuje. 

Průměrná domácnost v distribučním území ČEZ, které pokrývá většinu území ČR, zaplatí za 

rok za proud 12 280 korun, o dvacet korun méně než v roce 2014.  

 Jiná je situace u plynu. Plynaře trápí už druhá nadprůměrně teplá sezóna v řadě, a 

nižší spotřeba jim značně ukrajuje ze zisků. Fixní náklady se totiž musí rozpočítat na menší 

množství prodaného plynu. Zatím se ještě nepotvrzují obavy, že by ceny plynu měly 

výrazně vzrůst kvůli krizi na Ukrajině, a tak i díky velké konkurenci nechala většina 

dodavatelů ceníky beze změn.  Podle ERÚ by plyn mohl podražit v průměru o jedno až 

dvě procenta.  

 Také u nákladů na vodné a stočné, které patří dlouhodobě k nejrychleji zdražujícím 

výdajům domácností, v posledních letech procentní tempo růstu cen zvolňuje. Změny cen 

by se mohly pohybovat mezi dvěma a čtyřmi procenty. V řadě regionů se už cena blíží 

k magické stokorunové hranici, a lidé ceny vody řeší čím dál častěji. Vždyť jen od roku 

2008 vylétla cena vody v průměru o 48 %.  Podobně i teplárny plánují zdražovat jen velmi 

mírně. 

 O tom, jak vysoké budou letos účty Čechů, v nemalé míře rozhodovali arabští 

šejkové. Totiž od ropy, kterou je v současnosti trh přesycený, se odvíjí cena většiny zboží. 

Ekonomové proto nepředpokládají, že by se cenovky na regálech obchodníků měly nějak 

závratně měnit směrem vzhůru.  Spíše se očekává, že se inflace udrží na současných velmi 

nízkých hodnotách kolem 0,6 %. Ceny pohonných hmot se skutečně letos dostávají pod 

psychologickou hranici třiceti korun, a ani dalšímu propadu nestojí nic v cestě.  
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Minimálně stagnují ceny elektroniky a oděvů. I tady drží ceny pod kontrolou nízká 

cena ropy, díky které se snižují jak výrobní, tak dopravní náklady. Ve třech prvních 

měsících se udržel i propad cen potravin, který byl nastartován již v listopadu 2014, kdy 

obvykle jídlo kvůli Vánocům začíná zdražovat.  Ceny jatečních prasat se stále drží na 

minimu i kvůli ruským sankcím. Některé pivovary sice zvedly cenu piva, ale v průměru hořký 

mok zlevňuje. To by mohlo čas vydržet díky nadprůměrné úrodě ječmene i chmele.  

 U dlouhodobých výdajů je zřejmé zdražování. Například prodej automobilů vzrostl o 

17 %, a tak vysoká poptávka značně zmírnila tlak na prodejce, aby poskytovali 

zákazníkům slevy. V jednotkách procent rostou i ceny nemovitostí, trend se týká především 

stavebních pozemků. Celkově tedy lze konstatovat, že letos ceny rostly jen minimálně.  

Konečnou cenu ovšem mají v rukou obchodníci. Se zlepšující se ekonomickou situací se 

rozjede spotřebitelská poptávka, a motivace držet ceny na nízké úrovni nebude tak 

vysoká. Propad nákladů se tak na konečných cenách nemusí odrazit v plné míře.  

MZDY  

 Titulky novin na začátku roku vypadají slibně.  Mzdy prý porostou nejvíc od krize a 

rostoucí ekonomika se konečně projeví i na výplatních páskách.  Firmy plánují přidávat 

průměrně tři procenta, štědrý prý bude také stát. Lidé se mají těšit na nejvýznamnější 

zvýšení od roku 2009. Protože ceny by výrazně růst neměly, lidé si mohou za vyšší příjmy 

koupit skutečně více zboží. Stát bude po letech také štědřejší a přilepší si zákonodárci, 

úředníci, lékaři, zdravotníci i vojáci. Již od ledna mnohé tabulkové platy vyskočí až o 5 %, u 

pracovníků v sociálních službách se zvýší platy o 4 %.  Polepší si také na 30 000 

zaměstnanců pošty o 3,85 procenta a odboráři Českých drah si vyjednali zvýšení o 

procenta tři. Soukromé firmy, zejména ty středně velké a s českými majiteli, jsou poněkud 

opatrnější. Plošně zpravidla přidávat nebudou, ke zvýšení mezd sáhnou až v průběhu roku. 

Zahraniční korporace jsou v tomto ohledu štědřejší.  

Jak česká, tak krajská ekonomika lehce posiluje, a tak také řada firem 

z Olomouckého kraje bude zaměstnancům přidávat. Většinou však půjde o nárůst mezd 

jen mírně nad hranici inflace. Je však pravdou, že od roku 2000 do současnosti vzrostly 

průměrné mzdy v kraji na dvojnásobek. Zatímco tehdy brali zaměstnanci v průměru 11 745 

korun, nyní je to téměř 24 500 korun měsíčně.  A stejně jako v roce 2000 jsou na 89 % 

celostátního průměru! Nominální růst byl nepřerušený a nejvíce meziročně rostly mzdy 

v roce 2001 díky příznivému ekonomickému vývoji na přelomu tisíciletí.    

Analytici vývoj statistiky zaměstnanosti a mezd v regionu hodnotí pozitivně, přesto 

stále zůstává pátá nejnižší v zemi.  Na konci loňského roku mzdy také rostly o 3,1 % na 

24 564 Kč a po zohlednění inflace se reálná mzda za celý rok 2014 zvýšila o 620 korun na 

22 856 Kč. Hůře placeni jsou podle informací statistiků lidé v Karlovarském, Ústeckém, 

Zlínském a Pardubickém kraji. Průměrný počet zaměstnanců byl 208 500 a během roku se 

zvýšil o 0,4 %. Stále od počátku roku lidé v našem kraji pobírali platy výrazně pod 

celostátním průměrem 27 200 korun. 
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Posouváme se dále, ale zprávy nejsou příznivé. Stále jsme u dna a v průmyslu si lidé 

z kraje vydělávají třetí nejnižší mzdu v zemi, hluboko pod celorepublikovým průměrem.  

Tentokrát je to 25 236 korun a v celém Česku je průměrný plat zhruba o tři tisíce vyšší. 

Důvod, ke středomoravskému regionu nízké platy historicky patří a zaměstnavatelé na tom 

zatím nemají důvod nic měnit. I když vznikne nová firma, nebo přijde nový investor, 

přizpůsobí se místním podmínkám. V platech méně poptávaných profesí se pak odráží i 

dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti. Zjednodušeně řečeno zaměstnavatel snadno 

najde náhradu za člověka, kterému se nelíbí, kolik má na výplatní pásce.  Průměrné mzdy 

dále ovlivňuje struktura průmyslu, kdy je směrem dolů tlačí převažující potravinářský 

průmysl v kraji. A to i proto, že v něm pracují v hojné míře ženy, které mají obecně nižší 

platy než muži. 

Tak abychom si ani my muži příliš nefandili, některé zajímavé údaje. Čeští odboráři 

vyjednávají s vládou a zaměstnavateli, aby se zvýšila minimální mzda o tisíc korun. Byl by 

to nejrychlejší skok v historii. Na to, aby se Česko, člen EU, přiblížilo Německu, by ta 

tisícovka musela být v eurech.  Stále je však naše průměrná mzda zhruba třiapůlkrát nižší 

než německá. Ovšem Češi jsou podle propočtů ze statistik Eurostatu jen o čtyři procenta 

méně produktivní než Němci. Nejde však vždy jen o píli zaměstnanců, záleží na investicích 

a vyspělosti používaných technologií.  

 Zatímco minimální mzda v Německu činí zhruba 40 000 korun (1 473 eur), u 

nás je to na konci roku 2014 9 200 korun. A to nám vlády 90. let slibovaly, že zhruba v tuto 

dobu už Německo doženeme. Zdá se to ale v nedohlednu.  Zčásti jsou asi vinny i odbory, 

které jsou v zahraničí historicky silnější, u nás fungují teprve 25 let, snad nahrává 

nezvyšování mezd i prakticky nulová inflace. Dobrou zprávou pro české zaměstnance je 

očekávaný rychlejší růst průměrné mzdy o 3,9 % v roce 2016 díky růstu ekonomiky. 

Vyžaduje to také mnohem lepší hospodářskou politiku vlády, která může vhodně nastavit 

politiku na podporu výzkumu a vývoje, chytře lákat investory na kvalifikovanou českou 

pracovní sílu či poskytnout firmám co nejlepší servis při čerpání evropských dotací.  

Partneři nás vnímají jako rozvinutou západní zemi, takže se musíme víc snažit být aktivnější. 

Pak to snad půjde?   

 

21. ZAMĚSTNANOST  

 Jeden nemusí být profesionální ekonom, aby jej zajímala ekonomická data. 

Prakticky každého z nás zajímají alespoň dvě kategorie: mzda a to, zda máme či nemáme 

práci. Ostatně není těžké najít korelaci mezi vývojem průměrné mzdy, mírou 

nezaměstnanosti a indikátory důvěry nebo volebními výsledky stran vládní koalice. 

 Od počátku roku nezaměstnanost klesala, a na jaře obvykle taje ještě více. Podíl 

nezaměstnaných podle údajů publikovaných ministerstvem práce a sociálních věcí 

v měsíci dubnu klesl na 6,7 %. Poprvé od října 2012 klesl počet evidovaných 

nezaměstnaných pod hranici půl milionu, konkrétně na 491 585, což je o 83 323 méně než 

před rokem. Dílčí data ukazují, že ekonomické oživení se projevilo nižším propouštěním i 

vznikem nových pracovních míst a rychlejším náborem nových zaměstnanců.  Počet 

volných pracovních míst ke konci dubna stoupl na 83 692, což je nejvyšší hodnota od 
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prosince 2008. Na jedno volné místo tak připadá necelých šest uchazečů, když před 

rokem to bylo 13! 

 Kromě pozitivních aspektů poklesu nezaměstnanosti se objevují i některé negativní 

projevy. Jedním z nich je profesní a regionální nesoulad poptávky a nabídky na trhu 

práce. Z některých firem se ozývá, že je obtížné sehnat zaměstnance určitých profesí, 

ovšem současně i to, že kvůli tomu nehodlají nové pracovní síly přeplácet a nabízet vyšší 

mzdy!  Ekonomické zákonitosti však obejít nelze, a je jen otázkou času, kdy vyšší poptávka 

po práci ze strany firem povede k rychlejšímu růstu mezd. Kolektivní vyjednávání již 

naznačila, že zaměstnanci se budou chtít také podílet na lepších hospodářských 

výsledcích. 

 Český trh práce si vede velmi dobře v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. 

Podle metodiky Eurostatu činí míra nezaměstnanosti v ČR 5,8 %. Nižším číslem se mohou 

pochlubit jen tři země: Německo, Rakousko a Lucembursko, vyšší je třeba u sousedů – 

Maďarsko 7,4 %, Polsko 7,7 %, a na Slovensku dokonce 12,2 %. Pokles nezaměstnanosti 

odlehčil státnímu rozpočtu – méně se vyplácí v dávkách a vyšší zaměstnanost má pozitivní 

vliv na inkaso daně z příjmu fyzických osob a výběr pojistného na sociální zabezpečení.  

Výhledy do budoucnosti jsou tedy příznivé a vzhledem ke zrychlení růstu ekonomiky a 

vysokému počtu pracovních míst by podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu měl dále 

klesat!? 

 Klesá i nezaměstnanost v kraji, přesto je však Olomoucký stále krajem s třetí nejvyšší 

nezaměstnaností.  Tak třeba v uváděném dubnu v porovnání s březnem hledalo práci o 

3 368 osob méně, a v meziročním srovnání se snížil počet lidí hledajících práci o 7 128 

osob. Nejlépe je na tom stále Olomoucko s  5,8 uchazeči na jedno volné místo (Jesenicko 

16,9;  Šumpersko 7,3).  Pokles je možná i proto, že více než před rokem nabídl úřad práce 

v  projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“ možnost rekvalifikace pro uchazeče o 

zaměstnání na pracovní místa, která se firmám nedaří obsazovat.  Zatím šlo o strojírenskou 

výrobu, ale zájem je i v jiných oborech. 

 Zakopaný pes bude také možná i jinde. Malý plat i vyhlídky na povýšení, stereotyp – 

profesi by kvůli lepšímu uplatnění měnilo 60 % lidí v kraji, ale jen asi 25 ze sta na to má 

dostatečnou kvalifikaci (jak ukázal průzkum Národní soustavy kvalifikací). To je státem 

podporovaný registr poptávaných profesí, který využívají jak lidé, kteří hledají nebo chtějí 

změnit práci, tak firmy, které nemohou sehnat kvalifikované zaměstnance. Skoro tři čtvrtiny 

lidí navíc pracují v úplně jiném nebo jen podobném oboru, než jaký vystudovali, a na 

změnu už si netroufají. Ale díky profesním kvalifikacím přitom může kdokoliv získat 

oprávnění i zaměstnání v oboru, který je perspektivní a zajímá ho. Certifikát lze získat 

složením takzvané kvalifikační zkoušky. Přitom cesta za lepší prací nemusí trvat roky, ale 

pouze týdny na středních školách či učilištích kraje. Že by bránila jen hanácká váhavost a 

nechuť ke změnám?   

 Těžko se hledá práce administrativním pracovníkům bez dalších dovedností i lidem 

jen se základním vzděláním a bez další kvalifikace. Přetlak existuje i v dalších 

ekonomických profesích, kde vysokoškoláci vytlačují středoškoláky z pracovních míst, 

jakými jsou pozice ekonom, účetní, asistent a podobně.  Řešením je jasně orientace na 
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technické profese, které zaměstnavatelům v kraji chybějí. Nejsou to jen vysokoškolsky a 

středoškolsky vzdělaní lidé, ale i ti v dělnických profesích – šikovní řemeslníci, řidiči 

nákladních automobilů a těžkých mechanismů. 

 Přitom podle odborníků uchazečům o práci nic nechybí. Výjimkou jsou dlouhodobě 

nezaměstnaní, kterým ale obvykle chybí pružnost, aktivita a orientace na budoucnost. 

Nedovedou si představit, že by přijali úplně jinou práci nebo že by za prací dojížděli. Váhají 

nad rekvalifikacemi a vyžadují už předem naprostou jistotu, že po ukončení kurzu práci 

získají.  To je ale začarovaný kruh a ten se asi stěží podaří rozetnout? 

 (Ne)zájem o práci máme hojit cizinou? Je to krajský paradox. Přestože je tady 

téměř každý třináctý člověk v produktivním věku bez práce, nemohou mnohé firmy 

v regionu najít na pracovním trhu dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. A s nárůstem 

výroby se tak rozhlížejí po lidech i v zahraničí. A tak se nabírají Vietnamci, Rumuni, Poláci či 

Slováci, protože naši lidé zkrátka nemají zájem. Nárůst zahraničních zaměstnaných 

potvrzuje i Jaroslav Mikšaník z olomoucké pobočky úřadu práce.  Ten uvádí, že nejvíc 

práce mohou najít lidé vyučení ve strojírenských profesích, ale i jeřábníci, traktoristé, 

strojníci, lidé ovládající vysokozdvižné a paletovací vozíky, řidiči kamionů, stavební dělníci 

a zájem je i o zaměstnance v oblasti služeb.   

 Jsme téměř na konci roku a může se konstatovat, že ještě nikdy úřady práce 

v Olomouckém kraji nenabízely tolik volných pracovních míst. Rostoucí ekonomika 

nebývale rozhýbala pracovní trh. Například měsíc říjen byl rekordní – zaměstnavatelé 

nabízeli celkem 6 645 volných míst, tolik jako nikdy předtím. Hlad po nových 

zaměstnancích hlásí řada firem regionu. Nejvíc volných míst je ve strojírenství (831), což je 

13 % z celkové nabídky.  Kromě výše uvedených firmy hledají i montážní dělníky, kuchaře, 

číšníky a servírky. Dostatek míst je i pro lidi bez vzdělání, které zaměstnavatelé zaučí.  

Z uvedeného počtu je k dispozici asi tisíc pomocných a nekvalifikovaných pozic. Ve 

srovnání s koncem roku 2014 je nynější počet nezaměstnaných nižší o 7 935 a 

nezaměstnanost klesla ve všech okresech Olomouckého kraje.   

 

22. ŽIVOTNÍ STANDARD  

 Životní úroveň Čechů se za 11 let v Unii přiblížila západním zemím, v posledních 

letech však poněkud přešlapujeme na místě.  Vzpomeňme na předpovědi. „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.  Měřeno penězi, Česko na 

členství v Evropské unii vydělalo. Čistých toků peněz, bez započtení příchozích investic 

nebo zrušených cel, je to něco přes tři biliony korun, tedy kolem 300 tisíc korun na osobu.  

Dostali jsme z EU dvakrát více, než jsme poslali, ale konvergence českého HDP na osobu 

k evropskému průměru probíhala pomaleji, než se očekávalo před lety. 

 Ekonomický růst táhly především zahraniční investice, vítané v zemích, které toužily 

po kapitálu a nových technologiích. Měli jsme dlouho až záviděníhodnou 

nezaměstnanost, málo se měnila kvalita státních institucí, ale poněkud „mdlé“ přibližování 

vyspělejším zemím pokazila zbytečně restriktivní politika vlády a demografický vývoj, kdy 
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naše populace stárne rychleji než jinde v regionu. V příštích 15 až 20 letech bude muset 

Česko projít změnami ekonomického systému a inovovat, aby neuvázlo v pasti 

průměrnosti, a abychom se více přiblížili kupní síle průměrného Němce. 

 Nežehrejme, máme se líp, než si myslíme! Zatímco v Praze si na kilo chleba vyděláte 

zhruba za 11 minut, v Oslu se musí pracovat 20 minut, déle to trvá i v Bratislavě či Varšavě.  

Vyplývá to ze srovnání cen a kupní síly na základě statistik švýcarské banky USB a 

Eurostatu. Podle nich nejsou náklady na živobytí v Česku tak hrozivé, jak si často myslíme.  

Jen pro úplnost: v Londýně či Curychu naopak lidem stačí na chleba vydělávat jen 

polovinu času než v Praze.  

 Celková cenová úroveň je při srovnání se  72 světovými metropolemi v Praze skoro 

nejnižší – z hlavních měst EU se dají spotřební zboží a služby koupit levněji už jen v Bukurešti 

a Sofii.  Ani mzdy v Česku rozhodně nepatří k nejnižším v regionu. Životní úrovni pomáhají i 

relativně nízké náklady na bydlení. A podle statistik Eurostatu jsou – pro mnohé překvapivě 

– v Česku na evropské poměry levné potraviny. Úplně nejlevnější z evropské osmadvacítky 

jsou tu například vejce, banány, sůl, salámy, zmrazené potraviny či žvýkačky. Proč tomu 

tak je, nevíme. Ekonomové se však shodují, že velkou roli hraje konkurence mezi prodejci 

jednotlivého zboží.  A co se týče daňového zatížení, jsme zhruba uprostřed, když ze svého 

platu odvedeme méně než na Slovensku, ale naopak více než v Rakousku. 

 U spotřebního zboží či u vybavení domácností, které si lidé nekupují každý den, 

koupěschopnost takovou roli nehraje. U jednotlivých výrobků se pohybujeme někde 

kolem poloviny evropského žebříčku. Se službami je to přesně naopak. Ceny služeb určují 

především lokální náklady, konkurence a poptávka. Rozdíly v cenách služeb mezi 

jednotlivými regiony tak mohou být vyšší než rozdíly v cenách zboží. Například zatímco 

tříčlenná rodina v Praze za „koš“ služeb zahrnující třeba kadeřníka, poplatky za kabelovou 

televizi a internetové připojení, jazykový kurz či vstupné na sportovní akci zaplatí podle USB 

měsíčně 7 700 korun, v Londýně by to bylo dvaapůlkrát a v Ženevě dokonce třikrát více. 

  Životní úroveň v České republice v porovnání s ostatními zeměmi přece jen stoupá. 

V roce 1995 dosahoval HDP na osobu 76 % průměru současné evropské osmadvacítky, 

aktuálně je to již více než 86 %. V peněženkách se do budoucna projeví pozitivně i to, že 

Česko by se dál mělo ekonomicky dotahovat na průměr Evropské unie. Mzdy ale 

neporostou všem stejně – nůžky mezi jednotlivými profesemi se budou postupně rozevírat.   

 

23. ZDRAVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ  

 V úvodu pár čísel a malé zamyšlení nad tím, jak to vypadá s naším zdravím. Bude to 

sice taková hra čísel, ale zkusme ji: člověk s průměrným platem odvede na zdravotním 

pojištění ročně přes čtyřicet tisíc korun i s podílem, který za něj platí zaměstnavatel. Kdyby 

si měl stejným způsobem nejprve našetřit třeba na transplantaci jater, musel by to dělat 

bezmála dvaačtyřicet let. Avšak ani na daleko obyčejnější zákroky by lidé neměli šanci 

nastřádat dostatečné částky. Třeba na léčbu infarktu, který postihne prakticky každého 

čtvrtého muže, by člověk z průměrného platu 24 836 korun spořil tři roky. 
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 Zdravotní pojišťovny cenu zákroků nerady zveřejňují, kronikář se však dostal k těmto 

údajům, a jsou velmi zajímavé. Například vytržení mandlí bez komplikací vychází průměrně 

na 13 000 korun, operace šedého zákalu na 9 250 korun, obyčejné CT hlavy na 3 836 

korun, nekomplikovaný porod císařským řezem na 32 000 korun, ten s více komplikacemi 

až na 43 000 korun. Jde o průměrné náklady na zákroky, neboť každá klinika dostává od 

pojišťovny jinou částku – záleží na individuální dohodě.  Dokonce se náklady na péči liší 

kraj od kraje podle toho, zda je tam zdravější či nemocnější kmen pojištěnců. 

 Tady je pár letošních čísel: 23 842 korun zaplatila VZP za léčbu průměrného 

pojištěnce, roční náklady vypadaly asi takto: ambulance na poliklinice 5 830 Kč, lůžková 

péče v nemocnici 12 834 Kč, léky 3 699 Kč, lázně 172 Kč a záchranka 248 Kč. Největší 

pojišťovna VZP letos na každého pacienta přidala tisícovku. Z navýšení dostaly nejvíce 

lázně, které si prožily dva kritické roky, a tak dostaly za průměrného pacienta o 11 % víc. A 

lázeňské domy si polepšily i změnou indikačního seznamu a prodloužením péče z 21 na 28 

dnů.  

 Letos si polepšily i hospice a léčebny dlouhodobě nemocných a dostaly také o 11% 

víc než loni. S hubenějšími rozpočty se muselo smířit 13 z našich 149 nemocnic – byly reakcí 

na již provedené změny péče v roce 2014. Ze statistik se dá vyčíst, jak se liší náklady na 

léčení podle pohlaví – například malí chlapci do devíti let stojí pojišťovnu v průměru víc 

než dívky stejného věku kvůli úrazům. Po desátých narozeninách se poměr obrací a dívky 

kvůli nástupu menstruace, a tím i pravidelným návštěvám u gynekologa, stojí víc, prakticky 

až do ukončení plodného věku. Zdaleka nejvíc však stojí péče o průměrného muže ve 

věku 80 až 85 let – bezmála 56 000 korun, žena ve stejném věku stojí na zdravotní péči o 

více než 7 000 korun méně. Zajímavé! 

 Ještě jeden zajímavý pohled na vztah sportu a tím i zdraví. Zapomeňme na 

pravidlo, že být z vesnice znamená být pohybově zdatnější a zdravější než městský 

vrstevník. To, co bylo za našeho mládí pravidlem neplatí, a trend se úplně obrátil.  Děti 

z našeho regionu se dokonce dělí o druhou nejhorší příčku! Jak ukázal průzkum Českého 

olympijského výboru mezi žáky od pěti do šestnácti let, nejsou vesnické děti pohybově 

nadanější, ale ty z měst je ve sportu předčí.  Školáci z Olomouckého kraje se v neslavném 

pořadí dělí o tu druhou příčku odspodu s krajem Karlovarským a méně zdatnější děti jsou 

už jenom ty z Plzeňského kraje! 

 Velké rozdíly překvapily i odborníky, chtějí zkoumat, jestli existuje závislost mezi 

počtem klubů, oddílů a sportovní výkonností dětí. Test je průkazný, když se do něj zapojilo 

na 50 000 dětí (z toho v našem kraji kolem 3 000) a plnilo se osm disciplín. V porovnání 

věkových kategorií v rámci krajů se ukázalo, že děti ve věku 6 až 9 let jsou většinou na 

stejné „startovní čáře“, s rostoucím věkem rozdíly narůstají téměř na dvojnásobek mezi 

nejlepším a nejhorším krajem. Školákům odkudkoliv se chce nejméně sportovat mezi 10. a 

12. rokem.  Většinou sedí u počítače a rodiče na ně netlačí, aby sportovali.  Možná je 

zakopaný pes v tom, že děti ve městech dnes vychovávají tzv. Husákovy děti – dnes 

čtyřicátníci, kteří byli v dětství za socialismu zvyklí sportovat, a teď k tomu vedou své děti. 

Jde o fenomén k zamyšlení, vždyť je všeobecně známo jaký je dnes zdravotní stav třeba 

mužů v době, kdy kdysi museli „na vojnu“ a to, že z fyzické přípravy nejsou schopni uspět 

v případě zájmu o práci u policie či armády!       
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 Pozitivní skutečností je ale to, že v našem městě se postupně daří saturovat všemi 

významnými lékařskými obory obyvatele Litovle a spádového území tak, aby nemuseli na 

většinu vyšetření dojíždět na velkou vzdálenost. Zásluhu zde má i město Litovel 

vytvářejícímu příznivé podmínky pro ordinace specialistů a snaha po zastoupení všech 

potřebných oborů pro službu občanům. Jak vypadá zastoupení jednotlivých oborů 

specialistů, praktických lékařů i zdravotnických pracovníků, si můžete přečíst 

v následujícím přehledu:  

 Obsazení jednotlivých ordinací na Poliklinice Litovel v roce 2015: praktičtí lékaři 

MUDr. Kamila Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová, MUDr. Petr Vočka; 

dětské lékařky MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Křížová, MUDr. Šárka Nesetová  

Šmakalová; gynekologie MUDr. Milan Dostál, MUDr. Jarmila Fousová, MUDr. Zuzana 

Týralová; ortopedie MUDr. Alena Aulehlová; RTG MUDr. Josef Hacar; onkologie MUDr. 

Blanka Gajová, MUDr. Jarmila Kovaříková; revmatologie MUDr. Antonín Gaja, Csc.; 

neurologie MUDr. Sylvie Navrátilová; oční MUDr. Pavlína Sekerková; chirurgie MUDr. 

Vladimír Štefka; urologie MUDr. Rabah Arzouni; interna MUDr. Ivo Pospíšil (zemřel 14. 4.), 

MUDr. Antonín Gaja, CSc., MUDr. Petra Mašková, Ph.D., MUDr. Ladislava Fryšáková, MUDr. 

Radana Syslová; psychiatrie MUDr. Věra Táborská, MUDr. Zdena Štěpánová, MUDr. Šárka 

Matelová; ORL  MUDr. Jana Žižková; logopedie Mgr. Ivana Garlíková a Mgr. Jana 

Papulová; laboratoř prof. MUDr. David Stejskal. Vlastní ordinaci na Sušilově ulici 171 má 

dětská lékařka MUDr. Elena Vacová;  gynekologickou ordinaci na ulici Příčné  1256/3 má 

MUDr. et RNDr. Vojtěch Konečný; ordinaci praktického lékaře MUDr. Věra Katzerová na 

ulici Studentů 242, MUDr. Alena Šromová 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. Blanka Nováčková a MUDr. Dajána Tůmová. Oční lékařství MUDr. 

Andrey Dostálové a kardiologie  MUDr. Dalimila Horalíka jsou na adrese Komenského  687. 

Zubní lékaři ordinují jednak v ulici Boskovicově ve vlastní ordinaci: MUDr. Petr Vojanec, 

MUDr. Olga Vojancová a MUDr. Jitka Čamková, jednak ve vlastní budově na Nábřežní 

ulici MUDr. Josef Přibyl st., MDDr. Josef Přibyl ml., tamtéž MUDr. Iva Koupilová a MUDr. Jana 

Lemáková (ortodoncie). MUDr. Michal Schmalz ordinuje na ulici Dukelské 303, MUDr. 

Simona Pavlíková na ulici Havlíčkově 1219 a MUDr. Ludmila Wiedermannová a MDDr. 

Martina Vydrželová  na náměstí Přemysla Otakara 756. Ordinaci kožního lékařství má 

MUDr. Iveta Fremlová na ulici 1. máje; ordinaci homeopatie MUDr. Hana Váňová 

v Jungmannově ulici 732 a na Nábřežní ulici 970 je ještě ordinace alergologie MUDr. Hany 

Ostrčilové a MUDr. Zuzany Fegyveresové. Zcela nové je na poliklinice oddělení angiologie 

MUDr. Kateřiny Juranové. 

Na podzim byl otevřen lékařský dům v zrekonstruované budově bývalého plicního 

oddělení na ulici Vítězné 183, se špičkovým vybavením a službami i estetickým a 

příjemným zázemím. Jde o trojici detašovaných ambulancí Nemocnice Šternberk: 

ordinaci diabetologie MUDr. Jiřiny Kočí, nefrologie MUDr. Jany Zahálkové, revmatologie 

MUDr. Jarmily Bačové a je zde také nutriční poradna Radomíry Drábkové. V budoucnu by 

zde měly přibýt další dvě ambulance společnosti AGEL, a to gynekologická a 

ortopedická. Na ulici Vítězné 402 je nově otevřena ordinace revmatologie MUDr. Romany 
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Valouchové. Zdravotnické služby ve městě tak zajišťuje 48 lékařů a 4 zdravotničtí 

pracovníci.  

 

24. CHARITA ŠTERNBERK, středisko Litovel  

 

Zdravotní služby – charitní ošetřovatelská služba   

 Pracovní tým tvořily vrchní sestra Miroslava Svozilová, 2 všeobecné sestry a jedna 

zastupující všeobecná sestra na DPP. Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 

hodin denně v oblasti působnosti: 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, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, 

Měník, Měrotín, Mezice, Mladeč, Myslechovice, Náklo, Náměšť na Hané, Nasobůrky, Nová 

Ves, Nové Dvory, Nové Zámky, Nový Dvůr, Obectov, Odrlice, Olbramice, Olešnice, Pateřín, 

Pňovice, Podolí, Polomí, Prátná, Příkazy, Rozvadovice, Řimice, Savín, Senice na Hané, 

Senička, Skrbeň, Slavětín, Sobáčov, Střeň, Střemeníčko, Svojanov, Tři Dvory, Unčovice, 

Vilémov, Víska, Veselíčko. 

 

 Počet klientů byl 199, počet návštěv 4 536, počet výkonů 8 067 při počtu najetých 

kilometrů 36 802. Cílovou skupinou byli 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. 

 

 V rámci charitní ošetřovatelské služby byla zajišťována veškerá potřebná odborná 

zdravotní péče. Domácí péče poskytuje péči léčebnou, preventivní, ošetřovatelskou a 

rehabilitační. Tato péče je poskytována na základě ordinace praktického lékaře nebo na 

základě indikace nemocničního zařízení. Péče je poskytována formou návštěvní služby u 

nemocného. Odborné výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

 

 Poskytovanými zdravotními výkony byly: monitoring fyziologických funkcí, měření 

glykemie glukometrem, aplikace inzulínu (nácvik, edukace), odběry krve a biologického 

materiálu, aplikace léčebné terapie, aplikace transdermálních náplastí, aplikace injekcí, 

aplikace opiátů, aplikace infuzní terapie s. c. – hypodermoklýza, 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, zavedení 

permanentního katetru u žen, prevence a léčba dekubitů, lokální ošetření a převazy 

defektů kůže, bércových vředů a pooperačních ran, kompresivní terapie – bandáže, 

ošetřovatelská rehabilitace (po CMP, úrazech a operacích; zácvik protetických 

a kompenzačních pomůcek) a péče o pacienty v terminálním stavu. V roce 2015 tuto 

službu podpořila Nadace AGROFERT – částkou 185 000,- Kč střediska CHOS Šternberk, 

Uničov i Litovel. 
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Sociální služby – charitní pečovatelská služba 

Vedoucí projektu byla Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí stanice: Zita Stinglová.                                                                                                                                     

Služba byla poskytována v pracovní dny pondělí-pátek od 7.00 do 15.30 hodin. V případě 

požadavku uživatele a volné personální kapacity zařízení lze čas poskytování služby po 

domluvě rozšířit. Pracovní tým tvořili: vedoucí projektu, vedoucí stanice, sociální pracovník, 

6 pracovnic v sociálních službách a 2 pracovnice na DPP. Oblastí působnosti byla Litovel 

a obce litovelského mikroregionu:  Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, 

Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, 

Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov. 

 

  Počet klientů v roce 2015 byl 88, počet vyhláškových výkonů 17 499, počet 

fakultativních výkonů 267, počet hodin přímé péče 8 965 a počet najetých kilometrů 

47 900. Počet výkonů celkem tedy byl 17 766. Cílovou skupinou byli senioři a osoby se 

zdravotním postižením. Obsahem služby dle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 

službách: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím. Fakultativní služby: dohled nad dospělou osobou a přeprava 

uživatele autem pečovatelské služby. 

 

 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 (88) bylo 58% z Litovle a přidružených obcí, zbytek 42 % 

z dalších obcí Mikroregionu. Věkové složení našich klientů bylo: 10% lidé do 64 let, 42% lidé 

do 80 let a 47% lidé nad 80 let. Pro klienty je pořádána pravidelně pouť na Svatý Hostýn. 

Tuto příležitost využívají i těžce pohybliví klienti, kterým je zajištěn doprovod. Jsou zváni také 

na různé akce Charity, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat si. 

 „Podpořeno z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“, dále tuto 

službu v roce 2015 podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace Taťány 

Kuchařové – Krása pomoci, Olomoucký kraj, Město Litovel, Tříkrálová sbírka. 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA LITOVEL 

 Vedoucí projektu: Ing. Ludmila Zavadilová, animátorka: Jarmila Dospivová.                                                                                              

Provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hodin, další odpolední a víkendové programy 

dle aktuálního programu, který je uveřejněn na webových stránkách Mateřského centra. 

Pracovní tým tvoří vedoucí služby, animátorka, 1-2 pracovnice na DPP, které vedou 

některé programy a podle potřeby dobrovolnice z řad maminek.  

 V roce 2015 navštívilo akce Mateřského centra 1 920 dospělých a 2 748 dětí. 

Průměrná návštěvnost za měsíc v roce 2015 byla cca 200 dospělých osob. Počet 
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účastníků jednoho klubového setkání byl 9-12 maminek a stejný nebo i větší počet dětí ve 

věku do 6 let. 

Pravidelný dopolední program vedený animátorkou nabízel jednak různé tréninkové 

aktivity a diskusní skupiny, jednak aktivity k posilování společné činnosti rodičů s dětmi: 

cvičení rodičů s dětmi, zpívání a výtvarnou činnost pro děti, loutkové divadlo apod. 

Jedenkrát týdně byla klientkám nabídnuta poradna v oblasti sociální, finanční a právní a 

také poradna a zdravotní cvičení pro těhotné maminky. Do programu byly pravidelně 1 x 

měsíčně zařazovány přednášky (první pomoc, přednášky o výchově dětí a vzájemných 

vztazích apod.). Ve spolupráci s pracovníky sociálního odboru byly pořádány i 4 semináře 

věnované vzdělávání pěstounů. U všech akcí pro rodiče bylo zajištěno hlídání dětí. 

 

 V odpoledních hodinách probíhaly další volnočasové aktivity jako například velmi 

oblíbené výtvarné činnosti pro maminky – pletení z pedigu, tvoření s Big shotem. V 

předvánočním čase byl připraven kurz výroby adventních věnců. Maminky se svými dětmi 

také již tradičně vyráběly přání pro klienty pečovatelské služby.  Z dalších nabízených 

aktivit v roce 2015 stojí za to připomenout, cvičení aerobiku, klub Archa - biblické hodiny 

pro děti od 3 let. Nově vznikl přírodovědný kroužek pro děti 3 – 6 let „Hokusy a pokusy 

s Ivou“ a angličtina pro děti. 

 

 V průběhu celého roku byly pořádány i různé mimořádné akce jako 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, Mikulášské 

besídka, Návštěva ekocentra a soukromé farmy, Svatováclavské farmářské trhy, letní 

příměstské tábory. 

 

 I v roce 2015 podporovalo Mateřské centrum adoptovanou indickou holčičku 

Aschwithu Fernandes v projektu „Adopce na dálku“. Prostředky na financování jejího 

vzdělání byly získány prodejem výrobků našich dobrovolnic. Na projekt Mateřské centrum 

Rybička byla poskytnuta dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu 

v oblasti podpory rodiny pro rok 2015.  

 Součástí střediska Litovel je i půjčovna kompenzačních pomůcek a charitní šatník – 

odpovědnou osobou je zde Mgr. Eva Matoušková  -  a jsou v provozu od pondělí do pátku 

od 7 do 8 hodin. 

 Tříkrálová sbírka - akce organizovaná Charitou Česká republika. Akce má charakter 

celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným 

skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka je největší 

dobrovolnickou akcí v České republice. Koled se účastní kolem 40 tisíc dobrovolníků. 

Výnos Tříkrálové sbírky ve středisku Litovel byl 505 382 Kč, celkem za 3 střediska a z Charity 

Bohuňovice bylo získáno 1 392 985 Kč. Na přímou pomoc bylo využito 28 100 Kč, na nákup 

osobního automobilu pro CHPS 265 000 Kč, celkem pro středisko Litovel tedy 293 100 Kč. Z 
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darů pomůže 65 % přímo v regionu, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % 

pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. 

 Významné akce střediska Litovel:  8. února byl pro děti z Mateřského centra Rybička 

a Tříkrálové koledníky uspořádán maškarní karneval; 3. května  se uskutečnila tradiční pouť 

sv. Filipa a Jakuba v Litovli – výtěžek z prodeje výrobků Mateřského centra Rybička  byl 

věnován na podporu projektu Adopce na dálku; 17. prosince - „Živý Betlém“. Akce 

zúčastnilo  přes 300 dětí z litovelských  mateřských  a 1. a 2. tříd základních škol. Po krátké 

scénce si děti vyrobily vánoční přání a ozdobily stromeček v kostele. 

 Středisko Litovel bylo v roce 2015 financováno ze zdrojů města Litovel, obcí Bílá 

Lhota, Bouzov, Červenka, Haňovice, Cholina, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, 

Olbramice, Pňovice, Příkazy a Slavětín. 

 

25. BYTY, BYDLENÍ  

Tento problém je specifický podle regionů, takže se budeme věnovat jen situaci 

v našem kraji a městě.  Hned od počátku roku realitní trh v kraji nečekaně oživoval, byty se 

prodávaly navzdory tradičně takřka hluchému zimnímu období. Největší zájem byl po 

bytech v cenách do 1,5 milionu korun, po bytech větších dvoupokojových a 

třípokojových.  I nabídka rodinných domů zdaleka nedostačovala poptávce.  Lidé, kteří 

chtějí kupovat, jak se zdá, nechtějí příliš spoléhat na další pokles cen. Velkou roli sehrála i 

akce bankovních ústavů, která uváděla, že výhodnější hypotéky budou jen do konce roku 

2014. Samozřejmě, že termín prodloužily, ale přesto někteří lidé ještě koncem roku 

zareagovali v obavách, že hypotéky podraží.  

 Nečekaně tak roste nejen zájem o koupi bytů na bydlení, ale také jako investice, 

kdy si lidé koupí byt a pak jej pronajímají. To dříve nebývalo. Trh s byty se tedy odrazil ode 

dna a zdá se, že letos půjde ještě nahoru. Podílí se na tom jak příznivá cena nemovitostí, 

ekonomická stabilita i ty výhodné hypotéky. Lidé věří, že bude líp, a proto se nebojí 

nemovitosti kupovat. Ještě před pěti lety byly ceny nemovitostí příliš vysoké, teď se dostaly 

do reality a ti, co nesledují vývoj na trhu cen s byty, jsou nemile překvapeni, když musí slevit 

ze svých požadavků. Jinak byt či dům neprodají.  Rozdíl mezi jejich přáním a realitou může 

být i dvacet procent.  Podle realitek neobstojí ani to, kolik lidé do bytů, které chtějí prodat, 

před lety investovali.  Musí počítat s tím, že nedostanou tolik, kolik požadují.  

 Bytová výstavba v  Olomouckém kraji má za sebou nejhorší výsledky za poslední 

bezmála dvě desetiletí – propad téměř o 12 %. Zahájených staveb bytů letos začala 

vyrůstat jen tisícovka, když v době stavebního boomu v letech 2007 a 2008 jich počet 

v každém roce přesáhl dva tisíce! Ovšem u nás, na Olomoucku, které je tahounem 

výstavby v kraji, nastává hlavně vlivem zlevňování hypoték obrat k lepšímu. Pokles ale 

bude přetrvávat u novostaveb rodinných a bytových domů. Do výstavby tohoto typu 

bydlení se investoři masivně nehrnou, protože v celém stavebnictví byla v posledních pěti 

letech obrovská krize a lidé nechtěli investovat kvůli drahým úvěrům. V některých 

dokončených rezidencích zůstávaly neprodané byty, a proto developeři nechtěli 

zahajovat novou výstavbu. Lidé při investicích do bydlení hodně počítají a mnozí raději 
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sáhnou po starším bytě v paneláku, který stojí zhruba polovinu toho, co stojí byt 

v novostavbě bytového domu. Za to, co se zaplatí za větší byt v nich, se dá pomalu 

postavit nový rodinný domek! 

 Protože vázla bytová výstavba, byla omezená i nabídka volných pronájmů. O 

pronájem bytů s větší rozlohou je podle makléřů minimální zájem – důvodem jsou peníze. 

Ale po malých bytech na dobré adrese je hlad, obvykle do 24 hodin mizí. Takže sehnat 

volný byt k pronájmu je i v Litovli problém. „Nájemné byty se tady těžko hledají, a pokud je 

někdo nabízí, většinou nevyužívá služeb realitních kanceláří. Především je nedostatek 

malých startovacích bytů,“ uvádí makléř realitní kanceláře  Dimas dr. Vítězslav Kollmann a 

jeho slova potvrzuje průzkum MF DNES, která našla v nabídce realitek jen dva volné 

jednopokojové byty. 

 V letních měsících trh s nemovitostmi v Olomouckém kraji výrazně ožil a mnohé byty 

byly prodány obratem ruky.  Poznat je to i na cenách, které hlad po bytech zvedl, místy až 

o 300 000 korun. Makléři přitom nevylučují další růst, který může kvůli spekulantům 

dosáhnout až cenového maxima z období kolem roku 2008. Obchody s realitami 

rozhýbaly především výhodnější úrokové sazby u hypoték.  

 Hlouběji do peněženek si sáhnou i zájemci o bydlení v panelových domech a 

v řádu jednotek procent se v regionu zvedly i ceny starších rodinných domů, kterých je 

zde však volných jen minimum. Stejným tempem rostou i nabídky bytů v novostavbách, 

jejichž výstavba se nyní rozjela. Znovu se objevují i zájemci, kteří nakupují nemovitosti 

investičně (jde zhruba o 20 až 30 procent obchodů). Podle developerů patří náš kraj 

v celostátním srovnání mezi regiony, ve kterých se ve druhé polovině roku ceny zvýšily 

nejvíce. Ještě asi podraží a přiblíží se těm, které vyšroubovali spekulanti před hospodářskou 

krizí. Na hranu se tak dostanou na konci roku, ale je možné, že ten kupní potenciál, který 

vznikl v době útlumu stavebnictví, se naplní a zájem opadne.  

 Trh s nemovitostmi nepochybně oživily levnější půjčky na bydlení, o které je zájem. 

Hypoteční banka schválila v prvních sedmi měsících roku úvěr už téměř tisícovce žadatelů 

z kraje, za celý loňský rok jich dostalo souhlas necelých 1 550. V regionu se také zvýšila 

průměrná výše hypotéky, a to z loňských 1,6 milionu na 1,73 milionu korun.    

  

  26. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ 

VÁPENKA VITOUL s.r.o.  

Výrobní program zůstává stejný jako v loňském roce. Vyrobili přes 100 000 t 

mikromletého vápence ve 13 třídách podle ČSN. Počet zaměstnanců zůstává stejný – 36. 

Dva odešli do důchodu a dva noví nastoupili. Firma oslavila 103 let od založení. V soutěži o 

dodržování bezpečnosti provozu a kvality výrobků se umístila již po třetí na prvním místě 

mezi všemi hodnocenými firmami stejného typu a profese v ČR a obdržela na základě 

rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu a předsedy ČBÚ mramorovou sochu „Zlatého 

Permona“ do trvalého užívání. V hodnocení kvality výrobků pro stavebnictví skončila 
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vápenka „V užší nominaci soutěže“ mezi 7 nejlepšími společnostmi v ČR bez udání pořadí, 

ale navíc i se Zvláštní cenou poroty.  

 

27. listopadu na Pražském hradě se dostala společnost mezi ČESKÝCH 100 

NEJLEPŠÍCH – CZECH 100 BEST s Diplomem „DYNAMICKÝ RŮST A STABILITA“. Majitel 

společnosti Ing. Ladislav Vitoul oslavil životní jubileum. 

 

AUTO  Hlaváček a.s. 

Společnost AUTO Hlaváček a.s. (IČO: 65138180) po celý rok 2015 úspěšně 

provozovala svoji činnost autorizovaného servisu a prodejce vozů ŠKODA, prodej ojetých 

vozidel a náhradních dílů. V průběhu roku 2015 zahájila ŠKODA AUTO a.s. rozsáhlý 

rebranding své autorizované sítě. Přestavba provozoven podle nového CI byla ale tak 

finančně náročná, že se vedení společnosti AUTO Hlaváček a.s. rozhodlo provést 

rebranding pouze na hlavní provozovně v Olomouci a v Litovli ukončit koncem roku 

autorizaci ŠKODA. Autoservis i prodej vozidel od 1. 1. 2016 provozuje společnost 

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o. (IČO: 03946801) a zaběhnutý servis zařadila do sítě 

BOSCH CAR SERVICE. Pro zaměstnance provozovny se téměř nic nezměnilo, ve firmě 

pracuje nadále 14 zaměstnanců. Nově autoservis nabízí opravy osobních a užitkových 

vozidel všech značek a autosalon brzy zaplní cenově zajímavé roční vozy. 

Zprávu podává Miluše Pokorníková, ředitelka servisních služeb. 

VESETA, spol. s r.o., Kyšice 

 Statutárním zástupcem zůstává pan Petr Souček a výrobním programem výroba 

nealkoholických nápojů a balených vod. Průměrný počet zaměstnanců byl 61. V roce 

2015 se podařilo udržet a obhájit všechny odběratelské trhy.  Mohl být rozšířen pro stávající 

odběratele sortiment výroby díky antiseptické lince a pomohl zajistit i nové zákazníky ze 

zemí EU. Byl dodržen vysoký standard a jakost výrobků dle BRC. Pro zvýšení 

konkurenceschopnosti společnost obdržela dotaci EU na technologické zařízení – paster, 

které umožňuje dodávat na trh nové výrobky bez konzervantů. 

Zprávu podal Petr Souček, jednatel společnosti 

KIMBERLY – CLARK, s.r.o. 

 Od 1. 4. 2015 je ředitelkou závodu paní Kathryn Martin z Velké Británie. V roce 2015 

firma Kimberly-Clark oslavila 20 leté výročí působení v Litovli. Oslava této události proběhla 

3. 7. 2015 na hřišti TJ Tatran Litovel za účasti předcházejících ředitelů závodu, generálního 

ředitele clusteru „Česká republika a Ruská federace“ a městských zastupitelů.  V oblasti 

inovací bylo v tomto roce realizováno v závodě hned několik významných projektů: 

rozšíření výrobní kapacity a instalace nových chladicích jednotek přispívajících k lepší 

stabilizaci procesu a vyššímu komfortu pracovníků. Z těchto projektů mělo prospěch všech 

322 zaměstnanců závodu. Závěr roku byl ve znamení přípravy na průběžný ISO audit, který 

skončil s výborným výsledkem a také přípravy projektů na rok 2016. V měsíci říjnu 2015 bylo 

dosaženo 1 000 dnů bez pracovního úrazu, což svědčí nejen o odpovědnosti 
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zaměstnanců, ale i o neustálém zlepšování podmínek v oblasti bezpečnosti a hygieny 

práce.  Jako každoročně proběhl „Týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.  

Zprávu podává Jitka Kapsiová, plant manager. 

PAPCEL, a.s.,   

  Vedení společnosti: Ing. David Dostál, generální ředitel a předseda 

představenstva; Ing. Filip Wrnata, výkonný ředitel; Ing. Ladislav Řehák, technický ředitel; 

Ing. Hanuš Majer, ředitel obchodu a marketingu; Ing. Marta Skvrnová, finanční ředitel; Ing. 

Jan Gottfried, výrobní ředitel a Mgr. Pavla Pöselová, finanční ředitelka. Změnami prošla 

pozice výrobního ředitele a pozice personální ředitelky. 

 Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 65 let vyrábí stroje a technologická 

zařízení pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se podílí více než 260 zaměstnanců. K 

dispozici má všechna potřebná oddělení nabízející kompletní obchodně-technickou 

podporu: obchodně technické služby, konstrukci, vlastní technický a technologický vývoj 

včetně firemní zkušebny, oddělení inženýringu a řízení projektů a v neposlední řadě 

předvýrobní a výrobní útvary s veškerým technickým vybavením pro požadovanou 

strojírenskou výrobu. 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. 

  

 Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015: 270 (THP: 184, DV: 67, DR: 19); přepočetný počet 

zaměstnanců za 2015: 268; průměrná mzda v roce 2015 činila: 38.478  Kč. Vzdělanostní 

struktura -  40,37 % zaměstnanců má vysokoškolský titul. 

 Jde o 100 % soukromou českou obchodně – technickou  společnost působící 

v papírenském průmyslu s vlastní výrobou a dodávkami strojního zařízení. Je téměř 

výhradním exportérem vyvážejícím do celého světa (98 % produkce určeno na export, 

má 20 obchodních zastoupení a dceřinou  pobočku v Rusku a Indii, akviziční společnosti 

ve Francii, Itálii). Je rostoucí společností  zvyšující své tržby a zisk (v roce 2015 dosaženo 1,5 

mld. CZK tržeb, v roce 2016 plán tržeb 1,25 mld. CZK a její zakázková náplň dosahuje 1 

mld. CZK);  firmou se silnou tradicí a respektem k zákazníkům, když podniká v papírenském 

průmyslu již od roku 1950 a má reference v celé Evropě, Jižní Americe, Africe, Blízkém 

východě, Asii.  

Litovelský PAPCEL byl založen v roce 1950, v roce 1955 přejmenován na národní 

podnik PAPCEL-strojírny. Od roku 1989 funguje jako soukromá česká společnost, zaměřující 

se především na výrobu a dodávky zařízení pro papírenský průmysl. Výrobní program 

společnosti tvoří především stroje a zařízení pro papírenský a navazující průmysl. Vyrábí a 

dodává kompletní papírenské linky pro papíry v gramážích od 40 – 700 g/m2. V roce 2012 

společnost PAPCEL odkoupila technologické know-how španělské firmy Gorostidi (jeden 

z historicky největších výrobců papírenských strojů v Latinské Americe), čímž rozšířila svoje 

výrobkové portfolio, a je nyní schopná dodat papírenskou technologii s šíří sítového stolu 

až do 7,5 m a rychlostí papírenské linky do 1200 m/min. 
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Do skupiny firem, spolupracujících s litovelským PAPCELem,  dnes patří také bývalá 

společnost IFM Olšany, Erma Elan Engineering, Praha. Akvizicí se společností IFM Olšany 

PAPCEL rozšířil v roce 2011 své výrobkové portfolio o stanice pro přípravu a dávkování 

škrobu a jiných pomocných papírenských prostředků. S pražskou projektovou organizací 

(Erma Elan) PAPCEL dnes standardně spolupracuje v rámci řízení svých investičních 

projektů. Jedná se zejména o spolupráci v oblasti zpracovávání projektové dokumentace 

pro výstavbu a zpracování strojních projektů. PAPCEL dnes svoje výrobky exportuje do 

řady zemí v Evropě i mimo ni.  

  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. 

Od září 2015 zahájil litovelský PAPCEL výrobu strojního zařízení také v Itálii. Firmu k tomuto 

kroku vedla rostoucí poptávka ze zahraničí po papírenských strojích větších šířek, jde o 

firmu  Comecart. 

 Ocenění: Ing. David Dostál, titul „Podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje“; 

PAPCEL se umístil v TOP 10 soutěže Vodafone firma roku 2015. Osobnosti města Litovel 2015 

- mezi šesti oceněnými byl i Ing. David Dostál, majitel, předseda představenstva a 

generální ředitel společnosti PAPCEL, a.s., jež aktivně podporuje sportovní a kulturní dění v 

Litovli, intenzivně se podílí na podpoře školství a rozvoje studentů ve městě. PAPCEL je 

strojně technologickou obchodně-inženýrskou firmou. Za posledních pět let dominují ve 

struktuře zakázkové náplně investiční akce, kdy zákazníci hledají a poptávají kompletní 

papírenské linky, které často staví na zelené louce a hledají investora nebo dodavatele, 

který jim bude schopen příslušnou linku nabídnout, instalovat, případně jim zajistí kompletní 

výstavbu papírenského závodu. PAPCEL se tak zaměřuje nejen na dodávky kusových 

strojů pro linky papírenských strojů nebo přípravny látky (nátoky, sítové stoly, lisové válce, 

lisy obecně, navíječe, převíječky, sekačky papíru, dopravníkové systémy, nebo stroje pro 

přípravnu látky jako jsou rozvlákňovače, separátory, třídiče, mlecí stroje, čerpadla, 

zahušťovače, apod.), ale především na dodávky investičních celků na klíč, kdy je 

předmětem dodávky kompletní linka  včetně dodávky inženýrských služeb, spočívajících 

v zajištění montáže, kontroly montáže, uvedení do provozu a provedení garančních 

zkoušek. 
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 Do roku 1992 PAPCEL svoje výrobky prodával téměř výhradně v České a Slovenské 

republice. Svoje první reference v zahraničí získal až po roce 1998, kdy byly realizovány 

první dodávky do Ruské federace. V té době šlo o malé investiční akce, ale například 

v roce 2001 již instalovali svoji první kompletní linku na přípravnu látky. V devadesátých 

letech byli mezi zákazníky známí spíše jako dodavatelé strojů pro přípravnu látky. To se 

však změnilo s nástupem roku 2000. V té době PAPCEL pracoval intenzivně na rozšíření 

svojí distribuční sítě. Byla zahájena spolupráce s řadou obchodních zástupců v Evropě, 

následně také Latinské Americe, Africe a Asii. V té době byla také založena dceřiná 

pobočka v Sankt Petěrburgu. Od roku 2005 svoje reference také ve Francii, Belgii, Polsku, 

Ukrajině, Bělorusku, Pobaltí, Turecku, Kazachstánu, Uzbekistánu. Po roce 2012  začali 

exportovat do Egypta, Latinské Ameriky apod. Snaží se svoji činnost více globalizovat. 

Evropský papírenský průmysl zaznamenává stále mírný pokles, proto se snaží vstupovat na 

nové trhy v Asii a Latinské Americe. V současné době se zaměřuje na zlepšení a posílení 

svých obchodních aktivit v Indii a jihovýchodní Asii. Zajímavá je také oblast severní Afriky, 

Jihoafrická republika a region Střední Ameriky.  

 V mnoha případech zákazníci pro svoje projekty hledají variantu ne tak náročnou 

na počáteční investici, proto požadují vyhledání a přemístění vhodné second-hand 

papírenské linky, a následné provedení její rekonstrukce na požadovaný výkon nebo 

vyráběnou produkci. Právě segment second-hand papírenských zařízení je také jedním 

z těch, které společnost v současné době rozšiřuje. Má vlastní prodejní skupinu SH, která se 

zaměřuje na vyhledávání odstavených papírenských linek, jejich odkup a následné 

přeprodání konečným zákazníkům.  Svým zákazníkům je PAPCEL schopen  nabídnout 

kompletní finanční služby, spočívající v zabezpečení financování těchto projektů, 

spočívající v zajištění exportního úvěru nebo akreditivu u české nebo domácí banky. Řada 

zákazníků těchto služeb využívá, a proto je většina projektů financována prostřednictvím 

exportních úvěrů. Tyto investiční akce jsou tak rozsáhlé, že je jejich součástí ve většině 

případů také výstavba hal a budov, ve kterých jsou dané papírenské linky instalovány. 

PAPCEL zajišťuje také veškeré činnosti související s touto investiční výstavbou. Díky 

akvizicím, například se zmíněnými společnostmi IFM Olšany, Gorostidi, Erma Elan a ABK, 

nyní dodává Papcel  kompletní portfolio výrobků. To je hlavní konkurenční výhoda – tedy 

schopnost firmy nabídnout a prodat nejen strojní zařízení, ale nabídnout také kompletní 

balíček inženýrských služeb, včetně zajištění financování daného projektu českými 

bankami. Při výběru nových trhů je kladen důraz především na počet papíren na daném 

trhu a počtu obyvatel v dané zemi.  

 Rok 2015 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 2015 byla samozřejmě 

realizace největšího obchodního případu, tedy dodávky zařízení a služeb pro firmu závod 

Gazetnoj Bumagi ve městě Šklov v Bělorusku. Tato zakázka je i přes svou vysokou složitost a 

náročnost zákazníka zatím realizována bez větších komplikací. 

 K posunu ve zvyšování technické úrovně a rozšíření komplexity dodávek přispělo 

zejména zahájení výroby strojního zařízení také v Itálii od září 2015. Firmu k tomuto kroku 

vedla rostoucí poptávka ze zahraničí po papírenských strojích větších šířek. Společnost 
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PAPCEL pokračuje v tradici původní firmy COMECART S.p.A, která je součástí italské 

skupiny BURGO Group. Firma COMECART byla založena v roce 1980 a působila jako 

výrobce a dodavatel strojů pro papírenský průmysl, a také jako servisní společnost pro 

skupinu papíren BURGO. Výroba se nachází ve městě Cuneo, poblíž města Turín. Celková 

rozloha areálu představuje 120 000 m2, z toho 70 000 m2 montážní, výrobní, skladovací 

prostory (v tom 11 000 m2 kryté výrobní haly). V COMECART bude PAPCEL vyrábět 

zejména válce a jiné rotačně obráběné výrobky velkých rozměrů, Yankee válce, díly pro 

nátoky velkých rozměrů a provádět opracování konstrukcí pro papírenské stroje velkých 

rozměrů nad 5 000 mm. PAPCEL odkoupil moderní CNC soustruhy (s max. možnou délkou 

opracovávaného obrobku až 18 000 mm), CNC horizontky s pojezdy až 16 000 mm, brusku 

na válce s maximální možnou délkou broušení až 9 500 mm, CNC karusel s možností 

obrábění až do délky 6 000 mm, vyvažovačku na válce s max. možnou délkou válce až 18 

000 mm. Jsou to  vysoce moderní stroje. Výhodou závodu je zejména jeho napojení na 

hlavní evropské trasy a jeho blízkost přístavu, tedy zjednodušení přepravy a manipulace 

zboží zejména k zákazníkům v zámoří. Akvizicí PAPCEL zkrátí dodací termíny a rozšíří svůj 

výrobní program. 

 Dosavadním největším úspěchem ve spolupráci s indickou dceřinou pobočkou je 

uzavření kontraktu s papírenským koncernem NEPA na modernizaci dvou papírenských 

strojů na výrobu novinového a grafického papíru. Jde o zatím největší dodávku v regionu 

jihovýchodní Asie, která patří svým rozsahem, zejména v oblasti objemu dodávaných 

služeb, mezi nejvýznamnější projekty skupiny PAPCEL. Dále byla podepsána smlouva se 

zákazníkem Al-Faris ze Saúdské Arábie, kam bude dodán papírenský stroj s veškerými 

doprovodnými technologiemi na výrobu hygienického papíru. Linka bude vyrábět papíry 

pro výrobu ubrousků, papírových ručníků, kapesníků a toaletního papíru.  

Tento projekt je dosud největší zakázkou skupiny PAPCEL/ABK na Blízkém východě.  

 Nový obráběcí stroj ve výrobě - V minulém roce se firma PAPCEL přihlásila do 

dotačního programu OPPI-Potenciál na Vývojové pracoviště analýzy laboratorních dat a 

vývoj prototypu papírenského lisu. Součástí dotačního programu v celkové finanční výši 

přesahující 25 000 000 Kč bylo i pořízení obráběcího stroje, které se na celkové investici 

podílelo z více než poloviny. V rámci výběrového řízení byl vybrán vodorovný frézovací a 

vyvrtávací stroj WHN 130 CNC od firmy TOS Varnsdorf. Následně od dubna letošního roku 

probíhaly stavební práce na základech stroje. Vlastní stroj byl dodán a instalován v 

průběhu srpna a uveden do provozu k datu 17. srpna 2015. Aktuálně je vytížen ve 

dvousměnném provozu. 

 PAPCEL, a.s. pokračoval ve vysokém tempu. V září 2015 poprvé ve své 65 leté 

historii překročil magickou hranici tržeb na úrovni 1 miliardy korun. Díky současné 

zakázkové náplni a silnějšímu postavení společnosti souvisejícím s převzetím firmy ABK (i 

jejích obchodní sítě) a zároveň díky průniku na trhy Asie společnost očekává pro rok 2016 

další růst hospodářských výsledků. Struktura služeb: Bělorusko 81 %, Francie 6 %, Bulharsko 5 

%, Rusko 3 %, Polsko 3 %, ČR 1 %, ostatní 1 %. 

 Na začátku roku 2015 PAPCEL získal dotaci na „Vývojové pracoviště analýzy 

laboratorních dat”, která byla rozšířena o vývoj prototypu Shoe pressu (lis s prodlouženou 
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lisovací zónou). Varianta byla upravována s výhledem na standardizaci modelové řady 

pro použití v různých šířkách papírenského stroje. Když byl proveden první rozměrový 

návrh, provedl PAPCEL detailní pevnostní výpočet pomocí metody MKP v programu 

ANSYS. Po několika optimalizacích rozměrů a následných výpočtů bylo těchto parametrů 

dosaženo. V rámci řešení samotného shoe pressu byl navržen a následně vyroben i 

hydraulický agregát pro jeho ovládání. Jde o největší hydraulický agregát v historii výroby 

vlastních agregátů ve firmě PAPCEL. Po dokončení výroby a montáže byl shoe press 

kompletně odzkoušen v PAPCELu s velmi pozitivními výsledky. Během testu byla zkoušena 

těsnost všech funkčních částí, provedeno proměření rozměrů tvarově nejsložitějšího dílu, a 

to samostatné boty lisu, a na závěr byla provedena kompletní zkouška zařízení. 

Zprávu zpracovala Mgr. Tereza Hanušová, specialista marketingu. 

HTM SPORT 

 Jen pro informaci jde o zkratku počátečních písmen tří firem, které se sloučily roku 

1989 – Head (americký výrobce lyžařského a tenisového vybavení), Tyrolia (rakouský 

výrobce lyžařského vybavení) a Mares (italský výrobce potápěčského vybavení). Na trhu 

se tedy prezentuje pod značkou Head a je zaměřena na výrobu veškerého vybavení pro 

lyžování, snowboarding, tenis, squash a další „raketové“ sporty, součástí její produkce je i 

sportovní obuv a oblečení, včetně plavek. Vedení firmy sídlí v Rakousku a Nizozemí. Od 

roku 2004 je otevřena její litovelská pobočka vyrábějící lyžařské boty.  

 Ředitelem pobočky je Ing. Josef Weithaler, zaměstnáno je zde kolem 230 

zaměstnanců. Denně se tu vyrobí na 2 500 párů bot. Letos se tak vyrobilo kolem 600 000 

párů lyžařské obuvi a závodí v nich i přední lyžařské hvězdy jako Šárka Strachová, Lindsey 

Vonnová, Body Miller, Lund Svindal či Kjetil Jansrud, mistři světa či Evropy. Head je třetím 

největším výrobcem lyžařských bot na světovém trhu. Boty jsou dodávány do celého 

světa, skladiště má podnik ve Francii, Japonsku, USA nebo i Kanadě.  Sklad je  i v Litovli a 

má kapacitu 280 00 párů bot.   

 Do inovace modelů se ročně investuje až 1,5 milionu euro a vývoj probíhá 

v italském městě Montebelluna. Modely se běžně prodávají asi 4 – 5 let, potom jsou 

nabídnuty ve speciální akci a přibližně po 7 letech stáhnuty z prodeje. Jejich životnost je 

více než 5 let, plastové součástky se bohužel již opravit nedají. Kromě bot Head se zde 

vyrábí asi 20 % bot značky Fischer. Firma vyrábí i lyže Head v Českých Budějovicích, vázání 

ve Valticích, takže celé kompletní vybavení lze pořídit od Headu v Česku.  

Využito údajů z LN 3/2016 prezentace „Litovelské podniky“ na straně 6, autorkou je Mgr. Helena Kaštilová. 
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ALIBONA, a.s. 

 Ředitelem podniku je Ing. František Toman, k žádným organizačním změnám 

nedošlo, ani žádné změně výrobního programu - stále jím zůstává výroba konzervovaného 

ovoce a zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců byl 104 a průměrný plat 13 966  Kč. 

 V roce 2015  bylo dosaženo nižších výkonů než v předchozím roce. Tržby za výrobky, 

zboží a služby dosáhly 166 mil. Kč, což bylo o 3 mil. více ve srovnání s rokem 2014. 

Nakupovaného zboží se prodalo více, prodej vlastních výrobků byl nižší. Výroba  vlastních 

výrobků, vyjádřeno  v  objemových   ukazatelích, se snížila o 25 %. Z tohoto pohledu byl rok 

2015 méně úspěšný než ten předchozí, dřívějších objemů výroby se nedosáhlo. Průměrný 

počet zaměstnanců se snížil ze 106 na 104 osoby. Dosažené výsledky jsou stále ovlivněny 

ztrátou významných zákazníků, pokles produkce byl ovlivněn neúrodou některých plodin. 

Podařilo se však udržet efektivnost výroby a prodeje. Z těchto důvodů vykázala společnost 

kladný hospodářský výsledek. Z investičního hlediska byl uplynulý rok zaměřený na 

udržování výrobních prostředků. Pěstitelská pálenice zpracovala zhruba stejné množství 

ovocného kvasu jako v roce 2014. 

právu zpracoval Ing. Radomír Typovský, ekonomický náměstek.             

 V Litovelských novinách č. 8/2015 na straně 4 v cyklu Litovelské podniky se objevily 

zajímavé informace, které by kronika měla využít: Výrobu kávových náhražek, kysaného 

zelí a konzervování zeleniny  zahájil v bývalé nasobůrské mlékárně pan Petr Hlaváček ve 2. 

desetiletí 20. století a v roce 1917 ji začal přestavovat na dnešní Alibonu. V roce 1948 byla 

firma znárodněna a stala se závodem  n.p. Fruta, roku 1958 byla začleněna pod Hanácké 

lihovary a drožďárny a v roce 1960 změněna na SELIKO. Roku 1992 se závod stal 

samostatnou akciovou společností s původním názvem Alibona a hlavním artiklem 

podniku je po celou dobu konzervovaná zelenina a ovoce.    

  

 Začíná se koprem. Léto je pak obdobím největší aktivity.   Zavařovací sklenice se 

plní třešněmi, višněmi, meruňkami, švestkami, kukuřicí, červenou paprikou nebo 

feferonkami, steriluje se hrášek, probíhá prodej nakládacích prostředků (Deko, Pektogel, 

hořčičné semínko, kyselina citronová) a rozjíždí se výroba sterilovaných okurek, jichž 

podnik zpracuje největší objem. „Jako jedni z prvních jsme se vrátili ke klasické přípravě 

kompotů. Nepoužíváme umělá sladidla, ale cukr. V našich výrobcích nejsou ani 

konzervanty nebo umělá barviva,“ uvádí ředitel  Alibony Ing. František Toman. Výjimkou 

jsou ale výrobky pro diabetiky, kde je užití umělých sladidel nutné.  

 V současnosti je velká poptávka po zdravé výživě, proto podnik začíná s produkcí 

sterilované cizrny, červené fazole a čočky. Vedle běžných výrobků se podnik specializuje 

na vývoj a výrobu náročnějších produktů jako je barbecuová omáčka pro výrobce 

baget, mrazírenská majonéza, různé omáčky pro sýrárny, brusinkovou omáčku, švestkovou 

omáčku s kakaem či cibulové chutney.  

  

 Firma provozuje i linku na plnění nápojů do 250ml plechovek a součástí je také 

palírna, která zahajuje svou aktivitu v červenci a končí v březnu. Nejčastěji zpracovává 

kvas z třešní, jablek či švestek. V zimě zpracovávají zaměstnanci firmy mimo omáček 

ostružiny, maliny, borůvky a brusinky, které do té doby čekaly v přerovských mrazírnách a 
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na řadu přicházejí přípravky pro zavařování okurek Deko a pro přípravu marmelád 

Pektogel. Odběrateli produktů Alibony jsou jak české nezávislé obchody, tak i zahraniční 

řetězce, velkoobchody, které dodávají suroviny hotelům a restauracím nebo 

gastronomické velkovýrobny. Podnik zaměstnává kolem sta pracovníků, přes letní sezónu 

nabírá pracovníky na dobu určitou nebo brigádníky, takže se jejich počet zvýší až na 150. 

Výrobky jsou označeny logem podniku a je možno je nakoupit i v podnikové prodejně, 

která zahájila provoz 3. srpna 2015. 

                                      
Text článku zpracovala redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová.     

  

PIVOVAR LITOVEL a.s.  

 Pivovaru Litovel se v roce 2015 dařilo, a to nejen v prodeji piva, ale také na 

soutěžích oceňujících jeho kvalitu. Vedení se nezměnilo, ředitelem je i nadále Ing. Lumír 

Hyneček, předsedou představenstva pan Miroslav Koutek. Na úspěchu se podílelo 182 

stálých zaměstnanců a 60 sezónních brigádníků, které pivovar zaměstnává. V roce 2015 

se zde uvařilo celkem 182 000 hektolitrů piva, z toho 47 000 hl šlo na export. 

Nejpopulárnějším pivem byl Litovel Moravan, kterého se vypilo 72 000 hektolitrů. Největší 

přízni konzumentů se pivo Litovel těší v regionu a přilehlém okolí, kde si také stále udržuje 

pozici lídra založenou na tradicích trvajících již přes 120 let. Jsou jimi úcta k poctivému 

řemeslu, ruční práce a kvalitní suroviny z oblasti Hané.  

 Areál pivovaru v roce 2015 navštívilo 24 500 lidí, kteří si prohlédli varnu, ležácké 

sklepy i stáčení piva. Dalším lákadlem byl minipivovar, odkud si letos odvezlo vlastní pivo 

105 milovníků pěnivého moku. Nejvíce návštěvníků však přilákal tradiční  Litovelský otvírák, 

jedna z nejnavštěvovanějších akcí na Olomoucku. Kromě ní podporuje Pivovar Litovel i 

další kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity a obecně se podílí na rozvoji regionu, ve 

kterém sídlí, a kde žije většina jeho zaměstnanců. 

 Úspěchy pivovaru ukazují, že se vyplatil důraz na klasickou výrobu, díky které v Litovli 

vzniká zlatý mok prvotřídní kvality. To potvrdila i druhá středa nového roku, kdy se v Brně 

uskutečnila prestižní degustační pivní soutěž PIVEX. V ní zápolí lahvová i  sudová piva a 

mezi 22 zúčastněnými pivovary nechyběl ani Pivovar Litovel. „PIVEX je na české pivní 

scéně zavedenou soutěží. Náš pivovar se jí účastní pravidelně a dosahuje velmi dobrých 

výsledků,“ vysvětluje ředitel Pivovaru Litovel Lumír Hyneček. A poslední úspěchy mu dávají 

za pravdu – triumf si připsal sudový světlý ležák Litovel Premium. „Toto pivo se vyznačuje 

skvělou pitelností, tedy vlastností, která je výsledkem klasické, neurychlené a přirozené 

výroby. A oceňují ji nejen odborníci, ale především konzumenti,“ říká Lumír Hyneček. 

Významným úspěchem byly dále bronzy pivního mixu Černý Citron Nealko a tmavého 

výčepního piva Litovel Dark v sekci Zlatý pohár. 

 Litovelský mok obstál také na jubilejním, pětadvacátém,  ročníku tradiční 

degustační soutěže Česká pivní pečeť, která se v únoru konala v Táboře. V konkurenci 165 

pivovarů z 15 zemí, které soutěžily ve 28 kategoriích, získalo pivo z Hané osm ocenění. 

Porotu složenou z 50 tuzemských i zahraničních odborníků nadchla jak piva z běžné 

distribuce, tak pivní speciály minipivovaru. Zlatou pečeť získal Litovel Dark, který ovládl 

kategorii Tmavé výčepní pivo. V kategorii Světlé výčepní pivo pak bodovaly hned dva 
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litovelské produkty – Litovel Classic se umístil na stříbrné příčce a Litovel Moravan získal 

bronz. V kategorii nealkoholických piv se zase prosadila Litovel Free. 

 Velký úspěch letos zaznamenaly pivní speciály. Hned ve třech kategoriích získaly 

první místa – konkrétně šlo o Litovel 15%, Litovel Gustav tmavý a Litovel Weizen. Na druhé 

příčce se pak v kategorii Nefiltrované pivo umístil Litovel Kvasničák. „Jsem velmi rád, že 

naše speciály chutnají. Díky minipivovaru se jim můžeme intenzivně věnovat a například u 

naší vlajkové lodi – Gustava – se tato péče opravdu vyplácí. Litovelský Gustav sbírá 

ocenění ve své světlé, polotmavé a nyní i tmavé variantě,“ říká sládek Pivovaru Litovel Petr 

Kostelecký.  

 Velikonoce na Hané v březnu zpříjemnil jedenáctistupňový zelený ležák Patrik. Pivo 

s aroma speciálních  bylin se ve vybraných hostincích regionu začalo prodávat 17. 

března, tedy na svátek světce, podle kterého bylo pojmenováno. Nefiltrovaný mok 

smaragdové barvy byl na čepu až do velikonočního víkendu a celkově se ho vypilo více 

než 66 000 piv. 

 Kvůli rozsáhlé rekonstrukci areálu se v květnu neuskutečnil cyklistický závod FREE 

LITOVELSKÁ JÍZDA, který pivovar pořádá a účastní se ho stovky nadšenců všech věkových 

kategorií. „Nedokázali bychom zajistit závodníkům a organizátorům akce takový komfort a 

zázemí, na jaký byli zvyklí, tradici však plánujeme v dalších letech obnovit,“ objasnil situaci 

Lumír Hyneček. 

 Květen byl letos časem lásky i v Litovli, a to v rámci celorepublikové kampaně pro 

Černý Citron, jejímž motivem bylo: „U nás polibek chutná po citronu“. Vše začalo 

dubnovým spuštěním webu libejtese.cz a pokračovalo velkou spotřebitelskou soutěží. 

Kampaň vyvrcholila 1. května akcí na lodi na pražské náplavce, kde na tři a půl tisíce 

návštěvníků čekala například kapela Red, rapperka Sharkass, DJ Cliché a také 

ochutnávka pivního mixu Litovel Černý Citron. Moravští fanoušci Litovle oslavili máj 7. 

května v Olomouci.  

 Také červen se nesl v duchu pozitivních zpráv. Litovel Gustav 13° zabodoval u 

odborné poroty soutěže Regionální potravina 2015. Komise letos ocenila osm výrobků s 

výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Olomouckého kraje. O toto ocenění, které 

je zárukou místního regionálního původu, se ucházelo celkem 105 produktů od 46 

výrobců. Nejoceňovanější speciál litovelského pivovaru zvítězil v kategorii Alkoholické a 

nealkoholické nápoje a po loňském úspěchu v soutěži Výrobek Olomouckého kraje tak 

získal další regionální ocenění. 

 Jedna z největších kulturních akcí Olomouckého kraje, Litovelský otvírák, se letos 

konala v sobotu 8. srpna. Brány pivovaru se příznivcům dobré hudby a zlatavého moku 

otevřely už v 10 hodin, kdy odstartoval speciální program určený rodinám s dětmi. Největší 

hvězdy vystoupily na hlavní scéně. „Tahákem letošního roku byla bezesporu stálice česko-

slovenské hudební scény Peter Nagy se svou skupinou Indigo, kteří slavili třicet let 

společného fungování,“ upřesňuje Markéta Václavková, vedoucí marketingu Pivovaru 

Litovel. Kromě nich se na pódiu objevila legendární kapela Turbo, Karel Kahovec se 

skupinou George & Beatovens a Viktorem Sodomou. Ti, kteří chtěli zavzpomínat na další 

populární hity známých skupin, si mohli vybrat ze široké nabídky revivalů.  
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 Kromě koncertů na třech scénách si návštěvníci mohli vychutnat komentované 

prohlídky prostorů pivovaru, kde se seznámili s postupem výroby. Zájemcům se navíc den 

před Litovelským otvírákem naskytla možnost prohlédnout si muzeum pivovarnictví, které 

vybudovali místní nadšenci v čele s emeritním ředitelem Miroslavem Koutkem.  

 Kromě bohaté hudební produkce a doprovodného programu čekala na 

návštěvníky pestrá paleta produktů Pivovaru Litovel v čele s unikátními pivními speciály. 

Návštěvníci mohli ochutnat například svrchně kvašený Litovel ALE, pšeničné pivo 

Weizenbier nebo oblíbený zelený ležák Patrik. „Čepovali jsme i dva zbrusu nové ochucené 

speciály – Litovel Višňový ležák a Litovel Černý zázvor,“ doplňuje Petr Kostelecký, sládek 

pivovaru. Na Otvírák v roce 2015 zavítalo celkem 12 000 lidí a množství vypitého piva 

dosáhlo výše 306 hektolitrů, tedy 61 200 piv. 

 V září ovládla piva z Litovle renomovanou soutěž České pivo 2015, kde obsadila 

zlato ve třech kategoriích včetně té prestižní, která hodnotí světlé ležáky. Pivovar současně 

získal i dvě bronzové medaile. Na Hanou si tak odvezl ocenění pro pět ze šesti 

přihlášených produktů, a stal se tak absolutním vítězem tohoto pivního klání. Porota 

složená z odborných pivovarníků hodnotila na soutěži piva nejen po chuťové stránce, ale 

zkoumala i jejich vizuální podobu, pěnu či barvu.  

 „Získání tří zlatých medailí považujeme za ohromný úspěch. Obzvlášť mě těší 

prvenství našeho výrobku Litovel Premium v exponované kategorii světlých ležáků,“ říká 

Petr Kostelecký, sládek pivovaru. Mezi nealkoholickými pivy se prosadila Litovel Free a 

pomyslný zlatý hattrick pak získal Litovel Dark, který obsadil zlatou příčku již potřetí za 

sebou. V kategorii tmavých piv uspěl Litovel Premium Dark, který obsadil třetí příčku. 

Bronzovou medaili si odnesl také Litovel Classic, hodnocený v kategorii světlých piv.  

 Pivovar Litovel ani v roce 2015 nezapomněl na českého patrona a na jeho počest 

v souvislosti se Dnem českého piva opět uvařil speciál Václav 12%. Tento světlý 

nefiltrovaný ležák se vyznačuje zlatavou barvou a vzácnými hořkými chuťovými tóny, které 

jsou garantovány trojitým chmelením vybranými chmely s převahou žateckého 

poloraného červeňáku. Petr Kostelecký dodává: „U Václava 12% ctíme tradiční varné 

receptury z českého sladu. Ten navíc obohacujeme sladem bavorským a karamelovým.“  

 Speciál byl na čepu ve vybraných restauracích do konce října a zájemci ho mohli 

ochutnat, spolu s dalšími produkty Pivovaru Litovel, na Svatováclavských slavnostech 

konaných na kroměřížské Florii ve dnech 26. a 27. září.  

 Vítězné tažení za oceněními pokračovalo i na podzim. Tmavý ležák Litovel Premium 

Dark opět potvrdil svou kvalitu a ukázal, že se neztratí doma ani mezi zahraniční 

konkurencí. Zabodoval totiž v londýnském degustačním klání World Beer Awards, odkud si 

na Hanou přivezl zlatou medaili v kategorii tmavých ležáků. Britská soutěž patří mezi 

nejuznávanější pivní klání na světě. Přihlášená piva z celého světa bojují o umístění v osmi 

kategoriích, objektivitu vždy zaručuje odborná porota, která hodnotí vzorky anonymní 

degustací. „Litovel Premium Dark patří k našim nejoceňovanějším produktům. Pro toto 

litovelské dvanáctistupňové pivo je charakteristická střední až silná plnost podtržená 

výraznou vůní a chutí karamelu,“ popisuje Petr Kostelecký.  
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 Sobota 3. října se nesla ve znamení sportovních výkonů, týmového ducha a 

dobrého piva. V litovelské loděnici se uskutečnil 21. ročník závodu tříčlenných 

outdoorových štafet Free Litovel Bobr Cup. Kromě adrenalinu nabídl tradiční závod, 

inspirovaný slavným rakouským Dolomitenmannem, i speciální světlý ležák Litovel Bobr, 

světlou kvasnicovou dvanáctku. Na závodníky čekalo 45 kilometrů tratí rozdělených do tří 

disciplín – běhu, jízdy na horském kole a kanoistiky. Závodu se zúčastnilo 226 tříčlenných 

družstev, která bojovala o prémii sto tisíc korun rozdělenou mezi vyhlášené týmy. Vedle 

vzrušujícího sportovního zážitku čekal návštěvníky areálu také doprovodný program pro 

rodiny s dětmi. Ty se bavily na nafukovací lezecké stěně, trampolínové show nebo 

v dětském vodním světě. Dospělí si pak mohli poslechnout večerní koncert místní kapely 

Vinný střik nebo ochutnat osvěžení v podobě piv z produkce našeho pivovaru.  

 Listopadový extra zážitek: Na listopad si pivovar připravil novinku vyznačující se 

neodolatelným aroma tuzemských chmelů – Litovel 13% extra chmelenou. Nefiltrovaný 

kvasnicový speciál byl opravdovým zážitkem pro chuťové buňky, který zajistilo unikátní 

macerování vybraných tuzemských chmelů za studena a neobvyklá síla chmele. 

„Novinkou jsme chtěli potěšit všechny příznivce výrazné chmelové chuti. Soustředili jsme se 

na pečlivý výběr těch nejlepších českých chmelů, jehož výsledkem je jedinečná 

kombinace delikátní jemnosti a intenzivní hořkosti,“ doplňuje Petr Kostelecký. 

Podzim ve znamení hudby: Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se varna pivovaru 

proměnila v koncertní sál. Pro všechny fanoušky vážné hudby vystoupila v unikátním 

prostředí harfistka Kateřina Englichová a hobojista Vilém Veverka. Tradičním koncertem, 

pořádaným litovelským Kruhem přátel hudby, vrcholily oslavy 122. výročí vysvěcení a 

otevření Pivovaru Litovel.  

 Během vánočních svátků byl na čepu vybraných regionálních restaurací a barů 

k dostání pivní speciál Litovel ALE. Původem anglický typ svrchně kvašeného piva je ale 

pokračováním tradice z 18. a 19. století, kdy byl tento druh piva běžně rozšířen po celé 

Moravě. Litovel ALE, svěží a přitom plné pivo velmi originální a nezvyklé citrusové chuti, 

vyniká zvláště svou silou a hořkostí. „K jeho výrobě se používají tři druhy speciálních 

chmelů, jejichž kombinace dává pivu svěžest a kořenitost citrusů. Dále pak tři druhy 

tuzemských ječných a karamelových sladů, které zaručují plnou chuť,“ dodává Petr 

Kostelecký. Kromě Litovle ALE mohli příznivci zlatého moku v závěru roku ocenit skvělý 

vánoční dárek – Kolekci litovelského sládka, ve které byly čtyři vynikající české pivní 

speciály: svrchně kvašený Litovel ALE, nefiltrovaný polotmavý a výjimečně silný Litovel 

Gustav, nefiltrovaný světlý ležák Litovel Václav, uvařený na počest svatého Václava, 

patrona všech pivovarníků, a světlý nefiltrovaný Litovel Sváteční speciál.  

Zprávu zpracovala Veronika Macháčová, asistentka ředitele. 
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ORRERO 

 Do historie firmy nás zavede článek z Litovelských novin číslo 10/2015 z cyklu  

Litovelské podniky - ORRERO, který napsala redaktorka novin Mgr. Helena Kaštilová. 

  Vznik italské sýrárny iniciovala v 1. polovině 90. let paní Marie Martinů, rodačka 

z Mohelnice, která se provdala do italské Modeny, která leží v oblasti proslulé výrobou sýra 

Parmigliano Reggiano. Takový se rozhodla vyrábět v malé sýrárně ve Třech Dvorech a 

první bochník vznikl již v roce 1996. Firma se s příchodem zkušených společníků začala 

rozvíjet a v roce 2000 se spojila s italskou rodinnou firmou Brazzale, tradičním výrobcem 

sýrů a másla. V roce 2003 byl představen nejvýznamnější produkt firmy, sýr 

parmezánového typu Gran Moravia. Spolu s desítkami svých dalších produktů jej 

společnost nabízí v síti prodejen.   

 Přibližně 15 cisteren přiveze do sýrárny denně na 450 000 litrů mléka asi z 80 farem 

v okruhu kolem 150 kilometrů. S tímto množstvím zpracovaného mléka denně, což je asi 7 

% české produkce, stojí firma na 5. místě mezi českými mlékárnami a je největší sýrárnou u 

nás. Bochníků sýra Gran Moravia, který představuje dvě třetiny produkce společnosti, tady 

denně vznikne na 700. Roční výroba této speciality dosahuje 8 500 tun. 

 Firma také zpracovává vedlejší produkty vzniklé při výrobě sýra – máslo a syrovátku. 

Máslo se pak v obchodech prodává na váhu, syrovátka je sice určena k přímé 

konzumaci, ale větší část se  prodává do sušáren na sušení a slouží pak jako přísada do 

potravin jiných zpracovatelů. 

 Třídvorská sýrárna je tak místem, kde se mléko soustřeďuje a zpracovává na sýry. Ty 

se pak odvážejí do italské základny, kde ve velkých skladech zrají 9 až 16 měsíců. Tam jsou 

také krájeny a baleny a pouze zlomek z toho se vrací zpět do ČR. Přes 95 % produkce 

sýrárny je určeno pro zahraniční trh. Sýr Gran Moravia se vyváží do 54 zemí světa a objem 

exportu firmy Orrero představuje téměř 30 % z celkového exportu sýrů z ČR. 

 Součástí sortimentu je i řada „Čerstvé z naší sýrárny“.  Pro domácí trh jsou i jogurty, 

tvaroh, zákys, mozzarella či riccota. Od roku 2007 je budována síť vlastních prodejen (první 

z nich La Formaggeria Gran Moravia vznikla na olomouckém Horním náměstí), kterých je 

dnes 16 v různých městech republiky, jedna i přímo v budově podniku ve Třech Dvorech. 

Jsou nabízeny vlastní výrobky, ale i speciality z italských regionů – šunka prosciutto, víno 

nebo olivový olej.  Samotný podnik zaměstnává na 300 pracovníků, z toho asi 100 na 

svých prodejnách. Podnik by se měl dále rozšiřovat, a to až na dvojnásobnou kapacitu!  

STAVEBNÍ  FIRMA  VYMĚTAL, s.r.o. 

 Statutárním zástupcem je i nadále Ing. Jiří Sedláček, k žádným změnám nedošlo. 

Zaměstnanců má firma 39, obrat firmy za rok 2015 byl 200 milionů korun. Z akcí pro město: 

revitalizace náměstí Přemysla Otakara, sanace městských hradeb, kompostárna 

Nasobůrky. Z dalších významných akcí firmy: Velkoobchodní a logistické centrum EGT 

Velká Bystřice; vodojem a sběrný dvůr pro SIEMENS, s.r.o. Mohelnice; skladová hala Geis 

CZ Mohelnice; vodácké tábořiště Olomouc.  

Zprávu podal Ing. Jaroslav Podivínský.       
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LITOVELSKÁ  LESNÍ, s.r.o., Pavlínka 

 Dřevozpracující podnik Litovelská lesní, s.r.o. byl založen v roce 2002 a majitelem je 

dále Ing. Alexandr Kučera. Objekt sídlí v bývalém Lesním závodě na Pavlínce. „Naším 

hlavním výrobním programem je produkce frézovaného kulatého dříví. Kůly různých délek 

se z větší části používají v zahradnictví  jako kůly ke stromkům nebo k pobíjení chat,“ uvádí 

majitel firmy. Přibližně 70 % výrobků se prodá na českém trhu. Část materiálu používá firma 

i k vlastní výrobě zahradního nábytku z masivu nebo psích bud (většinou jen na zakázku). 

Těžbě dřeva se prakticky nevěnuje, veškerý materiál nakupuje od soukromníků a dříví, 

které sama nezpracuje, prodává dále na pily, výrobu palet nebo do celulózek. Prodává 

také palivové dříví a piliny jako palivo pro elektrárny a teplárny. Denně je zpracováno 

kolem 50 m3 suroviny. Práci ve firmě zajišťuje 9 zaměstnanců a vzhledem k rozšiřování 

výroby budou zaměstnáni další 3 pracovníci. 

Využito údajů  článku z cyklu Litovelské podniky, v LN 9/2015, str. 4, zpracovala redaktorka LN  Mgr. Helena Kaštilová.   

DOSTÁL - ELEKTRO 

 Firma Dostál Jiří elektro, železářství domácí potřeby byla založena 19. prosince 1990.  

Začátek podnikání vedl Jiří Dostál jako montáže a výrobu televizních antén.  Po dvou 

letech  montáže vyměnil za prodej spotřební japonské elektroniky Panasonic v 

maloobchodní prodejně. Prodej elektroniky se postupně rozšiřoval o další podobný 

sortiment domácího elektra a elektroinstalačního materiálu. V roce 1995 koupil dům, který 

přestavěl na maloobchodní prodejnu s přístavbou a rozšířením prostoru na prodejní 

plochu v přízemí 500 m2 a s patrem pro byt a kanceláře úředníků firmy. Prodejny na 

Palackého ulici  otevřel v červnu 1997 a hned v červenci přišla velká záplava. Dům stojí na 

dobrém místě a povodeň jej poškodila minimálně.  V té době  měl  10 zaměstnanců, ale v 

dalších letech již  měla obchodní firma Dostál Jiří až 30 zaměstnanců, provozovala dvě 

prodejny elektro, dvě prodejny železářství, dvě prodejny domácích potřeb a internetový 

obchod www.panasonicmarket.cz. Nicméně i v roce 2015  firma funguje s 20 

zaměstnanci. Otevřena jsou dvě prodejní centra Tescoma v Litovli a Uničově. Průměrný 

plat v čisté mzdě se od roku 1997 vyvíjel od 5 000 až na 15 000 Kč v roce 2015. Prodavačka 

má v roce 2015 čistou mzdu cca 12 500 Kč. Technik, řidič nebo účetní mají mzdu od 17 

000Kč do 23 500 Kč čistého za jeden měsíc. Tedy v roce 2015 se průměrný měsíční náklad 

firmy na mzdy pohyboval v částce 500 000 Kč. Nárůst mezd je velmi výrazný, přitom 

bohužel tržby do 3. Q 2015 stále klesaly. Nicméně od závěru roku 2015 se konečně začal 

oživovat i maloobchodní trh.  Více jak 10 let spolupracujeme (a zejména nás spojuje 

přátelství) s fotografem prof. Jindřichem Štreitem ze Sovince a ve  firmě je téměř celá 

databáze jeho nejznámějšího díla, včetně televizních pořadů o něm.  

SLADOVNA  SOUFFLET  GROUP LITOVEL 

 Sladovna zaměstnává celkem 24 pracovníků z čehož je  20 ve výrobě. Personální 

obsazení zůstává stejné, ředitel závodu – Ing. František Poštulka, vedoucí výroby – Jiří 

Loníček. Je součástí koncernu Soufflet Group, potažmo v České republice  Sladovny 

Soufflet ČR, a.s. s ředitelstvím v Prostějově, Průmyslová 12, 796 01 Prostějov. Sladovna 

Litovel je nejmenší v koncernu, ale je orientována na výrobu speciálních sladů, především 

pražených – karamelových a barevných. Karamelový slad se vyrábí dle požadavků 
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zákazníka v pěti barevných odstínech a barevný ve dvou. Kromě pražených sladů se 

vyrábí slad plzeňský, mnichovský a pšeničný. Celková výroba k prodeji je 10 500 t sladu. Z 

celkového množství se 40 % vyváží do zahraničí a 60 % se prodává v tuzemsku, téměř do 

všech českých a moravských pivovarů. Export je roztažen do celého světa od Japonska, 

Jižní Koreje, Vietnamu a Srí Lanky na  dálném východě. Z Evropy jsou to postsovětské 

republiky (Kazachstán, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Turkmenistán), dále Rumunsko, 

Bulharsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Rakousko, Polsko, Makedonie, Turecko a další 

nárazově. Investice do sladovny směřovaly do zlepšení technologie (vyvložkování 

náduvníků nerezem, nákup nového přečerpávacího čerpadla, instalace nového redleru 

a teleskopických hubic pro snížení prašnosti), ke zlepšení bezpečnosti (kamerový systém, 

nová zábradlí na silech, instalace siloteploměrů pro sledování teploty uskladněného 

ječmene a sladu).  

Zprávu podal Ing. František Poštulka, ředitel. 

ZEMĚDĚLSKÉ  DRUŽSTVO  UNČOVICE  

 Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba: rostlinná výroba včetně 

pěstování zeleniny, okrasných a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické 

užití na pozemcích vlastních, pronajatých; produkce chovných plemenných zvířat; 

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby; živočišná výroba 

zahrnující chov hospodářských zvířat; výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků. 

Zapisovaný základní kapitál činil 49 320 000 Kč v průběhu roku 2015 došlo k jeho 

snížení o 647 473 Kč. V roce 2015 dosáhlo družstvo zisku po zdanění ve výši 43 217 773 Kč. 

V roce 2015 investovalo družstvo do nákupu pozemků, strojů a stavebních investic  celkem 

53 747 802 Kč, přičemž nejvýznamnější  položkou byl nákup pozemků za 17 437 278 Kč. 

 Do oprav nemovitostí byla v roce 2015 investována částka 1 211 000 Kč a z větších 

oprav  byla provedena oprava venkovní omítky a dláždění domu v Kateřinské nákladem 

439 000 Kč, oprava podlahy BPS Příkazy nákladem 270 tis. Kč, oprava podlahy objektu 

(pronájem Atuna metal) v Liboši nákladem 87 000 Kč a oprava střechy přístřešku v Liboši 

nákladem 134 000 Kč. Opravy strojů dosáhly v roce 2015 výše 5 998 000 Kč. 

 V rostlinné výrobě byla pěstována řepka ozimá (s výnosem 4 tuny na hektar), 

pšenice ozimá (7,9 t/ha), ječmen jarní (7,4 t/ha), hrášek na zeleno (6,3 t/ha), cukrovka 

(53,1 t/ha) a pícniny na 940 hektarech, včetně následných plodin. V živočišné výrobě byl 

počet narozených telat 872, počet odchovaných selat 15 864, výroba mléka činila 

7 881 000 litrů, dodávka mléka 7 587 000 litrů, užitkovost dojnic byla 26,42 litru na den.   

Informace podal Ing. Jaroslav Danihelka, ekonom ZD. 

ADRIANA 

 Ředitelem výrobní divize v Litovli – Třech Dvorech je Ing. Roman Chudaš. Hlavní 

nosnou značkou je dále Adriana, ale Zátkovy těstoviny a Rosické pro slovenský trh vyrábí 

divize pod vlastní značkou Ideál. Objem výroby vlastních značek je okolo 25 %, ostatní 

podíl výroby pak tvoří privátní značky zejména pro český a polský trh. Ročně závod vyrobí 

okolo 52 000  tun těstovin, instalovaná kapacita je 85 000 tun/rok. 
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 V roce 2014 byla dokončena koncentrace výroby těstovin ze dvou závodů v 

Boršově nad Vltavou a Litovle právě do Litovle. V Boršově zůstala pouze výroba 

válcovaných těstovin,  mouky a extrudovaného chleba. Sortimentní profil: výroba z tvrdé 

pšenice Semoliny, z měkké pšenice původem ČR, výroba vaječných těstovin, vzájemné 

kombinace. Výroba rychlovarných těstovin krátkých tvarů a nově i dlouhých tvarů 

(špagety2 min). 

 

 Průměrný počet zaměstnanců na divizi 150, celkově Europasta 230. 

Z hospodářských výsledků lze konstatovat, že závod v Litovli byl díky akvizici se 

zahraničními majiteli a vznikem společnosti Europasta zachráněn před úpadkem. 

Postupně rok od roku se zlepšuje finanční zdraví společnosti a provádí rozsáhlé opravy 

výrobních zařízení.  

 Výrobky Adriana zaujímají téměř 50 % trhu, z toho je cca 25 % vlastních značek. Největší 

konkurent je značka Panzani, která má cca 25 % trhu. 

 V roce 2014  získala divize Ocenění Olomouckého kraje za výrobek Elische. 

Drobnými sponzorskými dary podporuje kulturní akce města Litovel. 

Zprávu zpracoval Ing. Roman Chudaš, ředitel divize. 

SEV 

Ředitelem je stále Ing. Jiří Mencl, který závod ETA Hlinsko v roce 1999 koupil, 

přejmenoval a vybudoval z něj největšího evropského, a patrně i světového, výrobce 

gramofonů v kvalitě hi-fi.  Litovelský výrobce analogových hudebních aparátů 

s raménkem si teď ve světě užívá jízdu na vlně retromódy, a to před dvaceti lety věřil 

v budoucnost gramofonů málokdo. Svět dobýval digitální záznam hudby, CD přehrávače 

se prodávaly ve velkém a v tehdejším závodě firmy ETA se mluvilo o tom, že v něm výroba 

skončí. 

  Kdysi firma zásobovala všechny země RVHP a vyráběla i 250 000 kusů za rok, v roce 

1997 to ale bylo již jen 7 000. Letos bylo v SEVu vyrobeno na 111   000 gramofonů a do pěti 

let zde chtějí ročně vyrábět až 150 000 kusů.  V tržbách byl  zaznamenán  nárůst  na 370 

milionů korun.  V současné době pracuje v závodě 380 pracovníků a v posledních třech 

čtyřech letech se ročně přibírá 40 až 50 nových lidí, letos jich bylo 50. 

 Po roce 2010 výrazně roste odbyt, který zajišťuje rakouská firma Audio Systems 

s logem firmy Pro-Ject a gramofony se vyváží do zhruba 70 zemí světa.  Nejvíc, řádově 

v desítkách tisíc kusů, jde na odbyt střední třída s doporučenou maloobchodní cenou 

v rozpětí 9 500 až 13 500 korun.  Gramofony Signature 12, kterých se ovšem vyrobí jen 20 až 

30 kusů za rok, stojí však  až čtvrt milionu. 

Využito údajů z článku „Letos? Už 110 000 gramofonů“ v MF DNES z 19. 9. 2015 na str. 18 a upřesněno zprávou 

ředitele SEV Ing. Jiřího Mencla.    
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LITOVELSKÁ  CUKROVARNA 

 Společnost měla v roce 2015 101 pracovníků a mzdové náklady činily 30 879 000 

Kč. Byla jí stanovena kvóta produkce ve výši 22 596,848 tun. Investice do majetku 

(pozemky, silo – strojní část) byla 42 529 000 Kč, z toho v oblasti životního prostředí 

29 634 000 Kč do modernizace kotle K1. Náklady na údržbu a opravy byly ve výši 

13 716 000 Kč a umožnily navýšit denní řezání a tím i výrobu.  

 Kampaň byla zahájena 2. 10. 2015 a ukončena 4. 1. 2016. Vyrobeno bylo 34 435,392 

tun cukru, po zpracování 204 088 tun řepy. Společnost dosáhla za rok 2015 hospodářský 

výsledek 71 969 000 Kč před zdaněním.  

Zprávu zpracovala PhDr. Jana Kolomazníková, předsedkyně představenstva.   

I přes zaslání žádosti v lednu 2016, urgenci v březnu, osobního dopisu s prosbou o zaslání alespoň stručných 

informací se nepodařilo zařadit do kapitoly následující firmy a podniky: HAJDO Litovel,  NAPO Morava, KVARTA 

Litovel, 1. litovelská stavební a MJM Litovel.  

 

27. PRŮMYSLOVÁ  ZÓNA  

 Po letech, kdy průmyslová zóna v Nasobůrkách  kvůli přemrštěným cenám za vynětí 

pozemku ze zemědělského půdního fondu stagnovala,  se zde zovu  buduje. Po poklesu 

nákladů za vynětí ze ZPF jsou všechny zbylé neobsazené pozemky prodány, nebo alespoň 

zadány.  

 Výrobní  halu  zde chce postavit německá firma  Eifler Kunststoff – Technik, která se 

zabývá lisováním plastových komponentů. Dodává je i firmám v okolí – Miele Uničov či 

Hella Autotechnik Mohelnice.  Zaměstnání   by tu mělo najít na 60 pracovníků.  

 Další je společnost FERBO, která se věnuje úpravě kovového materiálu a dodává 

vstupní suroviny do sléváren a vyrábí i finální výrobky (odlitky, výkovky). V nové výrobní 

hale chce zaměstnat přibližně 10 pracovníků v technických profesích a 20 až 30 dělníků 

v třísměnném provozu.  

 Míří sem i litovelská společnost Ing. Jiřího Mencla – SEV Litovel.  Vhledem k tomu, že 

se úspěšnému výrobci gramofonů podařilo zvednout odbyt až na 100 000 kusů ročně a 

stoupající trend pokračuje, vyžaduje si zvýšení výroby i rozšíření výrobních prostor. 

V průběhu pěti let počítá s nárůstem počtu zaměstnanců až o 200!  
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28. SPRÁVA  CHRÁNĚNÉ  KRAJINNÉ  OBLASTI  LITOVELSKÉ  POMORAVÍ 

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné 

oblasti Litovelské Pomoraví neprošla v roce 2015 žádnými personálními ani organizačními 

změnami, ani nedošlo ke změně počtu zaměstnanců. 

  Hlavní prioritou  činnosti byla ochrana přírody a výkon státní správy v kompetencích  

vymezených legislativou České republiky a v roce 2015 (stejně jako v letech předchozích)  

zaměřená 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 

dokončila v roce 2015 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 CEV Sluňákov. 

Originalita tohoto 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 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 v průběhu 

roku 2015 zahájil dům přírody plnohodnotný provoz. Pro „Dům přírody Litovelského 

Pomoraví“ byl připraven zážitkový a vzdělávací projekt „Sedm bran k přírodě Litovelského 

Pomoraví“. Objekt šargounské hájenky je doplněn o expozici věnovanou včelařství. A 

příležitostně je zde program věnovaný včelařské problematice prezentován veřejnosti. 

 Zároveň byl v roce 2015 ukončen rozsáhlý projekt obnovy návštěvnické 

infrastruktury v CHKO Litovelské Pomoraví. V jeho rámci byla modernizována a 

prodloužena nejstarší naučná stezka mezi Litovlí a Horkou nad Moravou a ni byly napojeny 

čtyři zcela nové větve, které dovedou návštěvníky na další zajímavá místa.    

Za Správu CHKO Litovelské Pomoraví RNDr. Jiří Šafář. 

 

29. ŠKOLSTVÍ  

 V úvodu k některým problémům oboru. Už jsme zažili nedostatek míst v mateřských 

školách, někde to čeká i v případě těch základních. Jak tvrdí Česká školní inspekce, 

středních škol se problém nikdy týkat nebude.  I když za osm let, v letech 2023 a 2024 tam 

dorazí nejsilnější ročníky, čtvrtina míst tu zůstane neobsazená, a  tak i když se nikdy 

nevyužijí, bude nutné je financovat. 

 Je na krajích, které tyto školy zřizují, aby jejich počet snížily. Sice se o to snaží, ale 

nepříliš úspěšně. Inspektoři navíc kritizují nabídku oborů, které jsou k dispozici, i když je poté 

u nich 50 až 70 % nezaměstnanost!  Kraje by se měly při posuzování užitečnosti škol řídit 

analýzou potřeb trhu práce, kdy v následujících letech nejvýrazněji klesne uplatnění 

truhlářů, obsluhy v dopravě, pracovníků v textilním průmyslu a v kancelářských profesích. 

Hodně se pracuje na zvýšení přitažlivosti učebních oborů a na navýšení počtu dětí 
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v odborném vzdělání. Ale rušení škol je velmi nepopulární a vždycky vzbuzuje nesouhlas 

veřejnosti. 

 Podle odborníků má stát jedinou možnost: nedávat ředitelům peníze na studenty, 

ale více se soustředit na kvalitu, což znamená změnu financování škol. Dnes totiž ředitelé 

dostávají za každého studenta určitou částku, ale spíše by měli inkasovat peníze podle 

toho, jak si jejich absolventi povedou na trhu práce či na vysokých školách.  Reforma je 

nutná, počítá se s ní v roce 2018. Zatím kvůli stávajícímu financování škol utíkají ročně 

zhruba dvě miliardy korun.  Mnohde ředitelé raději studenty k maturitě nepřipustí, aby si 

nepokazili renomé, a uměle tak navyšují zaplněnost.  Potíže dělá i migrace mezi školami. 

Ministerstvo chce plýtvání peněz regulovat zavedením jednotných povinných přijímacích 

zkoušek na střední školy, které se letos testují, a v roce 2016 by měly naběhnout naostro. 

Studenty, kteří na dostudování školy nemají, by tak měly vyřadit hned na počátku. 

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  JUNGMANNOVA 

 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 s titulem Ekoškola.  Zřizovatelem  je Město Litovel. 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, výtvarnou pracovnu, dílny, kuchyňku, keramiku a 4 

učebny s interaktivní tabulí. Ve škole je ve třídách využíváno 15  interaktivních 

dataprojektorů. 

 Školu ve školním roce 2014/2015 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí, 

celkem 388 žáků. Z Litovle a místní části Chořelic dochází do školy 210 žáků, ostatní žáci 

dojíždějí nejvíce z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a 

Nasobůrek. Zastoupení žáků z okolních obcí v počtu 178 je zhruba 46%.  Vzhledem k počtu 

zapsaných žáků do první třídy byla vybudována v závěru školního roku menší třída 

z prostor vyhrazených školníkovi školy. Ve školním roce 2014/2015 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 je 

nabízen volitelně jazyk německý a ruský. Na škole jsou podporovány environmentální 

aktivity plánu EVVO a aktivity žáků, které jsou součástí školního preventivního programu 

zpracovaného metodikem prevence sociálně patologických jevů. 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. Škola komunikuje s rodiči kromě jiného také prostřednictvím webového portálu, 

kde nabízí kromě informací pro rodiče, žáky i pracovníky školy jako službu rodičům 
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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 a učební materiály k 

samostudiu. 

 Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 33 

pedagogických pracovníků a 5 THP pracovníků, na mateřské dovolené byla 1 učitelka, 

dlouhodobě nemocná 1 učitelka.  Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve školní družině pracuje 

vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi tři vychovatelky.  Dvě 

pedagožky, tři vychovatelky a čtyři asistentky pedagoga pracovaly na částečný úvazek, 

jedna uklízečka pracuje na dohodu. Ve škole pracuje koordinátor ICT, výchovný poradce, 

koordinátor pro tvorbu ŠVP, koordinátor EVVO a metodik prevence sociálně 

patologických jevů kromě koordinátorky ŠVP všichni s absolvovaným specializačním 

studiem. 

 Ve školním roce 2014/15 si podalo přihlášky ke studiu na střední školy celkem 40 

žáků devátých ročníků a 9 žáků 5. ročníku. V prvním kole přijímacího řízení byli přijati 

všichni žáci 9. ročníku a 8 žáků 5. ročníku: na osmileté gymnázium 8, na maturitní obor 29 a 

do učebního oboru s výučním listem 11.  Na střední školy bylo nejvíce žáků přijato na GJO 

(13), na Obchodní akademii Olomouc (5), SPŠ a SOU Uničov (7), SZŠ Olomouc (4), na SOŠ 

Litovel  (3),  Obchodní akademii Mohelnice (3), VOŠ a SPŠ Šumperk (2), ostatní školy měly 

vždy jen po jednom přijatém. 

 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/16 proběhl 16. a 17. ledna 2015. Pro děti byl 

připraven doprovodný program se zábavnými úkoly opět provázený šmoulími 

postavičkami. K zápisu se dostavilo 60 dětí, z toho bylo přijato do 1. ročníku 57 dětí, 

zákonní zástupci 3 žáků požádali o odklad školní docházky o jeden rok. Do 31. května 

využili možnost odkladu rodiče dalších dvou dětí, jedna žákyně nenastoupí z důvodu 

stěhování.   V září 2015 byly otevřeny dvě třídy 1. ročníku s celkem 54 žáky. 

 Základní škola je plně organizovaná. 1. stupeň navštěvovalo 190 žáků v 9 třídách a 

2. stupeň 198 žáků v 8 třídách. Ve škole se tedy vzdělávalo celkem 388 žáků v 17 třídách. 

V září došlo k nárůstu žáků, oproti minulému roku o 19 žáků. Roční plán práce byl zaměřen 

na soubor činností z projektu Comenius „Together in Europe“. 

 Velká pozornost byla  věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Jsou pro ně vypracovány individuální plány, žáci s integrací mohou navštěvovat 

reedukační cvičení. Žáci s vadami řeči mohou chodit do nápravných logopedických 

cvičení. Díky rozvojovým programům byla zajištěna bezplatná příprava k začlenění do 

základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU pro žáky 

z Bulharska a bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. 

třetích zemí pro žáka z Ukrajiny. 

 Školní družina pracovala dle svého školního vzdělávacího programu a nabídla 

dětem příjemné zázemí, velkou nabídku aktivit, pomáhala prohloubit školní znalosti, 

rozvíjela kompetence i osobnost dítěte. Školní družinu navštěvovalo 110 žáků ve věku 6 až 

11 let a pracovali ve čtyřech odděleních.   Žáci zde trávili volné chvíle po vyučování. 

Provoz ŠD byl stanoven od 6.00 do 8.00 hodin, odpoledne pak od 11.45 do 16.30 hodin. Po 
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dohodě s rodičovským sdružením se rodiče podílí na činnosti ŠD finanční částkou 200  Kč 

na pololetí. 

 Ve školním roce 2014/2015 byla dokončena rekonstrukce školního dvora 

vybudováním hřiště s umělým povrchem, vybudováním výukového altánu a osazením 

pozemku rostlinami, keři a stromy. V dalších letech je v plánu doplnění  dvora  o výukové 

prvky pro environmentální výchovu a další rostliny a stromy. Během prázdnin proběhly 

rekonstrukce parketových podlah ve čtyřech třídách a byla opravena podlaha 

v chodbách 1. stupně. Zároveň byl vyroben nábytek do třídy 1. stupně, kabinetu AJ a 

ředitelny školy. Nově bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro učitele 1. stupně. Byly 

dokoupeny šatní skříňky na počet žáků ve škole. V srpnu proběhl nákup dvou počítačů 

pro výuku a interaktivní technika do učebny přírodopisu (tabule, zvukový systém, 

dataprojektor). 

 V 1. pololetí v 1. - 5. ročníku bylo klasifikováno 190 dětí (96 dívek, 94 chlapců), 

s vyznamenáním prospělo 164, prospělo 25, nehodnocen 1, zameškáno bylo 6 730 hodin, 

všechny byly omluvené.  V 6. - 9. třídě bylo klasifikováno 199 žáků  (95 dívek, 104 chlapců), 

s vyznamenáním prospělo 78, prospělo 119, 2 neprospěli, zameškáno bylo 8 626 hodin, 2 

neomluvené. Celkem šlo o 389 žáků (191 dívek, 198 chlapců), prospělo s vyznamenáním 

242, prospělo 144, 1 nehodnocen, 2 neprospěli. Zameškáno bylo 15 356 vyučovacích 

hodin. 

 Ve 2. pololetí končilo na 1. stupni 188 žáků (94 dívek, 94 chlapců), 162 jich prospělo 

s vyznamenáním, 26 prospělo, pochvaly byly uděleny formou „smajlíků“ v 58 případech, 

19 bylo napomenutí třídního učitele, 2 důtky třídního učitele, zameškáno bylo 9 447 hodin, 

všechny omluvené. Na 2. stupni končilo školní rok 197 žáků (93 dívek, 104 chlapců), 

s vyznamenáním prospělo 76, prospělo prostě 118, 3 neprospěli. Pochvaly byly uděleny 2, 

20 napomenutí třídního učitele, 12 důtek třídního učitele, 4 důtky ředitelky školy a 3 snížené 

2. stupně z chování. Zameškáno bylo 12 138 vyučovacích hodin, z toho 20 neomluvených. 

Celkem končilo školní rok 2014/2015 385 žáků (187 dívek, 198 chlapců), s vyznamenáním 

prospělo 238, prospělo 144, 3 neprospěli. Pochvaly byly uděleny 2, 39 napomenutí třídního 

učitele, 14 důtek třídního učitele, 4 důtky ředitelky školy, 3 snížené 2. stupně z chování. 

Zameškáno bylo celkem 21 585 vyučovacích hodin, z toho 20 neomluvených. 

 Ve škole je nabízen dostatek volitelných a nepovinných předmětů, z nabídky 22 

kroužků byly otevřeny: hravá věda a hravá matematika, Kung-fu, gymnastika, rytmika, 

keramika, Pěvecký sbor Úsvit, angličtina pro nejmenší, turistický kroužek, Dramatický 

kroužek Rolnička, podnikatelský kroužek, kroužek deskových her a Šikovná vařečka. 

 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 římskokatolické, výuka probíhá v prostorách ZŠ Litovel, 

Vítězná 1250 a v ZŠ Litovel, Jungmannova 655. Někteří žáci ze školy na výuku docházejí. 
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 Žákům byl umožněn i výběr volitelných předmětů z  nabídky: konverzace 

v anglickém jazyce, zeměpisný seminář, fyzikálně-chemický seminář, německý jazyk či 

ruský jazyk (volitelné) a výtvarné činnosti. 

 Pro žáky 7. ročníků proběhl v měsíci únoru lyžařský kurz v Hynčicích pod Sušinou. 

Všichni žáci prvního stupně absolvovali během roku plavecký kurz – žáci 2. a 3. ročníku 

povinný, ostatní rozšiřují. Žáci čtvrtého ročníku strávili týden na pobytovém  programu pod 

názvem Zelený ostrov ve středisku ekologické výchovy ve Sluňákově. 

  Dlouhodobé projekty: Mezinárodní program Ekoškola  je mezinárodní vzdělávací 

program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a zlepšili 

prostředí ve škole a jejím okolí, jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. V tomto 

programu je škola zapojena již pátým rokem. Na škole pracuje Ekotým, který analyzuje 

ekologický stav školy a plánuje opatření, která se v průběhu roku realizují. Ve výuce se 

průběžně učí o tématech Ekoškoly (odpady, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, 

doprava). 

   SEV Sluňákov v Horce nad Moravou realizoval   výukové programy: Vypečená 

houska  pro žáky 2. ročníků. V části areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví si žáci  5. 

ročníku vyzkoušeli nový výukový program Tajemství stromů kolem nás. Šlo o pilotní lekci, 

kterou lektorovala školní koordinátorka EVVO.  Kompostování -  výukový program pro žáky 

5. ročníků, kde  žáci měli možnost pochopit rozklad bioodpadu. Výukový program o 

včelách proběhl  v nově otevřeném Přírodním domě na Šargounu a žáci 1. ročníku  se 

dozvěděli hravou formou zajímavosti ze života včel. 

 Ve spolupráci s CHKO Litovelské Pomoraví  problematiku ochrany přírody, krajiny a 

život bobrů v Litovelském Pomoraví přiblížil v dubnu u chaty Doubravka rodičům a dětem 

na akci Vítání jara pan Dočkal. 

 Dílna čtení byl celoroční projekt v 6. a 7. třídách zaměřený na rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Jak už se stalo zvykem, je v 6. a 7. ročníku věnována jedna hodina týdně 

projektu Dílna čtení. Všechny ročníky jsou zapojeny do celostátního projektu „Čtení 

pomáhá“ s dobročinnými účely. 

 Sborník „Škola základ života“: šlo už čtvrté kolo literární soutěže O cenu Josefa 

Jungmanna a bylo inspirováno oslavami 120. výročí založení školy.  Soutěže se letos 

zúčastnili bohužel jen žáci 2. stupně, proto byly upraveny jednotlivé kategorie. Oceněno 

nakonec bylo 13 žáků, jejichž práce byly vydány ve sborníku. 

 16. 4. 2015 - Clean up the World! – Ukliďme svět!  Žáci  školy se zúčastnili této akce, 

organizované městem Litovel. Smyslem  mělo  být hlavně zamyšlení se nad stavem našeho 

blízkého okolí a pak také snaha udělat ho trochu hezčí. A tak, stejně jako v minulých 

letech, naplnili účastníci pěknou řadu pytlů odpadem z okolí litovelského koupaliště, 

zahrádkářské kolonie, Vrapače a kolem vodního zdroje Čerlinky. 

 V projektu „Příběhy bezpráví“ (listopad 2014) bylo  vybráno bylo téma Sametové 

revoluce. Díky filmu a také zajímavému vyprávění  hosta - pana Štipla,  se žáci přenesli o 

25 let zpět do minulosti, kdy v Praze začaly protikomunistické demonstrace studentů. 
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Dozvěděli se také o hrdinském činu Jana Palacha, jehož uctění  předcházelo  Sametové 

revoluci.   

 Výstava (23. 2. - 16. 3. 2015) „Obyčejní lidé v neobyčejných časech“ byl  název 

putovní výstavy, která dokumentovala  příběhy židovských osobností ze Šumperska. 

Sestavilo ji, především pro školy, sdružení Respekt a tolerance, které se již přes deset let 

zabývá dokumentací židovské historie v našem regionu. Tato zajímavá výstava zavítala na 

tři týdny i na školu. 

 Projekt „Litovelské památky a historie města“ (červen 2015): Dne 1. 6. 2015 se žáci  

9. B zúčastnili projektu zaměřeného na historii a památky města Litovel. Během dopoledne 

navštívili kostel sv. Marka a kapli sv. Jiří, kde pan farář poutavě objasnil historii těchto 

významných církevních památek. Následoval výstup na radniční věž. 

 Vítání ptačího zpěvu pořádá v České republice ČSO (Česká společnost 

ornitologická). Akce v Litovelském Pomoraví 29. 4. byla pořádána ve spolupráci s Muzejní 

společností Litovelska o. s. a ZŠ Litovel Jungmannova. 

 Úspěchy jednotlivců: Dne 9. 4. 2015 proběhlo v Olomouci Krajské kolo 

Superfarmáře, kterého se zúčastnilo 36 dětí z 18 škol. Na krásném 5. místě se umístila 

Kristýna Spannbauer a na 34. místě Natálie Huličná. V tradiční přírodovědné soutěži  

Českého svazu ochránců přírody Zlatý list se  letos se  hlídka ZŠ Jungmannova umístila na 2. 

místě. Tři žáci z 8. B  (Kateřina Dospivová, Roman Nevrlý, Marek Solovský) se zúčastnili 

soutěže Fit s müsli, pořádané sdružením OK4Inovace, Pedagogickou fakultou UP a 

společností Úsovsko Food a.s. Cílem soutěže bylo inspirovat žáky ke studiu potravinářských 

a zemědělských oborů a podpořit je k podnikavosti. Soutěž sestávala z několika etap, 

které probíhaly od října 2014  do ledna 2015. Žáci se v této soutěži umístili na prvním místě 

a získali výhru 30 000 Kč. Kromě toho firma Úsovsko Food a.s. vyrobila speciálně pro ně 

limitovanou sérii tyčinek, které soutěžní tým pro tuto soutěž vymyslel a vyrobil. 

 Tři žákyně z osmých ročníků (Šarlota Dopitová 8. B, Anna Skládalová 8. B a Lucie 

Přikrylová 8. A) se zúčastnily soutěže Coolinaření s Albertem, pořádané nadací Albert 

v rámci celorepublikového vzdělávacího programu „ Zdravá 5“. Dívky se probojovaly se 

svým výtvorem (zdravé pohoštění na párty) do užšího výběru semifinalistů, bohužel ve 

veřejném internetovém hlasování nedostaly dostatek hlasů „klikáním“ pro postup do 

finále. 

 Žáci 8. a 9. tříd se účastnili tradičního halového turnaje pořádaného při ZŠ Litovel 

Vítězná. V konkurenci pořádající školy ZŠ Vítězná, dále ZŠ Náklo, ZŠ Bílá Lhota a Gymnázia 

Litovel odvedli  velmi dobré výkony, které celkově stačily na pěkné 2. místo v turnaji. Jako 

každým rokem jsme se i letos zúčastnili velikonoční soutěže v anglickém spelování „Win the 

Easter Bunny“, kterou uspořádala ZŠ Vítězná pro litovelské a okolní školy. Ze sedmi 

soutěžících ZŠ Jungmannova se pět probojovalo do závěrečného finále. Diana Uhlárová 

vybojovala 1. místo a Kristýna Prustoměrská obsadila 3. místo. 

Pro starší žáky uspořádala vedlejší škola konverzační soutěž „Let´s speak English“. I 

zde reprezentanti  zaznamenali   pěkný výsledek, kdy se  žák devátého ročníku Petr 

Hlavinka umístil na 2. místě. 
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 Žáci se zúčastnili i okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v Olomouci, 

kde v mladší kategorii Šimon Sedlář obsadil 10. místo a ve starší kategorii se Jana 

Buxbaumová umístila na 14. pozici. 

 Výběr žáků osmých a devátých ročníků se zúčastnil školního kola dějepisné 

olympiády. Požadovaného počtu bodů pro postup do okresního kola dosáhla žákyně 

osmého ročníku Kateřina Dospivová, která však v okresním kole nebyla úspěšnou 

řešitelkou. V pěvecké soutěži DDM Litovel „Skřivánek“ se na 1. místě umístila Tereza 

Vosáhlová a Kristýna Spannbauer. V recitační soutěži získal 1. místo Daniel Buchta z 1. třídy. 

Ve výtvarné soutěži „Živly  v krajině“ získali žáci ocenění a obdrželi jako cenu pobyt v SEA 

Sluňákov. 

 Veřejnosti a rodičům žáků se prezentovali v několika vystoupeních členové 

dětského pěveckého sboru, členové dramatického kroužku a žáci 1. stupně. Všechna 

vystoupení žáků nově probíhala ve školním dvoře na školních pódiích. V lednu  se podíleli 

na přípravě plesu, polonézou ho uvedli žáci 8. a 9. ročníků, v programu vystoupili i další 

žáci školy. Za finanční podpory Města Litovel a RS se podařilo zopakovat akci „Balonky 

s vánočními přáními“ na náměstí v Litovli. 

 V červnu  se škola podílela na  organizování celooblastní akce „Toulky Litovelským 

Pomoravím“. Byly nabízeny různé trasy pro pěší i cyklisty. Akce byla spojena se Dnem dětí 

s tématem Cesta kolem světa, kdy byly ve školním dvoře a v okolí litovelských rybníků pro 

děti připraveny různé soutěže, občerstvení a tematické soutěže z jednotlivých zemí. 

 7. května 2015 oslavila škola kulaté výročí – 120 let od svého založení. Oslavenkyni 

přišli navštívit a pozdravit hosté hlavně z řad bývalých absolventů a zaměstnanců. 

Dopoledne bylo možné nahlédnout během výuky do tříd a udělat si představu, jak se 

dnešní děti učí. Žáci devátého ročníku provázeli návštěvníky budovou, k dispozici byla 

výstava archivních materiálů. Odpolední program zahrnoval rovněž prohlídky školy, ovšem 

vlastní výuky se místo současných pedagogů ujali bývalí učitelé – paní učitelka 

Lučivňáková a páni učitelé Berka a Večeř. Slavnostní dort ve školním dvoře rozkrájeli pro 

všechny návštěvníky hosté z vedení města, pan starosta Zdeněk Potužák a Viktor Kohout, 

místostarosta města. 

 Pro prevenci sociálně patologických jevů  ve škole pracuje  metodik prevence 

sociálně patologických jevů. Zpracoval minimální program prevence sociálně 

patologických jevů.  Na základě zprávy z olomouckého P Centra se podařilo eliminovat 

chování spojené s šikanou, které bylo páchané na jednom z žáků školy v místě jeho 

bydliště. Informace byla předána Policii ČR. 

  Škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. 

Základním cílem projektů  je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka, ovoce a zeleniny, 

vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit 

klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 
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  V letošním školním roce pokračoval dvouletý projekt multilaterární mezinárodní 

spolupráce Comenius s názvem „Together for Europe – Saving the Environment“. 

Společně s  partnerskými školami z Velké Británie, Německa a Turecka bylo pokračováno  

v plnění zadaných úkolů s ekologickou tematikou. 

 Základní škola Litovel, Jungmannova 655 se profiluje především prací v projektu 

Ekoškola a orientací na výuku cizích jazyků. Je snahou  aktivně zařazovat environmentální 

výchovu a komunikaci v cizích jazycích do výuky. Projektem Together in Europe, který byl 

dokončen v tomto 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 zázemí školy. Nadále  bude 

podporovat výuku cizích jazyků ve škole, v dalších letech zaměřením na metodu CLIL a 

práci v projektu Ekoškola. Po prvních kontaktních návštěvách je nastaven plán v rozvoji 

partnerství se základní školou v Revúci na další dva roky  a  ve spolupráci se  bude nadále 

pokračovat. 

Zprávu podala ředitelka školy Mgr. Eva Hrachovcová. 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  LITOVEL, Vítězná  

 Příspěvková organizace od 1. 1. 1993, zřizovatelem je Město Litovel, statutárním 

orgánem je ředitelka školy Mgr. Zuzana Absolonová, zástupkyní ředitelky Mgr. Hana 

Vašíčková. Jako ZŠ Opletalova byla škola založena 1. 9. 1964, nově otevřena 1. 9. 2002, 

zařazena do sítě škol 1. 1. 2003 a do rejstříku škol 1. 9. 2007.  Kapacita školy je 720 žáků, 

školní jídelny 700 strávníků a školní družiny 120 žáků. 

 Na 1. stupni ZŠ bylo ve školním roce 2014/2015 12 tříd s počtem žáků 254 s počtem 

žáků na třídu 21,2; na 2. stupni  10 tříd s 226 žáky, v průměru 22,6. Celkem zde bylo 22 tříd 

se 480 žáky a s počtem žáků na třídu 21,8.  Zaveden je vzdělávací program ŠVP  č.j. MŠMZ 

300/2013 ve všech ročnících pro 480 žáků. 

 Volitelné předměty jsou zařazeny v 6. - 9.  ročníku  a  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. 

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015: konverzace v anglickém 

jazyce, seminář z fyziky, sport a pohybové aktivity, psaní na PC, příprava pokrmů, 

technická praktika, užité výtvarné činnosti, seminář ze zeměpisu a užití PC. Nepovinným 

předmětem je náboženství. Kroužky: míčové hry, roztleskávačky, sportovní hry hoši, 

sportovní hry dívky, gymnastika, dramatický kroužek, anglický jazyk, školní taneční, 

„latinky“, Šikovné ručičky, Šikovné ruce. 

 Do 1. ročníků bylo zařazeno 52 žáků, do ostatních tříd 12.  V přijímacím řízení 

2015/2016 odešlo 5 žáků na GJO Litovel, 2 na Slovanské gymnázium Olomouc, 2 na 

Gymnázium  Hejčín, 3 na Obchodní akademii Olomouc, 5 na SZŠ Olomouc, 3 na SPŠ 

strojnická Olomouc, 7 na SPŠ a SOU Uničov, 5 na SOU obchodu a služeb Olomouc. Ostatní 

školy přijaly po 1 či 2 žácích, celkem bylo přijato 57 žáků 9. tříd. K osmiletému studiu na 

GJO Litovel bylo přijato 8 žáků. 
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 V 1. pololetí bylo uděleno na 1. stupni  191 pochval, 1 pochvala na vysvědčení, 10 

napomenutí třídního učitele, 7 důtek třídního učitele, s vyznamenáním prospělo 209 žáků, 3 

nebyli hodnoceni. Na 2. stupni bylo uděleno 109 pochval, 5 na vysvědčení, 9 napomenutí 

třídního učitele, 7 důtek třídního učitele, 5 důtek ředitelky školy, 1 snížený stupeň známky 

z chování. S vyznamenáním prospělo 96 žáků, 5 neprospělo, 1 byl uvolněn. Zameškáno 

bylo 20 139 hodin, 9 bylo neomluvených. 

 Ve 2. pololetí  bylo  na 1. stupni uděleno  187 pochval, 4 napomenutí třídního 

učitele, 4 důtky třídního učitele, 2 důtky ředitelky školy. S vyznamenáním prospěli 203 žáci, 

2 budou opakovat ročník, 1 neprospěl, 1 byl uvolněn, 3 nehodnoceni. Na 2. stupni bylo 

uděleno 103 pochval, 18 pochval na vysvědčení, 3 napomenutí třídního učitele, 4 důtky 

třídního učitele, 2 důtky ředitelky školy, 1x 2. stupeň a 1x 3. stupeň známky z chování. 

S vyznamenáním prospělo 98 žáků, 2 neprospěli, 1 bude opakovat ročník, 1 byl uvolněn. 

Zameškáno bylo 24 661 hodin, neomluvených bylo 73. 

 Pedagogický sbor má 34 učitelů, 3 na rodičovské dovolené. Pracují zde 4 asistenti 

pedagoga, 3 vychovatelky a 1 vychovatel v družině. Sbor je věkově různorodý, převládají 

pedagogičtí pracovníci středního věku. Pedagogové školy zastávají následující funkce: 

výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor 

environmentální výchovy, 2 koordinátoři ŠVP, metodik a koordinátor ICT. 

Nepedagogických pracovníků je 15, ve sportovní hale a bazénu je 6 zaměstnanců.  

  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  pěti cizích jazyků (anglický, německý, ruský, španělský, francouzský).  

 Škola je zapojena do realizace projektu „Všechno v mém životě souvisí“, zkráceně 

MINIPODNIKY. Tento projekt je realizován v rámci školního roku 2014/2015. Žáci se mohou  

zapojit do činnosti minipodniků různého zaměření a na vlastní kůži zažít chráněnou 

ekonomiku v simulovaném prostředí za podpory odborníků z praxe. Unikátním prostředkem 

pro obchodování je vytvořená online webová aplikace pro prezentaci jednotlivých 

minipodniků a možnost obchodování s vytvořenými produkty. Do projektu je zapojeno 

přes 1000 žáků z 25 škol z Olomouckého a Ústeckého kraje, které realizují 60 minipodniků 

v rámci 10 možných směrů. Na škole pracují 4 minipodniky:  Keramika, Chemie v životě 

člověka 2x, Hravá dílna a Školní časopis. V každém minipodniku pracuje 15 žáků. 

 ZŠ je partnerskou školou v projektu EU: Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kraji a partnerem v projektu Informační centra digitálního 

vzdělávání, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.  Tento projekt je financován 

ESF a státním rozpočtem ČR. Dále jde o projekty Školní mléko a mléčné výrobky, Ovoce 

do škol, Inteligentní dům, Mladí globalisté, Zelená škola, Recyklohraní, Všechno v mém 

životě souvisí, Prevence vadného držení těla u dětí, Vitamínový den, Příběhy bezpráví, 

M.R.K.E.V. – ekologická výchova. 
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 Na škole pracuje výchovný poradce, který  zajišťuje i informace z oblasti 

kariérového poradenství, metodik prevence sociálně patologických jevů. Škola 

spolupracuje při zajišťování primární prevence s Policií ČR, s Městskou Policií v Litovli, s 

Komisí prevence kriminality při MěÚ v Litovli, s OSPOD a neziskovými organizacemi 

zajišťujícími preventivní program pro mládež, např. Sdružení D Olomouc, P Centrum 

Olomouc aj. Řeší též problémy při vzniku šikany. 

 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. V parlamentu pracovalo 24 

žáků.  

 V tomto školním roce ŠD pracovala ve čtyřech odděleních (tři vychovatelky na plný 

úvazek a jeden vychovatel na poloviční úvazek). K dispozici měla čtyři samostatné herny. 

Do každé herny byly přikoupeny nové stolní hry, knihy, hračky, stavebnice. Provoz školní 

družiny je každé ráno od 6.15 do 8.05 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 do 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). Každé oddělení bylo naplněno do počtu třiceti dětí. 

 Ve školním roce 2014/2015 zajišťovala školní jídelna stravování pro 489 strávníků z 

toho 57 zaměstnanců ZŠ a 43 cizích strávníků. V jídelně bylo připraveno 81 093 jídel z toho 

4 141 doplňkových jídel a večeří a obědů pro cizí strávníky. Kuchyň je velmi dobře 

technicky vybavená, v poslední době se stále doplňuje její gastrozařízení. 

  Sportovní hala je využívána základní školou a  místními oddíly  i přespolními oddíly. 

Hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti – v období letních prázdnin je venkovní 

hřiště po určitou dobu zdarma.  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). 

 Ve školním roce 2014/2015 se opět  rozběhla výuka plavání dětí z mateřských škol a 

základních škol.  Učilo se  plavat 1348 dětí ve věku od 4 do 12 let.  V odpoledních 

hodinách od 13.00 do 14.30 hod. bazén navštěvovali žáci školní družiny ze ZŠ Vítězná nebo 

ZŠ Jungmannova. Každé pondělí a čtvrtek probíhala výuka kroužků pro děti od 4 do 15 let 

pod vedením zkušených cvičitelů.   Především seniory  je bazén využíván každé úterý a 

čtvrtek ráno od 7.00  do 8.00 hod., pro veřejnost  ve středu, čtvrtek, pátek a o víkendu dle 

možností v odpoledních i večerních hodinách.   

 Údržba školy a provedené  práce: vyměnilo se 7 ks dveří v sušárnách, invalidech a 

sprchách; proběhla oprava žaluzií na celém bazénu, v pokladně a na chodbách;  byly 

vymalovány sprchy, šatny, kancelář, chodba + WC pro veřejnost, plavčíkárna, místnost 

pro cvičitele plavání a vstupní hala.   Během prázdnin bylo provedeno spárování  prostor: 

sprchy muži + ženy – dlažba, sušení muži + ženy – dlažba, opravy spárů obvodových částí 

bazénu a sedáky kolem bazénu; oprava těsnění dveří od páry a oprava spárů (odvod 

páry); údržba a oprava světel na bazénu, čištění a těsnění světel uvnitř bazénu; 
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odmontovány schody v bazénu a řádně upevněny; proveden nátěr stojanů na plavecké 

pomůcky a poliček ve sprchách mužů a žen; oprava technologického zařízení bazénu a 

jeho servis.                                                                                                  

 V Dětském pěveckém souboru Mládí  pracovalo 28 žáků 2. stupně. 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). Během roku měl soubor 10 

vystoupení. Dětský sbor Benjamínek  se skládá z žáků 1. stupně a navštěvovalo ho 22 žáků. 

Uskutečnil několik vystoupení  jak samostatně, tak společně s DPS Mládí, který působí na 2. 

stupni. Během roku měl 6 vystoupení. 

 Úspěchy školy a žáků v mezinárodních soutěžích: MS ve zpracování textů 

(Budapešť)  –  1. místa v soutěžích: Word Processing, Korespondence a protokolování, 

Korektura textu. V kombinaci všech 7 disciplín bylo uděleno  zvláštní ocenění (cennou 

Zsolnay vázu) od maďarského Ministra školství za nejúspěšnější soutěžící v korektuře textu.  

Intersteno – mezinárodní internetová soutěž ve psaní všemi deseti Multilingual text 

production with PC získáno  6., 8. a  12. místo. 

 V celorepublikových soutěžích: Mistrovství republiky  (MR) jednotlivců (OPEN) ve 

zpracování textů  1., 4., 6. a 9. místo;  MR družstev ve psaní všemi deseti Zav Junior  1. 

místo; MR jednotlivců ve psaní všemi deseti Zav Junior   2. místo, 2x 3. místo a 6. místo; 

celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků středních škol  v korektuře textu 1., 3. a 5. místo;  

MR OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) – desetiboj Praha 9. místo; Bobřík 

informatiky – Mini -  6x úspěšný řešitel; Benjamin  -  8x úspěšný řešitel, Kadet -  6x úspěšný 

řešitel; celostátní soutěž družstev Neuron  5. místo; Eurorebus – postup do celostátního kola;  

matematická soutěž Taktik   2x 1. místo. 

 Krajské soutěže: Hanácká laťka  2. místo; SCIO – český jazyk 2. místo; XXV. ročník 

dětských pěveckých sborů  –  stříbrné pásmo; Mensa ČR –  logická olympiáda  –  postup 

do krajského kola.  Okresní soutěže: AJ – slovíčkový král  1. a 3. místo; AJ – konverzace 1. a 

3. místo; aplikovaný software - 1. místo; Mladý zdravotník – soutěž družstev 1. místo; 

Matematický klokan 1. místo. V anketě Litovelské naděje byla oceněna 1 žákyně  a 

v Talentu Olomouckého kraje 1. žák. 

Zprávu podala Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka školy  

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA, DĚTSKÝ  DOMOV a ŠKOLNÍ  JÍDELNA, Palackého  

 Změny v názvu organizace, ve vedení pedagogického  sboru nastaly, když 

ředitelka školy Mgr. Miluše Žáčková skončila ve funkci k 31. 7. 2015. Výběrové řízení na 

místo ředitele se konalo v květnu 2015, z přihlášených uchazečů nebyl nikdo do funkce 

navržen. Od  1. 8. 2015 byla vedením školy pověřena Mgr. Marcela Opletalová jako 

zástupce statutárního orgánu. Další kolo výběrového řízení se konalo 2. 11.. a  na základě 

usnesení Rady Olomouckého kraje byla do funkce ředitelky jmenována k 1. 12. 2015 Mgr. 

Marcela Opletalová.  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 189 

 Školské zařízení zaměstnávalo k 31. 12. 2015 celkem 26 pracovníků, z toho 7 učitelů, 

11 vychovatelů a 8 pracovníků provozu. Školní rok 2014/2015 byl ukončen s počtem žáků 

27 v ZŠ praktické, 4 žáci v ZŠ speciální a 5 žáků v ZŠ. Škola měla 4 třídy, všechny 

s oddělením.  Školní  družina nebyla  zřízena. Dětský domov měl k 31. 8. 2015 ve stavu 16 

dětí (kapacita DD je 24 lůžek). Na DD pracovaly 3 rodinné skupiny. Děti jsou ve věku 2 roky 

– 20 let. ZŠ při zdravotnickém zařízení – DO Vojtěchov:  škola při ozdravovně ukončila svoji 

činnost, ale nebyla vyřazena z rejstříku škol. 

 Školní rok 2015/2016 zahajovala škola s celkem 37 žáky. Z tohoto počtu 25 žáků ZŠ 

praktické, 4 žáci ZŠ speciální a 8 žáků základní školy. Je zřízeno 5 tříd, všechny s oddělením. 

Během I. pololetí školního  roku 2015/2016 ubyli z důvodu stěhování 4 žáci a přibylo 8 žáků. 

K 31. 12. 2015 tak má škola 41 žáků. Dětský domov měl k 1. 9. 2015 ve stavu 16 

ubytovaných dětí, k 31. 12. 2014 bylo na DD 15 dětí. Děti jsou rozděleny do 3 rodinných 

skupin. 

 Ve školním roce 2015/2016 se v ZŠ praktické žáci všech ročníků vzdělávají 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.  Žáci základní školy jsou vzděláváni 

podle Školního vzdělávacího programu „Žijeme 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 2014/15 prospělo s vyznamenáním 11 žáků, 23 žáků prospělo 

a 2 žáci neprospěli. Bylo zameškáno celkem 2487 hodin, z toho 2271 omluvených ( na 

žáka 64,89) a 216 neomluvených hodin (Ø na žáka 6,171). Bylo uděleno 11 pochval, 2x 2. 

stupeň z chování a 1x 3. stupeň z chování. Celkem vycházeli 4 žáci z 9. ročníku, všichni 

žáci byli přijati do zvoleného oboru vzdělání na střední školu. 

 Sportovní soutěže: Běh Litovelským Pomoravím – školní i regionální kolo; Dopravní 

soutěž mladých cyklistů – školní kolo; Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických – školní, okresní a 

krajské kolo.  Během školního roku navštívili žáci školy 3 divadelní představení: „Princezna 

se zlatou hvězdou na čele“, „Hudební pořad Pavla Nováka ml.“ a „Krejčík Honza“.  Den 

dětí – turistická vycházka do Sobáčova spojená s turnajem v plážovém volejbale; 

Mikulášská nadílka. 

 DD nabízí dětem široké pole působnosti pro účelné využití jejich volného času. Děti 

se během roku zúčastnily velkého množství akcí pořádaných různými subjekty. Byly to  

sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi z jiných dětských domovů, 

karnevaly, diskotéky apod. Z dalších akcí:  20. 9. 2014 výlet do Olomouce – „Prima jede za 

vámi“. Lákadlem byla spousta doprovodných akcí a vyloženě letní počasí. Každé z dětí se 

věnovalo tomu, co ho bavilo – malování na obličej, setkání s „miskami“ Česká Miss 2014, 

poslech úryvků ze známých muzikálů; 3. 10.  – Výstava králíků, drůbeže a holubů v areálu 

chovatelů v Litovli; 27. – 31. 10. podzimní ozdravný pobyt v Baldovci o podzimních 

prázdninách, kdy se zázemím  stal Camp Baldovec; 8. 11. – velká hudební show 
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s autogramiádou Dara Rolins & 5Angels; Předvánoční vystoupení v Domově důchodců 

Litovel dne 11. 12.; 5. 12. - Slet čertů a Mikulášů + Mikulášská besídka v DD. 

 15. 12. - Vánoční nadílka s Větrníkem, kdy děti dostaly svoje splněná přání od 

Nadačního fondu Větrník a Litovelské cukrovarny a.s.; Ozdravný pobyt Kladky, od  9. do 

13. 2. 2015, kde se děti  zdokonalily v lyžování a užily si pobyt na čerstvém vzduchu, takže 

ozdravný pobyt splnil svůj účel; Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci – 21. 2.; 

Návštěva Moravského divadla v Olomouci – 22. 2.  - divadelní pohádka „Jak čerti 

Kačenku napravili“; Velký dětský karneval na Záložně v Litovli – 7. 3. ; Koncert skupiny New 

Element – 14. 3.; Cirkus Berousek – Olomouc, 11. 4.; Mistrovství světa v hokeji 2015 – Ostrava 

– 11. 5. - kluci byli přímo v centru dění v ČEZ Aréně Ostrava;  Turistický pochod Bouzovská 

třicítka – 16. 5. (trasa 15 kilometrů); Divadelní představení „Čtyřlístek v pohádce“ – Záložna 

Litovel;  8. ročník golfového  turnaje  přátel – Golfresort Barbora – 12. 6.; Prázdninové letní 

tábory: 1. – 17. 7. – letní tábor Racek pořádaný PL Šternberk – 3 děti, 11. – 18. 7. – letní 

tábor pořádaný DDM Litovel v Cakově – 1 dívka;  3denní cyklovýlet Bouzov 2015 – 25. – 27. 

7.  – Bouzov – Javoříčko – Nová Ves;  Loučení s prázdninami – 31. 8. 2015. 

 Zpracovala: Mgr. Marcela Opletalová,  ředitelka školy.     

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA 

Jde o příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje, ředitelkou je nadále RNDr. Jitka 

Krausová, zástupcem ředitelky Radomír Dědek. Obory studia jsou Gymnázium 7941K81 – 

8leté studium denní a Gymnázium 7941K41 – 4leté studium denní. Škola poskytuje úplné 

střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Zaměření školy je všeobecné 

s důrazem na přírodovědné obory. Dlouholetá široká nabídka cizích jazyků, doplněná o 

humanitní obory, zajišťuje rozvoj mezipředmětových vazeb napříč všemi vyučovanými 

předměty. Díky náročnému zapojení do evropských projektů mohou nyní žáci využívat 

moderní vybavení i programy především v oborech biologie, fyzika, chemie a IT. 

Absolvováním vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého studia získá žák 

střední vzdělání s maturitou. Úspěšným ukončením nižšího stupně osmiletého gymnázia 

(kvarta) získá  žák školy základní vzdělání. Prioritou stále zůstává příprava žáků na 

vysokoškolská studia. V průběhu vzdělávání se škola  léta zaměřuje na rozvoj přírodovědné 

i technické oblasti gymnaziálního studia. Výsledkem je přetrvávající zájem absolventů o 

studium vysokých škol technického, ekonomického a přírodovědného směru. S využitím 

dotací i projektů evropských, krajských i oblíbených školních se tento zájem prohlubuje. 

S účinností od 1. ledna 2006 byla Olomouckým krajem zřízena školská rada při GJO.  

Je šestičlenná, funkční období členů školské rady jsou  tři roky. Od 1. ledna 2015 byli 

jmenováni, v souladu se zákonem, noví členové školské rady. Šestičlennou radu vede 

zvolený předseda pan Viktor Kohout, místostarosta Města Litovel. 

Škola nese označení Fakultní škola přírodovědecké fakulty UP Olomouc. S fakultou 

spolupracuje na didaktických průzkumech, rozvoji a vyhledávání talentů 

v přírodovědných oborech  a také se podílí  na přípravě budoucích učitelů 

přírodovědných oborů. Ve velké míře využívá moderní zařízení i nabízené projekty fakulty.  

Významná je spolupráce v rámci evropských projektů nejen s Přírodovědeckou fakultou 
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UP, ale také s Pedagogickou fakultou UP Olomouc a FTK UP Olomouc. Škola je 

dlouholetým členem Sítě přidružených škol UNESCO a každoročně zpracovává různým 

způsobem témata vyhlášená na daný kalendářní rok. 

Spolupráce s Rodičovským sdružením při gymnáziu je velice intenzivní díky zájmu 

rodičů o dění ve škole. Již více než  10 let  spolupracuje škola  se společností Člověk v tísni. 

Nadále realizuje aktivity  s Občanským sdružením ADETO a British Council v oblasti školních 

i mimoškolních aktivit sportovních, společenských i kulturních. Pokračuje 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). 

Ve školním roce 2014/2015 studovalo na 8letém nižším gymnáziu 101 žáků (42 hochů, 

59 dívek), na vyšším gymnáziu 90 žáků (33 hochů, 57 dívek), celkem 191 žáků (75 hochů, 

116 dívek, dojíždějících 128). Na čtyřletém gymnáziu 292 žáků (104 hochů, 188 dívek, 

dojíždějících bylo 204). Škola má vytvořen vlastní ŠVP, podle kterého vyučuje ve všech 

ročnících obou typů studia, v souladu se schválenými RVP ZV a RVP G: „Školní vzdělávací 

program pro gymnaziální vzdělávání“ - motto:  Non scholae, sed vitae discimus (Seneca).

  

Pro nižší stupeň osmiletého gymnázia je další cizí jazyk možné volit z jazyka 

německého, francouzského a španělského. Pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň 

osmiletého gymnázia je další cizí jazyk  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, Semináře  z matematiky, fyziky, chemie a  

seminář z biologie, Ekologie, Geologie, Logika, Společenskovědní seminář, Ekonomie, 

Management, Filosofie, Latina, Umění a kultura. Nabídka nepovinných předmětů: 

Sportovní hry, Pěvecký sbor, Keramický kroužek, Latina, Cizí jazyk aj. dle zájmu žáků.  

Volitelné předměty ve 3. ročníku: semináře z anglického jazyka, matematiky, seminář 

fyzikálněchemický  a seminář biologicko zeměpisný. Ve 4. ročníku: seminář z anglického 

jazyka, ruského jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, filozofie a přírodní 

vědy, zeměpisu a informačních technologií II. Nepovinné předměty: Sportovní hry,  

Hudební výchova, Aktivity studentského klubu, Debatní liga. 

Počet zaměstnanců se v průběhu školního roku měnil, a to vzhledem k postupnému 

odchodu vyučujících na mateřskou dovolenou. V prvním pololetí školního roku vyučovalo 

28 pedagogů, ve druhém pololetí 27. Průměrný počet let pedagogické praxe v závěru 

školního roku byl do 19 let.  Pedagogové splňují požadovaný stupeň vzdělání.    

Ve 2. pololetí na nižším gymnáziu (prima – kvarta) končilo 100 žáků, z nich 46 prospělo 

s vyznamenáním, 54 prospělo. Průměr známek byl 1,59, zameškáno bylo 6 138 hodin, 11 

neomluvených. Na vyšším gymnáziu (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník) končilo 189 žáků, 47 

prospělo s vyznamenáním, 139 prospělo, 3 neprospěli. Průměr známek byl 1,89, zameškáno 
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14 278 hodin, 280 neomluvených. Škola celkem: Ve 12 třídách končilo 289 žáků, 93 

s vyznamenáním, 193 prospělo, 3 neprospěli. Zameškáno bylo 20 416 vyučovacích hodin, 

291 bylo neomluveno. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl 70,64 hodin. 

Do osmiletého studia se přihlásilo 31 zájemců (z toho 14 dívek) a přijato bylo 28, do 

čtyřletého studia 59 uchazečů (z toho 44 dívek), přijato bylo 30 (z toho 22 dívek). 

Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní) části. 

Žák získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části maturitní 

zkoušky. Maturitní zkouška se konala v jarním  a podzimním zkušebním období. V jarním 

zkušebním období se konala  od 2. května do 10. června 2014, v podzimním zkušebním 

období proběhla jedna opravná zkouška profilové část a to dne 11. září 2015. 

Společná část maturitní zkoušky se skládala ze dvou povinných zkoušek, a to 

z předmětů: český jazyk a literatura, 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, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, 

společenské vědy, zeměpis, Informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, 

hudební výchova. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo k maturitním zkouškám v jarním termínu přihlášeno 

celkem 47 žáků ze třídy 4. A (24 žáků) a oktáva (23 žáků). Ve třídě 4. A (čtyřleté studium) je 

úspěšně složilo v jarním termínu 23 žáků, 1 žákyně neuspěla u písemné zkoušky společné 

části maturitní zkoušky z didaktického testu z matematiky.  Ve třídě oktáva (osmileté 

studium) úspěšně složilo maturitní zkoušku v jarním termínu 22 žáků, 1 žák neuspěl u ústní 

zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Podal si přihlášku 

k opravné zkoušce v podzimním zkušebním období. Opravnou zkoušku složil úspěšně. 

Umístění 46 absolventů: 37 bylo přijato na vysoké školy (20 – oktáva, 19 4. A), 4 na 

vyšší odborné školy (2 oktáva, 2 4. A), na jazykový kurz 2,  do zaměstnání 2, 1 informace 

nedodal. Největší zájem žáci projevili o studium na Masarykově Univerzitě a VUT Brno. 

Nejžádanější je FSI, dominoval studijní program aplikované vědy v inženýrství. 

Z přírodovědných oborů se ke studijním programům /biologie, chemie, geografie/ přidává 

biochemie, která je však větší měrou žádaná jako inženýrské studium.  V oblasti 

humanitních studií žáci uspěli na studijních programech vyžadujících vysoké nasazení 

v přijímacím řízení. Největší zájem byl  o studium na VŠ v Brně, Zlíně a Ostravě s převahou 

technických programů. 

Projekty ESF: Škola byla zapojená do projektů: „Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, „CAD – počítačem podporované 

technické kreslení“, „Pohyb do škol“, „Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém 

kraji“  (všechny v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).  

Další aktivity, účast a úspěchy v soutěžích či olympiádách jsou zpracovány podle 

jednotlivých předmětových komisí: V rámci předmětové komise českého jazyka dne 9. 

prosince 2014 proběhlo školní kolo řečnické soutěže  Mladý Démosthenes. Do okresního 

kola postoupily Tereza Soldánová (sekunda) a Iva Kašparová (septima). 23. 1. 2015 se 
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v Domě dětí a mládeže v Olomouci konala argumentační soutěž s názvem Olomoucká 

debatiáda, kterou každoročně pořádá Česká debatní společnost a Zastupitelstvo 

mládeže Olomouckého kraje (ZMOK).  Školu reprezentoval pětičlenný debatní tým složený 

z žáků kvinty Vojtěcha Juráše, Metoděje Koupila, Venduly Osičkové, Michala 

Zavadila a Ondřeje Zlatníčka. V celkovém pořadí se tým GJO umístil na pátém místě.  

V krajském  kole Olympiády v českém jazyce (9. 4.) se žákyně kvarty Silvie Drešrová umístila 

osmá. V regionálním kole řečnické soutěže Mladý Démosthenes (23. 4.) se žačka septimy 

Iva Kašparová umístila na 3. místě a žačka sekundy Tereza Soldánová na 5. místě ve svých 

kategoriích. Aktivity předmětové komise pro cizí jazyky spočívaly v akcích a projektech:  

23. - 27.  2. 2015 projekt EDISON. 

Studenti se zapojili do konverzačních soutěží v těchto jazycích: angličtina  – školní 

kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce  /15. 1. 2015/ - kategorie II. A  1. místo Tomáš 

Sklenář; kategorie III. A  –  1. místo Michaela Květoňová, 2.  místo Klára Kubíčková 

/septima/. Obě žákyně postoupily do okresního kola:  Michaela Květoňová   8. místo, Klára 

Kubíčková  9. místo. Francouzština – krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce  kategorie B2   Hana Průchová   2. místo.  Němčina – školní kolo Olympiády v 

německém jazyce 1. místo – Daniel Bačovský, postup do okresního kola, tam  8. místo. 

Ruština – krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce: kategorie SŠ I: Němcová 

Barbora  5. místo, kategorie SŠ II Nekudová Simona /4.A/   8.  místo. 

Předmětová komise pro společenskovědní předměty realizovala v tomto školním 

roce v rámci výuky výtvarné výchovy výtvarný projekt „Výpravy za uměním“, pro primu, 

sekundu a kvartu. Navštívili Olomouc, prohlédli si kašny, barokní památky a významné 

architektonické stavby od 19. století až po dnešek.  V měsících dubnu až červnu byla 

realizována výstava kreseb Petra Zavadila na schodišti školy (garantem byla Mgr. Ivana 

Spurná). Ve dnech 14. – 16. 4. proběhl projekt „Křižovatky umění“ spojený s exkurzemi do 

Klášterního Hradiska v Olomouci a na Svatý Kopeček. V květnu se uskutečnila exkurze žáků 

sexty a 2. A v projektech „Praha hudební“ a „Praha výtvarná“ spojená s návštěvou 

Národního divadla.  V projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v 

Olomouckém kraji“ studenti navštívili Pevnost poznání (březen), Zlaté Hory, Rejvíz a Jeseník 

(duben), ZOO Zlín – Lešná (květen) a ve dnech 25., 26. a 29. 6. 32 žáků provedlo sběr 

odpadků z náplav řeky Moravy v projektu „Starám se o svoji řeku 2015“. 

V celostátním kole Středoškolské odborné činnosti se Helena Ženožičková umístila na  

9.  místě s prací: Výzkum vlivu nápojů s vysokým obsahem kofeinu na barvu a odolnost 

skloviny. V místním kole přírodovědné soutěže Zlatý list obsadilo družstvo primy 1. místo a 

v krajském kole pak 6. místo.  V říjnu 2014 byla škola součástí projektu „ Týden globálního 

vzdělávání“. První části se zúčastnila třída kvarta – 18 žáků, 18.  11. se pak vybraný tým 5ti 

žáků aktivně zapojil za účasti ČT a Českého rozhlasu do diskuze „Víme, co jíme“. Prosinec 

2014 byl ve znamení národního kola filozofické olympiády „Nebojme se myslet“. Již pátý 

ročník proběhl 12. 12. 2014 v aule FF UPOL,  GJO reprezentovalo 11 žáků. Ve spolupráci s 

Místní akční skupinou Moravská cesta se vybraní studenti zapojili do projektu Spolky na 

Litovelsku. Jejich úkolem bylo zmapovat spolky v místě jejich bydliště v souvislosti s 

poválečným odsunem Němců. Studenti si vyzkoušeli práci s GPS, analyzovali prvky v 

krajině svědčící o přítomnosti člověka a zopakovali si orientaci v terénu.  V rámci 
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projektových dnů, v pátek 26. a v pondělí 29. června se 28 studentů z vyššího gymnázia 

zúčastnilo projektu „Olomouc jako vojenská pevnost“. Studenti navštívili Korunní pevnůstku 

v Bezručových sadech. 

Na nižším gymnáziu v rámci  ŠVP se žáci sekundy zapojili  do projektu Čistá voda. Jde 

o  společný projekt  fyziky a chemie. Další projekt ŠVP na nižším gymnáziu je projekt Člověk 

a energie, kterého se zúčastňují žáci kvarty a je to  společný projekt fyziky a chemie.  

V matematických soutěžích Tomáš Sklenář ze třídy tercie se umístil v kategorii pro 

žáky 8. ročníků na 1. místě v okresním kole Pythagoriády, v krajském kole Pythagoriády  na 

2. místě. Tradičně se žáci školy zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan.  

Zúčastnilo se celkem 132 žáků. Školní kolo matematické soutěže Pangea se konalo dne 18. 

2. a zúčastnilo se ho celkem 33 žáků primy, sekundy a tercie. Po centrálním vyhodnocení 

postoupili do celostátního kola v Praze čtyři žáci: Pavel Hampl (prima), Vojta Machala 

(sekunda), Jiří Bednář a Mirko Spurník (tercie). Ve finálovém kole, konaném v Praze,  se 

v konkurenci 210 žáků celé republiky umístili ve druhé a třetí desítce ve svých kategoriích.  

Do další části turnaje postoupil tým sexty Zodiak ve složení Kozák, Kvapilová, Řmot, Smékal, 

Šuranský, Tomanová, kdy byli vyřazeni v prvním kole play off. Fyzika: v krajském kole 

Fyzikální olympiády kategorie B  získal Štěpán Hudeček ze septimy 2. místo.  

Projekt ESF byl realizován předmětovou komisí tělesné výchovy v rámci spolupráce s 

UP v Olomouci, Fakultou tělesné kultury a to: „Pohyb do škol - Aktivní životní styl dětí a 

školáků v Olomouckém kraji“.  V soutěži „ Výstup na Everest“ bylo úkolem všech žáků 

dané třídy v časovém limitu 20 minut co nejvíce krát vyjít a sejít školní schodiště. Sčítaly se 

výškové metry zdolané každou třídou a také celkově za školu. V září 2014 bylo navštíveno 

lanové centrum Proud v Olomouci v rámci projektu „Z výšky máme lepší rozhled“ a 

realizován projekt „Poznáváme CHKO Litovelské Pomoraví ze sedla“ a plavání žáků primy. 

V rámci projektových dnů 25. – 29. 6. proběhly sportovní turnaje v softbalu, ringu, fotbalu a 

plážovém volejbalu. 

Sportovní výsledky a úspěchy: Dne 14. 11. 2014 se uskutečnil XXVI. ročník běhu „Po 

stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“.  Závodu se zúčastnilo 93 závodníků ve 12 

družstvech. Z tohoto počtu v žákovské kategorii startovalo 7 a v dorostenecké 5 smíšených 

družstev ze škol v Litovli, Uničově, Nákle, Olomouci, Zábřehu a v Šumperku. Závod se lépe 

vydařil  atletům  v kategorii dorostu,  kteří skončili v této konkurenci na krásném 3. místě za 

Gymnáziem Šumperk a Gymnáziem Zábřeh. V žactvu dominovali závodníci ze ZŠ Vítězná 

Litovel před ZŠ Heyrovského Olomouc a před ZŠ Uničov, Pionýrů. 3. 11. v okresním finále 

v házené hochů středních škol za účasti 9 týmů skončilo družstvo GJO na 3. místě. 

V házenkářském turnaji „Novinářský kalamář 2015“ skončily dívky na 2. místě, chlapci 

na 4. místě.  Během školního roku byly realizovány 3 lyžařské kurzy, vodácký kurz na řece 

Vltavě  a cyklistický kurz v okolí Litovle. 

Výroční zprávu GJO poskytla RNDr. Jitka Krausová, ředitelka školy. 
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STŘEDNÍ ODBORNÁ  ŠKOLA, Komenského 

 Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Vedení školy tvoří 

Mgr. Pavel Skácel (od 1. 1. 2012); statutární zástupce a zástupce ředitele pro teoretickou 

výuku Mgr. Vladimír Vaca, vedoucí odborného výcviku Bc. Zděněk Jančí, ekonomka  Ing. 

Jiřina Pospíšilová a výchovná poradkyně  Mgr. Jitka Vyhlídalová. Jde  o komplexní střední 

školu, která zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik i výchovu mimo vyučování. 

Součástí školy je i Domov mládeže. 

 Obory vzdělání podle RVP: elektrikář, cukrář, kuchař-číšník, výrobce potravin 

(sladovník, pivovarník), podnikání (denní studium). Ve škole působilo 28 pedagogických 

pracovníků, z toho 16 učitelů teoretické výuky, 10 učitelů odborného výcviku a 2 

vychovatelé. Nepedagogické činnosti vykonávalo celkem 8 pracovníků, z toho 3 

uklízečky, 1 školník, 1 správce budov, 1 asistentka ředitele (personalistka, pokladní), 1 

ekonomka, 1 účetní. Z celkového počtu 16 bylo 8 učitelů všeobecně vzdělávacích 

předmětů a 8 učitelů odborných předmětů.   Z řad učitelů jsou jmenováni: výchovný 

poradce, metodik prevence, koordinátor  EVVO a správce IT sítě. 

     Do žádného z nabízených učebních oborů se nekonaly přijímací zkoušky. Žáci byli 

přijímáni na základě výsledků ze ZŠ dle zveřejněných kritérií přijímacího řízení. Písemné 

přijímací testy byly stanoveny pro nástavbové studium. Pro malý počet uchazečů nebyl 

otevřen obor montér suchých staveb.  Přijato pro školní rok 2015/2016 bylo do oboru  

elektrikář  11, cukrář  18, kuchař-číšník  28, výrobce potravin 7 a podnikání  10 žáků.  

      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, nesoustředěnost na výuku (zejména teoretickou)  a nedostatečné  znalosti  ze 

základní školy. Zatím lze jako největší přínos hodnotit to, že všichni žáci projdou výcvikem 

k poskytování první pomoci a chování za mimořádných událostí, což je přínosem pro 

praktický život žáků. 

           U současného modelu maturitní zkoušky žákům činila největší problémy ústní část 

zkoušky 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. Tento stav se nedaří 

změnit i přes nezměrné úsilí vyučujících. Špatné výsledky byly i v případě didaktických 

testů z matematiky a písemné práce z anglického jazyka, které někteří studenti nezvládli 

ani v opravném termínu.  V podnikání se k MZ přihlásilo 7 žáků, oprávněni vykonat zkoušku 

byli 3, prospěl 1, neprospěli 2; v oboru mechanik – elektrotechnik se přihlásilo 5 žáků, 

připuštěno bylo 5, prospěli 4, neprospěl 1. 

 Závěrečné zkoušky (ZZ) probíhaly ve všech oborech podle projektu NZZ2 – Nová 

závěrečná zkouška, navazující na pilotní zadání Kvalita I. V oboru cukrář se přihlásilo 18 

žáků, 11 bylo ke zkouškám připuštěno, prospělo 9 z toho 2 s vyznamenáním;  kuchař-číšník  

22, 10, 8, s vyznamenáním 1; elektrikář  13, 7, 6. 
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      Škola má zpracované tři strategické dokumenty: Minimální preventivní program 

(MPP), Krizový scénář (KS) pro řešení počátečního stadia šikany a Program proti 

šikanování.  Důležitá je jednota a důslednost při řešení fyzické i psychické šikany i 

kyberšikany a hlavním cílem řešení šikany musí být vždy ochrana oběti. Minimální 

preventivní program: základem byla prevence zaměřena především na oblasti: 

drogových závislostí, alkoholismu a kouření, šikany a násilí mezi spolužáky, záškoláctví a 

drobné kriminality, na projevy kyberšikany a stalkingu. 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.  

  Výsledky soutěží a přehlídek:  barmani -  6. listopadu 2014: HORKÝ POHÁR Jeseník   

Markéta Krylová  4. místo, Adéla Pohajdová  5. místo, Martin Gottwald  2. místo - PROFI 

MISTR KÁVY; 4. února 2015: AHOLD CUP 2015 Ostrava  Marek Baciak  1. místo, Adéla 

Pohajdová  6. místo; 26. března 2015: AMUNDSEN CUP 2015 Prostějov   Marek Baciak  1. 

místo, Adéla Pohajdová   4. místo. 

  Kuchaři – číšníci: 2. října 2014: OLIMA CUP 2014 Olomouc   Martina Krylová  10. místo, 

bronzové pásmo /kuchař junior/, Lukáš Bača  8. místo, bronzové pásmo /kuchař junior/; 19. 

března 2015: GASTRO KROMÉŘÍŽ-TESCOMA CUP 2015   Lukáš Bača  17. místo /kuchař 

junior/. 

 Cukráři: 2. října 2014: OLIMA CUP Olomouc -  Vendula Vařeková  2. místo /cukrář 

junior/, Jana Boháčová  4. místo /cukrář senior/; 17. ledna 2015: 11. ročník juniorské 

cukrářské soutěže „O Priessnitzův dortík“ Jeseník - Edita Gőbelová   8. místo;   20. března 

2015: TESCOMA CUP 2015 Kroměříž - Michal Pospíšil  10. místo /cukrář senior/, Eliška 

Valentová  4. místo /cukrář junior/. 

 Společenské aktivity školy: Akcí ve společenském zájmu je sbírka Květinový den, 

která je zaměřena na podporu prevence proti rakovině. Barmanský kurz v délce 30 hodin, 

ukončený testem a potvrzený Certifikátem CBA a 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. 
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  Volnočasové aktivity: Středoškolský klub ASK ČR slouží v odpoledních a večerních 

hodinách hlavně mladým barmanům a pořádá klubové večery zaměřené střídavě na 

hudební a filmovou produkci. Sportovní: soutěže středoškolské mládeže v individuálních i 

kolektivních sportech v rámci okresu; vnitroškolní soutěže ve volejbale, stolním tenise a 

kuželkách, včetně účasti družstva pedagogů; kondiční kulturistika ve školní posilovně, 

zumba v tělocvičně a plavání v litovelském krytém bazénu.  Ostatní: třídění odpadů: papír, 

plasty, elektromateriál; spolupráce se záchranou stanicí sov a dravců „Sovinsko“ Stránské, 

pobočka Uničov. 

 Prezentace školy na veřejnosti: obsluha na plesech základních a středních škol 

v Litovli, na MISS SŠ OK; příprava a realizace rautů a podnikových oslav v Litovli a okolí a 

dalších akcích OK; organizace dnů otevřených dveří s praktickými ukázkami žáků a malým 

pohoštěním; účast na vánočních a velikonočních výstavách v Městském klubu v Litovli;  

účast na prezentaci oborů vzdělání Olomouckého kraje- Scholaris (Jeseník, Přerov, 

Šumperk a Olomouc); spolupráce s MAS a prezentace regionálních výrobků. 

  Organizaci byl poskytnut příspěvek na činnost celkem   15 887 475  Kč,  dotace 

z rozpočtu Olomouckého kraje na nepřímé náklady  4 244 300  Kč; ESF - dotace na 

projekty 1 268 002 Kč; podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém 

kraji  1 006 593  Kč. 

Náklady na opravy a udržování se zvýšily o  168 873 Kč, tedy celkový objem činil 767 

464 Kč, a byly provedeny  opravy velkého rozsahu: rekonstrukce schodišťových patrových 

dveří  na Domově  mládeže a průchodu a vstupu do tělocvičny na budově školy  ve výši 

576 220 Kč; byla vybudována ve škole „Gastro učebna“;  došlo k celé řadě interiérových 

úprav pro zlepšení celkového prostředí.  Výnosy celkem za organizaci v hlavní činnosti 

činily  20 668 928  Kč. Všechny činnosti byly zaměřeny na zlepšení pracovních podmínek 

zaměstnanců a žáků SOŠ Litovel, dále na zhodnocení majetku zřizovatele.  

      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. SOŠ 

Litovel se podařilo uskutečnit partnerskou výměnu žáků  z oborů kuchař-číšník a cukrář se 

školou obdobného typu v Šamoríně (Slovensko). 

      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 pokračovala v projektu 

 UNIV3 s pilotáží „Řemeslné zpracování čokolády“.   

     SOŠ Litovel byla partnerem projektu Cesta k nové kvalifikaci (Další profesní 

vzdělávání),  Posilování spolupráce s aktéry trhu práce  a Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v OK zaměřeného na podporu technických oborů,  pro SOŠ 

Litovel zaměřeno na elektro, realizován miniprojekt Inteligentní dům. 
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 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. SOŠ Litovel  

spolupracuje s firmami: SEV Litovel, BRANO Uničov, UNEX Uničov, MIELE Uničov, Pivovar 

Litovel, Pivovar HOLBA Hanušovice, ORRERO Tři Dvory, HENRY CAFE a KOFOLA. Nově 

navázána spolupráce s Pivovarem ZUBR Přerov, Sladovnou Zábřeh a Litovel. 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. 

Zprávu podal Mgr. Pavel Skácel, ředitel školy. 

MŠ GEMERSKÁ 

 K žádným změnám v názvu organizace ani ve vedení pedagogického sboru 

nedošlo. Ředitelkou  je i nadále Irena Blektová. Všechny pedagogické pracovnice jsou 

kvalifikované, dvě pracovnice vystudovaly předškolní pedagogiku v bakalářském 

programu na pedagogické fakultě vysoké školy. Pozici asistenta pedagoga k mentálně 

postižené holčičce vykonávala Mgr. Jana Olšanská (speciální pedagogické vzdělání na 

vysoké škole). 

 MŠ Gemerská  měla  5 tříd a 118 dětí, MŠ Kollárova  2 třídy, 44 dětí. Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl realizován ve Školním vzdělávacím 

programu s názvem „Hrajeme si spolu“ a následně pedagogy rozpracován na třídní 

výchovné programy. 

 Během roku byly realizovány výlety:  ZOO Olomouc, zahradní  železnice Střížov, 

skanzen a Zoopark Rapotín, Podhradí Bouzov, Večerníčkovo putování na hradě Bouzov, 

betlém v Lošticích, svíčkárna Palonín, cyklovýlet s rodiči a výstava kočárků a panenek TC 

Litovel. Akce rodičů dětem: mikulášská nadílka, společné sáňkování, velikonoční nadílka, 

překvapení pro děti – živá zvířátka ze záchranné stanice v Pateříně. Akce MŠ: Andělská 

školka (5. 12.), Barevný týden (jaro, Velikonoce), návštěva ZŠ Jungmannova a  ZŠ Vítězná, 

dopravní soutěž na zahradě MŠ, besídka ke Dni matek, pasování školáků na zahradě MŠ 

(skákací hrad, šašek Viky). 

 Reprezentace školy: články v Litovelských novinách, výstavy  výtvarných prací 

Podzimní krása (pořádá DDM v Litovli),  Velikonoce (pořádá DDM v Litovli), výstava 

výtvarných  prací – Vánoce (pořádá DDM v Litovli), pěvecké vystoupení dětí při 

rozsvěcování vánočního stromu. V  rámci ŠVP proběhla výuka plavání 5-6letých dětí 

(bazén ZŠ Vítězná). Z dosažených úspěchů MŠ si nejvíce považuje  ocenění Vv prací dětí 

Podzimní krása, Velikonoce a Vánoce (DDM Litovel). 

 Zprávu podala Irena Blektová, ředitelka školy. 
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CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK, Vítězná  

 Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké a jde o školskou právnickou osobu 

s celodenním pravidelným provozem.  Kontaktní osobou je Mgr. Zdislava Vyvozilová, 

ředitelkou BcA.  Anežka Kološová, učitelkami Květoslava Adamcová, Bc. Hana Češková a 

Ilona Vysloužilová. Ve škole jsou zaměstnány ještě dvě hospodářky – Kateryna  Fialová a 

Andrea Svobodová.  Stanovená kapacita školy je 50 dětí – 2 homogenní oddělení po 25 

dětech. 

 Budova, kde sídlí Církevní MŠ, je ve vlastnictví Charity Litovel, která  prostory pro 

výuku pronajímá a která zde rovněž sídlí. Mateřská škola využívá zadní část budovy, a to 

přízemí, kde se nachází I. oddělení školky (Motýlci), fungující od 1. září 2010 a 1. patro, kde 

se nachází II. oddělení školky (Broučci), zřízené k 1. září 2012. 

 Školka během roku spolupracovala s Římskokatolickou farností Litovel, s Charitou 

Litovel, Mateřským centrem Rybička, s Městským klubem Litovel, se základními školami 

s ekologickým centrem na Šargouně, ale především s rodiči dětí. 

Z akcí během školního  roku: 13. října   maňáskové divadlo, 24. října  se ZŠ Vítězná  

podzimní tvoření na téma Halloween, 31. října připomenutí si památky zesnulých na 

hřbitově v Litovli s p. J. Rosenbergem, 18. listopadu   Muzeum Litovel "Legendární 

stavebnice Merkur, 28. listopadu  Divadlo dětského diváka, 2. prosince  RORÁTY v kostele 

sv. Marka v 6.45 - pro děti a rodiče, 5. prosince  Mikuláš v CMŠ, 11. prosince  předvánoční 

posezení - besídka  v 15:30 (třída BROUČKŮ), 12. prosince   předvánoční večerníčky  kino 

Senice na Hané v 9.00 hod, 17. prosince  ŽIVÝ BETLÉM, 19. prosince  mše svatá ve školce, 8. 

ledna "Zachraňte Šmoulinku" návštěva ZŠ Jungmannova 65, akce pro předškoláky, 29. 

ledna besídka pro rodiče ve třídě MOTÝLKŮ, 4. února  Nosáčkova  dobrodružství, 17. února   

karneval ve školce, 18. března Divadélko malé Bó: Hrajeme si na divadlo, 25. března 

návštěva kostela sv.  Marka  prohlídka Křížové cesty, 26. března návštěva Domova pro 

seniory v Litovli, 7. dubna  Muzeum v Litovli: Kouzlo papírových modelů hradů a zámků, 10. 

dubna  kino Senice na Hané: Pohádky, 15. dubna Divadlo dětského diváka: Kykyryký, 28. 

dubna Kouzlení s klaunem, 19. května návštěva knihovny v Litovli, 28. května   Dopravní 

hřiště – MOTÝLCI, 29. května  a 2. června  Ekologický výukový program Pilné včeličky – 

Šargoun, 12. června   výlet do ZOO, 18. června Setkání církevních školek v Olomouci, 19. 

června Rozloučení s předškoláky. 

Zprávu zpracovala: BcA. Anežka Kološová, ředitelka Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli. 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  NASOBŮRKY  

 ZŠ a MŠ Nasobůrky byla ve školním roce 2014/2015 organizována jako dvojtřídní 

škola s pěti ročníky, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy. 

Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí z obcí Nasobůrky, Chudobín, Mladeč, Sobáčov a 

Myslechovice. Základní školu 17 žáků ze stejných  obcí (mimo Myslechovic). Ředitelkou 

byla stále Mgr. Jana Nakládalová, učitelkami pro ZŠ Mgr. Blanka Látalová, Mgr. Barbora 

Filipová, učitelkami MŠ Jarmila Miškovská a Iveta Šišmová, provozními zaměstnanci jsou 

uklízečka a školnice.  
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 Obě školy sídlí v jedné budově, přízemí využívá převážně MŠ, první patro a podkroví 

pak ZŠ. V rámci akce „EU peníze školám“ bylo do školy zakoupeno 7 notebooků. Vybavení 

školy je standardní.  V tomto školním roce se v ZŠ vyučovalo podle ŠVP „OKO – ochota – 

komunikativnost – otevřenost“. Anglický jazyk je jako povinný předmět vyučován od 3. 

ročníku, výuka informatiky ve 2. a 5. ročníku. MŠ vyučovala podle ŠVP „Barevný rok 

s kamarády“.   

Do 1. třídy bylo přijato 5 dětí, do MŠ 4 děti. Do 1. ročníku ZŠ přešlo 5 dětí. Z počtu 17 

žáků jich na konci 2. pololetí 12 prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo, na vysvědčení byly 

zapsány 4 pochvaly, žádná kázeňská opatření přijata nebyla. Zameškáno bylo celkem 

1 221 vyučovacích hodin, průměr na žáka byl 71,8 hodiny, všechny byly omluvené.  

 Škola měla vypracován plán environmentální výchovy, žáci byli vedení k třídění 

odpadu. Do soutěže „Sběr papíru s panem Popelou“ byly zapojeny obě školy a na konci 

roku vyhodnoceni 3 nejlepší sběrači. Proběhl i sběr elektroodpadu v rámci projektu 

„Recyklohraní“, zapojení bylo realizováno i v projektech:  „Ovoce do škol“, „Školní mléko“, 

„Zdravé zuby“ a „Život s hendikepem“. Škola se zúčastnila akce ke Dni Země „Ukliďme 

svět“, na Šargouně navštívila projekt „Tajemství včel“, pravidelně se věnovala dopravní 

výchově a žáci 4. ročníku absolvovali kurz „Mladý cyklista“. V rámci akce „netradiční 

škola“ se 5. 12. 2014 konala kostýmovaná „Čertí škola“. Velký ohlas měla návštěva dolu 

Michal v Ostravě a návštěva výstavy „Malého světa techniky“. V rámci  tělesné výchovy 

absolvovali všichni žáci  plavecký výcvik. Úspěchy dosáhli žáci školy v turnajích 

v miniházené, recitační soutěži DDM Litovel, plavecké soutěži na Dnu vody a 

v mezinárodně organizované soutěži Matematický klokan v kategoriích Cvrček a 

Klokánek. 

 Škola má vypracován plán prevence sociálně patologických jevů, vede děti ke 

kritice i sebekritice, respektování vzájemných vztahů a ke schopnosti spolupráce.  V rámci 

prevence nabízí řadu volnočasových aktivit ve formě zájmových kroužků: přípravka pro 

předškoláky, výtvarný kroužek, angličtina pro MŠ, angličtina pro ZŠ, počítačový I. a II., 

přírodovědný kroužek.  

Údaje byly zpracovány podle Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ze dne 16. 11. 2015, který zpracovala 

ředitelka školy Mgr. Jana Nakládalová.  

 

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA  LITOVEL, Jungmannova 

  Hlavním účelem činnosti školy je poskytování základů vzdělání v hudebním a 

výtvarném oboru. Studium se řídí dle platného Školního vzdělávacího programu a dle 

učebních plánů pro základní umělecké školy schválené výnosem MŠMT ČR ze dne 26. 

června 1995. 

  V hudebním oboru je v I. i II. stupni studium ukončeno závěrečným absolventským 

výkonem v podobě interního nebo veřejného výkonu, příp. formou vlastního recitálu. Při 

ukončení sedmiletého studia v I. stupni a čtyřletého studia ve II. stupni studia pak žáci 

obdrží absolventské vysvědčení. Absolventi I. stupně jsou vybaveni dle učebních osnov a 

plánů v teorii i v praktickém zvládání zvoleného nástroje. Absolventi II. stupně studia jsou 
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připravováni i ke studiu na uměleckých školách vyššího typu. Ve výtvarném oboru probíhá 

studium podobně, pouze délka studia II. stupně trvá celkem tři roky. Na základě 

závěrečné práce, která zpracovává větší systematický celek, je žákům vydáno 

absolventské vysvědčení. Absolventi ovládají různé výtvarné techniky v základním i 

rozšířeném studiu. Rozšířené studium je určeno pro zájemce o studium na uměleckých 

školách vyššího typu. Po ukončení II. stupně studia je možno pokračovat ve Studiu pro 

dospělé. 

 Další místa poskytovaného vzdělávání ZUŠ Litovel jako příspěvkové organizace  

zřizovatele, kterým je Olomoucký kraj  jsou obce: Bouzov, Drahanovice, Náměšť na Hané, 

Příkazy, Senice na Hané, Skrbeň.  

 Od 1. 7. 2015 došlo ke změnám ve vedení školy a v údajích o škole. Ředitelkou školy 

je  Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., zástupkyní  ředitelky od 1. 9. 2015 Mgr. Hana Řezáčová. 

Logo školy vytvořené v 90. letech výtvarníkem Otakarem Vystrčilem bylo využíváno do 

podzimu roku 2015. Nové logo školy vzniklo na základě spolupráce všech vyučujících a má 

barevné i černo-šedo-bílé varianty. 

 25. ledna 2015 zemřel v olomoucké Fakultní nemocnici ředitel školy Ivo Škrabal. 

Vedením školy byla pověřena zástupkyně Alena Frélichová. V průběhu jarních měsíců 

probíhalo výběrové řízení na post ředitele školy, v němž zvítězila Mgr. Hana Kaštanová, 

Ph.D.  Byla potvrzena Radou Olomouckého kraje a do funkce nastoupila 1. 7. 2015. Od 1. 

9. 2015 jmenovala nová ředitelka školy do funkce zástupkyně Mgr. Hanu Řezáčovou. 

Výuku hudebního oboru zajistilo celkem 20 vyučujících, dalších 6 učitelek čerpalo 

rodičovskou dovolenou, výtvarný obor vyučovaly dvě učitelky. Chod školy dále zajistila 

ekonomka a školník. 

 Žáci ZUŠ byli zapsáni v těchto studijních zaměřeních/předmětech: akordeon, 

baskytara, bicí, housle, keyboard, kytara, klavír, příčná flétna, saxofon, zobcová flétna a 

zpěv. V rámci kolektivní výuky žáci hrají v komorních seskupeních a různých souborech, 

největší soubory patří do bicího a do dechového oddělení. Nově se od  1. 9.  začala 

vyučovat i hra na klarinet  a hra na kontrabas. K hudebně-teoretickým předmětům patří 

Hudební nauka, Základy populární hudby, Hudební seminář. Počet žáků zapsaných ke 

studiu k 30. 9. 2015 byl 369; hudební obor 299, výtvarný obor 70. 

 Od července roku 2015 došlo k výměně zbývajících oken za okna plastová, 

v jednom křídle budovy bylo kompletně vyměněno topení, dále už to byly  běžné vnitřní a 

vnější opravy budovy školy. 

 Kromě tradičních koncertních vystoupení a výstav škola zaznamenala mnoho 

významných událostí a výsledků. V klavírním oddělení  4. března pořádala  škola Okresní 

přehlídku talentovaných klavíristů, které se zúčastnilo 73 žáků z olomouckého okresu a 

školu reprezentovalo 9 klavíristů; 1. dubna 2015 hrály Laura Spurná (uč. Věra Frýdlová) a 

Viktorie Zapletalová  (uč. Lenka Bodláková) na Krajské přehlídce talentovaných klavíristů  

v Prostějově; 19. května 2015 se konala Regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na 

dva klavíry v Olomouci na ZUŠ Iši Krejčího. Za ZUŠ Litovel se soutěže účastnila 4 klavírní dua. 

Žáci učitelky Lenky Bodlákové získali dvě zlatá pásma  a jedno stříbrné pásmo, navíc 

zvláštní ocenění za dramaturgii programu, žáci učitelky  Věry Frýdlové získali stříbrné 
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pásmo. Laura Spurná a Viktorie Zapletalová se staly ve svých kategoriích  vítězkami 

prestižní soutěže Mozart  v Olomouci ve svých kategoriích, která se konala v listopadu 

2015. 

 V akordeonovém a keyboardovém oddělení  pořadatelsky hostila  škola  účastníky 

březnové Okresní přehlídky akordeonistů a keyboardistů. Na přehlídce se představili žáci 

ze ZUŠ Olomouc „Žerotín“, Olomouc Iši Krejčího, ZUŠ Uničov a ZUŠ Litovel. Největším 

úspěchem celého oddělení a velkým úspěchem pro školu se stala výborná  umístění  žáků 

na mezinárodní soutěžní přehlídce ZUŠ Slovenské a České republiky v sólové a komorní hře 

na keyboard, která se konala 31. března v Povážské Bystrici. Žáci Kateřina Buchtová, 

Aneta a Michal Zavadilovi ze třídy Jiřího Kováře a žáci Tereza Vorlová, Jaroslav Pospíšil a 

Vojtěch Juráš ze třídy Hany Kaštanové získali celkově dvě bronzová pásma, dvě stříbrná 

pásma a tři zlatá pásma. Další důležitou akcí se stal říjnový koncert v kapli sv. Jiří v Litovli při 

příležitosti oslav vzniku republiky a ocenění významných osobností města Litovle.  

 Dechové oddělení patří k nejčastěji reprezentovaným oddělením hudebního oboru  

školy. Z iniciativy učitele Martina Pánka a jeho dvou souborů – Miniband a Miniband Junior 

– funguje častá spolupráce nejen s Městem Litovel, ale také s okolními školami. Bandy 

reprezentují školu na řadě mimoškolních akcí. Kromě jiných to byly:  únorový ples 

Gymnázia Jana Opletala v Litovli, společný březnový koncert s Kytarovým orchestrem ZUŠ 

Uničov, vystoupení na festivalu Hudba v květech na Floře v Olomouci v dubnu, hodinový 

blok hudby na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v rámci celoměstské akce Hanácké 

Benátky v červnu, atd. 

 V soutěži MŠMT dechových nástrojů se  žáci ZUŠ Litovel probojovali do krajského 

kola, kde jedna žákyně získala  první místo a dva žáci druhé místo. V září odjel Miniband 

koncertovat na festival „Hlučínský krmáš“. Vystoupil na náměstí s hodinovým programem 

v rámci Dne evropského dědictví a hrál pro Charitu Litovel. 

 Oddělení bicích nástrojů pod vedením Viktora Korduljaka zaznamenává 

každoročně, podobně jako dechové oddělení, řadu úspěchů díky čtyřem souborům – 

Little Sticks, Crazy Sticks, Solo Sticks a Ladies Mallets. Soubory vystoupily mimo jiné na 

městských akcích, na festivalu Hudba v květech v Olomouci a na samostatném koncertu 

bicích nástrojů. V soutěži MŠMT účinkovaly soubory Little Sticks, Crazy Sticks a Solo Sticks, 

všechny tři získaly první místa v krajském kole, stejně jako sólista Jakub Svoboda v I. 

kategorii. V ústředním kole, které se konalo v květnu v Praze, vyhrál soubor Little Sticks  I. 

cenu a soubor Solo Sticks III. cenu.   

 Ve výtvarném oboru vybraná díla žáků Mgr. Michaely Petřek Linhartové se 

zúčastnila 43. ročníku mezinárodní dětské výstavy Lidice 2015. Na této výstavě, kam je 

každoročně zasíláno několik tisíc dětských prací, uspěla Nikola Koudelková v individuální 

soutěži v kategorii malba a kresba ziskem čestného uznání. V kolektivních pracích žáci 

získali tři čestná uznání, všechna v kategorii fotografie. 

Zprávu zpracovala Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., ředitelka ZUŠ Litovel. 
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MATEŘSKÁ  ŠKOLA G. FRIŠTENSKÉHO 

  Je příspěvkovou organizací a mimo školy na ulici Frištenského  má  dvě odloučená 

pracoviště: Čihadlo 862 a Unčovice 111. Ředitelkou zařízení je i nadále Zdeňka  

Zmundová. 

 V MŠ Frištenského  je vedení školy i pedagogický  sbor  je beze změn. Zapsáno bylo 

42 dětí ve dvou odděleních. V budově školy probíhaly obvyklé udržovací práce, byla 

provedena částečná výměna nábytku v jedné třídě, dokoupeny některé hrací prvky na 

školní zahradu a  postaven nový  altán na zastínění pískoviště.  V MŠ Unčovice  i nadále 

pracuje jako vedoucí učitelka  Helena Pavlíčková, druhou   učitelkou je paní Ptáčníková.  

Zapsáno bylo 28 dětí v jednom oddělení. Započala se oprava terasy se vstupem na 

zahradu, byla provedena oprava střechy – zateplení a do herny zakoupen nový nábytek, 

do třídy dokoupen stůl a židle.  V MŠ Čihadlo i nadále zastává funkci vedoucí učitelky 

Marie Mikešová, učitelky: Miroslava Tchírová,  a  po MD nastoupila  Jana Smýkalová. 

Zapsáno bylo 42 dětí ve dvou odděleních. Dokoupeny byly  nové židle a stůl do  třídy, 

botníková sestava do šatny, provedena výmalba tříd a do výdejny zakoupen nový sporák.  

             MŠ se pravidelně zúčastňují akcí MěK - dodávají výtvarné  práce dětí na výstav a 

soutěže, každá MŠ má vlastní aktivity a akce ve spolupráci s rodiči. 

Zpracovala Zdeňka Zmundová, ředitelka školy. 

ŠKOLNÍ  JÍDELNA  LITOVEL, Studentů  

  Jde o příspěvkovou organizaci, jejím zřizovatelem je město Litovel. Předmětem 

činnosti organizace je zajištění stravování dětí, žáků a studentů a 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: Ředitelkou je Bc. Irena Halířová; ekonomkou Bc. Nantlová 

Markéta;  pokladníkem Bartoňová Markéta; vedoucí  kuchařkou  Věra Tichá; 5 kuchařek a 

3 provozní pracovnice a 1 pracovník zajišťující rozvoz jídel se smlouvou o poskytované 

službě. 

 Školní jídelna vykazovala k 31. 10. 2015 1.207 zapsaných strávníků, z toho dětí, žáků, 

studentů a vlastních zaměstnanců 1019. Ve školním roce 2014/20156 bylo uvařeno 178 000 

obědů, 59 000 přesnídávek a 51 000 svačin. Školní jídelna připravuje na 14 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. Nabízí kompletní gastronomické služby a to jak 

v prostorách jídelny tak mimo ni. Zajišťuje stravu a rozvoz pro mateřské školy Frištenského,                                                                            

Čihadlo, Gemerská I., Gemerská II., Kollárova, Unčovice. Nasobůrky, Červenka, 

Svatojánek 1, Svatojánek 2, ZŠ Nasobůrky, Jungmannova, Červenka a GJO. Cizí strávníci:                                                                                                                                                         

Penzion (ukončeno výdejní míso k 1. 1. 2015), Charita Litovel a Uničov,  zaměstnanci  škol  
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a školských zařízení, stravování ve ŠJ,  možnost odběru do jídlonosičů v jídelně nebo  

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,   

MŠ škola celodenní 32 Kč, přesnídávka 9 Kč, svačina 8 Kč 

Cizí strávníci: u stolu – 69 Kč, dovoz individuální – 72 Kč, dovoz hromadný – 70  Kč,  

jídlonosič – 66 Kč.                   

Zpracovala:  Bc. Irena Halířová, ředitelka ŠJ. 

 

30. DDM Litovel   

 

 Zřizovatelem je Olomoucký kraj a ředitelkou Mgr. Jana Čekelová. Hlavním úkolem 

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 (DV)  v základních školách celého mikroregionu, provozu a činnosti na 

dopravním hřišti; spolupráce se školami celého mikroregionu; spolupráce s městem a 

komisí prevence kriminality; individuální práce s dětmi a mládeží se speciálními 

vzdělávacími potřebami; zapojení dobrovolníků; provoz stálé táborové základny a získání 

nové adaptované budovy pro činnost DDM Litovel. 

 

 Personální zabezpečení DDM ve školním roce 2014/2015 bylo toto:  kromě ředitelky 

Mgr. Jany Čekelové zde bylo 7 pedagogů volného času, z toho 6 na plný úvazek (Jana 

Čekelová, Mgr. Miroslava Grulichová, Šárka Gruntová, DiS, Michaela Škulavíková, Ing. 

Pavel Sova a Hedvika Weberová, DiS) a Monika Pospíšilová na úvazek 0,75. Provozní 

zaměstnanci byli 3 (vrátná, správce a domovník). 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. 

 

Materiálně technické zabezpečení:  Provozní podmínky se zatím nezměnily, jsou 

využívány dvě budovy patřící městu, za které se platí nájem. Hlavní budova je v ulici 

Komenského 719/6, další budova je na Staroměstském náměstí 182. Úprava nových 

prostor, které byly přislíbeny, byla definitivně zrušena, město usoudilo, že v rozpočtu není 

dostatek finančních prostředků na  přestavu staré prádelny na sídlišti Karla Sedláka.  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.  
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DDM zabezpečuje 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 je provozováno  pro  potřeby 

DV, které se účastní školy z Litovle a celého mikroregionu. Konají se zde akce 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. Energie financuje město, na činnost a dopravní soutěž přispívá 

BESIP a komise prevence kriminality. 

 

Stálá táborová základna v Cakově patří obci Senice na Hané, která ji pronajímá za 

symbolickou 1 Kč. Provoz v ní je celoroční a také ji v rámci doplňkové činnosti využívají i 

jiné organizace. Dále jsou využívány prostory škol nebo kulturních domů v Litovli a 

okolních obcích, kde je provozována  činnost kroužků, DV, nebo jsou pořádány  

příležitostné akce.  

 

Ekonomické zajištění činnosti, výnosy vybraných položek: zápisné 233 000 Kč; výnosy 

základen 167 000 Kč, výnosy akcí 210 000 Kč, prázdninové tábory 447 000 Kč, mzdové 

náklady 4 466 900 Kč; provoz 239 000 Kč, odpisy 2 700 Kč. Dotace města na činnost byla 

30 000 korun na akce pro děti (odměny pro účastníky, pronájmy apod.). Proběhla výměna 

zbylých oken a hlavních dveří v budově na Staroměstském náměstí  za  77 tis. Kč. Od 

BESIPu DDM obdržel 36 000 Kč na dopravní výchovu, refundaci platu údržbáře, na výuku a 

na údržbu, další 2 000 Kč na odměny na dopravní soutěž mladých cyklistů a 24 000 Kč na 

opravu pergoly a plotu na dopravním hřišti. Město také financuje pronájem prostorů Klubu 

mladých v Městském klubu Litovel částkou 60 000 Kč ročně (tyto prostředky jsou hrazeny 

komisí prevence kriminality a neprocházejí účetnictvím DDM). Dále byly získány finanční 

prostředky od sponzorů vázané na určité činnosti (Dívka roku  30 000 Kč) nebo věcné 

dary, sladkosti, ovoce a jiné drobnosti na další akce. Na tábor pro děti ze sociálně slabých 

rodin město poskytlo dotaci 70 000 Kč a uhradilo pobyty 12 dětem na dalších třech  

táborech v celkové výši 39 700 Kč. 

 

Zájmové vzdělávání, pravidelná činnost: V pravidelné činnosti  bylo otevřeno  47 

útvarů zájmového vzdělávání s 574 členy. Z tohoto počtu bylo 86 dětí, 403 žáků, 5 studentů 

a 80 dospělých. Množství a pestrost nabídky pravidelné zájmové činnosti se řídí poptávkou 

ze strany veřejnosti, škol a  prostorovými i personálními možnostmi.  Největší počet a 

nejlépe obsazené kroužky byly jako každoročně taneční a přírodovědné.. Daří se i 

pravidelné činnosti v Klubu mladých, kam spousta dětí a mladých dochází přímo za 

určitými činnostmi. Počítačová učebna je kromě počítačových kroužků využívána i 

jazykovými kroužky. Zájem o technické kroužky je slabší, letos se nepodařilo otevřít 

modelářský kroužek, který úspěšně pracoval mnoho let. 

  

Kroužky v okolních vesnicích, kam dojíždějí zaměstnanci, pracují i v základních nebo 

mateřských školách  popřípadě kulturních sálech, potřebují-li větší prostory. Ve školním 

roce 2014/2015 pracovaly  kroužky  v Unčovicích (keramika), Senici na Hané (taneční 

kroužky), v Nasobůrkách (přírodověda a keramika) a v neposlední řadě v ZŠ Červenka – 
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(dva kroužky angličtiny, dva kroužky aerobiku a kroužek pohybových her). Taneční 

soubory Kaster a Trips se účastnily mnoha soutěží v Olomouckém kraji i v celé republice.  

Byly úspěšné a  dovezly mnoho vysokých ocenění i v tvrdé konkurenci tanečních škol. 

Mimo to často vystupují při různých akcích - našich, městských, obecních i jiných.  

 

Nepravidelná činnost  je další významnou součástí  práce. Je mnohem náročnější 

na organizaci a přípravu než činnost pravidelná. Byly to  akce pro širokou veřejnost, pro 

menší cílové skupiny nebo  akce kroužků. 

 

Příležitostné akce: Akcí  tohoto  charakteru bylo celkem 334 s 12 381 účastníky. 

Z toho se o víkendech a svátcích konalo 67 akcí se 7208 účastníky. Pozornost byla 

věnována hlavně těm velkým. Některé  jsou pořádány pro celé rodiny, jiné přímo pro 

určitý věk, popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. Již tradičně největší a 

nejúspěšnější byla květnová taneční soutěž „O erb města Litovel“ (i letos s obrovským 

počtem soutěžících i diváků). 

 

Krajské kolo ekologické olympiády proběhlo v říjnu 2014. Účastnilo se jí pět 

tříčlenných soutěžních družstev. Akce byla zahájena v obřadní síni litovelské radnice a 

konala se v budově Správy CHKO Litovelské Pomoraví. Místní kolo soutěže Zlatý list 

proběhlo v květnu, jako vždy za hojné účasti žáků litovelských i okolních škol v lese u chaty 

Doubravka.  Zúčastnilo se 75 soutěžících.   Z dalších úspěšných akcí je možno jmenovat 

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.  

 

DV  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 DV 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 za žáky čtvrtých tříd téměř do všech škol mikroregionu a 

vzdělávají děti spolu s policistou k dopravní kázni i ve zdravotní výchově. Dopravní 

výchova je na velmi dobré úrovni. 

 

Spontánní aktivity dětí a mládeže jsou nabízeny na in-lineovém hřišti, které je 

otevřeno denně  i o víkendech. Vystřídá se zde 20-50 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemž 

převažuje mládež od 10 let výše. Město se stará o revize a následné opravy in-lineových 

překážek. Kromě in-lineového bruslení je hřiště využíváno k jízdě na skateboardu nebo na 

freestyleových kolech. V období od prosince do února je hřiště otevřeno od pondělí do 

pátku jen v době, kdy probíhá činnost v kroužcích a kdy je areál otevřen, což děti nesly 

hodně nelibě. 
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Dále dětem i mládeži je nabízeno využívání Klubu mladých. Klub je nyní umístěn 

celkem nevhodně ve dvou klubovnách Městského klubu Litovel ve druhém poschodí. Je 

otevřen každý všední den od 13.00 do 17.00 hod. Nabízí se zde kromě běžného využívání 

klubu i program protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů a 

bohatá klubová  činnost a denně je hodina věnována pravidelné zájmové činnosti. 

Pracují zde kluby stolního tenisu, stolní hry, kulečníkový, air hockeyový a stolní fotbal. Klub 

navštěvuje denně kromě organizované činnosti ještě průměrně 20 zájemců ve věku 8-20 

let. V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit se spolupracuje již mnoho let s komisí 

prevence kriminality a městskou policií v Litovli a streetworkerem. Děti také mají možnost si 

zde za pomoci vedoucích nebo starších kamarádů udělat úkoly do školy. Docházejí sem i 

v době mezi vyučováním a kroužky nebo odjezdem autobusů a vlaků. 

 

 Do příležitostné činnosti jsou zahrnuty i všechny  pořádané  soutěže: Dívka roku;  

taneční  soutěže O erb města Litovel, Jarní karneval a O zlatou rybičku;  výtvarné soutěže 

vánoční a velikonoční, Podzimní krása; recitační soutěž a pěvecká soutěž Litovelský 

skřivánek. Dále soutěže vyhlašované MŠMT: přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list; 

Ekologická olympiáda, krajské kolo. Letošní kolo soutěže proběhlo opět již na podzim a 

prezentované práce byly na velmi dobré úrovni. 

 

Další práce s dětmi a mládeží: Práce s talentovanými dětmi přináší radost i dobré 

výsledky a je odměnou vidět, jak se práce daří. Některé děti jsou velmi aktivní a úspěšné 

ve více oblastech činnosti, jiné jsou zaměřeny úzce na jeden zájem, ve kterém vynikají.  

Děti z  tanečních kroužků úspěšně reprezentují na tanečních soutěžích a velmi dobře se 

umísťují. Kvalitní práce interních i externích vedoucích je vidět na těchto výsledcích. V 

oblasti individuální práce s dětmi využili nabídky dva zájemci o doučování z angličtiny. 

Jeden z nich dochází již tři roky, potřebuje spíše získat jistotu. Druhá je žákyně čtvrtého 

ročníku vesnické školy, která má o jazyk zájem a potřebuje získat sebejistotu. Byli i dva 

zájemci o doučování matematiky. 

   

Aktivně se DDM podílí na životě města Litovel při kulturních a společenských 

událostech (Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, adventní akce);  kroužky  buď na 

těchto akcích vystupují, nebo se podílejí na tvorbě části programu. Chloubou je již 

dlouhodobá práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, ať již v kroužcích, v  

Klubu mladých nebo při integraci na táborech i v dalších činnostech.  I v tomto školním 

roce 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. 

 

Pobytové akce, tábory: Ve školním roce 2014/15 bylo pořádáno celkem 14 

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. Bylo 

plánováno  8 pobytových táborů a 6 příměstských. Místo plánovaného počtu 277 dětí se 

zúčastnilo 369, z původní doby trvání 67 dnů bylo 82. Klienti z PSS Vincentinum  se po 

dlouhých letech tábora nezúčastnili, po velkých změnách v sociální oblasti jim na úhradu 

tábora nestačí finanční prostředky, nebo se jejich zdravotní stav změnil natolik, že jim účast 
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neumožnil. Ale děti se specifickými vzdělávacími potřebami 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,  

především  po nástupu mladých pracovnic, které si tuto práci vzaly za svou a dělají ji velmi 

dobře. Jsou integrovány děti z rodin a z dětského domova. Do kroužku angličtiny dochází 

již mnoho let klient ÚSP Nové Zámky-Rybníček. V pokročilejší angličtině nedělá významné 

pokroky, ale jeho slovní zásobu mu závidí ostatní členové tohoto kroužku a on si zájmové 

vzdělávání velice užívá. 

   

Práce DDM se stále 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 snahou je zapojovat celé rodiny tak, aby rodiče trávili svůj volný 

čas s dětmi.  Propagace  činnosti také není  zanedbávána. DDM má internetové stránky, 

program je každý měsíc  na webu aktualizován a spolu s dalšími články otištěn 

v Litovelských novinách. Je k dispozici v Litovelském 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 jsou 

vývěsky, kde jsou informace také pravidelně aktualizovány. Česká televize nabídla účast 

v televizním pořadu Šikulové a natáčení proběhlo v březnu,  vysílání bylo 12. dubna 2015. 

Děti z kroužku Koumáci byly velice šikovné a titul Šikulové jim proto přísluší plným právem. 

                        
 Zprávu zpracovala Mgr. Jana Čekelová, ředitelka DDM Litovel.   

 

31. MĚSTSKÁ  KNIHOVNA  LITOVEL 

 Výpůjční činnost  městské knihovny (MěK)  Litovel s pobočkou ve Vísce:  počet 

výpůjček  50 724. Kromě tradičních dokumentů se zahájily výpůjčky audioknih – 197 

výpůjček a  byla zavedena  služba elektronických výpůjček.  Prozatím ji vyzkoušelo několik 

uživatelů, kteří si stáhli 16 dokumentů. Registrovaní čtenáři: 1 702 z toho 712 dětí do 15 let, 

fyzické návštěvy - celkem 22 088 (20 062 + 1107 internet + 919 kulturní pořady).  Zvýšil se 

počet virtuálních návštěvníků knihovny, tedy těch, kteří si prohlíželi webovou stránku 

knihovny, hledali v on-line katalozích či vzdáleně spravovali své uživatelské konto  –  6 774 

návštěv za rok. Pro  uživatele bylo  zajištěno prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 

183 výpůjček z jiných knihoven. Ve všech parametrech statistiky byl zaznamenán  mírný 

pokles. Pokračuje trend nastoupený v předchozích dvou letech, kdy 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 MěK zřizuje město Litovel. V ostatních pobočkách bylo v roce 2015 registrováno 

129 čtenářů, z toho 30 do 15 let, evidováno bylo 6 405 výpůjček, knihovny navštívilo 1 532 

návštěvníků, z toho s internetem pracovalo celkem 362 uživatelů.  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 209 

 Knihovní fond MěK+Víska+MK v místních částech: nákup a dary - přírůstek 1 629 

svazků, z toho bylo pořízeno pro pobočky 136 sv. Náklady na nákup knih celkem činily 267 

249 Kč, z toho 19 828 pro pobočky MěK (10 poboček kromě Vísky);  rabat  129 577, tj. 

průměrná sleva 32,6 %. Z celkové částky bylo vynaloženo na nákup periodik 22 276 Kč, z 

toho místním knihovnám byla zakoupena periodika za 4 793 Kč. Pokračovalo se v nákupu 

audioknih, knihovna nyní vlastní 55 svazků. Audioknihy jako nový druh  dokumentu v  

knihovním fondu našel uplatnění u uživatelů se zrakovým omezením. Pro zjednodušení 

orientace v beletristických žánrech bylo  přistoupeno k označování těch nejčastěji 

žádaných témat v obou odděleních tzv. piktogramy, v každém oddělení bylo vytipováno 

6 témat. 

 Úbytek knihovního fondu za rok 2015: Litovel+Víska 3 285 svazků, knihovní fond 

MěK+Víska tvoří celkem 30 056 knih. Pobočky mají k dispozici 10 807 sv. základního fondu a 

2 749 sv. zapůjčených výměnných fondů z programu regionálních funkcí. 

 Kulturní pořady a informační výchova:  V roce 2015 bylo uskutečněno 35 akcí, z 

toho 14 úvodních knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou. Deset  školních tříd 

navštěvovalo v pravidelných intervalech knihovnu a půjčovalo si dokumenty v rámci 

literární výchovy. Další pořady: Noc s Andersenem – v litovelské knihovně proběhlo spaní již 

po sedmé, opět  se MK připojila k této dnes již mezinárodní akci. Zajímavou akcí byl 

workshop o tvorbě komiksu manželů Vydrových, kterého se účastnilo 60 dětí ze 2. stupně 

obou škol. Nově bylo pasováno na čtenáře více jak 90 dětí prvních tříd, které bylo již 

tradičně spojeno s projektem Knížka pro prvňáčka. V únoru přišlo velké množství 

návštěvníků na křest další z řady humoristických knih Petra Lindušky psaných v hanáckém 

dialektu - Dež sem se narodil a co belo potom. V týdnu knihoven se uskutečnily dva 

pořady - cestopisná přednáška o Íránu s Jiřím Sladkým a křest obrazové publikace 

věnované našemu městu, Litovel-Hanácké Benátky, autorů Petra Komárka a Petra 

Lindušky. Knihovna byla znovu zapojena do celoměstské akce – Otevírání turistické 

sezóny, prostory historické budovy si přišlo prohlédnout přes 80 turistů. Za zmínku stojí ještě 

návštěvy knihovny a potažmo  města, které uskutečnili  profesní kolegové. Mezinárodní 

dosah měla návštěva knihovníků ze sedmi evropských zemí, kteří  využili program EU 

vzdělávání dospělých s názvem Gruntvig. Knihovnu si také se zájmem prohlédli knihovníci 

ze Šumperska a v posledních srpnových dnech navštívili knihovnu bývalí kolegové v rámci 

celostátního setkání knihovníků seniorů. V závěru roku se uskutečnila tradiční podzimní 

výstava různých výtvarných objektů s názvem Podzimní krása, kterou organizuje Dům dětí 

a mládeže pro děti litovelských mateřských škol. Bližší informace o kulturních a literárních 

pořadech jsou v aktualitách a fotogalerii na webu knihovny (www.knihlitovel.cz). 

 Kontrolní a metodická činnost – v rámci regionálních funkcí (RF) a plánovaných 

revizí: Došlo ke zvýšení počtu obsluhovaných knihoven v rámci RF zrušením střediska 

Bouzov.  Šest  knihoven tohoto střediska přešlo v rámci poskytování metodických služeb 

pod MěK Litovel,  která nyní vykonává na základě objednávky pověřené knihovny – 

Knihovny města Olomouce,  některé regionální funkce pro 42 knihoven. Jde o metodické 

návštěvy a konzultace – 180x, aktualizace knihovních fondů - 8x a 18 revizí knihovních 

fondů. Retrokatalogizace knihovního fondu: za rok 2015 bylo do systému Clavius vloženo 

921 sv., tj. knihovní fond pro místní knihovny obsluhované v rámci RF - dary a dohledané 

http://www.knihlitovel.cz/
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svazky. Vykonané odborné činnosti na základě smlouvy o  RF (820 hodin), uhradila 

Knihovna města Olomouce Městské knihovně v Litovli částkou 106 600,-. Kč.  

 MěK Litovel používá automatizovaný knihovní systém Clavius, pro uživatele slouží 8 

počítačů (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska), výpočetní technika, jejíž SW 

zastarává, je průběžně obnovována. 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 v místních 

částech a rovněž je aktualizována informativní databáze svazků z cirkulačních fondů 

aktuálně zapůjčených v 11 pobočkách. V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře byl 

zprovozněn v roce 2015 přístup na Internet pomocí WI-FI.  

 Propagace knihovny:  Informace o činnosti, výpůjční době a službách byly 

prezentovány formou plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, na 

webu knihovny a v článcích v Litovelských novinách nebo v regionálním tisku a v místním 

televizním vysílání. Každý měsíc byly pro čtenáře Litovelských novin připravovány knižní tipy 

- upozornění na knižní novinky v knihovním fondu.  

 V roce 2015 došlo ke snížení celkového počtu pracovních úvazků ze 4,4 na 4. Pracovnice 

zaměstnaná na zkrácený úvazek odešla v únoru do důchodu. 

Zpracovala Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí MK. 

 

 

32. MUZEUM, MUZEJNÍ  SPOLEČNOST LITOVELSKA, z. s. 

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA 

První dva týdny roku 2015 byly věnovány především administrativní práci spojené 

s uzávěrkou roku a přípravou plánu na celý rok 2015 včetně výroční schůze – Shromáždění 

členů MSL. Další činností v lednu byl tisk publikace Ročenka MSL 2012 – 14, vyšla nákladem 

150 ks a byla k dispozici jako horká novinka na Shromáždění členů MSL 2015. 

V úterý 27. ledna 2015 ve výstavních prostorech litovelského muzea. Mgr. Ivana 

Kubíčková, archivářka Státního okresního archivu Olomouc, promluvila o zpracování 

archivních fondů z Litovelska a pozvala  na exkurzi do místa svého zaměstnání - Státního 

okresního archivu v Olomouci. Po přestávce se uskutečnilo Shromáždění členů MSL. 

Prodávala se nová ročenka. Přítomno bylo 47 členů MSL a 1 host. Činnost MSL 

připomnělo promítáním fotografií z akcí v roce 2014, byla podána zpráva o hospodaření, 

zpráva revizní komise a schválen plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2015. Schváleny 

byly upravené stanovy, název Muzejní společnost Litovelska, z. s. a termín zaplacení 

členských příspěvků u stávajících členů do konce března příslušného roku. 

V pondělí 16. a v úterý 19. února 2015  v počtu 15, resp. 8 členů MSL byl navštíven 

Státní okresní archiv v Olomouci, kde v přednáškovém sále podal poutavý výklad PhDr. 

Miroslav Koudela, a účastníci si mohli prohlédnout  důležité prameny k dějinám Litovle. Za 

zmínku stojí nejstarší listiny, kroniky, místní noviny či litovelský Codex gigas neboli velmi 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 211 

objemná pozemková kniha. Návštěva pokračovala v badatelně, moderním depozitáři i 

pracovně archiváře. V budově sídlí i olomoucká pobočka Zemského archivu Opava, 

jejichž restaurátorské pracoviště a litovelské fondy stojí určitě také za návštěvu. 

V sobotu 28. února a v sobotu 14. března 2015 v odpoledních hodinách od 13 do 

16 hodin byly připraveny komentované prohlídky aktuální muzejní výstavy Kouzlo 

papírových modelů hradů a zámků s ing. Jiřím Stružem, který modely zapůjčil. Návštěvníci 

pokládali i zajímavé praktické dotazy, vystřihovali a slepovali jednodušší modely. 

Ve čtvrtek 19. března 2015 se 12 osob (z toho 8 členů MSL) zúčastnilo přednášky 

Hudební život na Litovelsku Mgr. Hany Kaštanové, Ph.D., pedagožky ZUŠ Litovel. 

V přehledu seznámila s osobnostmi a událostmi hudebního života v Litovli, několik 

zajímavostí zaznělo i o osobnostech spjatých s okolními místy.  

V úterý 14. dubna 2015 archeologové z Národního památkového ústavu, ú. o. p. 

v Olomouci Karel Faltýnek a Bc. Tomáš Zlámal v Malém sále Záložny uskutečnili přednášku 

Archeologické objevy při rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara v kontextu historie města 

Litovle. Zájem o nejstarší historii města byl značný, veřejnosti byla představena terénní, 

badatelská, dokumentační i rekonstrukční práce archeologů na příkladu litovelských 

výzkumů. 

Ve středu 29. dubna 2015 dopoledne  pro veřejnost a cca 50 žáků ZŠ 

Jungmannova  MSL zajistila mladé ornitology Kateřinu Ševčíkovou a Jana Vidlaře  a 

v rámci celostátní akce Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví bylo 

pozorováno 22 druhů ptáků, z nichž 15 bylo okroužkováno. 

V rámci spolupráce v dubnu Muzejní společnost Litovelska darovala Seniorklubu 

Litovel již nepoužívaný notebook a v květnu Spolku Gustava Frištenského pásmo, 

posilovací míče a cedule pro soutěžící družstva, které byly dosud v majetku MSL. 

Na začátku května 2015 bylo připomenuto 70 let od konce 2. světové války a 

čestný člen pan Lubomír Šik podal svědectví o tom, jak toto období prožíval do místního i 

regionálního tisku.  

Tradiční květnovou vycházku po litovelském hřbitově si připravila paní Marie Hrubá. 

Předseda MSL krátce vzpomněl na zásluhy MUDr. Jana Smyčky a položil u příležitosti 160. 

výročí narození kytici na jeho hrob. Akce v sobotu 23. května 2015 se zúčastnilo 25 osob, 

z toho 10 členů MSL. Přednáška byla o hřbitovní zeleni, potom účastníci prošli kolem 

kolumbária a Sochovy hrobky, kde se zavzpomínalo na ty, kteří již mezi námi nejsou. 

V sobotu 30. května 2015 byl uspořádán autobusový zájezd do Uherského Hradiště, 

kde  provázela PhDr. Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea a místopředsedkyně 

Muzejního spolku UH. Program byl bohatý, akce se účastnilo 28 osob, z toho 20 členů MSL. 

Výlet do Loštic v sobotu 27. června 2015 si nenechalo ujít 18 zájemců, z toho 14 

členů MSL. V Muzeu olomouckých tvarůžků provedl účastníky vedoucí PhDr. Pavel 

Pospěch. Prohlídka končila v obchodě s tvarůžky, kde si každý mohl vybrat podle chuti. 

Větší část výpravy se zastavila také v Památníku Adolfa Kašpara, kde provázela paní 

Lenka Heinrichová. Stálá expozice o Adolfu Kašparovi a jeho díle i aktuální výstavy se líbily. 
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 Do Muzea Litovel nastoupila od 1. července 2015 nová pracovnice Mgr. Hana 

Ošťádalová z Mezic, která se záhy stala novou členkou MSL a novým pracovníkem se stal i 

Mgr. Václav Novák.  

Celý rok 2015 se nesl ve znamení stavebních úprav v podkroví muzea i v tzv. 

Smyčkově domě na ulici 1. máje 800. Tam byl také dokončen nový depozitář muzea. 

V rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 5. září 2015 bylo možno si vyzkoušet 

doprovodný program k výstavě Stopa – vyřeš zločin v prostoru před muzeem a navštívit 

nově opravený depozitář s komentářem vedoucí muzea a místopředsedkyně MSL Mgr. 

Zdeňky Frištenské.  

V úterý 22. září 2015 se ve výstavním sále Muzea Litovel sešlo 26 zájemců, z toho 17 

členů MSL na besedě nad knihou Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes s autorkou Mgr. 

Ivanou Kubíčkovou. Besedu vedla Mgr. Helena Kaštilová, redaktorka Litovelských novin. 

V úvodní části si posluchači vyslechli zajímavé informace o knize od úvodní myšlenky až 

po promítání vybraných dosud nepublikovaných fotografií ulic a městských zákoutí. 

Následoval křest a proběhlo vyhodnocení kvízu týkajícího se znalostí o litovelských ulicích. 

Zájemci využili příležitosti, knihu si koupili a nechali autorkou podepsat.   

Paní Marie Hrubá si připravila již šestou vycházku po litovelském hřbitově také na 

podzimní termín. V sobotu 17. října 2015 se začínalo v obřadní síni povídáním o barvách a 

symbolech. S využitím řečnického systému si účastníci následné vycházky - 29 osob (z toho 

13 členů MSL) pochvalovali, že dobře slyší.  

Během jarních měsíců se díky iniciativě členky výboru MSL paní Jarmily Šalšové 

podařil opravit pomník obětem 2. světové války ve Třech Dvorech a dnes tam opět jsou 

obě fotografie. V předvečer Dne válečných veteránů 10. listopadu 2015 členové Výboru 

MSL paní Marie Hrubá, Mgr. Robert Najman a Ing. Radovan Urválek uctili zapálením svíček 

a položením umělého květu vlčího máku památku padlých nejen v Litovli, ale navštívili 

všech 11 místních částí. Všude zdokumentovali stav pomníků, památníků a pamětních 

desek. V souvislosti s touto cestou vzešlo několik otázek – v obcích Březové, Chořelice a 

Rozvadovice samostatnou pamětní desku ani pomník padlých nemají. Účastníci této 

cesty si dali za cíl, že se pokusí získat informace a jménem MSL iniciovat vznik takového 

místa v roce 2016.  

V adventním čase byly v podkroví muzea instalovány dvě nové stálé expozice, 

jejichž realizaci předcházela několikaměsíční příprava. První z nich Od mechanického 

hracího strojku k modernímu gramofonu, na jejíž podobě se výrazně podíleli i členové MSL 

pánové Jiří Grézl, Miroslav Pinkava a ing. Miloslav Tomášek, byla dokončena až v prvním 

lednovém týdnu roku 2016. Její podobu měl na starost Mgr. Robert Najman. Druhá 

s názvem Gustav Frištenský je „dítětem“ Mgr. Zdeňky Frištenské.  

Konec roku byl již pojedenácté ve znamení akce Oživlá řemesla v litovelském 

muzeu na druhý svátek vánoční, v sobotu 26. prosince 2015. Celkem 36 účinkujících a 

pořadatelů, 58 dětí do 6 let – tím byl překonán rekord v návštěvnosti na akci – dohromady 

306 prodaných vstupenek, celkem tedy rovných 400 osob, kteří trávili na Štěpána 

odpoledne v muzeu. Na přípravě a organizačním zajištění se podílely také Muzeum Litovel 

a Kirri o. s. Některé činnosti jsou tradiční a nelze si bez nich Oživlá řemesla představit 
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(obuvnictví, košíkářství, keramika), jiné činnosti se vrací po dvou a více letech, např. vázání 

knih, kloboučnictví. Zajištěny byly i úplně nové činnosti – Marie Mazánková předvedla 

hanáckou výšivku, manželé Pavlatovi se zabývali rytím skla. Stálici za stolkem, kde se už 

léta lije olovo, nemocného Karla Kabelíka důstojně nahradil nový zaměstnanec Muzea 

Litovel Mgr. Václav Novák. V přízemí byla „papírová“ dílna, kde mimo různých činností 

s papírem – lepení papírových modelů, písmomalířství, pečetění apod. byla i výstava 

papírových modelů ptáků pana Rudolfa Dosoudila. Zajištěno bylo občerstvení, k poslechu 

hrála Hanácká mozeka Litovel nejen hanácké lidové písně, ale také hanácké koledy.  

V roce 2015 MSL, z.s. v činnosti opět finančně podpořilo Město Litovel. Stejně jako 

v minulých letech částkou 15 000 Kč a celou částka byla řádně vyúčtována. Akce 

připravoval devítičlenný tým lidí (7 členů výboru a 2 členové revizní komise). Sešel se 

celkem desetkrát, zpravidla první úterý v měsíci. V únoru 2015 převzala funkci hospodářky 

MSL Pavlína Kosová 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 transformace občanských sdružení na spolky, řídící dokumenty a 

vnitřní směrnice spolků apod. Je potřeba ocenit dobrovolnou práci členů Výboru MSL – 

pomoc pracovníkům muzea při dnech, kdy se očekává zvýšená návštěvnost – zahájení 

turistické sezony, velké městské a pivovarské slavnosti apod. Všem patří velký dík. 

Počet členů dlouhá léta rostl. Rok 2015 lze nazvat rokem stagnace a stabilizace 

členské základny. Z 83 řádných členů z roku 2014 a 3 čestných členů má spolek k 31. 

prosinci 2015 86 řádných členů a 2 členy čestné. Dne 14. srpna 2015 zemřel čestný člen 

MVDr. Vojtěch Grézl, dlouholetý starosta Města Litovle. Čest jeho památce.  

  MSL finančně podpořila vydání publikace členky MSL Mgr. Ivany Kubíčkové 

věnované litovelským ulicím, vydala práci Zajímavosti z Litovelska - Ročenka Muzejní 

společnosti Litovelska 2012 – 14.   

Zprávu zpracoval Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní společnost Litovelska. 

 

MUZEUM  LITOVEL 

Do konce měsíce ledna 2015 byla v muzeu k vidění krátkodobá výstava 

„Legendární stavebnice Merkur“,  jež pokračovala z loňského roku. Dne 29. 1. 2015  měli 

školáci pololetní prázdniny a ve školách dostávali pololetní vysvědčení. Výjimkou byli žáci 

ZŠ Bohuslavice, kteří v dopoledních hodinách přijeli autobusem do Litovle, navštívili 

muzeum.  Zde si prohlédli stálou expozici litovelských řemesel i končící výstavu Legendární 

stavebnice Merkur. Na závěr rozdala všem žákům vysvědčení vedoucí muzea Mgr. 

Zdeňka Frištenská.  Především ti, kteří dostávali vysvědčení poprvé, budou jistě na tuto 

chvíli jednou vzpomínat. 

Od 12. 2. do 12. 4. 2015  probíhala  v muzeu výstava „Kouzlo papírových modelů 

hradů a zámků“. V sobotu 28. února 2015 zavítalo do muzea několik desítek návštěvníků 

na komentované prohlídky této výstavy.  Prohlídku vedl Ing. Jiří  Prokeš (stavitel diorámy, 

vzducholodí, balónu, aut, lidové architektury) a Ing. Jiří Struž z Olomouce (stavitel 
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vystavených hradů a zámků).  Další  komentovanou  prohlídku v sobotu 14.  března 2015 

vedl opět modelář a stavitel Ing. Jiří Struž. 

V sobotu 11. dubna 2015  byla  v Litovli zahájena turistická sezóna. Vstup do všech 

kulturních objektů byl tento den zdarma a od 9 do 15 hodin bylo i muzeum otevřeno pro 

širokou veřejnost. V tento den zde zavítalo neuvěřitelné množství 160 návštěvníků, z toho 

bylo  59 dospělých, 82 studentů a seniorů a 19 dětí do 6 let.  K úspěšnosti této akce 

přispělo jednak krásné počasí, jednak kvalitní propagace i divácky atraktivní krátkodobá 

výstava Kouzlo papírových modelů hradů a zámků. V neděli 12. 4. byla tato zajímavá 

výstava papírových modelů hradů a zámků ukončena. 

Odpoledne 23. 4. 2015 patřilo v muzeu MAS  Moravské cestě.  Ve výstavních sálech 

muzea představili regionální producenti své výrobky čerstvě oceněné značkou kvality 

„Haná, regionální produkt“.  Slavnostně byla pokřtěna kniha „Příběhy našich kronik“, jejíž 

vydání podporoval Program rozvoje venkova osy  IV. Leader.  Paní Marie Šuláková, 

autorka publikace  příběhů ze zdejší oblasti MAS,  přečetla úryvky z kronik, které ji nejvíce 

zaujaly,  a vyprávěla o zážitcích spojených s jejich získáváním.  Závěrem si mohli 

návštěvníci muzea vyzkoušet knihtisk na knihařském stroji, který byl do muzea na ukázku 

přivezen. 

V úterý 28. 4. 2015  byla vernisáži  zahájena výstava „Sokolská organizace 

v proměnách času“. Expozice, v níž si návštěvníci prohlédli sokolské kroje, odznaky, vlajky, 

staré i nové fotografie z cvičení a sletů, kulisy ze sokolského divadla nebo původní plán 

litovelské sokolovny, vznikla jako připomínka tří výročí. V roce 2015 uběhlo 100 let od 

prvního zákazu sokolské činnosti, 80 let od otevření litovelské sokolovny a 25 let novodobé 

historie Sokola. Na vernisáži promluvili sokolové o historii i současnosti organizace a zahrála 

kapela ze Spurníkova ochotnického souboru, který funguje pod organizací Sokol Litovel. 

Pro účely výstavy namaloval pan Zapletal obraz sokolovny se sochou Gustava 

Frištenského.  Přímo na místě byla podepsána smlouva na sepsání knihy o historii 

litovelského sokolského divadla. Výstava byla přístupna veřejnosti až do 19. července 

2015. 

Muzeum Litovel se tradičně spolupodílelo na akci Silácká Litovel, která propaguje 

osobnost Gustava Frištenského.  Osmý ročník se uskutečnil v sobotu 16. 5. 2015 ve sportovní 

hale ZŠ Vítězná Litovel. Více viz v kapitole Slavnosti. 

Od 1. července 2015 nastoupila do muzea nová pracovnice – Mgr. Hana 

Ošťádalová z Mezic. Vyhrála výběrové řízení na pracovní pozici - pracovník muzea, což 

byla jedna z podmínek dotačního titulu, týkající se rozšíření výstavních ploch muzea. 

Dne 29. 7.  byla zahájena unikátní interaktivní výstava „Stopa - vyřeš zločin“. Všichni 

příznivci zdravého adrenalinu a kvalitní detektivní práce si nově otevřenou putovní výstavu 

doslova užili. Návštěvníci všech věkových kategorií si zde mohli na vlastní kůži vyzkoušet 

nejdůležitější policejní postupy při vyšetřování těžkého zločinu, jako je zajišťování důkazů na 

místě činu, odebírání otisků prstů, porovnávání DNA v laboratoři a další. Všichni se 

dozvěděli něco nového o moderních metodách policejní práce a pomohli odhalit 

pachatele. Výstava byla realizována ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy 
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univerzity v Brně, Muzeem policie ČR a Policií ČR. Výstava byla otevřena denně od středy 

do neděle až do 25. října 2015. 

Od 1. září posílil řady litovelských muzejníků Mgr. Václav Novák. Pedagog, jehož 

specializací v muzeu je hlavně výtvarná a estetická stránka prezentovaných a 

připravovaných výstav  muzea, propagace muzea a jeho výstav. 

V sobotu 5. 9. 2015 jako interaktivní doplnění výstavy „Stopa-vyřeš zločin“ probíhal při 

příležitosti Dnů evropského dědictví v parku před muzeem nevšední program. Přijela 

vozidla Policie ČR,  výjezdové a služební. Každý si mohl vyzkoušet snímání svých otisků prstů 

a v kufříku policisty nahlédnout do jeho vybavení, podívat se, jak se tvoří identikit (portrét 

osobnosti). Přítomní policisté ochotně vysvětlili, co se a na co a k čemu používá. Získaný 

otisk vlastního palce sloužil tohoto dne jako vstupenka do muzea.  Návštěvníci si mohli 

prohlédnout nově opravený depozitář a nahlédnout do zrekonstruovaných sklepních 

prostor pod depozitářem v ulici Smyčkově číslo  800. 

Dne 22. září 2015 v prostorách muzea proběhla beseda s názvem „Názvy 

litovelských ulic v minulosti a dnes“. Besedu vedla olomoucká archivářka, členka naší 

Muzejní společnosti Mgr. Ivana Kubíčková. Představila a slavnostní autogramiádou uvedla 

na trh svou stejnojmennou knihu. 

Dne 4. listopadu  začala  výstava věnovaná skládačkám z různých materiálů, 

různého stáří, druhu a původu převážně ze soukromé sbírky Elišky Počarovské z Miroslavy. 

Výstava „Puzzlemánie“ trvala do 17. ledna 2016. Po celou dobu trvání výstavy probíhala 

soutěž pro návštěvníky ve skládání puzzle na čas. Nejúspěšnější soutěžící ve třech 

kategoriích obdrželi věcné ceny. 

Tradičně na Štěpána, druhý vánoční svátek, probíhala v muzeu akce Oživlá 

řemesla. Představila se řada zajímavých řemeslníků, z nichž někteří zde měli svoji premiéru, 

jako např. leptání skla, tvorba z přírodních materiálů apod. Tvůrčí dílna v přízemí se 

specializovala na tvoření z papíru. Návštěvníci se mohli vyrobit a odnést domů různé 

výtvory z papíru, které si zde rozličnými technikami zhotovili. 

Zvýšené úsilí si vyžádalo i dvojí stěhování depozitáře (do a po opravě zpět) 

z náhradních prostor (bývalá prádelna Gemerská) do opraveného depozitáře. Celý rok 

probíhaly stavební práce na půdní vestavbě muzea a opravě depozitáře. V nově 

upraveném podkroví byly zřízeny moderní výstavní prostory. Při prohlídce muzea tak může 

návštěvník shlédnout mimo stávající expozici „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ 

v prvním patře také dvě nové expozice v patře druhém. Jde o dlouhodobou instalaci 

věnující se vývoji záznamu a reprodukce zvuku nazvanou „Od mechanického hracího 

strojku k modernímu gramofonu“ a expozici věnovanou významné litovelské osobnosti 

nesoucí v názvu její jméno „Gustav Frištenský“.  Celkové výdaje na realizaci projektu činily 

19 600 000 Kč, z toho dotace poskytnutá z ROP Střední Morava ve výši 11 500 000 Kč. Obě 

výstavy jsou doplněny řadou interaktivních prvků, dotykovými obrazovkami se zajímavými 

informacemi, promítáním filmů a spoustou dalších zajímavostí. Slavnostní otevření se 

uskutečnilo v lednu 2016. 
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Celkový počet návštěvníků muzea za rok 2015 byl 3 565 osob, dospělí  718, studenti a 

senioři: 1 388, děti do 6 let a volné vstupy 1 459. Muzeum v roce 2015 bylo otevřeno 

celoročně. Vždy od středy do neděle, přes zimu od 9.00 -16.00, přes léto 9.00 – 17.00. 

V budově muzea se pravidelně každé první úterý v měsíci konala pracovní schůze 

výboru Muzejní společnosti Litovelska a ve spolupráci s muzeem i spousta doprovodných 

akcí – viz výroční zpráva MSL. 

Zprávu podala Mgr. Zdeňka Frištenská, vedoucí Muzea Litovel. 

 

33. MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL  

 

  Rok 2015 byl 23. ročníkem  činnosti  této  organizace,  a  rokem  velmi úspěšným. 

Podařilo se zařadit takové komerční i nekomerční programy, které přilákaly všechny 

věkové kategorie natolik, že se přidělený rozpočet podařilo dodržet. Kulturní oblast je 

samozřejmě nevyzpytatelná. Návštěvnost závisí na momentálním zájmu, počasí, 

přetrvávající finanční krizi obyvatel a jiných specifických aspektech.  Diváci se ale vracejí 

a dokonce se daří oslovovat veřejnost i nad rámec regionu. Zvýšený zájem médií o kulturní 

akce vede  také k  propagaci  města,  což se dá  hodnotit  kladně i z  důvodu, že MK 

zaštiťuje nové turistické informační centrum.   

 

 Městský klub je nadále příspěvkovou organizací města a odpovědnou osobou je 

Bc. Hana Vogelová, jako ředitelka, statutárním zástupcem je starosta města Ing. Zdeněk 

Potužák. Je organizací se samostatnou právní subjektivitou. O jeho zřízení ke dni 1. ledna 

1992 rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle.  Předmětem hlavní činnosti je zejména: 

pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny, 

podpora činnosti zájmových skupin, kurzovní činnost, spoluúčast na pořádání 

celoměstských kulturně společenských akcí, spolupráce s dalšími kulturními i školskými 

zařízeními, DDM a ZUŠ a vydavatelská činnost.  Provozuje také turistické informační 

centrum a poskytuje veřejnosti informační služby.  

  

 Předmětem doplňkové činnosti je: poskytování reklamních služeb, zprostředkování 

veřejně prospěšných obchodních činností, poskytování pronájmů a hostinská činnost. 

Městský klub je rozdělen do 2 oddělení: Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, 

produkce, propagace) a Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa 

budov, technika aj.).  Pro svou činnost Městský klub (MK) využívá sály v budovách a 

objektech města, které současně spravuje: Koncertní sál, klubovny, učebny,  zkušebny,  

Výstavní síň  v budově  MK,  Velký sál, Malý sál a prostory TIC v budově Záložny. Tyto 

prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám k jimi 

pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům, souborům 

a skupinám zájmové činnosti. 
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HLAVNÍ  ČINNOST 

DIVADELNÍ   PŘEDSTAVENÍ:   

 Roman Vencl a Michaela Doleželová: KRÁLOVNY (5. 1.); představení bylo doplněné 

o nádhernou hudbu zpěvačky Radůzy, hrály Vlasta Hartlová, Ivana Plíhalová, Vendula 

Fialová;  ŠVESTKA (9. 3.) divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana;  Willy Russell: 

SHIRLEY VALENTINE  (30. 3.), one woman show Simony Stašové;  Jean-Claude Islert: JO, 

NENÍ TO JEDNODUCHÉ (27. 4.), hráli: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, 

Karolína Krejčová, David Punčochář;   

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU  (6. 10.), hráli: Ernesto Čekan,  Jan Antonín Duchoslav, Veronika 

Arichteva (roz.  Nová), Anna Kulovaná, Karel Soukup, Jarmil Škvrna;  Jeff Baron: NÁVŠTĚVY 

U PANA GREENA (3. 11.), hráli: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek. Všechna představení byla 

odehrána ve Velkém sále Záložny. 

 

 V sezoně 2014/2015 si abonentku zakoupilo 183 osob  (v 10. divadelní sezoně 

2015/2016 to bylo 189 abonentů).  Diváci mohli v tomto roce vidět vynikající herecké 

výkony populárních osobností – Jiřího Langmajera, Adély Gondíkové, Simony Stašové, 

Ivany Plíhalové, Ernesto Čekana, Anny Kulované, Stanislava  Zindulky, Matěje Hádka a 

také řady dalších. Největší ovace sklidilo představení „Shirley Valentine“ s excelentním 

výkonem Simony Stašové a „Švestka“ – Divadla Járy Cimrmana. Obě představení byla 

úplně vyprodaná. Výjimečné bylo také představení „Královny“ v podání Moravského 

divadla Olomouc. Aplaus ve stoje sklidili také herci Zindulka a Hádek po dojemném 

představení „Návštěvy u pana Greena“. 

  

KONCERTY:  

 KAMILA SITTOVÁ a její hosté (8. 1.) - koncert litovelské rodačky a účastnice soutěže X 

Factor 2014 v Malém sále Záložny;  ŽALMAN & SPOL. (18. 2.) v Koncertním sále MK -  

koncert české folkové legendy s kapelou;  MICHAL ZAPLETAL – KŘEST CD „ČERNOBÍLEJ 

SVĚT“ (13. 3.), Malý sál Záložny - křest loni vydaného debutového, sólového CD, vlastní 

tvorba i písně oblíbených interpretů; CHANTAL POULLAIN (10. 4.), Koncertní sál MK -  vlastní 

písně Chantal a tradiční francouzské šansony za doprovodu kapely pod vedením Štěpána 

Markoviče – saxofon, Ondřej Kabrna – klavír a Vít Švec – kontrabas;  VZPOMÍNKOVÁ 

PIANOTHÉKA RICHARDA POGODY (11. 5.), Koncertní  sál MK - pořad s klavíristou Richardem 

Pogodou a saxofonistou Miroslavem Švihálkem, tvorba W+V přiblížena zábavným 

způsobem, blues, šansony, něžné waltzy a hudba Jaroslava Ježka;  KREYSON A REFLEXY 

(15. 5), Velký sál Záložny -  pop-rocková formace REFLEXY, jako předkapela hardrockové 

skupině KREYSON, kterou založil v roce 1989 Láďa Křížek, nejnovější písničky kapel, ale i 

jejich nestárnoucí hity; ZUZANA STIRSKÁ A FINE GOSPEL TIME, (21. 5.), kostel sv. Marka  - 

gospely a spirituály, ale i blues, jazz, rock and roll, country, muzikálové melodie, písničky ze 

Semaforu i lidovky, vše v nových úpravách i v tradičním provedení;  SENZAKORD – THE 

LATIN JAZZ MASS  (21. 6.) - koncert pěveckého sboru Senzakord za doprovodu hudebníků, 

dirigent Hana Kaštanová v Malém sále Záložny; MICHAL HORÁČEK – NA CESTĚ 2015 (16. 

9.), Velký sál Záložny  -  čtyři vynikající interprety, jako jsou František Segrado, Lenka Nová, 

Ondřej Ruml a také Horáčkova dcera Ruth, doprovodila česká muzikantská legenda.  

Kromě písní oslovil Michal Horáček posluchače i svými úvahami a vzpomínkami na třicet 

let spolupráce s Petrem Hapkou, Jaroslavem Svobodou a Michaelem Kocábem;  DUO 

JAMAHA  (26. 9.) Velký sál Záložny  - populární rodinné duo TV Šlágr hrálo nejen lidové 
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písničky, ale také české a slovenské hity; FRAGILE (1. 10.) - jedinečný koncert slovenské 

vokální skupiny  v  krásném prostředí  Mladečských jeskyň; DALIBOR JANDA a PROTOTYP 

(13. 10.), Velký sál Záložny - koncert české popové legendy;   

 

PODZIMNÍ KONCERT (27. 10.), kaple sv. Jiří - koncert žáků ZUŠ Litovel k výročí republiky a 

udělování ocenění „Osobnost Litovle"; PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA JONÁŠOVÁ A HUBERTUS 

(30. 11.), Koncertní sál MK - koncert jihočeské písničkářky s dcerou;  PETRA JANŮ A GOLEM 

(1. 12.), Velký sál Záložny - vánoční koncert nestárnoucí stálice české pop music; ČESKÁ 

MŠE VÁNOČNÍ (13. 12.), kostel sv. Marka - účinkovala: PALOKANTIRAKA – PS PALORA, SPS 

KANTIKA a všichni, kdo se zapojili do projektu „Rybovka pro Litovel“; VÁNOČNÍ KONCERT ( 

20. 12.), kostel sv. Marka -  vystoupil pěvecký sbor SENZAKORD pod vedením Hany 

Kaštanové. 

 

VE SPOLUPRÁCI:   

 ONDŘEJ HAVELKA a MELODY MAKERS  (8. 2.), Velký sál Záložny; KLAVÍRNÍ KONCERT  

(2. 3.), Koncertní sál MK;  OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ (4. 3.);  

KONCERT MINIBANDU  (10. 3.);  OKRESNÍ PŘEHLÍDKA AKORDEONŮ A KEYBORDŮ (24. 3.); 

KRAJSKÉ KOLO – BICÍ NÁSTROJE  

(25. 3.) - pořadatelem všech koncertů  byla  ZUŠ Litovel  v Koncertním sále MK. VESELÁ 

TROJKA  (8. 4.) Velký sál Záložny, lidové písně v podání Miroslava Hrdličky (klávesy), 

Jaromíra Kozelky (akordeon) a Pavla Krška (heligonka).  ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ  (6. 

5.); ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ  (12. 5.) - pořadatel vždy ZUŠ Litovel; MÁJOVÝ KONCERT 

(25. 5.), Koncertní sál MK, pořadatel: ZŠ Vítězná;  

KONCERT MINIBANDU (26. 5.);  KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ (9. 6.); KONCERT BICÍCH 

NÁSTROJŮ (24. 6.); ABSOLVENTSKÝ RECITÁL HELENY ŽENOŽIČKOVÉ (26. 6.);  PODZIMNÍ 

KONCERT (24. 11.) všechny v Koncertním  sále MK; KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ (3. 12.); 

KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ (8. 12.) oba v Malém  sále  Záložny, pořadatel vždy ZUŠ Litovel; 

KONCERT DPS MLÁDÍ (14. 12.)., Koncertní sál MK,  pořadatel:  RS při ZŠ Vítězná. 

    

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY:  

  JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ  - violoncello a klavír (27.1.); DUO TERES - Lucie 

Kopsová -housle, Tomáš Honěk - kytara (10. 2.); DOLEŽALOVO KVARTETO -  Václav Dvořák 

a Ondřej Pustějovský – housle, Martin Stupka – viola, Jan Zvěřina – violoncello (17. 3.); JANA 

SYCHROVSKÁ  - mezzosoprán za doprovodu Petra Hostinského  – piano a Aleše Křivského  

– viola (20. 4.), Mladečské  jeskyně;  IVAN ŽENATÝ a SANDRA SHAPIRO  –  housle,  klavír (21. 

9.); SEDLÁČKOVO KVARTETO - Michal Sedláček – housle, Jan Maceček – housle, Vít Kubík – 

viola, Karel Chudý – violoncello (20. 10.); KATEŘINA ENGLICHOVÁ a VILÉM VEVERKA – 

harfa,  hoboj  (12. 11.),  varna Pivovaru Litovel. Pokud nebylo uvedeno jinak, všechny 

koncerty proběhly v Koncertním sále MK. 

 

 V sezoně 2014/2015 si abonentku zakoupilo 19 osob (v sezoně 2015/2016 to bylo 26 

předplatitelů). Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci s 

Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou.  Největší úspěch měl 

koncert houslového virtuosa Ivana Ženatého a také Kateřiny Englichové – harfa v 

kombinaci s netradičním prostředím varny Pivovaru Litovel měla pro diváky své kouzlo.  
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 VÝSTAVY: 

   HOW LONG CAN IT TAKE?  - výstava mladých výtvarníků KVV PdF UP Olomouc, 

vernisáž  7. 1.,  zpřístupněna do 31. 1.;  DALIBOR SEDLÁK – fotovýstava,  vernisáž  2. 2., 

výstava zpřístupněna do 28. 2.; MIKOLOWSKÉ NÁLADY  - putovní výstava obrazů výtvarníků 

EU, vernisáž  2. 3., zpřístupněna do 28. 3.; PICTORIS + PAVEL DAČICKÝ „Umělecká pokušení“ 

- výstava obrazů a fotografií, vernisáž 30. 3., zpřístupněna do 30. 4.;  VELIKONOČNÍ 

VÝSTAVA  ve   spolupráci s DDM Litovel zpřístupněna od 30. 3. – 4. 4. v Koncertním sále; 

MICHAELA PETŘEK LINHARTOVÁ „Poezie rozpolcenosti“ -  výstava fotografií, vernisáž 30. 4., 

zpřístupněna do 30. 5.; PETR DOLINSKÝ „Střípky štěstí“ - výstava fotografií, vernisáž  8. 6., 

zpřístupněna do 30. 6.;  JIŘÍ TOMANEC „Od cibule k titanu“ - výstava šperků, vernisáž  2. 9., 

zpřístupněna do 26. 9.;  JOHANKA FRANCESCO KUCHAŘÍKOVÁ „Letokruhy“  - výstava 

fotografií, vernisáž  7. 10., zpřístupněna do 31. 10.; SAMUEL LANGER - výstava obrazů, 

vernisáž  4. 11., zpřístupněna do 28. 11.; PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK, od  7. – 18. 12. 

(Výstavní síň). V prostorách TIC bylo v roce 2015 uspořádáno  celkem 6 výstav (podrobněji 

v samostatné kapitole TIC). 

 

POŘADY PRO DĚTI: 

PŘEDSTAVENÍ  PRO  ŠKOLY: 

   NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ (4. 2.), Velký sál Záložny;  CHOVEJ SE JAKO ČLOVĚK  

(24. 3.), Velký sál  -  pravidla slušného chování zpracovaná v krásných dětských písničkách 

Pavla Nováka; JAVOŘÍČKO -  70 let od vypálení „moravských Lidic“ (17. 4.), Velký sál 

Záložny - promítání dokumentárního filmu Javoříčko spojené s besedou s Mgr.  Filipem 

Žáčkem,  předsedou Iniciativy pro podporu vypálených obcí pro žáky ZŠ  II. stupně a SŠ;  

MUZIKANTEM ZE DNE NA DEN? (14. 10.) - pro MŠ a 1. stupeň ZŠ; O KOCOUROVI MIKEŠOVI  

(18. 11.) - pro  MŠ, I. st. ZŠ; DIASHOW MOTANI: TAJE THAJSKA – Z OPIČÍHO MĚSTA ZA 

KRÁLOVSKOU KOBROU (25. 11.) - pro  ZŠ, SŠ;  KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE (7. 12.) -  pro MŠ, I. st. 

ZŠ; TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR - VÁNOČNÍ ZVYKY  (17. 12.) - pro ZŠ (3. - 9. tř.)  - výchovný 

koncert Tomáše Kočka & Orchestru na téma Staroslovanské Vánoce a staré tradice 

Vánoc.  

 

POŘADY PRO DĚTI  A  RODIČE: 

 O PEJSKOVI A KOČIČCE (25. 1.), Velký sál Záložny  - pohádka na motivy Josefa 

Čapka v podání divadla Šumperk; ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE  (17. 5.), Velký sál; PRINCOVÉ 

JSOU NA DRAKA  (31. 10.), Velký sál Záložny - pohádkový muzikál pro celou rodinu podle 

stejnojmenné pohádky Princové jsou na draka s nejznámějšími  písničkami  Zdeňka 

Svěráka a Jaroslava Uhlíře.  

 

VE SPOLUPRÁCI: 

 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL (7. 3.), Velký sál Záložny, pořadatel CK BAVI A ODS;  

JARNÍ KARNEVAL (15. 3.), Velký sál Záložny, pořadatel: DDM; ABECEDA SLUŠNÉHO 

CHOVÁNÍ (28. 4.), Koncertní sál MK; O ZLATOU RYBIČKU (15. 11.), Velký sál Záložny, 

pořadatel  DDM. 
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 KURZY 

 FITNESS LATINO PRO ŽENY (12. 1. – 2. 3.), Velký sál Záložny  - pod  vedením 

profesionálního lektora z taneční školy v Olomouci, 18 účastnic; TANEČNÍ KURZ PRO 

POKROČILÉ (12. 1. – 2. 3.), Velký sál Záložny, taneční  kurz pod vedením tanečních mistrů 

manželů Coufalových, 26 účastníků; TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY – MLÁDEŽ  (4. 9.), 

Velký sál Záložny - taneční  kurz pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 47 

účastníků; TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY – DOSPĚLÉ, (4. 9.), Velký sál Záložny, taneční  

kurz  pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 32 účastníků;  KURZ 

SEBEOBRANY PRO ŽENY (5. 10.), Koncertní sál MK, pod vedením profesionálního lektora 

Policie Olomouc, 14 účastnic.  

 

 CELOROČNĚ: CARAMBA - náplní kurzu je výuka latinsko-amerických tanců (samba, 

cha cha cha, rumba, jive a paso doble), vedoucí: Pavla Vydrželová, 15 účastníků;  

ROZTLESKÁVAČKY - skupinu roztleskávaček Golden Bees v tomto roce tvořilo 17 dívek ve 

věku 5 – 13 let. Od ledna 2015 vznikla nová skupina roztleskávaček Happy Bees. Skupinu 

tvořilo 8 maminek, vedoucí: Miroslava Tchírová a Lenka Bohuslavová. 

BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY A OSTATNÍ AKCE 

 NORSKO (22. 1.), Malý sál Záložny -  přednáška oddílů Klubu českých turistů Litovel, 

Uničov a Olomouc, vyprávění o cestování po Norsku;  BANGLADÉŠ (24. 2.), Malý sál 

Záložny -  beseda s cestovatelem Václavem Arnošem; PUPENY LÉČÍ (3. 3.), Koncertní sál 

MK -  přednáška Mgr. Jarmily Podhorné na téma využití léčebných účinků bylin a výtažků z 

pupenů rostlin k léčbě a prevenci civilizačních onemocnění;  PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  (19. 3.), 

Koncertní sál MK -  pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: „Jaro je tade - vezmem 

to sportovně, ať máme fšeci selo na rozdáváni" host  Hanácká mozeka, pořadatel: 

Hanácká ambasáda; AOTEAROA  (23. 3.), Malý sál Záložny - hudebně-poeticko-taneční 

vystoupení, inspirace ze Zemí dlouhého bílého mraku a Nového Zélandu v podání 

litovelského rodáka Petra Blažka (Šimon Sajnt) a Evy Blažkové (Živa); ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ 

SEZONY (11. 4.);  ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY PŘI REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA 

OTAKARA (14. 4.), Malý sál Záložny -  přednáška na téma: Archeologické objevy při 

rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara v kontextu historie města Litovle (autoři: Karel 

Faltýnek, Pavel Šlézar, Tomáš Zlámal, Národní památkový ústav, územní odborné 

pracoviště v Olomouci); JAVOŘÍČKO, 70 let od vypálení „moravských Lidic“ (17. 4.), Velký 

sál Záložny -  promítání dokumentárního filmu Javoříčko spojené s besedou s Mgr. Filipem 

Žáčkem - předsedou Iniciativy pro podporu vypálených obcí; PŘÊNDITE SI SPLKNÓT (18. 6.), 

Koncertní sál MK -  pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: NEMALUJTE ČERTA NA 

ZEĎ, host: Hanácká mozeka, pořadatel  Hanácká ambasáda; PŘÊNDITE SI SPLKNÓT (24. 

9.), Koncertní sál MK -  „Hanácky pěsničke o vojně a co se v nich zpivávávávávávalo“, 

host  Hanácká mozeka Litovel, pořadatel Hanácká ambasáda; ZDENĚK TROŠKA – „ŘEKNU 

VŠE, CO VÍM“  (23. 11.), Koncertní sál MK -  pořad Zdeňka Trošky " ve kterém populární 

režisér vyprávěl o své práci, filmové tvorbě a zážitcích z natáčení; TAJE THAJSKA (25. 11.), 

Velký sál Záložny -  promítání cestovatelů - manželů Motani na téma Taje Thajska;. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (27. 11.), nám. Př. Otakara   - účinkovaly děti z místních 

mateřských a základních škol, PS Senzakord, proběhla Ježíškova pošta;  PRODEJ VÁNOČNÍ 

HVĚZDY (27. 11.), vestibul MK -  prodej na podporu onkologicky nemocných dětí; 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ (28. 11.), Velký sál Záložny -  tvoření vánočních a adventních dekorací 
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pod vedením zkušené floristky z Olomouce; BALÓNKOVÝ DEN (4. 12.), nám. Př. Otakara, 

vystoupili:  dramatický kroužek ROLNIČKA při ZŠ Jungmannova, KLAUNI Z BALÓNKOVA, 

SWING DIXIE AČR, JEŽÍŠKOVA POŠTA; IX. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A  ANDĚLŮ  (5. 12.), náměstí 

Př. Otakara, tradiční soutěž o nejlepší masku  pro děti a dospělé, vystoupily různé taneční 

skupiny, JIŘÍ ERLEBACH „Ďábelský houslista“, čertovské soutěže a hry pro děti, zapisování 

hříchů u LUCIFERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA;  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT MARTINA MAXY  

(9. 12.), náměstí Př. Otakara - vystoupení PS Palora s repertoárem skupiny Čechomor, v 18 

hod. zpívání koled s Olomouckým deníkem a s PS Palora; VÁNOČNÍ HODY (11. 12.), nám. 

Př. Otakara, - farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních farmářů, MRAZÍK – 

divadelní představení pod širým nebem v podání Docela Velkého Divadla Litvínov, 

folklorní soubor MAJETÍNEK; DOBOVÉ VÁNOCE  (17. 12.), náměstí Př. Otakara - DOBOVÉ 

ZVYKY (zdobení perníčků, pouštění skořápek, krájení jablíček), Ježíškova dílnička (ve 

spolupráci s DDM Litovel) 15 hod. ŽIVÝ BETLÉM ve spolupráci s Charitou a MC Rybička, 16 

hod. TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR. 

  

VE SPOLUPRÁCI: DÍVKA ROKU (31. 1.), Velký sál Záložny, pořadatel  DDM;  BESEDA O ÍRÁNU 

(25. 2.), Malý sál Záložny, pořadatel  Seniorklub Litovel;  BESEDA O JIŽNÍ KOREJI  (8. 4.), Malý 

sál Záložny,  pořadatel Seniorklub Litovel;  ŘVALI  AŽ SPADLI XIII. ANEB MANIACI NA 

CESTÁCH ČASEM   (16. 4.), Velký sál Záložny, komediální představení, pořadatel  CK BAVI; 

BESEDA  O KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ,  (13. 5.), Malý sál Záložny, pořadatel Seniorklub Litovel; 

ROZLOUČENÍ  S ŽÁKY  9.  ROČNÍKŮ (22. 6.), Koncertní sál, pořadatel  RS při ZŠ 

Jungmannova; PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  (25. 6.), Unčovice – sokolovna, pořad pro přátele 

hanáckého nářečí, host  Hanácká mozeka, pořadatel  Hanácká ambasáda;  ZAHÁJENÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU PRO ŽÁKY  SOŠ  A RODIČE (1. 9.), Koncertní sál, pořadatel SOŠ;  PŘÊNDITE 

SI SPLKNÓT  (12. 9.), Červenka – Dům seniorů -   pořad pro přátele hanáckého nářečí, host   

Hanácká mozeka, pořadatel  Hanácká ambasáda;  BESEDA O MEXIKU A GUATEMALE (8. 

10.), Malý sál Záložny, pořadatel Seniorklub Litovel; BESEDA O USA  (15. 10.), Malý sál 

Záložny,pořadatel Seniorklub Litovel; DEBATA O IMIGRACI  (4. 12.), Koncertní sál,  

pořadatel: KDU - ČSL; PŘÊNDITE SI SPLKNÓT (12. 12.), Husův sbor Litovel -  pořad pro přátele 

hanáckého nářečí, host  Hanácká mozeka,  pořadatel Hanácká ambasáda. 

  

PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE  

 

MĚSTSKÝ PLES  (16. 1.), Velký a Malý sál Záložny -  hrála šternberská skupina GAMA a 

GEORGE and BEATOVENS KARLA KAHOVCE; XXIX. HANÁCKÉ BÁL  (20. 2.), Velký a Malý sál 

Záložny, hrála: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), HANÁCKÁ MOZÊKA (Malý sál), 

vystoupil folklorní soubor HANAČKA; 1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO 

ZAČÁTEČNÍKY  (9. 10.), Velký sál Záložny;  ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK – TANEČNÍ DOSPĚLÍ a 

ZAČÁTEČNÍCI  (6. 11.), Velký sál Záložny;  ZÁVĚREČNÁ KOLONA (14. 11.), Velký a Malý sál 

Záložny. 

 

VE SPOLUPRÁCI: SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Jungmannova (23. 1.), Velký sál Záložny 

v Litovli, pořadatel  RS při ZŠ Jungmannova;  SPOLEČENSKÝ PLES MIKROREGIONU 

LITOVELSKO  (6. 2.), Velký sál Záložny, pořadatel  Mikroregion Litovelsko;  SPOLEČENSKÝ 

PLES RS při ZŠ Vítězná  (27. 2.), Velký sál Záložny, pořadatel  RS při ZŠ Vítězná; SPOLEČENSKÝ 
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PLES RS při GJO Litovel (28. 2.), Velký sál Záložny,  pořadatel  RS při GJO Litovel; 

SPOLEČENSKÝ PLES CK BAVI  (7. 3.), Velký sál Záložny,  pořadatel  CK BAVI; TANEČNÍ 

ODPOLEDNE „VÍTÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU“  (11. 3.), Koncertní sál, pořadatel 

Seniorklub Litovel;  KARAOKE DISCO PLES  (20. 3.), Velký a Malý sál Záložny,  pořadatel: 

Pavlína Vykydalová; SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA A TANEČNÍ ODPOLEDNE  (2. 12.), Koncertní 

sál, pořadatel Seniorklub Litovel. 

 

MATURITNÍ PLES GJO LITOVEL (11. 12.), Velký sál Záložny, pořadatel  RS při GJO Litovel. 

 

HANÁCKÉ BENÁTKY 2015  -  13. června celoměstská akce (viz v kapitole Slavnosti 2015). 

 

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

  

FOLKOVÉ POMORAVÍ  (26. 6.), restaurace Amazonka - minifestival živé hudby,  účinkovali: 

Lada Šimíčková, Ivo Cicvárek a Velký svět, Nevermore & Kosmonaut. 

  

HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU:  PIŇOVŠTÍ KANCI  (3. 7.) večer s harmonikou;  

TRIGON   (4. 7.)  večer se sametovým bigbítem;  NOACO (10. 7.), folk-rockový večer; 

ŠUMICA  (11. 7.),  večer s cimbálovou muzikou;  MY TŘI A …  (17. 7.)  bluesový a  jazzový 

večer; JEN – TAK  (18. 7.)  večer s country;  VINNÝ STŘIK  (24. 7.) rockový večer;  STŘEMKOŠ  

(25. 7.), večer s blues a šansonem.  Všechna  vystoupení  se uskutečnila na nádvoří MK, 

vstupné bylo  dobrovolné. 

  

LETNÍ KINO: 

  

TŘI BRATŘI (27. 7.) -   rodinná hudební pohádka režiséra Jana Svěráka, hráli: Vojtěch Dyk, 

Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Sabina Rojková, Kateřina Kosová a další; HODINOVÝ MANŽEL  

(28. 7.) -  komedie režiséra Tomáše Svobody, hráli: David Novotný, Bolek Polívka, David 

Matásek, Lukáš Latinák a další; VEJŠKA  (29. 7.) -  komedie režiséra Tomáše Vorla st.,  hráli: 

Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefínková, Zuzana Bydžovská, Ivana Chýlková, Jan Kraus 

a další;  FOTOGRAF  (30. 7.) -  komediální drama režisérky Ireny Pavláskové,  hráli: Karel 

Roden, Marie Málková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil ml. a další. Všechna představení 

se odehrála na náměstí Přemysla Otakara, vstup byl volný. 

  

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  (31. 8.), nám. Př. Otakara,  vystoupení Míši Růžičkové s 

programem plným hudby, tance a zábavy pro nejmenší a brněnská pop-rocková kapela 

We On The Moon. 

 

SMÍŠENÝ  PĚVECKÝ  SBOR  KANTIKA 

   

 K žádným zásadním změnám  v SPS za rok 2015 nedošlo.  Rámec základního 

repertoáru zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k dalšímu rozšíření o nově 

nacvičené skladby tak, že v repertoáru převažují skladby, které vznikly, nebo byly 

upraveny v 19. a 20. století a nově už i několik skladeb naprosto současných.  
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 Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 

23 řádných členů, z toho 18 žen a 5 mužů. Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, 

případně ti, kteří se přestěhovali za prací, nebo za životními partnery. Sbor je třeba 

doplňovat neustále novými zpěváky. V roce 2015 nedošlo k výraznějším změnám ohledně 

personálního složení sboru, stále pociťuje potřebu mužských hlasů – tenor a bas, ale sbor 

by uvítal i kvalitní posilu v sopránu. 

  

 Výsledky roku 2015 byly nad očekávání dobré. Celkem bylo po celé republice 

předvedeno: koncertní pásmo – Choltice 2015 – 2 koncerty;  3 koncerty - Česká mše 

vánoční – Ryba - Litovel, Písařov, Zborov;  3 koncerty – vánoční pásmo - Červenka, 

Chudobín, Unčovice - celkem 8 vystoupení. Spolu s gymnazijním sborem Palora sbor 

vystupoval v pásmu Vánočních koncertů v Litovli, Písařově, Unčovicích a Zborovu. Tyto 

koncerty byly hodnoceny odborníky jako velmi vydařené, a to nejen díky kvalitě zpěvu, 

který byl velmi vyrovnaný, ale také díky kvalitě sólistů a hudebního doprovodu, který byl 

velmi vyvážený. Velké ocenění bylo sboru vysloveno v Cholticích (Pardubický kraj), ale i v 

nedalekém Chudobíně, kde byl odborníky vysoce ceněn předvedený kvalitní a hlasově 

velmi vyrovnaný výkon. V Cholticích byla vyzvednuta práce umělecké vedoucí a 

dirigentky sboru, paní Ireny Blektové, za příkladný nácvik, dirigentský projev a výtečný 

výběr skladeb, které byly vybrány přesně podle hlasových a rytmických schopností sboru. 

Sbor Kantika byl proto vysoce hodnocen nejen porotou, ale především i vlastními 

posluchači, kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes sboru. 

  

 Kantika si udržuje velmi dobrý zvuk v České pěvecké unii. Tato skutečnost byla 

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. Kantika do roku 2016 plánuje účast 

minimálně na 2 koncertních pásmech. Ačkoliv byla přislíbena možnost vystoupení v 

partnerském městě - Mikolow – dosud není z Polské strany žádná odezva, přestože 

realizace byla již Mikolowem přislíbena.  Oficiální pozvání ale dosud nebylo žádné 

doručeno. Dále jsou v jednání další 2 koncerty s farními úřady a máme poptávky na 

vystoupení z okolních obcí. Množí se hlasy na možnost pořádání další koncertní přehlídky – 

Kantikum. Pořádání této přehlídky je náročné nejen organizačně, ale zejména finančně, a  

sbor si pořádání této přehlídky nemůže dovolit. 

  Sbor si pro rok 2016 klade za cíl posílit členskou základnu v hlasech – bas, tenor, soprán. 

Altová sekce se jeví jako zcela naplněna a není nyní potřeba jejího dalšího posilování. 

  
Zpracoval: Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika  

  

FOTOKLUB PŘI MK LITOVEL – skupina fotografů místního regionu 

  

 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 k úpravám fotografií. Klubovna nám 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 
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roku pořádají foto vycházky a zúčastňují se různých setkání fotografů po celé republice, 

která  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 fo 

 

 Výstavy: J. Buxbaum: Židovská tematika –„Ješiva, židovská škola v Kyjevě“, „Šalom 

Izrael“, „Návrat Chasidů do Mikulova“ a „Židovská svatba v Kyjevě“ - Praha, Brno, Mikulov, 

Holešov, Litovel, Č. Těšín, N. 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 Moravské 

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 -  Seniorklub 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. Vydání kalendáře „Litovel historická“. 

  
Zpracoval: Ing. Pavel Dačický – vedoucí Fotoklubu Litovel.  

 

STUDIO ATELIÉR:   

 Skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve Výstavní síni 

Městského klubu, ale také po celé republice. Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí Studia 

Ateliér - 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 ocenění v kategorii Kovolitecké práce na 34. Hefaistonu (setkání 

uměleckých kovářů na hradě Helfštýn). Na akci „Brtnické kovadliny“ získal dokonce 1. 

cenu v kategorii „šperk“. Paní Hlavinková úspěšně reprezentuje nejen v ČR, ale také na 

Slovensku. V tomto roce se zúčastnila prestižní společné výstavy uměleckých řemesel v 

Brně. Známou výtvarnicí je také paní Dana Sedlářová. Letos měla velkou výstavu na Soláni 

a v Zábřehu. 
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KINEMAKLUB,  kabelová televize: 

  Díky aktivním členům může veřejnost zhlédnout záznamy nejen z našich kulturních 

akcí. Nejaktivnějšími členy, s kterými MK  často spolupracuje, je pan Jaromír Hlavinka st., Jiří 

Hrozek a Jaromír Hlavinka ml. 

 

HANÁCKÁ AMBASÁDA  - přátelé  hanáckého nářečí:  

Kolektiv spolupracovníků „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" vede a 

organizuje „atašé" -  Ing. Braný Zdeněk. V trvalém spojení s vybranými členy: Mgr.  

Flášarová Miloslava, Linduška Petr, Hlavinka Jaromír, Vinkler Karel.  Sestavují svá vystoupení 

pro veřejnost  tradičně 3x v roce - v termínech zima-jaro (19. 3.) jaro-léto (18. 6.), léto-

podzim (24. 9.) pravidelně vždy ve čtvrtek. Kolektiv si  sestavuje pásmo vyprávění v 

hanáckém nářečí. Stalo se zvykem a dobrou zkušeností, že je vždy stanoveno téma 

večera, které pak uvádí MK Litovel v propagaci. Atašé pak vždy v daném měsíci 

zveřejňuje krátké pozvání zájemcům v příslušném čísle LN. 

 

  Ke zpestření i ke zdůraznění propagace hanáckého nářečí  jsou již po léta 

programy Hanácké ambasády konány ve spolupráci s krojovanou "Hanáckó mozekó". 

Střídání slovních vystoupení prokládané písničkou, stalo se ve společném duchu obou 

kolektivů i oblíbenou formou, přijímanou dnes již tradiční skupinou občanů, tvořících jejich 

trvalé publikum. Programy navštěvují zájemci i z okolních vesnic a v závěru pořadu 

probíhá zavedená tzv. odpovědna, kdy na předložené dotazy, připomínky či rady a přání 

obecenstva, odpovídají pořádající. Tak se např. splnilo i přání zájemců z Unčovic a z 

Červenky, že oba kolektivy uspořádaly svá vystoupení na pozvání, v Unčovicích dne 25. 6. 

- v sokolovně – „Přendite si splknót" a podobně i vystoupení „Hanácké mozeke" na 

pozvání k odpolednímu oslavení okrasné zahrady - v Domě seniorů na Července, dne  12. 

září 2015. Pro úspěšnou propagaci činnosti obou těchto tvůrčích skupin v Litovli, patří i 

jejich společná vystoupení v předvánočním adventním čase  v Husově sboru v Litovli. Na 

oplátku v těchto pořadech je Hanácká ambasáda zvána k účasti do programu Hanácké 

mozeke (12. 12.).  Kolektiv „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" je zvláštností v oboru 

amatérské veřejné zájmové činnosti, zasluhující si pozornost všech, kdož uznají jeho snahu 

a osobní zainteresovanost pro věc. 

  
Tuto část zápisu zpracoval: Ing.  Zdeněk Braný  

 

MK podporuje:  

HANAČKA – folklorní soubor;  

HANAČKA – dětský folklórní soubor;  

SENIORKLUB;   

SENZAKORD o. s. – smíšený pěvecký sbor;  

COKOLIV – kapela. 
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  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 MK  i jinými pořadateli). 

  

 SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2015 

  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 LITOVEL (občerstvení);  ZŠ LITOVEL JUNGMANNOVA ul., ZŠ VÍTĚZNÁ, 

GJO LITOVEL, MATEŘSKÉ ŠKOLY (aktivní účast na akcích pořádaných MK, vystoupení při 

Hanáckých Benátkách a vánočním náměstí);  SENIORKLUB (aktivní účast na akcích 

pořádaných MK, besedy); ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LITOVEL (koncerty v kostele a 

kapli); CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ; MUZEUM; CHARITA LITOVEL; KNIHOVNA; 

SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ; EKO-KOM, a. s. (ekologické hry pro děti); .A.S.A., a. 

s.; MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS; REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj. 

   

TURISTICKÉ  INFORMAČNÍ  CENTRUM: 

 Kontaktní osobou je  Kateřina Gelová. Služby TIC: 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, bronzové šperky Jiřího Tomance, keramika Miluše Hlavinkové…); prodej pohlednic, 

map, turistických známek a turistických vizitek; prodej knih a publikací od regionálních 

autorů, prodej knih na dobírku; prodej Litovelských novin; nabídka časopisů a novin (TIM, 

Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský senior) zájemcům zdarma;  předprodej 

vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí; prodej vstupenek sítě Ticketstream 

a Moravské divadlo Olomouc; zajišťování průvodcovské služby ve městě, informace o 

trasách pro pěší a cyklisty; prohlídka radniční věže a výstup na ochoz v sezóně i mimo 

sezónu dle určených časů, mimo určené časy po předchozí domluvě; prohlídka radnice s 

průvodcem - po předchozí domluvě; procházka po městě Litovel s průvodcem - po 

předchozí domluvě (i v anglické a německé verzi); Dům soukenického cechu - knihovna - 

prohlídka s průvodcem po předchozí domluvě; kaple sv. Jiří - informace o otevírací době, 

možnost prohlídky s průvodcem po předchozí domluvě; Muzeum harmonik - informace o 

otevírací době, prohlídka s průvodcem (majitelem sbírky) po předchozí domluvě; Muzeum 

- informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po předchozí domluvě. 

  

 Poskytování informací: o turistických cílech v Litovli a blízkém okolí; o možnostech 

ubytování v Litovli a okolí; o místních památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných 

stezkách v Litovli; o cyklotrasách; o půjčovně kol; o 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 
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započatých 30 min. 15 Kč); prodej poštovních známek; samolepek Nevhazujte reklamu; 

úschovna kol a zavazadel; cylindrické vložky do bezpečnostních zámků na stojany na 

kola.  

 

 NOVINKY V ROCE 2015: tvorba letáků - Vodní dílo Nečíz v Litovli, Litovel (v 

anglickém a německém jazyce) a Ubytování v Litovli a okolí; tvorba měsíčních, 

čtvrtletních a ročních přehledů akcí konajících se v Litovli a okolí; tvorba nových 

pohlednic (Noční Litovel, Litovelské Pomoraví); rozšířená nabídka suvenýrů – Dárková vína, 

Oplatky z Litovle, magnetky, kapesníčky na brýle.  

 

Účast TIC na veletrzích: 15. – 18. 1.  – REGIONTOUR BRNO 13. – 15. 2. – TOURISM EXPO. TIC je 

od 31. 5. 2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. 

ČR). Byla mu přidělena kategorie B. TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou 

společnosti Nadace Partnerství – „Cyklisté vítáni“. Informační centrum nabízí možnost 

bezplatné zastřešené úschovy kol, úschovnu zavazadel, poskytuje základní nářadí pro 

jednoduché opravy kol, nabízí aktuality a informace o službách pro cyklisty včetně 

cyklotras a tipů na výlety. 

 

VÝSTAVY V TIC:  

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA ODBORU KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ HANÁ (7. 1. – 7. 2.)  - výstava 

fotografií a fotoknih z turistických zájezdů do Norska, Českého Švýcarska, Alp, Vysokých 

Tater.  PIDIFRKY  (16. 2. – 11. 4.)  - výstava vtipných pohlednic zobrazující zajímavá místa 

České republiky ze soukromé sbírky rodiny Hejnovy; JINÁ DIMENZE  (20. 4. – 30. 5.)  - výstava 

Ivy Pruckové a Alexandry Dragounové -  autorská tvorba aneb individuální duše, fantazie 

a jednoduchost. VÝSTAVA DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ  (10.  6. – 26. 8.)  - výstava dětských 

kočárků od r. 1880 do r. 1980 ze soukromé sbírky paní Jarmily Fichtnerové z Bludova, 

doplněna o kočárky pro panenky. HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA (1. 9. – 24. 11.)   - expozice 

představila nejen slavné filmové a divadelní hvězdy, ale také jejich pohnuté osudy, které 

byly plné úspěchů, skandálů a pádů. Návštěvníci viděli dobové fotografie, časopisy a 

karikatury, dozvěděli se zajímavosti ze života Lídy Baarové, Vlasty Buriana, Zity Kabátové, 

Hugo Haase, viděli hereckou šatnu, kino-plakáty, ukázku dobové módy a módních 

předmětů.  VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR  (5. – 18. 12.) - prodejní výstava 

litovelských výtvarníků.  

 TIC během roku 2015 poskytlo  služby  11 758 českým a 366 zahraničním turistům, 

výstavy navštívilo 2 713 návštěvníků, 147 použilo služeb veřejného internetu, 375 telefonu, 

15 úschovny kol a 6 úschovny zavazadel.  Informační centrum během července a srpna 

nabízelo díky získané dotaci Olomouckého kraje zdarma prohlídkový okruh městem, při 

kterém měli návštěvníci možnost zhlédnout nejvýznamnější památky Litovle, dále okruh po 

církevních památkách  a také cyklovyjížďky Novozámeckým areálem komentované 

průvodcem. Zájem o komentované prohlídky města a kostelů byl především ze strany 

turistů, cyklovýletů se zúčastnili jak místní tak i návštěvníci Litovle. 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2015: 

  

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE: Karaoke bar, Advokátní kancelář JUDr. Calábkové, 

Pedagogicko-psychologická poradna, Folklorní 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 2015 maximální.  

 

PERSONÁLNÍ OBLAST: Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků, což je značný 

radikální pokles z patnácti osob, které pracovaly v MK  po jeho zřízení. Jsou to: ředitelka, 1 

asistentka a propagační pracovnice, 1 provozní a organizační pracovnice, 1 technik – 

údržbář, 1 technik – osvětlovač a zvukař, 1 uklízečka a provozářka, 1 ekonomka a účetní 

(zástupkyně ředitelky), 1 pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek 

studentky zajišťující provoz o víkendech a o dovolené. 

 

Mimo jiné vykonávají tyto činnosti: zajišťování oblasti dramaturgie a produkce v 

kontextu s úkoly Zřizovací listiny; poskytování kompletního kulturního servisu občanům;  

vyřizování grantů, dotací a sponzoringu;  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 a v kulturních rubrikách dalších periodik);  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 

a smluv;  zajišťování ubytování a stravování pro účinkující; předprodej vstupenek;  

zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích; zajišťování revizních prohlídek 

dle zákonných předpisů a norem; bezpečnost práce; vedení pokladny a provozního 

účetnictví;  inventarizace, vyřazování majetku, fakturace, rozpočty, mzdy a odvody, 

komplexní vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu;  komplexní zajištění 

provozu informačního centra, včetně poradenského servisu.  

 

  Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců ti stávající vykonávají většinou 

kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového 

pracovníka, který je stanoven schváleným organizačním řádem. Jeho práci tak trvale 

vykonává ředitelka MK. Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na 

„Dohody o provedení práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné 

a jiné služby, nutné ke kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. Vzhledem 
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k odchodu propagační pracovnice na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou a 

odchodu 1 technika do předčasného důchodu, byli k 1. 2. 2015 přijati 2 noví zaměstnanci. 

 

 Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2015, který celkově činil 

zisk po zdanění  98 262 Kč. Mimo rozpočet se podařilo získat na různých grantech částku 

531 593 Kč. 

V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů MK: opravu tiskárny a kopírky se 

scannerem v MK;  úpravu topení ve Velkém sále Záložny;  výměnu dveří ve vestibulu 1. 

patra MK;  úpravu sprchového koutu v herecké šatně Záložny;  výmalbu kluboven v 2. 

patře budovy MK. Město Litovel pak pokračovalo ve výměně oken v budově MK;  zajištění 

statiky budovy Záložny a rekonstrukci hereckých šaten;  výměně oken nad jevištěm v 

budově Záložny. 

  

  Městský klub Litovel uspořádal v roce 2015 celkem  194 akcí, kterých se zúčastnilo 

cca 31 000 návštěvníků. Z toho: 6 divadelních představení, 36 koncertů (+ 7 koncertů 

Kantiky mimo Litovel), 7 koncertů KPH, 17 výstav (+ 3 výstavy členů Studia Ateliér mimo 

Výstavní síň MK, 27 výstav členů Fotoklubu mimo Výstavní síň MK) a 7 přednášek s 

komentovaným promítáním, 15 pořadů pro děti, 3 kurzy společenského tance, 1 kurz 

FITNESS LATINO pro ženy, 1 kurz latinsko-amerických tanců Caramba, 2 kurzy 

roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejím rámci 7 koncertů a 26 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, 1 akci Rozloučení s 

prázdninami (v jejím rámci 2 koncerty), 14 plesů, zábav a tanečních večerů a 33 

zábavných pořadů a ostatních akcí. Dále se kolektiv  MK podílel částečnou organizací, 

technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 89 akcích a pronájmech jiných 

pořadatelů návštěvníků. 

 
 Za kolektiv Městského klubu Litovel ředitelka Bc. Hana Vogelová 

 

34. SLAVNOSTI 

MAJÁLES  

 Dne 12. května proběhl  na  GJO  projektový den „Pohyb do škol“ a odpoledne 

tradiční studentský Majáles. Hlavním cílem projektového dne bylo zapojení celé školy do 

nějaké pohybové aktivity. Byla realizována  soutěž  Výstup na Everest, kde bylo úkolem 

všech žáků dané třídy v časovém limitu 20 minut co nejvícekrát  vyjít a sejít školní 

schodiště. Sčítaly se výškové metry zdolané každou třídou a také celkově za školu. 

Výsledky se průměrovaly na žáka podle počtu žáků ve třídě a poté byly vyhlášeny nejlepší 

třídy (1. sexta, 2. kvinta, 3. 2. A) i nejlepší jednotlivci. Doplňkovou aktivitou byla 

komunikační hra „Jak dědeček měnil, až vyměnil“, kreativní Filmový plakát a na 

vyzkoušení Slackline - chození po lajně v parku. 

 Odpoledne třídy výbornými scénkami představily téma Majálesu - své oskarové 

filmy. Porotu tvořil učitelský sbor z Bradavic. Absolutním vítězem byla nakonec vyhlášena 

třída sexta se svou groteskou, ale i ostatní třídy společně se svými třídními učiteli předvedly  
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úžasné a  zábavné výkony, herecké kreace, pohybové choreografie nebo kostýmy. 

Králem Majálesu byl zvolen David Urbánek, který si vybral svou královnu Kateřinu Štafovou.                             

Ze školního  časopisu  GJO Párátko. 

SILÁCKÁ  LITOVEL 

 Sedm čtyřčlenných družstev silných mužů se v sobotu 16. května setkalo na 

sportovní soutěži Silácká Litovel. Tato tradiční soutěž je pořádána na počest zápasníka 

Gustava Frištenského a jednotlivé disciplíny vycházejí z jeho pestrého tréninkového plánu, 

který v sobě obsahoval prvky posilování, atletiky i gymnastiky.  Spojovala se v něm  síla, 

obratnost, mrštnost, vytrvalost i správná taktika. 

 Siláci se tak utkali ve shybech na hrazdě, bench pressu na rovné lavici, skoku 

dalekém, bicepsovém zdvihu, přenášení různých břemen a v přehozu 10kg 

medicinbalem.  Sílu svých paží si mohli otestovat také diváci v posilovně, kde byly 

k dispozici různé posilovací stroje, včetně kamenných činek samotného Frištenského.  Do 

tajů arm wrestlingu – páky je byli ochotni zasvětit ti nejpovolanější – Dušan Tesařík, trenér 

reprezentace a Václav Vaculovič, několikanásobný mistr republiky.  

 Program o přestávce vyplnily ukázky řeckořímského zápasu, aikida i exhibiční 

vystoupení Martiny Šafránkové, kulturistky z Olomouce, svěřenkyně Romana Vrábela, 

vícenásobného mistra ČR v kulturistice a hlavního rozhodčího soutěží.  

 Letos  získalo první cenu družstvo Vápenky Vitoul  (Martin Malínek, Petr Maceášik, 

Vladimír Štaigl, Adam Špička), druhá příčka patřila Ultimate fitness (Jakub Buček, Tadeáš 

Nevtipil, Pavel Tůma, Roman Kala) a na bronzovém místě se umístili borci z Aktin Teamu 

(Jiří Matej, Jiří Tkadlčík, Marek Výborný, Marek Vavřík). Nejmladším účastníkem byl Petr 

Strupek (19 let) a nejstarším Radek Vaculík (50 let).  Akce se konala díky bohaté přízni 

sponzorů, pomoci řady dobrovolníků a organizaci Muzea Litovel, především vedoucí Mgr. 

Zdenky Frištenské.  Akce měla bezproblémový průběh a byla hojně navštívena.  

HANÁCKÉ  BENÁTKY 

 Letošní  13. Hanácké Benátky v sobotu 13. června  byly  přímo tropické. Úmorné 

teploty lákaly spíše k vodě, proto si pořadatel – Městský klub -  cení všech návštěvníků, 

kteří akci zachovali svou přízeň a užili si program plný hudby, tance, akcí pro děti a 

doprovodných programů. 

 Kolem desáté se na náměstí houfují první návštěvníci, aby si vychutnali začátek 

tradiční městské slavnosti. Moderátor akce Augustin Skládal všechny vítá, a již se ozývá 

střelba z mušket, objevují se mažoretky Linetbells a Linetbells Ladies, šermíři ze skupiny 

Adorea  předvedou historický duel a sabrage -  vše může začít. Ale pozor, nejsme jako 

obvykle u pódia před budovou radnice, ale spíše v koutku náměstí před Městským 

klubem. Je to výhoda, či nikoliv? První dojmy svědčí o výhodě – tolik tu nesvítí slunce a 

účinkující mají „domovské zázemí“ v budově klubu, je dostatek místa  pro stánky 

s občerstvením a specifickým zbožím. Pro výčepní boxy litovelského pivovaru zbylo 

mnohem více místa a na rekonstruovaném náměstí bylo možno umístit vedle stabilních 

laviček i ty pod deštníky uprostřed náměstí. Takže, zdá se – z nouze ctnost se vyplatila! 
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 Hned na úvod programu na hlavní scéně vystupuje soubor, kvůli kterému se mnozí 

dostavili na slavnost hned od začátku – soubor Hradišťan. V Litovli není neznámý, 

vystupoval zde i v kostele sv. Marka a lidé mají k jeho směřování k odkazům lidové tradice i 

s jejím filozofickým přesahem blízko. Mnohé láká i to, že se nespoutává jediným žánrem, 

ale překračuje jejich hranice a uměleckou úrovní se řadí k nezaměnitelným, originálním 

tělesům české i mezinárodní hudební scény. Nejen sólisté – Jiří Pavlica, Alice Holubová a 

David Burda, ale celý soubor byl odměněn bouřlivým potleskem a muselo se přidávat. 

 Z jiného soudku „nalévali“ další vystupující ve folklorním duchu – Hanácká mozeka 

se souborem Hanačka. Její vystoupení v hanáckém duchu bylo osvěžením a pro 

roduvěrné Hanáky důkazem, že lidové tradice jsou v dobrých rukou. Z rozhlasu i televize 

známá slovenská zpěvačka Kristína s kapelou zazpívala svěžím stylem většinu svých hitů (V 

sieti ťa mám, Život je hra, Jablčko) včetně toho nejznámějšího a nejhranějšího – 

Horehronie.  

 Módní  přehlídka  Luďka Hanáka, který již dvacet let patří mezi nejúspěšnější módní 

návrháře a má za sebou stovky přehlídek a prestižních společenských akcí po celé 

republice,  jehož módním rukopisem je ženskost, zaujala.  Uvedlo ji  taneční  vystoupení TS  

TRIPS při DDM Litovel.  Pak přišlo něco exotiky – LAKE MALAWI – nová kapela Alberta 

Černého z kapely Charlie Straight. Jde o čtyřčlennou indie-popovou kapelu,  jejíž hudba je 

ovlivněna skupinami Goldplay, Bon Iver či Phoenix. Podle skladby skupiny Bon Iver Lake 

Malawi si dala jméno a jejím symbolem je vlnovka.  Uprostřed odpoledne opět vystoupily 

mažoretky, tentokrát skupiny Linetbells Girls a Linetbells Miss. 

 HARLEJ – kapela představující styl crazy-rock s velmi živou rytmikou předvedla, že 

má bezkonkurenční originalitu mezi českým rockem, a po ní se mohli diváci opět 

pokochat tanečním vystoupením a roztleskávačkami Golden Bees. Jiný styl – převážně 

hardrockovou muziku předložila návštěvníkům kapela DILATED, která zahrála především 

skladby ze svého posledního alba z roku 2014 „Druhá tvář“.  

 Potom  se objevila na pódiu skutečná hvězda  – zpěvák, herec a tanečník  Roman 

Vojtek s kapelou FANTASTIC 80´ s, která se věnuje muzice osmdesátých let. Do rytmu se 

pohybovali posluchači při hitech kapel jako Depeche Mode, Duran Duran, Frankie goes 

to Hollywood, Alphaville nebo Wham a zpěváků Falka, Michaela Jacksona, Limahla či 

Jiřího Korna.  

 Nálada stoupá, a před další „peckou“ si měli návštěvníci poslechnout i „naše“ – 

MiniBand Litovel, ovšem jejich vystoupení zhatila náhlá průtrž mračen. Pak se počasí 

umoudřilo, a tak  poslední skupinou,  která po 21. hodině hudební program na hlavní 

scéně uzavřela, byla česká rocková skupina BLUE EFFECT. Jejím hlavním a jediným stálým 

členem od založení v roce 1968 do dneška je Radim Hladík. Skupina vyznává jazz rock a 

Radim spolu s mladými muzikanty byl výborným završením hudebního programu 

Hanáckých Benátek. Úplný závěr patřil překrásnému  ohňostroji  u rybníka před GJO.  

 Park Míru a prostor před Muzeem Litovel patřil po celý den farmářským trhům a od 

10 do 18 hodin byla dětem k dispozici dětská střelnice, táborové ležení a výstava zbraní, 

kde program zajišťovala skupina ADOREA, která předvedla šermířská vystoupení  Duel  i 

Frejíři a Duelanti. Pro děti byla zdarma připravena hopsadla „Pony“ a skákací hrnec 
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Tescoma i miniZOO z DDM Litovel. Z doprovodného programu v tomto prostoru bylo 

možno navštívit výstavu „Sokolská organizace v proměnách času“, jakož i stálou expozici 

„Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ ve výstavních prostorách Muzea Litovel.  

 Svůj program soutěží a překvapení pro děti si připravila i ZŠ Jungmannova v prostoru 

u rybníka. V TIC byla ke zhlédnutí výstava dětských kočárků od roku 1880 po současnost. 

Zpřístupněna byla kaple sv. Jiří, od 11 do 19 hodin umožněny výstupy na radniční věž a od 

11 hodin až do večera jízdy na pramici po Nečízu pod náměstím. Zdarma byla také 

atrakce pro děti centrum DINO. 

   Nakonec vše dobře dopadlo a problémy s počasím se vyřešily s kapelou MiniBandu 

ZUŠ Litovel za zrušené vystoupení slibem jejich vystoupení v dalším ročníku na hlavní scéně. 

Moderátor akce v hodnocení děkuje všem fandům za vytvoření jedinečné atmosféry a za 

krásné chvíle, které spolu s účinkujícími a diváky mohl prožít. Ředitelka MK Bc. Hana 

Vogelová v hodnocení akce oceňuje nejen profesionály, kteří odvedli mimořádné výkony, 

ale hlavně ty, kteří se na programu podíleli bez nároku na honorář ve svém volném čase. 

Děkuje tanečním kroužkům DDM, mažoretkám, roztleskávačkám, miniZOO z DDM, 

folklornímu souboru Hanačka a Hanácké mozece i kolektivu ZŠ Jungmannova, který 

připravil samostatný program v areálu školy u rybníka.  

 Celou slavnost vlastně připravil malý osmičlenný kolektiv zaměstnanců MK, kde 

každý ve své oblasti odvedl maximum – těm patří velký dík. Ale akce se neobejde bez 

řady pomocných brigádníků a dobrovolných pracovníků – od pokladních přes ochranku, 

„loďaře“, „bedňáky“, dohledu u dětských atrakcí a stanovišť aj. K hladkému průběhu 

přispěli velkou měrou také „lidé ze zákulisí“ – zvukaři, pódioví technici, moderátor, 

pyrotechnici, hasiči, Městská policie Litovel, Technické služby Litovel i všechny instituce 

svou vstřícností při schvalování všech potřebných povolení.  

 Poděkování patří i mediálním partnerům, kterými byli Hit – rádio Orion, Rádio Čas, 

Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Rádio Haná, Olomoucký deník, Litovelské noviny, 

Oáza a další. Vše by nebylo možné realizovat bez sponzorů.  Těmi generálními sponzory, 

kteří akci finančně podpořili, byli: město Litovel, Olomoucký kraj, Pivovar Litovel, SITA CZ, 

BM Parks, OSŽ Slovakia Hotel Skalka, KOFRA Děčín, HOPAX, HTM Sport, ORRERO, PAPCEL, 

Stavební firma Vymětal, KIMBERLY – CLARK,  Machovský – mapy a  dalších 12 sponzorů.  

Ředitelka MK věří, že si každý z návštěvníků našel v připraveném programu něco svému 

srdci blízkého a že se s nimi opět setká na dalším, již 14. ročníku Hanáckých Benátek 11. 6. 

2016. 

LITOVELSKÝ  OTVÍRÁK 

  Akce má za sebou první dekádu, a tak se druhou srpnovou sobotu 8.  8.,  příznivci 

pěnivého moku již po jedenácté setkali v areálu Pivovaru Litovel na akci plné zábavy a 

hlavně dobrého piva. Sládek pivovaru Ing. Petr Kostelecký v pozvánce píše, že Den 

otevřených dveří Pivovaru Litovel vnímá jako příležitost k setkání a formu poděkování 

věrným  zákazníkům  a  návštěvníkům. Každoroční  hojná  účast prokazuje, že toto setkání 

smysl má a areál pivovaru se na jeden den mění na dějiště jedné z největších akcí 

regionu. „Již deset let jsme rádi, že s Vámi v tento den můžeme kromě zábavy sdílet i naši 

lásku ke zlatavému moku, který nás provází nejen pracovním životem. A proto jsme pro 
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Vás i po jedenácté připravili k ochutnání to nejlepší, co jsme v litovelském pivovaru uvařili,“ 

píše dále pan sládek. 

 Na čepu bylo 13 druhů piva ve 41 stáncích. Šlo o všechny oblíbené stálice 

sortimentu, počínaje polotmavým jantarovým speciálem Gustav, který letos získal ocenění 

Regionální potravina, je držitelem Zlaté české pivní pečeti a titulu Výrobek Olomouckého 

kraje,  přes svěží letní pivní mix Černý citron v alko i nealko variantě až po smaragdový a 

s Velikonocemi neodmyslitelně spojený Litovel Patrik. Ochutnat bylo možné svrchně 

kvašený Litovel ALE i všechny obvyklé druhy sortimentu. Nakonec  těch asi 10 000 

návštěvníků vypilo 612 padesátilitrových sudů piva, 30 600 litrů, což se dá lehce  

přepočítat na půllitry, kterých tedy bylo 61 200! 

 V areálu pivovaru byly instalovány 3 scény a na té hlavní se vše začalo již ve 13 

hodin vystoupením Karla Kahovce, skupiny GEORGE  &  BEETHOVENS a Viktora Sodomy. 

Kdo by neznal z nás poněkud starších tuto slavnou beatovou kapelu s písničkami našeho 

mládí?  K obvyklému repertoáru původního Flamenga či Petra Nováka přidali pár 

rokenrolů z let padesátých a úspěch u publika byl zajištěn. My „odrostlejší“ jsme si skutečně 

lebedili, a alespoň brumendo kapele pomáhali ze všech sil. Poklidná, senzitivní a trošku i 

sentimentální atmosféra však vzala brzy za své. 

 Na hlavní scénu vtrhla česká pop-rocková legenda – kapela TURBO, úspěšný 

účastník Otvíráku v letech 2008 a 2013, jejíž  mnohé hity  doslova zlidověly. Kapela vznikla 

již v roce 1981, ale po roce 1990 se odmlčela, aby po devíti letech opět úspěšně našla své 

početné fanoušky. Atmosféra s ryčnou hudbou rychle houstla a kolem pódia se vytvořil 

věnec příznivců mávajících rukama a pohupujících se v rytmu hitů.  

 Slavnostní naražení soudku bylo vpravdě historické – provedeno bylo starou 

klasickou mosaznou narážecí jehlou, která již 20 let odpočívá v muzejní expozici pivovaru 

společně se všemi dalšími zařízeními a nářadím pamatujícím ještě dobu dřevěných a 

hliníkových sudů.  Hlavním showmanem této části programu se stal bezpochyby emeritní 

ředitel, předseda představenstva a člověk z nejpovolanějších, pan Miroslav Koutek. Ten 

nejen přizval k provedení litovelského starostu Ing. Zdeňka Potužáka, ale zajímavou slovní 

hříčkou uvedl na scénu skupinu Stracené ráj zpívající  hanácké bigbit a s ní i Pepina 

z Hané, jinak dalšího starostu, tentokrát z Nákla. Slova o ráji na Hané tak nabyla i 

historického významu! 

 A pak už to šlo ráz naráz: LUCIE  REVIVAL BAND – působící od roku 2005 jako revival 

nejslavnější české polistopadové kapely Lucie. Zazněly známé hity i méně známé písničky 

dnes již rozpadlé kapely i znovuobrozené kapely Wanastovy vjeci. Posluchači se skvěle 

bavili a z koncertu si odnesli dobrý pocit. RED HOT CHILI PEPPERS  REVIVAL – ti to skutečně 

opepřili a potěšili fanoušky tohoto typu rockové hudby, když vystoupení a většina 

hudebních forem byla přebrána ze slavných koncertů původní kapely. Hvězdou 

večerního programu na hlavní scéně se stal Peter Nagy & INDIGO – spojení, které funguje 

už celých 30 let! K těmto kulatinám připravili turné, jehož součástí byl i tento koncert na 

Otvíráku. Poslechnout si bylo možno snad všechny zásadní Petrovy hity, například:  Aj tak 

sme frajeri, Sme svoji, S nohami na stole, Kristínka iba spí či Láska je tu s nami a spoustu 
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dalších. Koncert se odvíjel v rockovém tempu a přesvědčil všechny, že Peter Nagy snad 

nestárne!? 

    S revivaly se na Otvíráku asi roztrhl pytel, protože poslední  před závěrečným 

ohňostrojem  vystoupila  ve 21 hodin skupina KABÁT  REVIVAL  MORAVA.  Jde o 

olomouckou skupinu muzikantů s potřebným rockovým rukopisem, kterým se skupina 

Kabát zapsala u posluchačů a fanoušků. Na vystoupení se objevily staré i nové hity této 

skupiny, zahrané na vysoké profesionální úrovni, takže uspokojily i ty nejnáročnější. Po 

ohňostroji se objevila na hlavní scéně ještě olomoucká skupina  Pražský výběr  tribute, jejíž 

repertoár tvoří skladby stěžejního období Pražského výběru z let osmdesátých. Největší hity 

tohoto období, jako  Na václavském Václaváku, Pražákům je hej, Zubatá, Tatrman nebo 

Hrabě X, byly věrnou reprodukcí originálu a připomněly tak jednu z nejlepších českých 

kapel z doby, kdy v ní na kytaru hrál Michal Pavlíček a na basu Vilém Čok. 

 Druhá scéna byla na nádvoří, a tady se střídaly pořady pro děti s kapelami 

nejrůznějších žánrů. Od 10 hodin se spustil Velký dětský program, který po poledni 

vystřídala rocková skupina TENEBRA se zpěvačkou Gabrielou V. G. Tento rock 

s elektronickými prvky, zvýrazněná rytmika, melodický, místy až vypjatý zpěv výhradně 

českých textů, dokreslovaly elektronické zvuky a ruchy. Pro mnohé posluchače něco 

neznámého přilákalo početné publikum.  Kvintet – skupina FASTMADE předvedla vlastní 

tvorbu doplněnou o rockovou klasiku skupin Deep Purple či Janis Joplin na anglické texty.  

 V 15 hodin si na své přišly opět děti při pohádce Divadla Tramtárie – komorní 

divadelní scény s vlastním souborem z Olomouce, aby je opět vystřídaly další z hudebních 

skupin: PINK FLOYD  REVIVAL  - prezentující výhradně původní  tvorbu  Pink Floyd; SLEPÍ  

KŘOVÁCI  - rock-crossover z Frýdku-Místku; KAPRIOLA -  skupina čtyř svérázných rockerek; 

FOFROVANKA – pravidelný účastník Otvíráků s populárními melodiemi z Uničova a na 

závěr  ABSOLUTE  JON  BON  JOVI  REVIVAL s věrnou interpretací skladeb Bon Jovi, 

zejména těch  nejslavnějších  hitů z osmdesátých a devadesátých let.  

 Třetí scéna - Černý citron byla alternativní taneční scénou (nejen) pro mladší 

generaci. Představili se zde zahraniční hosté a dj´s z České republiky i ze Slovenska 

s barevnou dávkou elektronické muziky, jako je drum and bass, house, techno – JAY 

ROME  a PAUL SG z Rakouska a skupiny Peejay, Prokta, Dubtrax a BASSBEAT DJs. Celkem 

na třech scénách vystoupilo 28 kapel! 

 Občerstvení nebylo jenom pivní, ale k dispozici návštěvníkům bylo dalších 31 stánků 

s nejrůznějšími pochutinami, asi nejvíce z nich se sýrovými specialitami.  Ještě nutno dodat, 

že pro veřejnost byla otevřena historická expozice pivovaru v pátek 7. 8. od 13 do 17 

hodin,  a  zde bylo možno se seznámit s vařením zlatavého moku v Litovli od historických 

začátků po dnešek. K vidění byly muzeální kousky v podobě strojů a nářadí historické 

sladovny, bednářské nářadí, stará stáčecí sudová linka či původní zařízení k čepování 

piva a mnoho jiného, 155 návštěvníků čekala také ochutnávka piva zdarma. Muzeum již 

celý týden připravoval pro návštěvníky jeho „otec“ a tvůrce pan Miroslav Koutek, který je 

skutečnou živou legendou zdejšího pivovaru. V den slavnosti se kupili zájemci o exkurzi 

pivovarem, kterou za dobu od 9 do 17 hodin absolvovalo 2 008 účastníků, kteří měli zájem 

nahlédnout sládkovi pod pokličku a poodhalit, jak se vlastně to litovelské pivo vaří. 
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 Počasí akci vysloveně přálo, i když mnozí se s tropickým vedrem kolem 35 °C těžce 

srovnávali. Guth-Jarkovský, tvůrce společenských pravidel,  by asi zaplakal, jak jsou 

účastníci na slavnosti vyšňořeni  - muži v tílkách i bez nich, kraťasech a sandálech, ženy 

mírně poodhalené (což muži kvitovali s povděkem) v šortkách nebo lehkých letních 

šatech a s klobouky, které snad bývají k vidění jen na dostizích v anglickém Ascotu, 

s čapkami, slunečníky či dokonce deštníky!  Nejvíce účastníků se tísnilo na lavičkách pod 

stany, a pokud chtěli sledovat vystoupení na hlavní scéně zblízka, vytvářeli zvláštní útvary 

dané vždy stínem jednotlivých stromů. Ti, kterým už bylo vysloveně nesnesitelně horko,  

mohli využít sprchovací rampy, specielně připravené pro tuto situaci. To vše a také zákulisí 

akce mohl na vlastní oči sledovat i kronikář, kterému takovýto pohled umožnil pan 

emeritní ředitel Koutek.  Výše uvedené konkrétní  údaje  jsou k dispozici díky vedoucí 

návštěvnického centra paní Radce Navrátilové a emeritnímu řediteli a předsedovi 

představenstva panu Miroslavu Koutkovi. 

  Bohatá návštěva ze širokého okolí byla tak vysoká i díky zajištění  kyvadlové  

dopravy  z Olomouce, Uničova, Konice, Prostějova, Slatinic, Mohelnice a Šternberka, která 

zabránila zablokování dopravy v prostorách ulice Palackého a dala možnost konzumace i 

řidičům, kteří by jinak museli abstinovat. Díky organizátorům za bezchybný průběh slavnosti 

a propagaci piva i města Litovel!         

DNY  EVROPSKÉHO  DĚDICTVÍ 

 Letos se stalo organizátorem EHD (dříve Litovelské slavnosti) „Památky 

znovuzrozené“ netradičně místo Agentury BAVI Město Litovel.  Sobota  5. září příliš pěkné 

počasí neslibovala – po tropických dnech se ochladilo, zapršelo, ale během tohoto dne 

se vše změnilo a příjemnému průběhu slavnosti nic nebránilo. Už v pátek se na náměstí 

objevilo pódium i stánky a vše bylo připraveno k slavnostnímu zahájení. V 15 hodin, na 

pódium pozval moderátor a garant slavnosti místostarosta Viktor Kohout hejtmana 

Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, delegaci partnerského města Revúca vedenou 

primátorkou MVDr. Evou Cirenovou, senátorku a členku RM MUDr. Alenu Šromovou a 

starostu města Ing. Zdeňka Potužáka, kteří krátkými zdravicemi akci na náměstí zahájili. 

Organizátoři letos i kvůli malému rozpočtu vsadili hodně na místní účinkující, doplněné 

dvěma celebritami, což se vyplatilo a nebylo nutno vybírat vstupné.  

Prvním bylo vystoupení kapely Bohouše Josefa a Burmy Jones s hity jako Samba 

v kapkách deště, Potkáme se v nebi, Stopy či Nebe, peklo, ráj…, které vystřídaly taneční 

skupiny Kaster  a Golden Bees, soutěže pro děti a koncert kapely ZUŠ Litovel MINIBAND. 

Všichni už čekali na předvedení sletové skladby „Pro radost“, se kterou se představil Sokol 

Litovel a 32 žen všech věkových kategorií skutečně pro radost všech přihlížejících. 

 Příznivci hudby a skladeb Jaroslava Uhlíře nebyli zklamáni, když se v podvečer 

představil i se svými nejznámějšími, téměř zlidovělými, písničkami jako Hajný je lesa pán, 

Kluci s klukama, Trpasličí svatba nebo Dělání. Na závěr k poslechu i tanci zahrála rocková 

kapela VINNÝ STŘIK. Na náměstí byly nejen farmářské stánky, ukázka hasičské techniky 

včetně veterána hasičské automobilové stříkačky, ale  také DDM dílnička a miniZOO, 

skákací  hrad a skluzavka pro děti. Nechyběl ani kouzelník Michal a spousta dárků pro 

děti. 
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 GJO oslavovalo výročí 111. let budovy gymnázia a uspořádalo Den otevřených 

dveří, jehož zajímavým zahájením byla vernisáž výstavy litovelské rodačky fotografky a 

absolventky Sáry Saudkové a Kavárnička v aule, kde hrála a zpívala především své 

chansony  Iva  Stáncová Kevešová.  Odpoledne ve 13 a 15 hodin oslavil své 15. výročí 

pěvecký sbor  PALORA  s Jírovci koncerty v retro stylu, v 18.30 ve dvoraně GJO 

koncertovala Kamila Sittová a potom k poslechu i tanci hrál HB Band. Od 9 hodin na hřišti 

pro plážový volejbal  probíhal turnaj družstev absolventů versus studenti. Na rybníku MO 

Českého rybářského svazu předváděla ukázky rybolovných způsobů  a  umožnila dětem 

praktický lov ryb na udici.  

 V programu EHD „Památky  znovuzrozené“  byl k dispozici zájemcům výstup na 

ochoz nově zrekonstruované radniční věže (zdarma), ve 14 hodin komentovaná 

procházka za krásami památek města  s průvodcem.  K prohlídce byla otevřená kaple sv. 

Jiří a přístupné Muzeum harmonik pana Jiřího Sedláčka na Javoříčské ulici. Skutečným 

kulturním zážitkem byl koncert pěveckého sboru SENZAKORD v kostele sv. Marka s „The 

Latin Jazz Mass“  spojující  latinskoamerické rytmy s jazzem ve sborové úpravě s kapelou. 

V Muzeu Litovel byla za jednotné vstupné 20 Kč k vidění nejen stálá výstava „Litovelská 

řemesla 1. poloviny 20. století“, výstavka „Stopa“ na téma tajemství detektiva s aktivním 

zapojením návštěvníků, ale i prohlídka nově vzniklého depozitáře spojená s prohlídkou 

sklepních prostor pod domem č. 800 na ulici 1. máje.  

 Dalšími akcemi mohla být pro zájemce návštěva koupaliště – biotopu za 

symbolické celodenní vstupné 1 Kč nebo GRAFFITI Jam + Workshop nebo Sk8 + Bike Tricks 

v skateparku na sídlišti Karla Sedláka od 14 hodin.  

 Celá akce se konala ve spolupráci města s GJO Litovel, TIC při MK, Technickými 

službami Litovel, Muzeem Litovel, MAS Moravská cesta, ZUŠ Litovel, DDM Litovel, MO ČRS 

Litovel, CK BAVI, Hasičským záchranným sborem a Římskokatolickou farností Litovel. 

Sponzoři:  Pivovar Litovel, MAS Moravská cesta, Papcel Litovel, Auto Hlaváček a Rádio 

Haná. Návštěvníků akce bylo kolem dvou tisíc a zdá se, že jde o začátek dobré tradice!                                                                                        

BOBR  CUP 

 Dvacátý první ročník závodu, který se nevzdává, se odehrál v sobotu 3. října. Na 

start se opět postavila tříčlenná družstva běžců, cyklistů a vodáků. Letos se jich zde utkalo 

227 týmů v soutěži 15 kilometrů běh, 25 na kole a 5 na kajaku.  

 Po dvou hodinách a šesti minutách jako první dopádloval  do cíle Tomáš Slovák a 

vybojoval na závodě Free Litovel Bobr Cup zlato pro tým Pivovar Litovel / Mars Svratka ve 

složení Jan Janů, Marek Rauchfuss a právě Tomáš Slovák. Náskok na druhý tým, kde 

finišoval  Slovák Kamil Mrůzek byl nakonec 23 sekund.  

 Vítěznému týmu to nadějně začalo už v běhu a v MTB sice zajel nejlepší čas Jiří 

Novák z OpavaNetu, ale nakonec později vítězný tým předával štafetu s náskokem 40 

vteřin.  V poslední disciplíně byl ovšem favoritem těžký kalibr v podobě osminásobného 

vítěze Bobr Cupu Mrůzka. Na vodě se ale nakonec žádné velké drama neodehrálo a 

Mrůzek se musel spokojit se stříbrem.  
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 V ženské kategorii vyhrál tým VW/ Autocentrum Olomouc ve složení Radka 

Churáňová (běh), Hana Ježková (MTB) a Kateřina Vacíková (kajak). Nejlepší ženy dosáhly 

na výborné 29. místo v celkovém pořadí. V rámci tradice se i letos závodu zúčastnilo 

několik recesistických týmů v převlecích, třeba trojice s názvem Šmoulové.  V úspěšné 

sportovní akci se mohli vyžít všichni, není v žádném případě jakousi elitní soutěží pro 

reprezentanty, což letošní ročník v plné míře dokázal!         

     

35. BAVI   

 Na sezónu  2015 byla připravena  nová  nabídka. V lednu byl vydán katalog, který 

obsahoval tradiční produkty. Cestovní kancelář Viktor Kohout s.r.o. nabízela letní dětské 

tábory a vícedenní zájezdy. Tábory byly do posledního místa obsazeny a kromě známých 

míst jako Kosov u Zábřeha, Heroltice a Protivanova byla nabídka rozšířena  o Ludvíkov. 

Odbaveno bylo kolem 1300 dětí. Mimo dětské tábory  proběhly  i dva turnusy oblíbené 

rekreace v Kosově "Tábory pro rodiče, prarodiče a děti", oba pod vedením Viktora 

Kohouta a oblíbené party. Vícedenní zájezdy byly pořádány do okolních států - Slovensko, 

Rakousko, Polsko. 

 V rámci činnosti Cestovní agentury Viktor Kohout BAVI bylo odbaveno několik 

desítek zájezdů. Tradičně byl zájem o zájezdy  do Prahy s návštěvou historického centra a 

muzikálových představení, velmi oblíbenými se staly zájezdy do všech koutů České 

republiky - návštěvy hradů a zámků i přírodních krás. Velkému zájmu se těšily také 

cyklozájezdy v Rakousku - především potom část Dunajské stezky kolem Wachau či kolem 

Neziderského jezera.  Sezónu zakončil zájem o zájezdy v době adventu a klienti tentokrát 

volili především Polsko. 

 V rámci kulturních aktivit  proběhlo v roce 2015 cca 130 vystoupení pro děti se 

šaškem Vikym v celém Olomouckém kraji. Uspořádán byl již tradiční Ples přátel dobré 

zábavy. Pro několik společností bylo zajišťováno  kompletní programové zajištění,  jako dny 

otevřených dveří, setkání zaměstnanců ap.  

Zprávu zpracovala Kamila Matečková, pracovnice BAVI 

 

36. PUBLIKACE  

 Jako první z publikací vyšla na začátku roku nová ročenka Muzejní společnosti 

Litovelska pro období  2012–2014 nazvaná Zajímavosti Litovelska. Obsahuje 16 příspěvků 

zaměřených na regionální historii, zvyklosti, životní příběhy či přírodu našeho okolí. Několik 

statí je zaměřeno na Bouzovsko (vzpomínky Jiřího Ženožičky a Jiřiny Markové), zajímavý je 

příspěvek Karla Faltýnka o poutích do Svaté Vody u Libavé (podle vzpomínek Aloise 

Köhlera) nebo paměti Huberta Fischera popisující začátek 1. světové války či rozhovor 

s Marií Hánišovou, která sloužila po válce u Frištenských. 

 Den před Josefem se v litovelské knihovně křtila nová knížka Petra Lindušky  „Dež 

sem se narodil… a co belo potom!“, jako úplně pravdivá autobiografie psaná 

v hanáčtině.  Autor vzpomíná  jako potenciální kosmonaut nebo spisovatel na první rádio, 
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dětství na Kovářově, svou učitelku a zajímavé lidičky, kteří ho dětstvím provázeli a 

poučovali o skutečném životě.  

  V měsíci květnu vyšla zajímavá vzpomínková kniha, vracející se k tragédii vesnice 

Javoříčko jako otazník po sedmdesáti letech. Napsal ji Břetislav Ditrych a nazval „Proč 

Javoříčko?“ s podtitulem Svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bezpečnosti.  

Autor je zkušeným spisovatelem literatury faktu, který vyslechl poslední svědky, prostudoval 

dostupné archivy a poprvé přiblížil pozadí činnosti partyzánů z pohledu dlouho tajných a 

nepřístupných dokumentů a protokolů z vyšetřování Státní bezpečnosti. Otazník v názvu 

knihy, vycházející  přesně 70 let po tragédii, k níž došlo pouhých 12 kilometrů od Litovle, se 

sugestivně ptá – proč bylo ještě 5. května 1945 Javoříčko vypáleno a muži zastřeleni? Proč 

nebyl velitel komanda ZbV 43 Egon Lüdemann postaven pro své zločiny před soud? 

 V polovině června oslavila Jarmila Cholinská své devadesáté narozeniny, a zároveň 

vydala svou sedmnáctou knihu. Jde opět o básnickou sbírku tentokrát  pod názvem 

„Halabala“, která se vyjadřuje k situaci doma i ve světě. Autorka v ní hovoří k lidem ze 

svého okolí a o nich, nevyhýbá se tématu stáří a smrti. Básně jsou doprovázeny ilustracemi 

Jany Motlové a fotografiemi litovelských míst od Vítězslava Kollmanna. 

 Od března roku 2014 vycházel v Litovelských novinách seriál o ulicích města, 

v němž archivářka Státního okresního archivu Olomouc Ivana Kubíčková představila 

postupně stručnou historii i proměny názvů jednotlivých ulic města. V září byla pak vydána 

knížka „Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes“ o 170 stránkách, kde historii názvů 

zkoumá mnohem hlouběji. Zásadní část publikace je věnována studii historického vývoje 

názvů ulic v kontextu proměn ve společenském životě města. Začíná se rokem 1770, kdy 

bylo úředně nařízeno číslování domů, a pokračuje rokem 1893, kdy bylo v Litovli zavedeno 

pojmenování ulic. Je poukázáno na souvislost formy názvu s německou či českou správou 

města i na to, jak názvy ulic ovlivnily války nebo éra komunismu. Druhá část knihy se 

věnuje jednotlivě všem 77 ulicím a autorka zde datuje veškerá  pojmenování, která ulice 

nesly a osvětluje jejich význam. Následuje rejstřík názvů, umožňující  identifikovat  ulice 

podle někdejšího,  již neužívaného jména. Publikace je doplněna četnými dobovými 

snímky z archivních zdrojů. Takovou publikaci má zpracovanou jen málo měst a je dobře, 

že patříme mezi ně! 

 Je tady nová fotografická publikace o Litovli, která vyšla v měsíci září pod názvem 

„Litovel – Hanácké Benátky“, zachycující zajímavá místa města i jeho místních částí. Autoři 

knihy Petr Komárek a Petr Linduška v ní současné fotografie doplnili místy i o historické 

pohlednice,  snímky umožňují srovnání. Fotografie, doplněné o krátké popisné texty, jsou 

rozděleny do tematických kapitol. Vedle historického jádra města se autoři věnují také 

domovním znamením a pamětním deskám, sakrálním památkám, mostům a rybníkům, 

školám, průmyslu, sportu a kultuře ve městě a méně i v místních částech. 

 Lubomír Šik vydal jako již pátým rokem před Vánocemi pro přátele a známé 

v nákladu 80 ks bibliofilskou knížku vlastních fotografií a veršů pod názvem „Útržky dní“. 

V letech 2011 a 2012 to byly „Střípky“, v roce 2013 „V proudu dní“ a v roce 2014 „Doteky 

času“. Knížky mají 80 – 100 stránek a vždy je po výtisku věnováno Městské knihovně a 

Muzeu Litovel.  
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 MAS Moravská cesta v programu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova  vydala publikaci „Příběhy našich kronik“, kterou zpracovala Marie Šuláková.  

V projektu spolupráce pěti místních akčních skupin  je i MAS Moravská cesta, uvádějící 

příběhy z našeho okolí. Je tu část věnovaná Litovli „O císařské silnici, smutné Litovli a 

mazaných Lošticích“ vycházející z knihy  Josefa Bezděčky Dějiny města Litovle od počátků 

až do února 1948 (1993) a Pamětní knihy města Litovle od roku 1923.        

 Turistické informační centrum vydalo v roce 2015 skládačku „Vodní dílo Nečíz 

v Litovli“ s mapkou toku, historickým exkursem, nápisy v Nečízu a průhledy na vlastní tok 

ramene. Město Litovel se prezentovalo leporelem  Litovel – Naučné stezky, které  obsahuje 

8 zastavení kolem litovelských rybníků, 6 v centru nazvaných „historická Litovel“ a 7 

zastavení na naučné stezce Hvězda.  

 Jako obvykle velmi pilný byl Mikroregion Litovelsko se skládačkou Technické 

památky Mikroregionu Litovelsko, které ovšem s městem přímo nesouvisí.  Obsahuje 

informace o vápencové peci u Kovářova, vodní elektrárně Bílá Lhota – Nové Mlýny a o 

ohradách proti povodním v Seničce. Zajímavým počinem je 9 naučných stezek 

v mikroregionu (vydaných jako skládačky), z nichž dvě jsou přímo spjaty s městem, a to 

Litovelské luhy a Lesánkova cyklotrasa. Z blízkého okolí to jsou: Romantický areál Nové 

Zámky a Třesín, z dalších vydaných pak Javoříčko, Špraněk,  Bouzov, Terezské údolí a 

Naučná stezka Elišky z Kunštátu.  V každé skládačce je podrobná mapa stezky, vzdálenost 

od Litovle, délka okruhu, obtížnost a zajímavosti na trase. Materiál doplňují ilustrační 

fotografie.  

 Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu vydalo mapu s titulem Litovelsko 

s vyznačením 15 zajímavých zastavení pro turisty a tipem na Naučnou stezku Luhy 

Litovelského Pomoraví.  Přímo v Litovli jsou vyznačeny: městská památková zóna, Muzeum 

harmonik, Svatojánský most, Muzeum Litovel, vodácké centrum IN-LIFE, litovelský pivovar a 

Informační centrum CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun.              

 

37. SPORTOVNÍ   ORGANIZACE  

HANÁCKÝ  PÉTANQUE  KLUB 

V uplynulém roce 2015 se zástupci  klubu, i díky dotaci Olomouckého kraje,  

zúčastnili takřka všech významných turnajů pořádaných v ČR.  Klub byl pověřen 

uspořádáním MČR 55+, ze kterého vzešla reprezentace na ME 2016 a dále uspořádal 

významný turnaj zařazený do kategorie PRESTIGE – Hanácký Master Cup - MIX. Díky velmi 

kladnému hodnocení turnaje jak účastníky, tak i představiteli Sportovně technické komise, 

byl Hanácký Master Cup – MIX zařazen do termínovky roku 2016 opět v kategorii PRESTIGE. 

Tím se  do Litovle vrací pétanque na nejvyšší úrovni. 

Hráči v uplynulém roce dosáhli skvělých úspěchů nejen po organizační stránce, ale 

i herní. To dokládá umístění nejlepších hráčů v celorepublikovém žebříčku: Pavel Bureš st. 

na 23. místě a Jana Burešová na 37. místě, což je oproti loňsku zlepšení o 10 resp. o 3 místa. 
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Největšího úspěchu dosáhli tito hráči na mezinárodním turnaji CC Slovenska (Kaskády), 

kde obsadili 4. místo.  

Taktéž pořádání týdenního kempu  klubem 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 

turnájků např. pro obce, včetně sportovních her Olomouckého kraje.  

Za Hanácký pétanque klub zprávu podal pan Pavel Bureš, prezident klubu. 

FLORBALOVÝ  ODDÍL  TJ  TATRAN  

V květnu 2015 skončila florbalová sezóna 2014/2015 a oddíl v ní reprezentovala 3 

družstva: přípravka hrála OL ligu  Olomouckého kraje (tato soutěž se nehrála průběžně, 

ale jako jednotlivé turnaje);  starší žáci hráli OL ligu a celkově v lize obsadili 9. místo ze 14 

týmů;  muži hráli OL ligu. Po loňském postupu do nejvyšší krajské soutěže se zde litovelští 

florbalisté dobře zabydleli. Svědčí o tom konečná sedmá pozice (z 11) a ztráta pouhých 6 

bodů na čtvrtou pozici. 

V září začala nová sezóna, ve které oddíl nasadil poprvé v jeho historii 5 družstev. 

Tentokrát jde o přípravku (OL liga), elévy (OL liga), starší žáky (OL liga), dorostence (2. liga 

dorostenců – skupina 7 A) a muže (OL liga). 

 V konečné tabulce přeboru mužů – divize A, kde je 11 družstev, je tým  FBC TJ 

Tatran Litovel na 1. místě, když z 20 zápasů má 15 výher, 2 remízy, 3 prohry, skóre 102:56, 

má 47 bodů a postupuje do OL ligy.  Junioři ve 3. lize - divizi VII A skončili třetí.  Ze 24 zápasů 

15x zvítězili, 5x remizovali, 4x byli poraženi. Skóre bylo 130:91, bodů získali 50. Starší žáci v OL 

lize v nadstavbě o umístění skončili devátí. Z 19 zápasů 8x zvítězili, a 11 prohráli, skóre bylo 

71:137 a získali 24 bodů.  OL liga mladších žáků  se hrála jako jednotlivé turnaje, poslední 

turnaj (27.4.) – 3. místo. 

 Tým mužů  v OL lize mužů  je nyní  na 7. místě s 20 body za 9 výher, 1 remízu a 10 

proher. Konečné skóre bylo 89:100 a získaných bodů 28. OL liga starších žáků:  FBC Tatran 

Litovel je 11., ze 13 zápasů má 4 vítězství, 2 remízy a 7 porážek, skóre 34:56 a 14 bodů.  OL 

liga přípravek se dále hraje jako jednotlivé turnaje. Oddíl má 75 členů, 20 dospělých (z 

toho 6 funkcionářů) a 55 členů z řad mládeže. 

MALÁ  KOPANÁ -  LEVOTIL 

Oddíl malé kopané byl i v roce 2015 součástí TJ Tatran Litovel a své domácí zápasy 

hrál na hřišti u ZŠ Vítězná. Vedoucím v FC Levotilu je nadále zůstává Milan Jirsák. Počet 

hráčů zůstává stejný - 13 dospělých.  

V sezoně 2014-2015  se po úspěšném jaru nakonec umístil oddíl na krásném 5. místě 

a nejvyšší soutěž udrželi i pro další rok. Po polovině letošní sezony se nachází uprostřed 

tabulky na pěkném 7. místě. Zprávu podává vedoucí oddílu pan Milan Jirsák, který děkuje  
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panu Viktorovi Kohoutovi a Kamilu Jarmarovi za jejich  nemalou finanční podporu pro 

oddíl. 

ŠACHY  

V sezóně 2014/2015 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 a získalo 13 bodů, když 4x zvítězilo (Mahrla Praha 6:2, Třinec 4,5:3,5, Karviná 

5:3 a Polabiny 5:3), 1x remizovalo (BŠŠ Frýdek-Místek 4:4) a 6x prohrálo (Turnov 2:6, 1. 

Novoborský ŠK 2:6, Labortech Ostrava 3,5:4,5, Pardubice 3,5:4,5, Lysá nad Labem 3:5 a 

Poruba 3:5). Za družstvo hráli následující hráči: GM Jan-Krzysztof Duda,  který získal 2,5 

bodu  ze 4 utkání, GM Kacper Piorun 2,5 (4), GM Kamil Dragun 1,5 (2), IM Michal Luch 2 

(5), GM Honza Krejčí jun. 4,5 (8),IM Kamil Stachowiak 5 (9), FM Tomáš Studnička 3,5 (11), FM 

Lukáš Kuchynka 0,5 (4), FM Vojtěch Straka 4 (11), IM Lukacz Butkiewicz 4 (7),   IM Ladislav 

Stratil 0,5 (2),  IM Pavel Zpěvák 6 (9), FM Vladimír Bělunek 4 (9) a Jan Krejčí sen. 1 (3). 

„B“ družstvo hrálo 2. ligu skupinu  - „F“ tzv.  ostravská skupina. Kapitánem  byl Ing. 

Jan Krejčí. Družstvo skončilo na 5. místě v soutěži se ziskem 16. bodů.  Družstvo 5x zvítězilo: 

(Labortech Ostrava „B“ 4,5:3,5, Slovan Havířov 4,5:3,5, Vsetín 5,5:2,5, Dobrá 6:2 a  Mosty u 

Jablunkova 5:3), 1x remizovalo (Třinec „B“ 4:4) a 5x odešlo poraženo (Ostrava 3:5, Baník 

Havířov 3,5:4,5, Slavoj Poruba „B“ 3,5:4,5, Grygov „B“ 2:6, Orlová „B“ 3:5). Za družstvo hráli 

následující hráči:  FM Vladimír Bělunek 2,5 (6), IM Zdeněk Beil 4,5 (7), Ladislav Vaněk 5 (11), 

Antonín Neoral 6 (11), Tomáš Zbořil 3 (6), Petr Mohapl 5,5(10), Jan Krejčí sen. 7(10), Jan 

Gerych 4,5 (10), Vladimír Pán 3(6), Petr Pavlík 0(3), Milan Zapletal 2,5 (4), Radek Pytolaj 0 

(1), Karel Haderka 0 (1) a Ladislav Spurný 1 (2). 

„C“ družstvo hrálo krajskou soutěž, skupinu sever,  a snažilo se postoupit do 

krajského přeboru. Bohužel tohoto cíle nedosáhlo, umístilo se na 4. místě. Kapitánem  byl  

Ing. Karel Haderka CSc. Družstvo získalo 19 bodů, 6x zvítězilo (Nové Losiny 4,5:3,5,  Luká 

6,5:1,5, Zábřeh „C“ 7:1, Česká Ves 4,5:3,5, Loštice 5:3 a Šternberk „B“ 5:3), 1x remizovalo  

(Bohuňovice 4:4) a 3x bylo poraženo (Jeseník 2:6, Zábřeh „B“ 3,5:4,5 a Libina  3,5:4,5). 

Družstvo hrálo v sestavě:  GM Jan Krejčí 2 (2), Ing. Petr Pavlík 4,5(7), Jiří Homola ml. 1,5(6), 

Jan Homola 3,5(7), Jan Štefaniščin 5,5 (10), ing. Karel Haderka 5 (7), Radek Pytolaj 4 (6), 

Ing. Michael Knajbl 3 (4), Michal Freiberk  6 (7), Tomáš Míka 3,5 (8), Josef Klapka 0 (1), Jiří 

Homola st.2,5 (4), Martin Hampl 2,5(4), Vít  Prázdný 0(1), Mirko Spurnik st. 1,5 (2) a Mirko 

Spurnik ml. 0,5 (4). 

„D" družstvo hrálo okresní přebor a tvořili ho převážně začínající šachisté a 

mládežníci. Kapitánem  byl Vít Prázdný. Družstvo získalo 2 body za dvě remízy (Šternberk 

„C“ a Uničov „B“ 4:4) a ostatní utkání  prohrálo (AŠK Olomouc „C“ 2:3, Sigmia Olomouc 

„C“ 2:3,  Žerotín 0,5:4,5, Grygov „D“ 0,5:4,5, Přáslavice 1:4 a ZŠ Horka 0:5), přesto získalo 

důležité zkušenosti. Družstvo hrálo v sestavě: Vít Prázdný 1,5 (8), Mirko Spurnik sen. 4 (8), 

Martin Hampl 1,5 (7), Mirko Spurnik ml. 1,5 (8), Vojtěch Štaffa 2,5 (8) a Tomáš Němeček 0 

(1).  
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V květnu se  čtyřčlenné družstvo ve složení Honza Krejčí jun., Zdeněk Beil, Tonda 

Neoral a Honza Krejčí sen. zúčastnilo krajského přeboru v rapid šachu ve Skaličce, kde 

v konkurenci  46 družstev obsadilo 8. místo. Rovněž zde startovalo juniorské družstvo ve 

složení Mirko Spurník, Tomáš Němeček, Vít Maitner a Vojtěch Štaffa a obsadilo 45. místo. 

  Mistrovské soutěže jednotlivců:  Na Mistrovství České republiky mužů v bleskovém 

šachu v Praze hrálo 60 hráčů, mezi nimiž nás reprezentoval GM Honza Krejčí, který obsadil 

9. místo se ziskem 8 bodů, 14. místo IM Pavel Zpěvák 8 bodů a 41. místo FM Tomáš 

Studnička 6 bodů.  Za účasti 3 států  (Rakousko, Slovensko a ČR) byl ve Vídni uspořádán 

velmistrovský turnaj Chess Masters Vienna 2015 pro nadějné reprezentanty uvedených 

států, kterého se za ČR zúčastnil i Honza Krejčí, který obsadil 3. místo z deseti účastníků. 

Mládež: Skupina žáků trénovala pod vedením mezinárodního mistra Ing. Zdeňka 

Beila, trenérovi vypomáhali Ing. Jan Krejčí a Ing. Karel Haderka CSc. Mládežníci se 

zúčastnili řady turnajů v rámci okresu i kraje, kde získávali cenné zkušenosti. Přeboru 

Moravy a Slezska se zúčastnil v kategorii H14 Vít Maitner a se ziskem 3 bodů obsadil 52. 

místo z 60 účastníků a v kategorii H12 nás reprezentoval Jaroslav Renda, který se ziskem 3,5 

bodu z 65 účastníků obsadil 53. místo 

Dospělí: Zúčastnili se i řady mezinárodních turnajů, např. Honza Krejčí se účastnil 

„mamutího“ turnaje v Pardubicích, kde obsadil 61. místo a zvítězil v hlavním turnaji v rámci 

Olomouckého šachového léta, rovněž hrál 1. ligu za německý Schoneck a slovenskou 

extraligu za tým z Modré. V září 2015 tento náš nejmladší velmistr přestoupil do oddílu Lysé 

nad Labem. Pavel Zpěvák hrál za rezervu německého oddílu Schwabisch Hall 2. ligu. 

Rovněž řada hráčů hostovala v jiných oddílech v rámci soutěží v České republice. 

V roce 2015 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, Josef Klapka, Ing. Zdeněk Beil. V 

oddílu bylo zaregistrováno 34 hráčů.              

Zprávu podal Ing. Jan Krejčí. 

KUŽELKY 

Oddíl kuželek má ke dni 31. 12. 2015 34 členů, z toho je 29 mužů, 1 žena a 4 

dorostenci. 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 2014/2015 byla v soutěžích celkem čtyři družstva: Družstvo A hraje 3. 

kuželkářskou ligu na pronajaté kuželně v Přemyslovicích,  skončilo na 4. místě. Bylo to 

nejlepší umístění za dobu, co tuto soutěž hraje. Na druhé místo chyběl pouze jeden bod. 

Družstvo B, tradiční účastník přeboru Olomouckého kraje, soutěž končí na 9. místě. Jelikož  

byla provedena reorganizace soutěží družstvo B soutěž  opouští  a přesunuje se do 

okresního přeboru. Družstvo C  v okresním  přeboru sezónu zakončuje na  11. místě. 

Družstvo dorostenců, účastník severomoravské regionální soutěže, skončilo na 6. místě. 
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   V měsíci lednu se konaly  okresní přebory jednotlivců všech kategorií. Přeborů se 

zúčastnili tito  hráči s výsledky: Muži  kuželna HKK Olomouc: 2. Axmann Kamil, 603 kolků; 13. 

Mokoš Jakub, 546; Senioři  kuželna HKK Olomouc: 9. Talášek Miroslav, 535; 12. Fiala Jiří, 513; 

Čamek Jiří, 474 kolků. 

 

  Do krajského přeboru postoupili a umístili se v kategorii mužů: na 14. místě Axmann  

Kamil 559 kolků, na kuželně HKK Olomouc;  v kategorii seniorů na 12. místě Fiala Jiří (507) 

na kuželně v Prostějově. Oba také postoupili do semifinále mistrovství republiky. Na 

kuželně v Zábřehu na Moravě skončil Kamil Axmann na 8. místě výkonem 571 kolků,  Fiala 

Jiří  hrál na kuželně ve Vrchlabí a skončil na 27. místě výkonem 550 sražených kuželek. Po 

dlouhé době  zase měl oddíl  účastníka na mistrovství republiky jednotlivců: Kamil Axmann 

skončil na kuželně v Poděbradech na 36. místě výkonem 550 poražených kuželek, ale do 

finále se neprobojoval. 

 

  Po ukončení mistrovských utkání a po odehrání přeborů jednotlivců začala  

příprava na novou sezónu účastmi na turnajích, které pořádaly  sousedské oddíly. Na 

turnaji v Kelči získali 3. místo v družstvech ve složení: Baleka František (457), Čamek Jiří 

(452), Talášek Miroslav (439), Vrobel Jiří (439) kolků.  

 

V květnu 2015  byla kuželna otevřena pro širokou veřejnost v rámci pořádání koulení 

o ceny soutěži  zvané Letecká. Tohoto turnaje se zúčastnilo bezmála 40 občanů nejen 

z Litovle. Mezi  muži vyhrál pan Luděk Hutař, nový člen oddílu,  výkonem 63 sražených 

kuželek. Mezi  ženami pak  zvítězila Čamková Barbora výkonem 47 kolků.  U dětí do 12 let 

zvítězila Kostelníková Jana  výkonem 51 kolků.  

Ve dnech 5. - 6. června došlo k tradiční návštěvě kamarádů kuželkářů  

v Drážďanech-Radebeulu. Při cestě do Drážďan bylo navštíveno  muzeum vozů, které se 

vyráběly  a vyrábí v závodě v Mladé Boleslavi. Pak následoval přesun do Drážďan k 

příteli Jensovi,  kde byli  účastníci i ubytováni. V rámci návštěvy bylo odehráno přátelské 

utkání, které se hrálo na 120 hodů. V utkání litovelští  zvítězili v poměru:  Litovel 3485 : 

Radebeul 3467. Po skončení  utkání byl  oběd v prostorách restaurace kuželny. Následoval  

výlet,  který byl spojen s vyjížďkou na kánoích. V neděli v dopoledních hodinách proběhlo 

rozloučení s přáním brzkého shledání za rok. Zpáteční cesta domů vedla přes Poděbrady,  

kde členové navštívili pro inspiraci nově vybudovanou kuželnu, ve které se v dubnu 

uskutečnilo mistrovství republiky jednotlivců v kategorii mužů pro rok 2015.   

 

  V srpnu byl uspořádán  42. ročník memoriálu R. Wirzingera a J. Skály.  

Výsledky jednotlivců: 

1.Touš Josef  SKK  Jeseník,  463; 2. Sobotková Jitka MŽ Olomouc, 462; 3. Fiala  Jiří  DRACI 

Uničov  457 kolků.  Družstva:  1.SKK  Jeseník, 1 685; 2. RADOTÍN Praha,  1 683; 3. Tatran 

Litovel, 1 639  sražených kuželek. 

 

Poslední kuželkářskou akcí roku 2015 bylo konání přeboru jednoty, kterého se 

zúčastnilo celkem 13 hráčů. Hrálo se na 100 hodů. Pořadí mužů: 1. Axmann Kamil  454; 2. 

Axmann  Petr  452; 3. Sigmund Miroslav 386; senioři: 1. Vidim Jaroslav 436, 2. Čamek Jiří  
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435, 3. Baleka František  431. Závodila jediná žena – Ottová Marcela, která  dosáhla 

výsledku 332 sražených kuželek. 

                                                                   

 Na údržbě kuželny a při zajišťování služeb při akcích pro veřejnost bylo 

odpracováno v průběhu loňského roku 245 hodin. V únoru 2015 oslavil kulaté jubileum 50  

let Mira Talášek a opravdu významné výročí oslavil v srpnu Čamek Jarda 80 let. 

 

T. J. SOKOL 

 Výbor pracoval v roce 2015 v tomto složení: 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 a předsedkyně kontrolní 

komise Eva Prucková. 

 Jednota nabízela možnost cvičení v 10 oddílech: Ženy I. – cvičitelka Vlasta 

Machalová, Ženy II. – cvičitelka Marie Smékalová, Zdravotní, kondiční cvičení pro seniorky 

– cvičitelka Anna Gruntová (celkem 21 cvičenek), Jóga (26) – cvičitelé manželé Markovi  

(do 30. 6., od 1. 9. Ing. Milan Čech), Věrná garda (8)  – cvičitel Bohuslav Konečný (po jeho 

úmrtí Petr Hojgr), Mažoretky (65) – cvičitelky  Bc. Hana Popelková a Mgr. Martina 

Popelková  Faltusová, Tenis (24) – cvičitelé Jaroslav Dohnálek, Lukáš Dohnálek, Ing. Marek 

Bednář, Ivana Kohoutková (do 30. 6.), Kondiční kulturistika (32) – cvičitel David Dvořák, 

Badminton (8) – cvičitel Miroslav Hofr,  Pilates  (25) – cvičitelka Miroslava Vojáčková. 

V divadelním odboru bylo zapojeno 25 členů.  Celkový  počet členů jednoty T. J. Sokol byl  

234. 

 Na pravidelnou činnost obdržela jednota od města 176 000 korun.  Po prodeji 

sokolovny Městu Litovel je spolupráce  s městem dobrá. Město dodržuje všechna ujednání, 

která byla v prodejní smlouvě společně zakotvena. Kladně lze hodnotit  také investice 

Města Litovel do údržby a oprav historické budovy i celého areálu.  T. J. aktivně 

spolupracuje s dalšími sportovními organizacemi města, jako je Tatran Litovel, Vodní sporty 

Litovel a oddíly pétangue. Tyto sportovní subjekty pořádají své turnaje, zápasy i 

soustředění v areálu sokolovny, případně jim sokolovna slouží jako zázemí. 

  Ochotnický soubor Sokola Litovel v roce 2015 provedl  po neočekávaných 

událostech premiéru a následně kolik repríz divadelní hry „Švejku !!!“,  kde se  režie a 

zároveň hlavní role ujal P. Linduška.  Členové ochotnického souboru se také zúčastnili 

vernisáže výstavy „Sokolská organizace v proměnách času“ a vystoupili s písněmi 

z úspěšné hry M. Schmalze „Co Vám kdo dá?“ 

Mažoretky – úspěchy 2015: O litovelský pohárek: Předškolní přípravka – 6. místo děti 

amat.; Školní přípravka – 1. místo děti amat.; Kadetky – 2. místo kadet profi.; Juniorky – 3. 

místo junior profi.; Seniorky – 1. místo senior profi.;  Miniformace junior pom – 3. místo; 

Miniformace kadet pom – 3. místo; Rodičovský team – 2. místo. Podhostýnský pohár: 

Kadetky – 3. místo profi.; Juniorky – 7. místo profi.; Seniorky – 4. místo profi.; Miniformace 

junior pom – 3. místo; Miniformace kadet pom – 7. místo. O brněnskou dračici: Kadetky – 3. 

místo, Juniorky – 4. místo, Seniorky – 4. místo, Přípravka školní – 7. místo, Rodičovský team – 

1. místo, Miniformace junior pom – 2. místo, Miniformace kadet pom – 3. místo. Region 
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Brušperk: Kadetky – 6. místo a postup na MM,  Juniorky – 5. místo a postup na MM, Seniorky 

– 3. místo a postup na MM, Miniformace junior pom – 3. místo a postup na MM, 

Miniformace kadet pom – 1. místo a postup na MM, Sofie Jergonová – 3. místo solo bat. 

dětí a postup na MM, Johana Štaffová – 5. místo solo bat. kadet a postup na MM,  Amálie 

Plachá - 1. místo solo pom. kadet a postup na MM, Natálie Elgnerová – 2. místo solo bat. 

sen a postup na MM, D. Slouková + A. Škopová – 5. místo duo bat. jun a postup na MM, I. 

Rosmanová + N. Elgnerová - 2. místo duo bat. sen a postup na MM, I. Rosmanová + N. 

Elgnerová – C, Monika Plšková – 2.místo solo pom.  sen a postup na MM, E. Remešová + L. 

Kábrtová - 5. místo duo bat. sen a postup na MM. 

MIA festival: Kadetky – 2. místo, Juniorky – 3. místo, Seniorky – 2. místo. MČR Jaroměř: 

Rodičovský tým – 4. místo, Juniorky – 11. místo, Seniorky – 12. místo, Amálie Plachá – 10. 

místo, Miniformace kad pom – 8. místo, I. Rosmanová + N. Elgnerová – 10. místo duo pom.  

sen,  Johana Štaffová  – 17. místo solo bat. kad, Sofie Jergonová  – 5. místo solo bat děti, 

Natálie Elgnerová  – 13. místo solo bat. sen,  D. Slouková + A. Škopová – 13. místo duo bat. 

jun, I. Rosmanová +N. Elgnerová  – 7. místo duo bat. sen, E. Remešová + L. Kábrtová  – 14. 

místo duo bat. sen. 

28. 4. 2015 byla zahájena vernisáží výstava „Sokolská organizace v proměnách 

času“, věnovaná výročí sokolských událostí. Členové T. J.  se podíleli dodáním výstavních 

materiálů. 

 

6. 6. se členové oddílu kulturistiky Petr Plhák, Jan Albrecht a Patrik Vysloužil zúčastnili 

mezinárodního překážkového závodu Spartan Race, který se konal v Litovli. Všichni se 

umístili v první třetině startovního pole. Další kolo tohoto závodu proběhlo 18. 7.  ve 

slovenských Donovalech. Zúčastnili se ho Jan Albrecht a Patrik Vysloužil a obsadili třetí 

místo ze 196 týmů. 11. 10. se konala nejdrsnější forma tohoto závodu „Beast“ v Koutech 

nad Desnou a zúčastnil se jí Patrik Vysloužil.  Umístil  se opět v první třetině soutěžících. 

 

Ve dnech 6. – 7. 6. 2015 se 32 žen pod vedením cvičitelek Vlasty Machalové a Evy 

Pruckové zúčastnilo sokolského vystoupení „Pro radost“ na sokolských slavnostech v Brně. 

Další vystoupení proběhla 13. 6. ve Chválkovicích, 5. 9. v rámci Dne evropského dědictví 

na litovelských slavnostech v Litovli a 19. 9. na Července při příležitosti hasičských oslav. 

 

5. 7. 2015 se v Haňovicích konalo sportovně zábavné odpoledne „Hry bez hranic“, 

kterého se zúčastnil člen oddílu kulturistiky Petr Plhák. Se svým týmem se umístil na 5. místě 

z celkového počtu jedenácti týmů. 

 

Oddíl tenisu uspořádal dva turnaje – jeden na konci školního roku pro věkovou 

kategorii do 15 let ve dvouhrách. Tentokrát to bylo výhradně za účasti našich členů. 

Nejlépe si vedl Tomáš Sklenář. Druhý byl již prestižní turnaj dospělých ve dvouhrách a 

čtyřhrách a konal se na konci srpna. V tomto turnaji se již tradičně dařilo Jaromíru 

Dohnálkovi, který to dotáhl do finále. 
Zprávu zpracoval Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel. 
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V Litovelských novinách číslo 4/2015 na straně 14 najdeme aktuální připomenutí 

litovelského Sokola v souvislosti se zahájením výstavy o historii a současnosti organizace 28. 

dubna v Muzeu  Litovel. Jedním z výročí je 80 let od otevření nové sokolovny. První 

sokolovnu si litovelská jednota postavila roku 1892 a jejím stavitelem byl dlouholetý 

náčelník Sokola Otakar Douša. Vinou sporů s německou částí obyvatelstva ale byla 

slavnostně otevřena až roku 1893, svou současnou podobu získala kolem roku 1909 a dnes 

v budově sídlí Husův sbor.  

Při příležitosti 50 let od založení sokolské jednoty byl v roce 1924 položen základní kámen 

k nové budově sokolovny. Akce byla velmi nákladná a povinná sokolská daň i vklad 

stavebního a bytového družstva byl jen zlomkem potřebné částky. Začalo se alespoň 

budování stadionu, který byl otevřen v srpnu 1933. Pod vedením nového starosty Sokola 

Josefa Lešenara byla v roce 1934 zahájena stavba budovy a prováděli ji nezaměstnaní 

sokolové a legionáři, kteří si tak vydělávali na živobytí. 

 

Vedle prostor ke cvičení byla budova zařízena i pro divadelní představení a 

společenské akce, byly zde i parní a vanové lázně. Slavnostní otevření proběhlo ve dnech 

8. – 10. června 1935 a jedním z bodů programu byl i řeckořímský zápas za účasti Gustava 

Frištenského, jednoho ze sponzorů stavby.                  
Text zpracovala redaktorka LN Mgr. Helena Kaštilová.     

 

KLUB  ČESKÝCH  TURISTŮ  TJ  TATRAN  LITOVEL 

  Oddíl KČT Litovel měl v roce 2015 členskou základnu 23 členů. Z toho 12 

členů dospělých, 5 členů důchodců a 6 juniorů do 26 roků. Výkonný výbor oddílu 

pracoval ve složení: předseda  Ing. Šišma Zdeněk; členové výboru: Ing. Lakomý Miroslav, 

Kaštilová Ludmila, Iveta Hrachovinová a Šišmová Ivana. Výbor se scházel 1x měsíčně za 

účelem přípravy vycházek a vedení agendy odboru. 

 V roce 2015 oddíl pořádal 10 jednodenních vycházek. Tradiční zahájení roku bylo 1. 

1. 2015 výstupem na Pardusku (účast 18); 14. 2.  zimní vycházka z Litovle po Lesánkově 

stezce; 21. 3.  zahájení jarní turistické činnosti vycházkou na „Vítání jara“ v Radíkově 

restaurace Pod věží a dále na Sv. Kopeček (účast 12); 11. 4. pořádal oddíl s městem  

Litovel  akci Zahájení turistické sezóny v Litovli 460 účastníků;  18. 4. vycházka   okolo 

Přerova (účast 6); 25. 4. Nová Hradečná – turistický pochod Uničovská teniska (účast 4); 

30. 5. se členové oddílu zúčastnili pochodu Putování za loštickým tvarůžkem;  6. 6. pořádal 

oddíl turistický pochod Toulky Litovelským Pomoravím společně s rodičovským sdružením 

při ZŠ Jungmannova ulice, při celkové účasti 522 pěších turistů, cykloturistů a organizátorů; 

13. 6. vycházka Teplice n/B - Hranice (účast 9).  

 V srpnu a září byla provedena obnova značení z Troubelic do Úsova 6,5 km, 

Krakovec – Náměšť n/H 7 km, Hradecký Dvorek – Náměšť n/H 5 km. Vycházky 

pokračovaly: 12. 9. Krakovec – Náměšť n/H;  10. 10.  Hradecký Dvorek – Náměšť n/H a 14. 

11. zakončení turistické sezóny Litovel – Mladeč – Sobáčov restaurace Stop (účast 16). Při 

značkařské činnosti  členové provedli obnovu značení  v délce 27,5 km, provedli údržbu 6 

rozcestníků a 1 rámu s TVM v okolí Náměště n/H. 
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 Členové oddílu KČT TJ Tatran Litovel se dále účastnili i akcí dalšího oddílu TJ Uničov 

v  odboru Haná.  Byly to  zájezdy do České Kanady, týdenní zájezd na Šumavu, týdenní 

zájezd do Rakouských Alp s vysokohorskými túrami a víkendový pochod po Krkonoších. 

Zpracoval Ing. Zdeněk Šišma, předseda  KČT Litovel 

LYŽAŘSKÝ  ODDÍL  TJ  TATRAN  LITOVEL 

 Předsedkyní je i nadále  Jitka Rampasová, oddíl má 72 členů (50 dospělých a 22 

dětí a mládeže). Střediskem je základna v Petříkově. Závodními  družstvy  v sezóně 

2014/2015 byli:  Myšáci – dívky + chlapci  (3 závodníci); přípravka chlapci (4 závodníci); 

přípravka dívky (1 závodnice)  předžáci – dívky (1 závodnice), jejich trenéři  Josef Papula a 

Marek Novák. 

V sezóně 2014/2015 se 7 závodníků zúčastnilo 12ti závodů v prestižním poháru 

MADEJA CUP, kde obsadili v kategorii „přípravka chlapci“ 2x 1. místo, 3x 2. místo a 4x 3. 

místo.  Celkově v tomto poháru obsadil Matyáš Novák 2. místo a Jiří Kročák 4. místo. 

V hodnocení oddílů obsadili  lyžaři  oddílu 10. příčku. Další  akcí  byl Jesenický pohár, kde 

kategorii  „přípravka chlapců“ vyhrál Matyáš Novák, 3. místo patřilo Jiřímu Kročákovi a 

v nejmladší kategorii byl na 6. místě Tobiáš Novák,  klubu  patřilo 14. místo. V rámci tohoto 

poháru se jel i přebor Olomouckého kraje, který vyhrál Matyáš Novák, na druhém místě byl 

loňský přeborník Jiří Kročák. 

      Mimo pohárových závodů se konaly i závody nižší kategorie. V Ostružné  získali 1.,2. 

a 4. místo v kategorii přípravky chlapců (M. Novák, Kročák, Papula) a 2. místo v Myškách 

(Šárka Kročáková); v  Hlubočkách  pak přípravka chlapci 1. a 3. místo (M. Novák, Papula), 

v předžákyních  2. místo (Klára Prachařová). 

      Vzhledem k perspektivnímu vývoji závodního družstva a tím i vyšším nárokům na 

jeho přípravu, absolvoval Josef Papula, Marek Novák a Pavla Dobrovská školení trenérů III. 

třídy.  V rámci letní přípravy proběhlo soustředění na Petříkově a také test fyzické zdatnosti 

lyžařů Olomouckého kraje. 

 V neděli 22. 11. uspořádal lyžařský oddíl 5. ročník běhu Litovelským  Pomoravím, 

jehož trať vede okolím Červenky. Bohužel zřejmě nepříznivé počasí způsobilo, že účast 

běžců byla nižší  než v předcházejících ročnících. 

Zprávu zpracovala Lenka Zlámalíková, jednatelka oddílu   

TJ  VODNÍ  SPORTY   

 Výbor TJ pracoval v roce 2015 ve složení Kutý Tomáš - předseda, Keno Dimov - 

místopředseda, Čamek Petr - jednatel, Daševský Karel, Stratil Michal, Bukna Lukáš, Blažek 

Martin, členové. 

 Uspořádán 21. ročník Free Litovel Bobr Cupu.  Akce probíhala  v prostorách kempu 

TJVS a na přilehlých pozemcích města Litovle. Podrobněji v kapitole Slavnosti.  

 Po loňské neúspěšné zimě byla sezóna  zahájena  běžeckým soustředěním na Nové 

Vsi. Probíhala  i kondiční příprava v tělocvičně   ZŠ Jungmannova, bazénu  ZŠ Vítězná a 
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posilovně na loděnici. 5 členů oddílu (Šmoldas, Šotola, Dimovová B.+ V. a Čapáková)  

odjelo  v únoru na dvoutýdenní kondiční soustředění s reprezentací ČR  do Španělska- 

Empuria Brava. Oddílové soustředění v teplých krajinách se tedy nekonalo. Po návratu 

z teplých krajin začíná od poloviny března již klasický kolotoč veřejných přípravných 

závodů - Postřelmov, Brno. Seriál Českých pohárů se odjíždí na zavedených tratích - 

Kamenice, Č. Pila, Š. Mlýn, Lipno a Č. Budějovice. 

MČR dorostu v dlouhém sjezdu se konalo  v Postřelmově, ve sprintu  na USD České  

Budějovice. Žákovské přebory -  ve sprintu na slalomové trati v Brandýse n. L. a klasický 

sjezd se uskutečnil společně s dorosteneckým v Postřelmově. Oddíl předžáků a  žáků  

navštěvovalo  25  dětí, které se postupně zúčastňují moravských závodů. 

 MS juniorů ve sjezdu  se konalo  v USA v Severní Karolíně na řece Nantahala. Z  TJ si  

juniorskou reprezentaci vyjeli:  Michal Šmoldas - C1m, Karel Šotola - C1m a společně i na 

deblkanoi, Barbora Dimovová ( K1ž).  Historicky první MS do 23 let (U23) se konalo  tamtéž - 

reprezentovala  Eliška Čapáková - K1ž, C1ž. Michal Šmoldas se stal mistrem světa v klasiku 

a vicemistrem ve sprintu. Společně s Karlem Šotolou získali  stříbrnou medaili z klasiku na 

C2. Barbora Dimovová se umístila na krásném  4.  místě v klasickém sjezdu, Eliška 

Čapáková získala  stříbrnou medaili ze sprintu na C1ž v kategorii U23.  

 Podzimní část sezóny byla zaslíbena zejména říčním maratonům,  byly absolvovány  

tři: Krumlovský vodácký maraton, Adige - ITA, Ardeche – FRA. 

 V roce 2015 přivezli litovelští vodáci z MČR  na divoké vodě celkem 21 medailí, 

z rychlostní kanoistiky přivezli 5 medailí. Oddíl rychlostní kanoistiky  navštívil v tomto roce 24 

akcí - od přípravných kempů až po mistrovské závody. Mistrovských soutěží se účastnili: 

Dimovová  B. + V., Smrček L., Smrčková V. 

 V  rychlostní kanoistice je třeba zmínit úspěchy Ludvíka Smrčka. Na  

regatě Olympijských nadějí v Polsku získal 5. místo v K1 na olympijské  trati 200 m a tím byl 

zařazen do reprezentace ČR  juniorů v RK. 

 Na přípravě dětí a mládeže se podíleli: Kutý T., Daševský K. , Stratil M.,  Čamek P.,  

Dimov K. ,Smrček L., Bukna L., Prucek M.  a spousta  dalších pomocníků – řidičů, bez  

kterých by to opravdu  nešlo.    

Zprávu zpracoval Tomáš Kutý, předseda TJ Vodní sporty. 

TENIS 

 V roce 2015 se podařilo rozšířit členskou základnu hlavně dětských hráčů. Zároveň 

se podařilo zprovoznit další sportoviště - kurt u rybníka, na  který se přesunuly pravidelné 

tréninky družstev dětí a individuální tréninky mládeže. Bohužel žádné z dětí není 

dostatečně připravené na soutěžní zápasy.  Jediná, která  se z dětí zúčastnila soutěžních 

zápasů, tak byla Adéla Bartoňová, jež  byla na hostování v oddíle TREND Sport Olomouc a 

zúčastnila se tenisové ligy dětí v kategorii babytenis.  V roce 2016 budou připravováni  

dětští  hráči do kategorie  minitenis. Jako každý rok proběhl tenisový turnaj Litovel OPEN, 

kterého se ve dvou dnech zúčastnilo více jak 30 hráčů.  
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 Po zprovoznění hřiště v areálu Sokolovny má oddíl tenisu k dispozici 3 tenisová  

hřiště.  Pro rok 2016 je v plánu vybudování nového tenisového areálu na Komárově. Akce 

bude realizovaná částečně z prostředků členů oddílu a sponzorsky. Zároveň je i výrazná  

pomoc města Litovel, které se zavázalo uhradit vynětí ze  zemědělského půdního fondu  

ve výši 222 000 Kč.  Je připravena projektová dokumentace a probíhají přípravné práce 

ke stavebnímu povolení.  Předpokládaný termín dokončení  1.  etapy je na podzim 2016, 

kdy budou vybudovaná  dvě antuková  hřiště se sociálním zázemím. Areál bude přístupný 

nejen členům oddílu ale i občanům města. 

Zpracoval Tomáš Bartoň, předseda  oddílu  tenisu TJ Tatran Litovel  

FOTBAL  

 Litovelský  fotbalový oddíl  TJ Tatran má doposud 132 členů, z toho 88 mladých 

členů a 44 dospělých. Mužstvo mužů začalo s přípravou v průběhu měsíce ledna pod 

vedením trenéra pana  Jiřího Navrátila. V kádru mužstva došlo k několika změnám. Odešli:  

Martin Jindra, Vojtěch Nakládal, Marek  Krátký. Zpátky z hostování přišli Radek Bednář, 

Tomáš Pěruška. Na hostování byli získáni Lubomír  Šikl, Petr  Grossmann, Filip  Škoda, Michal  

Zbořil. V průběhu jarní sezóny ukončil trenérskou činnost Jiří Navrátil a místo něho přišel 

Michal Smidth. Muži  se nachází na 15. místě s 21 body a skóre 29:55 (6x vyhráli, 3x 

remizovali a 18x prohráli). Nejvíce branek zatím nastřílel Martin Schön 6, Petr Grossmann a 

Petr Heinz po 4 brankách.  

 Dorost  začal přípravu v lednu pod vedením trenéra Marka Suchoně.  Mužstvo se 

nachází v tabulce krajské soutěže na 11. místě se skóre 11:129 (1x remizovalo  a 16x 

prohrálo). Tým se doplňuje i staršími žáky, kteří se už připravují a „okopávají se“ na další 

sezónu, kde budou válčit v dorostenecké soutěži. 

 Starší žáci začali sezónu pod vedením zkušených mládežnických trenérů Jana  

Gazdíka  a Zdeňka  Šmoldase. Družstvo  se pohybuje na 2. místě se skóre 113:13 a ztrácí 4 

body na první Haňovice. Nejlepší střelci jsou Petr Kadeřábek s 22 brankami, Pavlína 

Pěrušková s 20 brankami, Ondra Šana s 18 vstřelenými góly.  

 Mladší žáci pod vedením Jiřího  Polanského se v okresním přeboru nachází na 5. 

místě se skóre 105:28 a 38 body. Na 3 příčku jim schází 3 body. Nejlepšími střelci jsou  Patrik 

Schartel, který vsítil 22 gólů, Patrik Kutra má 18 gólů, Tomáš Knébl nastřílel 12 branek.  

 Starší přípravka pod vedením trenéra Radima  Jurky, odehrála sérii 8 mistrovských 

turnajů. Mladší přípravka pod vedením  trenérů Pavla  Prucka a Davida Otavy  sehrála sérii 

8 mistrovských turnajů. I když do mužstva přibylo mnoho nových žáků, kteří  se teprve 

začali učit fotbalovým dovednostem nejen na trénincích, ale i v zápasech, tak sehráli 

vynikající zápasy a také potrápili favority. 

Zprávu zpracoval Pavel Pěruška. 

ODBÍJENÁ  

 Počet aktivních a registrovaných  členů  101: přípravka dívky 18, žačky mladší 18, 

juniorky a kadetky  14, amatérské družstvo  14,  junioři  a kadeti 14,  ženy  6, muži  12. Počet 

trenérů a funkcionářů  5. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2015 

 250 

 Sportovci oddílu jednoty dosáhli v sezoně 2015/2016 řady úspěchů v domácích i 

mezinárodních soutěžích v kategoriích mládeže i dospělých. Některé z nich byly oceněny 

v hodnoceních příslušných sportovních svazů a organizací.  Výsledky v sezoně 2015/2016: 

muži  1.  místo v krajském přeboru Olomouckého kraje, ženy  3.  místo v krajském přeboru 

Olomouckého kraje, juniorky  3. místo v krajském přeboru Olomouckého kraje, kadetky  1. 

místo v krajském přeboru Olomouckého kraje. 

 Oddíl volejbalu zakončil rok 2015 se 101 sportovci s výrazným zastoupením mládeže 

a dětí.  Kromě úspěšných sportovních družstev, která  se zúčastňují mistrovských utkání je v 

oddíle zastoupeno  i družstvo „amatérů“, jenž je složeno z bývalých aktivních hráčů 

volejbalu a sportovců jiných odvětví. Cílem oddílu je hlavně rozvoj mládežnické kategorie 

a zvelebování sportovního areálu, který si oddíl vybudoval z vlastních zdrojů. 

 

HOROLEZCI 

Horolezecký oddíl   měl v roce 2015 celkem 18 členů, všechny v kategorii 

dospělých. Předsedou je Vítězslav Špunda. V období jaro - podzim byla činnost  zaměřena 

na lezení na cvičných skalách  Velký a Malý Rabštejn, Žďárské vrchy zejména oblast Čtyři 

palice, Devět skal a Drátník. Ve středních horách pak byli členové oddílu aktivní 

především ve Vysokých Tatrách i  Alpách, při samotném lezení či na tzv. feratách 

/zajištěné cesty/. Doplňkovým sportem pak byla cyklistika na horských kolech. 

 V zimních měsících byla činnost zaměřena na zimní lezení a ledolezení ve Vysokých 

Tatrách a řada členů se věnovala aktivně skialpinismu (Jeseníky, Beskydy, Vysoké Tatry, 

Malá Fatra i Alpy). Doplňkovým sportem jsou pak také běžky. Mimo vlastní sportovní 

činnost  členové absolvovali každoroční zdravotní kurz  a metodický výcvik. 

Zprávu zpracoval  David Baroň. 

HÁZENÁ 

Ve výboru oddílu působí: Ing. David Číhal – předseda oddílu, Ing. Karel  Zmund – 

sportovní manažer, Ing. Ladislav Sléha – ekonom, Mgr. Radovan Šimek – tajemník.  Počet 

členů  byl  77 dospělí, 92 mládež, 17 hostující.  Investiční akcí byla rekonstrukce šaten na 

sokolovně. 

Muži A v sezóně 2015/2016 obsadili v extralize 9. místo, trenérem byl  Lubomír Krejčíř 

(následně Jaroslav Hudeček), vedoucím  Jiří Macek, trenéry/asistenty  Květoslav  Kuba, 

David Juříček, maséry  Vlastimil Navrátil a Roman Baláž.  Hráči všichni chodí do 

zaměstnání, tréninky mají 4x týdně. 

 Muže B aktuálně vede David Číhal. Postoupili z Krajské ligy do 2. ligy a cílem bylo 

udržet se v ní.  Dorost  vedli  Zdeněk  Čtvrtníček, Svatopluk Kráčmar, Zdeněk  Sléha, Libor 

Šmíd (Petr  Jindra). Stabilizace obou družstev dorostu ve 2. lize vyšla a aktuálně je  mladší 

dorost na  2., starší dorost na 3. místě. Žáky vedli  Petr Filip, Vlastimil  Mach, Petra 

Vašíčková, David Krejčí.  Talentovaní hráči se uplatnili v krajských výběrech, mladší žáci 
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byli nominováni na Litovelské naděje.  V miniházené se soutěže  hrají  turnajově 4+1 zcela 

bez počítání skóre.  Velkého domácího  turnaje  Litovel Minicup  (již 3 ročníky) se vždy 

účastní 24 družstev. 

STOLNÍ TENIS 

 Oddíl stolního tenisu měl 19 členů (7 dospělých a 12 mládeže). Předsedou, 

pokladníkem a jedním z trenérů je Radek Uvízl, druhým trenérem pak Petr Zeman.  Tréninky 

a mistrovská utkání se hrála v budově sokolovny Litovel a oddíl reprezentovala dvě 

družstva. 

 Družstvo A bylo registrováno v přeboru 1. třídy, kde skončilo na 3. místě. V úspěšnosti 

jednotlivých soutěží byl nejlepším z oddílu Radek Uvízl, který skončil na 2. místě s úspěšností 

83 %, vyhrál 7 zápasů s úspěšností 75 %. Družstvo B – mládež bojovalo ve 4. třídě seniorské 

sokolské župy Olomouc a skončilo na 9. místě. Ve výkonech jednotlivců v dlouhodobé 

soutěži skončil Jakub Kolář na 43. místě s úspěšností 40 % vyhraných utkání.  

 Mládež se účastnila bodovacích turnajů, kde v mladších žácích skončil na 16. místě 

Tobiáš Trnka; ve starších žácích na 24. Vít Maitner; mladších žákyních  na 9. -10. místě 

Aneta Trnková a Klára Šubrtová; starších žákyních  na 2. Klára Kubálková a na 7. místě 

Lucie Kráčmarová.  V turnajích  sezóny TOP 10 nejlepších žáků se na 1. místě umístil Jakub 

Kolář. V březnu uspořádal oddíl jeden z turnajů TOP 10 nejlepších žáků a dorostenců 

v litovelské sokolovně. 

Zprávu zpracoval Radek Uvízl, předseda oddílu.         

 

38. ZÁJMOVÉ  ORGANIZACE  

 

AMK  Litovel               

Název a sídlo  AMK Litovel  má od letošního roku drobnou změnu, která souvisí 

s novým OZ, a to malý dodatek k původnímu názvu, „AMK Litovel v ÚAMK”. Očekávají se  

od ústředí nové stanovy. Předsedou je stále Ing. Karel Haderka, Csc. Žádné další 

organizační změny  v klubu  nebyly  realizovány, počet členů se proti roku  2014 nezměnil. 

 

Prioritou naší činnosti bylo připravit závody v motokrosu pro malé motorky, tzv. 

pitbiky. Závody pro pitbiky byly  uskutečněny 2  jako český pohár. První  se jel  20. 6.  a 

druhý 17. 10. 2015. Zvláště ten druhý byl postižen značnou nepřízní počasí. Superkros se 

vůbec nepodařilo do kalendáře motoristických podniků zařadit, nenašel se vhodný termín 

a vlastně není ani ze strany jezdců dostatečný zájem. Mají stále výmluvy na obtížnost 

závodu a nebezpečí zranění a vyřazení z bojů o hlavní tituly.  Jednotlivé kluby se pak o 

volné závody přetahují a musí s jezdci licitovat o  nemalém startovném. 

Podněty z r. 2015 na r. 2016 nebudou již vzhledem k věku předsedy  nikterak 

posouvány, spíš  bude snahou  udržet klub při životě.   
Zpracoval: Ing. Karel Haderka, CSc., předseda AMK Litovel v ÚAMK 
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ČESKÝ  SVAZ  CHOVATELŮ 

 Základní organizace Českého svazu chovatelů v Litovli měla v roce 2015 35 členů, 

z toho 6 mladých chovatelů. Předsedou ZO ČSCH byl pan Ladislav Janeček.  Organizace 

v tomto roce uspořádala 4 výstavy: Okresní výstavu holubů jako 38. ročník memoriálu 

Josefa Vrbky, na které bylo vystaveno 346 holubů 36 plemen a barevných rázů;  Okresní 

výstavu exotů s 236 papoušky a drobnými exoty; Všeobecnou místní výstavu – 243 králíků 

různých plemen, 82 voliér drůbeže, hus, kačenek, perliček a 180 holubů různých plemen; 

Klubovou  výstavu velkých voláčů s účastí chovatelů z celé ČR, Slovenska  a  Německa.  

  

 Mladí chovatelé se umístili na Okresní olympiádě v oborech králík, drůbež a holubi. 

Na 1. místě v oboru drůbeže  Miroslav Vitoul, který pak na celostátní olympiádě v Ostravě 

získal 7. místo. Celostátního setkání holubářů v Litovli se zúčastnilo 78 chovatelů holubů a 

předsedové klubů holubů a zástupci Ústředního výboru holubů při ČSCH Praha. Litovelští 

chovatelé se účastnili Evropské výstavy ve Francii ve městě  Méty jako reprezentanti České 

republiky a města Litovle a získali evropské ocenění: MVDr. Jaromír Vavrouch v oboru 

králíci a Ervín Labuda v oboru holubi s národním plemenem holubů Hanácký voláč.  
Zprávu podal Ladislav Janeček, předseda ZO ČSCH Litovel.    

 

FOLKLORNÍ  SOUBOR  HANAČKA, z.s.,   

 Statutárním zástupcem je nadále paní Stanislava Kulatá, předsedkyně  souboru. 

V souvislosti s platností  Zákona  č.  89/2012 Sb. – Nový občanský zákoník,  proběhla 

koncem roku změna stanov a transformace  občanského sdružení na tzv. zapsaný spolek 

(zkratka z. s.).  Jiné organizační změny se neuskutečnily. Předsedkyní souboru a vedoucí 

dospělé taneční složky je nadále Stanislava Kulatá, zástupkyní předsedy je  Kamila 

Sléhová a hospodářkou   Pavla Bezová. Nácvik v dětské části Hanáčci vede  Petra 

Huličná. 

 

  K 1. 1. 2015 měl soubor celkem 30 členů (z toho 22 dospělých + 8 dětí). Začátkem 

roku se přihlásilo 6 nových dospělých členů, takže počet dospělých se navýšil na 28 osob. 

V polovině roku ze studijních důvodů ukončily členství 2 osoby, takže celkový počet 

dospělých byl 26 osob. Do dětského souboru přibyly 3 děti, což navýšilo počet na 11 dětí.  

V průběhu roku se z důvodu dojíždění 3 děti odhlásily, takže počet dětí se změnil na 8. 

K 31. 12. měl soubor celkem 34 členů (26 dospělých + 8 dětí). 

 

 Během roku se uskutečnila různá vystoupení, a  to jak společná  spolu  s Hanáckó 

mozekó, tak i samostatná vystoupení, vystoupení  Dětského souboru Hanáčci za 

doprovodu CD nahrávky. Na únorovém litovelském Hanáckém bále účinkovali dospělí 

tanečníci i dětská část Hanáčci za doprovodu Hanácké mozeke.  Dne 7. 3. se v Prostějově 

uskutečnila Oblastní postupová přehlídka dětských folklorních souborů, které se  úspěšně 

zúčastnil  dětský soubor Hanáčci za doprovodu Hanácké mozeke. Děti postoupily do 

dalšího - krajského kola. 

 

 Dne 26. 4. se Hanáčci za doprovodu Hanácké mozeke  zúčastnili Krajské přehlídky 

dětských folklorních souborů konané opět v Prostějově a týž  den účinkovali dospělí 

tanečníci za doprovodu CD nahrávky v Lošticích. V květnu se zástupci souboru zúčastnili 

Slavnosti kroje ve Velké Bystřici, letos zaměřené na téma „Škrobení“. Další květnové 
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vystoupení dospělých i dětské složky  se uskutečnilo za doprovodu Hanácké mozeke 

v Příkazích při kácení máje.  V červnu zatančil soubor i Hanáčci za doprovodu Hanácké 

mozeke na litovelském náměstí při akci Hanácké Benátky 2015.  

 

 V srpnu účinkovali Hanáčci za doprovodu CD nahrávky na hodech v Seničce. 

Měsíc září začal třídenním pracovním víkendovým soustředěním dospělých tanečníků  

v Moravském Berouně. Během dalšího víkendu v sobotu 12. 9. účinkovaly 2 páry 

dospělých tanečníků ve Šternberku na Venkovských trzích za doprovodu Cimbálové 

muziky ŠUMICA. V neděli 13. 9. se dětský soubor Hanáčci i dospělí tanečníci zúčastnili 

XXXIII. Hanáckých slavností v Prostějově.  Další akcí v září bylo tzv. Malé setkání Hanáků 

v Olomouci.  

 

 V listopadu proběhla tzv. transformační členská schůze, kdy v souvislosti s platností 

Nového občanského zákoníku bylo nutné provést a schválit formální změnu názvu 

souboru a změnu stanov. V názvu souboru bylo změněno „občanské sdružení“ na 

„zapsaný spolek“ = zkratka  z. s., takže nový název souboru je  Folklorní soubor Hanačka, z. 

s. Dále bylo na schůzi schváleno nové znění stanov a výbor byl pro následující období 

potvrzen v dosavadním složení (Stanislava Kulatá – předsedkyně, Kamila Sléhová – 

zástupce předsedkyně, Pavla Bezová – hospodářka). 

 

 Na rok 2015 nebyl plánován zahraniční zájezd, takže finanční podpora Města 

Litovel byla z velké části použita na průběžné doplňování a obnovování krojového 

vybavení souboru, které je po téměř 35 letech intenzivního používání při vystoupeních 

značně opotřebené. Byly pořízeny např. nové mužské košile a ženské rukávce, mužské 

režné  gatě k všedním pracovním krojům, chybějící ženské kabátky – marynky, dále byly 

opraveny staré mužské košile apod. Soubor se stále  potýká s malou členskou základnou, 

zejména v dětském souboru. V současnosti je pro děti atraktivnější být členy různých 

skupin mažoretek, roztleskávaček apod., takže folklor a lidový tanec bohužel zůstávají 

v Litovli u většiny dětí mimo jejich zájem. 
Zprávu zpracovala  Stanislava Kulatá.  

 

 

SVAZ  CHOVATELŮ  POŠTOVNÍCH  HOLUBŮ 

 Činnost ZO CHPH v Litovli spočívá především v závodech a nácviku, kterých se 

účastní všech 15 chovatelů. ZO je součástí OS Uničov,  která má 12 organizací a 151 

chovatelů.  ZO Litovel je v pořadí úspěšnosti  umístění holubů na 5. místě. A chovatelé ZO 

se celkově umístili takto: Duda Přemysl  7. místo, Kubíček Vladimír 8. místo a Hlubinka Jan 

12. místo.  

  

 Nejlepší umístění chovatelů ZO Litovel v závodech:  Mochov 1 – Kubíček (2.); 

Mochov 2 – Kubíček (2.); Rakovník 1 – Kubíček (4.); Rakovník 2 – Kubíček (3.); Krajková 1 – 

Kubíček (3.); Cheb 1 – Kubíček (2.); Rottendorf – Duda (7.); Rokycany – Moťka (2.); 

Krajková  2 – Moťka (7.); Mayen – Satora (3.); Cheb 2 – Kubíček (8.); Krajková 3 – Moťka 

(3.); B. Wertheim - Moťka (14.); Wertheim  - Duda (3.); Krajková 4 – Duda (4.); Leverkusen – 

Duda (10.); Cheb 3 – Moťka (7.);  Cheb 4 – Moťka (1.); Ostende – Duda (14.); Eisenach – 

Duda (4.).  
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 Pořadí členů v jednotlivých kategoriích OS: A – Kubíček (3.); B – Moťka (4.); C – 

Duda (9.); CM – holoubata – Kubíček (12.); Generální mistrovská – Duda (8.); Generální 

Moravy – Duda (12.). Výkon za rok H – Duda (21.); výkon za rok He – Kubíček (6.); výkon za 

2 roky – Duda (24.); ESO He  - Kubíček (6.); ESO H – Duda (13.); výkon za život – Moťka (50 

tratí).  Celá sezóna proběhla bez větších problémů.  
Zprávu sepsal pan František Urban.     

 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ  MO Litovel, z.s. 

  Ke dni 31. 12. 2015 měla  organizace  celkem  715 členů,  z celkového  počtu bylo 

dospělých 640 (z toho 20 žen),  mládeže  16 – 18 let 19 a  mládeže do 15 let 56.  Nově 

přijatých členů, kteří úspěšně  složili  předepsané zkoušky,  bylo  49. K žádným změnám ve 

vedení MO nedošlo, předsedou zůstává pan Jan Jurečka, jednatelem Petr Machala, 

místopředsedou  a  vedoucím  mládeže Mgr. Ondřej Dočkal, hospodářem Vladimír 

Čamek, zástupcem hospodáře Petr Forst, účetní  Světlana Bomberová, referentem ČV a 

ŽP Václav Vortel, rybničním referentem Pavel Novák. Členy dozorčí komise jsou Antonín 

Mokrý, Josef Páleník a Miloslav Hapl.   

 

 Hned od začátku roku byla zahájena jednání s majitelem pískovny Náklo, s cílem 

vytvořit vhodné podmínky pro rybářskou sezónu 2015. První jednání se uskutečnilo  7. ledna 

a bylo dohodnuto, že výkon rybářského práva bude umožněn ve stejném rozsahu jako v 

roce 2014. Byly však zpřísněny podmínky pro udržování pořádku kolem lovného místa, 

zejména v průběhu přítomnosti lovícího. Ze strany majitele pískovny bylo požadováno, že 

odpadky nebudou skladovány v plastových pytlích, ale v pevných nádobách, nejlépe i 

s víkem. 

 

  V průběhu roku byla řešena změna názvu ČRS, kterou bylo nutno provést 

v souvislosti s novým Občanským zákoníkem,  do názvu přidána zkratka z. s. (zapsaný 

spolek). Změna znamenala výměnu veškerých razítek a oznámení této změny všem 

dodavatelským a smluvním partnerům.   

 

 Obě soutěžní   družstva v lovu ryb udicí – přívlač, v loňském roce opět dokázala, že 

její členové patří mezi nejlepší závodníky  a podařilo se jim setrvat v extralize. Mimo jiné za 

zmínku stojí první a druhé místo pana Jana Němce a Martina Janečka v krajském poháru 

a celkové 8. místo druhého jmenovaného v celorepublikovém žebříčku. Do širšího výběru 

reprezentace se nominovali Ing. Robert Forst a Martin Janeček. Velkého úspěchu se 

podařilo také dosáhnout Janu Bomberovi  v rybolovné technice, který se díky velice 

dobrým výsledkům opět probojoval do seniorské reprezentace  a v měsíci září se zúčastnil 

MS v Českých Budějovicích, kde se mu podařilo s dalšími členy českého týmu vybojovat 

titul mistra světa družstev. Dařilo se mu též v domácích soutěžích, kde vyhrál 2 závody 

českého poháru a stal se vítězem 1. ligy družstev. 

 

   V podzimních měsících byl opravován jez na hlavním toku řeky Moravy a jez na 

Malé Vodě u mlýna pana  Svatopluka  Staroštíka.  Spolupráce s MěÚ Litovel  byla v roce 

2015  opět  na velice dobré úrovni - podařilo  započít s prací na odbahnění „Radniční 

Moravy“ v prostoru městských parků. V roce 2015 byl obnoven dekret na další 10leté 

období pro rybářský revír 471193 Morava 19B, kamenolom Nová Ves. V této souvislosti 
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došlo k  úpravě zarybňovacího  plánu, který byl navýšen v počtu stovek kusů u lína a 

candáta. Navýšen byl též počet pstruha duhového, který byl upraven z 300 ks na 500 ks.  

 

 Uplynulý rok byl velice suchý a chudý na srážky. To se projevilo velmi nízkou 

hladinou vody v řece Moravě.  Nízký stav měl vliv na zhoršující se kvalitu vody, zejména na 

obsah kyslíku. Proto v tomto období byl monitoring častější, hlavně na rybochovných 

zařízeních. Při kontrolách, i za těchto zhoršených podmínek, nebyl zjištěn ani nahlášen 

úhyn ryb. V roce 2015 probíhala na  řece Moravě  oprava  hlavního jezu, srážka na rameni 

Mlýnský potok v důsledku opravy Staroštíkova jezu a srážka vody na rameni Nečíz, kvůli 

odbagrování  nánosů a zpevnění břehu. V zimních měsících probíhalo sčítání predátorů 

kormorána velkého, volavky popelavé, norka amerického a vydry  říční. 

 

   Odbor mládeže  pracoval  v roce 2015 pod vedením Mgr. Ondřeje  Dočkala. Pod 

záštitou odboru mládeže proběhlo  školení nových členů  ve dnech 14. a 15 února, 

zkoušky  v sobotu 28. února. Zúčastnilo se, a nakonec i uspělo,  celkem 24 přihlášených.  

Přednášky pro nové zájemce o členství v MO v rámci školení byly zajištěny jednatelem MO 

Litovel  Petrem  Machalou  a vedoucím mládeže Mgr. Ondřejem Dočkalem. Kroužky pro 

mladé rybáře v Litovli ve školním roce 2014-2015 probíhaly  také pod jeho vedením.  

Závěrečné zkoušky složilo všech 25 nových mladých rybářů. Rybářský kroužek v Nákle 

pokračuje  díky panu  Zdeňku  Závodníkovi i nadále. Třetím z kroužků mládeže je kroužek 

rybolovné techniky, vedený Janem  Bomberou. Počet dětských zájemců o rybaření 

účastnících se setkání všech kroužků v tomto školním roce dosahuje cca 25. Rybářské 

závody pro mladé rybáře se uskutečnily v sobotu dne 19. 9. na Českém rybníku v Litovli. 

Celkem se zúčastnilo více než 30 mladých závodníků, kteří za 2 hodiny lovení dokázali 

ulovit celkem 107 ryb.   

 

 Činnost rybářské stráže:  Na  revírech  bylo provedeno celkem 195 pochůzek, při  

kterých bylo zkontrolováno 345 členů  MO a 410 členů jiných MO. Při těchto pochůzkách 

byly zadrženy celkem 3 povolenky. Další drobné prohřešky byly řešeny na místě domluvou, 

případně úklidem břehů. Kontrolní činnost na našich revírech byla zajišťována též ze strany 

policie a činitelů profesionální rybářské stráže.  V současné době má MO  Litovel 11 členů 

rybářské stráže, z toho jsou 3 policisté a 3 členové s rozšířenou krajskou působností. 

 

  Činnost hospodářského odboru:  Jedním z prvořadých úkolů  hospodářského  

odboru bylo  splnění zarybňovacího  plánu pro rok 2015. Násada do rybníků byla z části 

zakoupena z Rybářství Litomyšl a část násady pocházela z vlastní produkce, jež  byla  

slovena v roce 2014. Tím byly ušetřeny značné náklady za nákup násady. Násada do 

rybníků  byla pořízena za částku 32 000 Kč o váze 400 kg což je Ø 0,15 kg. Nákup štiky  byl 

pořízen z Rybářství  Kroměříž, celkem 90 000 kusů  za cenu 5 400 Kč.  Z Kroměříže byla 

zakoupena i násada plůdku kapra Ø 0,02 kg o celkové váze 150 kg za 7 650 Kč, která byla 

rozvezena na rybochovná zařízení. V jarním období se hospodářský odbor MO pokusil o 

vlastní produkci candáta za pomoci hnízd. Hnízda byla umístěna na revír Morava 19A .  

 

  V roce 2015 se výlovy rybníků konaly  26. 9. a výlovek z Českého rybníka byl: kapr  

709 kusů  o váze 841 kg a průměrné váze  1,20 kg/ks v ceně  84 368 Kč  a  Německého  
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rybníka  -  kapr 952 kusů o váze 1 543 kg a průměrné váze 1,62 kg/ks v hodnotě  83 952  Kč. 

Hodnota ryb z Českého rybníka byla vyšší i při nižším počtu vylovených ryb, protože část 

kaprů byla použita jako násada ve vyšším cenovém ohodnocení. Z rybníků  byly  ještě  

vyloveny další druhy ryb: štika 44 ks o váze 70 kg v hodnotě  13 200  Kč, candát 39 ks o 

váze 18 kg v  hodnotě  5 400 Kč, lín 380 ks o váze 75 kg v hodnotě  6 000 Kč, amur  111 ks o 

váze 297 kg v hodnotě  23 760 Kč a bílá ryba 63 kg v hodnotě 792 Kč. Celkový výnos z 

rybochovných zařízení MO Litovel byl použit do společného hospodaření a napomohl ke 

splnění a překročení zarybňovacího plánu. Finanční hodnota vylovených ryb 

z rybochovných  zařízení  MO činila celkem 168 320 Kč. Při výlovu se podařilo vytřídit 

násadu kapra obecného na Českém  rybníku  240 kg a Německém  160 kg. Tato ryba byla 

ihned vrácena zpět do rybníků a tvoří základ násady pro rok 2016. 

 

   Zarybňovací plán: Kapr z vlastní  i zakoupené produkce byl do revírů  vysazován 

průběžně  po celý rok, kdy to bylo  jarní, letní a podzimní zarybňování. Celkem byl kapr 

vysazován 5x, ostatní druhy ryb ze zarybňovacího plánu byly do revíru vysazovány dle 

distribuce jednotlivých rybářských zařízení. Celkem do  revírů MO Litovel bylo za rok 2015 

vysazeno  42 238 ks o váze 13 534 kg v hodnotě  827 552 Kč. Od externích dodavatelů  

byly  do  revíru  vysazeny ryby v hodnotě  676 792  Kč  a z vlastní produkce v hodnotě 

150 760 Kč. Za rok 2015 také došlo k navýšení zarybňovacího plánu některých  druhů  ve 

zvýšeném počtu:  ostroretka – plán 4 000 ks, skutečnost 8 750 ks; candát 3 850 ks, 

skutečnost 5 719; štika - plán 740 ks,  vysazeno  694  o zvýšené váze 177 kg; kapr – 

mimořádné vysazení z Rybníkářství Pohořelice o váze 2 000 kg na revír Náklo.   

 

 Brigádnická činnost se plnila v průběhu celého roku dle potřeb spojených s 

hospodařením na  obou  rybnících, především  to bylo  krmení, úklid odpadků, 

zabezpečení průtočnosti, sečení břehů  a výpustí, odstraňování větví, po výlovu  vápnění.  

Brigádnická činnost na revírech se týkala hlavně úklidu břehů od odpadků a označení 

revírů tabulemi. Řada brigádnických hodin byla odpracována při údržbě  rybochovných  

zařízení a rybářského vybavení sloužícího k rybochovným účelům.    

 

  Rybářům MO se v roce 2015 dařilo i při samotném lovu, kdy po zpracování 

úlovkových lístků bylo následnou sumarizací zjištěno, že členové MO ulovili celkem na 

revírech MO  3 414 ks ryb  o váze 6 251 kg  při 11 139 zapsaných docházkách.  Na 

ostatních  rybářských  revírech se jim podařilo nalovit celkem 1  670 ks ryb o váze 2 728,25 

kg při 5 154 docházkách. Celkem v odevzdaných sumářích  rybářů  bylo vykázáno 5 084 ks 

ryb o celkové hmotnosti 8 979,25 kg při 16 293 docházkách. 

 

 Nejvyšší  počet  ulovených ryb měli:  Jiří Kohout – 157,83 kg, a to 63 kaprů, 1 štiku, 4 

candáty při 98 docházkách;  Karel Kašík 104, 99 kg – 18 kaprů, 1 štiku, 4 candáty, 2 sumce 

při 72 docházkách a Miroslav Freiberg  104,40 kg – 39 kaprů při 53 docházkách. 

 

 Největší ulovené kusy: kapr – Václav Vortel 87 cm, vrácen a Viktor Voráč – 82 cm, 

9,6 kg v revíru Morava 19 A; štika  – Josef Kolavík 118 cm, 12,8 kg, Morava 19 A; amur – Jiří 

Nečesaný 89 cm, 9,5 kg, Morava 19 A;  sumec Viktor Kohout 120 cm, 14 kg, Oskava 3 A; 

parma – Vladimír Přikryl  70 cm, 4,65 kg, Morava 19; ostroretka – Gabriel Ošťádal 55 cm, 
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1,05 kg, Morava 19; podoustev – Miloslav Chytil 43 cm, 1 kg, Morava 19; tloušť – Vladimír 

Prchal 60 cm, 2 kg, Morava 19; candát – Karel Kašík  78 cm, 5 kg, Harta; lín – Zdeněk 

Kuchař st.  52 cm, vrácen, Morava 19; pstruh obecný Roman Jarolím  57 cm, 2 kg, 

Moravice 1 P; pstruh duhový – Karel Kašík  51 cm, 2,6 kg, Morava 20 A.  

„Petrův zdar!“ 
Zprávu zpracoval Petr Machala, jednatel.     

 

ČESKÝ  SVAZ  VČELAŘŮ Litovel 

  Včelaři z Litovle a okolních obcí jsou organizováni v MO ZO ČSV Litovel.  V 

současnosti má 65 členů, kteří se starají o 724 včelstev. Předsedou místní organizace je 

nadále pan Zdeněk Rozsypal. Kontakt s členy včelařského spolku zajišťuje jednatel přes 

důvěrníky internetem a členové se setkávají  na členských schůzích, kde si sdělují  

zkušenosti. Velký zájem je o odborné přednášky o zdraví včel. Letošní zima byla sice mírná, 

přesto některá včelstva nepřezimovala. Včelaři s menším počtem včelstev  museli početní 

stav včelstev doplnit zakoupením oddělků. Tito včelaři s novými oddělky pak měli méně 

nebo  žádný med. Pokud včelstva přezimovala, těšili se včelaři na první medovou snůšku. 

 

    Členská schůze konaná v březnu byla spojena s  přednáškou přítele  Jiřího Slámy z 

Havlíčkova Brodu o  tlumení varoázy během včelařského roku. Opět došlo k úmyslnému 

založení požáru včelínu s následkem totálního zničení. Je to již v posledních letech již třetí 

požár kočovného včelínu. Je potěšitelné, že začínají včelařit mladí včelaři i včelařky, a 

proto uvažujeme o založení včelařského kroužku. 
Zprávu zpracoval Zdeněk Rozsypal, předseda MO ČSV Litovel. 

 

ČESKÝ  ZAHRÁDKÁŘSKÝ  SVAZ 

 Členská základna organizace kolísala během roku v rozmezí 98-106 členů. K úbytku 

dochází zejména úmrtím starších členů a členů z řad přídomních zahrádkářů, kteří předali 

zahrádku následovníkům a ti už o členství v organizaci nemají zájem. Během roku hlavní 

činnost organizace byla zaměřena na běžný chod organizace. Postoupilo se i v opravě 

domku. Byl opraven a nastaven komín z klubovny a umístěny mříže tak, aby  se přes léto 

dalo co nejvíce větrat. Bylo provedeno osvětlení uhelny a půdy. K těmto úpravám bylo 

možno  přistoupit díky finančnímu příspěvku od města. Dále byla vymalována chodba, 

rovněž díky členkám  organizace, které ochotně se ujaly tohoto úkolu. 

 

          V letošním roce nebyla uspořádána tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin 

z důvodu nepřízně počasí, zejména nedostatku srážek,  nadměrnému svitu slunce a 

vysokých teplot.  Během roku bylo plné obsazení všech parcel v zahrádkových osadách. 

Začíná se projevovat po letech stagnace zase zájem o zahrádkářskou činnost.  Pro členy 

svazu bylo zajištěno 110 pytlů Agrohumu (organické, nezávadné, pozvolna působící plné 

hnojivo.  
Zprávu zpracoval  Ing. Leonard Machala, předseda organizace.        
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ZÁKLADNÍ  KYNOLOGICKÁ  ORGANIZACE  LITOVEL 

 Klub pracuje na cvičišti v městské části Litovel – Komárov. Hlavním výcvikovým 

dnem je neděle od 9.00 hodin, jiné dny v týdnu se cvičí dle dohody s výcvikáři a figuranty. 

Klub sdružuje členy nejen z Litovle, ale i  z blízkého či vzdálenějšího okolí Litovle. 

 

 V roce 2015 pracoval kynologický klub pod vedením předsedy Ondřeje Vespalce; 

místopředsedou byl  Zdeněk Kubín; výcvikáři  Miroslav Reichel, Ondřej  Vespalec a  Zdeněk 

Kubín; pokladníkem  Veronika Vespalcová;  hospodářem  Martin Buchta. Kontrolu  a revizi 

prováděl  Ladislav Havlíček, sociální síť FA měla  na starosti  Veronika Vespalcová, správu 

webu  Eva Hrachovcová a kroniku Miloslava Kargerová. 

                           

 Každou neděli se průměrně zúčastňovalo  25 členů a cvičilo se osvědčeně ve dvou 

skupinách - štěňata a dospělí. Počet stálých členů  v roce 2015 byl  45. Činnost během 

roku byla bohatá, nejen pravidelné výcviky, účast na soutěžích, výkonnostní zkoušky, 

brigády – údržba cvičiště a překážek, úklidy klubovny, sečení trávy ….. Také společné 

stmelování členů při klubových akcích – pochody s pejsky  i prezentace na veřejnosti, byly 

velikou prioritou všech členů klubu. 

 

 Předseda klubu prezentoval klub i v okolních ZKO, zejména jako figurant např. 

v Náměšti na Hané 23. 5. a Uničově. Členové  klubu se zúčastnili Zimního závodu družstev 

v Uničově 30. 3. s těmito výsledky: 2. místo  Nikola Fabiánová, Martina Valentová; 7. místo  

Michal Havlíček, Luďa Najer a 11. místo  Eva Hrachovcová, Veronika Skládalová. 25. 4. 

organizovala ZKO Náměšť na Hané výkonnostní zkoušky obedience, kterých se zúčastnila 

naše členka Eva Hrachovcová se svojí fenkou Luck a svým výkonem splnila kritéria pro 

zadání známky VÝBORNÁ!    

 

 Členové klubu připravili Den pro děti a to nejen pro děti svých členů, ale mohli se 

zúčastnit i další zájemci, kteří mají rádi pejsky a výcvik je  zajímá.  Klub byl organizátorem 

zkoušek dle NZŘ a IPO. Zkoušky proběhly dne 7. 11. 2015 a  zúčastnilo se  celkem 10 

psovodů. Ze ZKO Litovel: Eva Hrachovcová s Luck, Marťa Valentová s Jessy, Dajána 

Tůmová s Amálkou, Petr Moťka s Qwennem, Zdeněk Kubín s Falcem a Jitka Koňaříková s 

Cirou. Všichni tito členové úspěšně splnili zkoušky! Ostatní 4 psovodi byli z okolních cvičáků. 

Prezentace klubu proběhla také ukázkou agility 13. 9. v Lošticích při setkání chovatelů  M. 

Kargerovou s Šelí a Dennym. Členové klubu měli i osobní úspěchy na výstavách, ale i 

chovatelské. A tím, že neustále stoupá počet členů je vidět, že klub má čím dál větší 

důvěru v  profesionální kvalitu výcviku. A úspěchy to jen potvrzují.  

 

HANÁCKÁ   MOZEKA 

 Hanácká mozeka Litovel vznikala od konce roku 2000 pod pracovním názvem 

Litovelanka jako doprovodná kapela pro Hanácký soubor písní a tanců Hanačka Litovel, 

jak zněl celý tehdejší název folklorního seskupení. Zpěváci a hudebníci z Litovle a blízkého 

okolí vytvořili opravdovou „živou“ a typicky hanáckou hudební skupinu, která provázela 

soubor na kulturních i soukromých akcích. Počet členů a složení hudební části FS Hanačka 

Litovel se od roku 2000 měnily, základna však zůstala stejná. Od druhé poloviny roku 2013 
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Hanácká mozeka Litovel funguje jako občanské sdružení, vystupuje samostatně a zároveň 

spolupracuje s různými folklorními a národopisnými soubory a spolky. 

 

 Hanácká mozeka v roce 2015 absolvovala celkem 31 zkoušek a 35 vystoupení, 

počet členů je 18.  V sobotu 17. 1. se konal XXII. Hanácký bál v Olomouci (RCO),  kde 

muzika  doprovodila  NS Cholinka s pásmem Kakrmentka a NS Pantla Náklo (písničky 

Kalamajka a Červené šátečko); 25. 1. se konal první ročník tancovačky na Katovně, 

kterou pořádal FS Haná Přerov, kam  přijeli krojovaní zástupci z různých hanáckých 

souborů. Následovaly zkoušky a příprava na další úspěšný a příjemný masopust v Přerově 

s FS Haná Přerov,  (14.2.);  18. 2. proběhlo v Příkazích slavnostní promítání Hanácké svajby, 

projektu, do kterého se v roce 2014 zapojily různé hanácké soubory. Při této příležitosti 

vystoupil např. mužský sbor Rovina, diváci mohli zhlédnout čepení nevěsty a popis kroje a 

naše muzika zahrála v závěrečné části. Následovala příprava a vystoupení na Hanáckém 

bále v Litovli (20. 2. – nové dětské pásmo Vdolke s makem a dospělí tanečníci s tradičními 

pásmy Dělale tesaři a Zahré-Kaša-Tovačov). 

  

S novým dětským pásmem se malí Hanáčci a zástupci muziky zúčastnili soutěže 

dětských folklorních souborů v Prostějově 7. 3. a postoupili do krajského kola  (26. 4.) 

tamtéž. 19. 3. se konala první  Hanácká ambasáda tohoto roku s názvem „Jaro je tade, 

vezmem to sportovně, ať máme fšeci selo na rozdáváni"; 28.-29. 3. se uskutečnilo první 

samostatné soustředění muziky v Chudobíně; 2. května  -  akce Svěcení pramenů ve 

Slatinicích s NS Cholinka (děti i dospělí); 3. 5.  před kostelem sv. Filipa a Jakuba  pouť KDU-

ČSL v Litovli; 30. 5. kácení májky v Příkazích; 13. 6.  FS Hanačka  a Hanácká mozeka 

vystoupení  na tradičních Hanáckých Benátkách; 18. 6.  další díl Hanácké ambasáde s 

názvem  „Me Hanáci sme rozvážni - odjakževa! Proto od nás bévá e slešet: „nevekládé 

nesmesle a nemaluj čerta na zeď"; 25. 6.  výjezdní vystoupení Hanácké ambasády 

v Unčovicích.  

      

     6. 9. - Velká  Bystřice - festival Lidový rok;  13. 9.  tradiční prostějovské  hody; 27. 9. 

hody v Pňovicích; 28. 9.  vystoupení na  české ambasádě ve Vídni; 27. 10. společné 

vystoupení  s NS Cholinka  na mezinárodní konferenci v Olomouci; 16. 11. - Žďár nad 

Sázavou -  Žďárská tancovačka, pořádaná Horáckou muzikou, kterou vede bývalý primáš 

Milan Novák.;22. 11. adventní koncert  v Domě s pečovatelskou službou v Litovli;  6. 12. 

Adventní  koncert  ve Střeni; 12. 12.  tradiční adventní koncert v Husově sboru; 26.12. akce  

Oživlá řemesla v litovelském muzeu.  
 Zprávu podala Mgr. Iveta  Navrátilová, vedoucí souboru. 

 

MYSLIVECKÝ  SPOLEK  DOUBRAVA 

 Na počátku roku 2015 mělo Myslivecké sdružení 27 členů, 1 čekatele a 3 adepty. 

V průběhu roku požádal o ukončení členství pan Milan Voráč. Současný myslivecký spolek 

má však řadu členů, kteří prakticky, až na výjimky, žádnou  činnost nevyvíjejí,  a  to ve 

většině pro svůj zdravotní stav. 

 

Činnost MS byla v roce 2015 opět velmi rozsáhlá a nevybočila  z dosavadních  

dlouhodobých  výsledků. Na veškerých pracích bylo odpracováno 3529 hodin, což činí 

v průměru sice 141 hodin na člena, ale tohoto čísla dosáhlo pouze 10 členů, převážně  
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věkově starších. Úkoly stanovené na VČS předchozího roku byly splněny prakticky bez 

výjimky. Oblast činnosti je rozsáhlá, a to především v oblasti myslivecké, společenské, 

údržbové a provozní. Největší práce jsou prováděny  v oblasti myslivecké při chovu 

bažanta a dále při péči o ostatní zvěř, která  je v honitbě a samozřejmě je snahou spolku,  

vytvářet co nejvhodnější životní prostředí. 

 

 V roce 2015 bylo  zakoupeno  pro chov a následně i pak pro lov 600 ks bažantích 

kuřat, z nichž se  podařilo do dospělosti odchovat 547 ve vyrovnaném pohlaví / kohouti-

slepice/. Na podzimních společných honech bylo uloveno 247 bažantů, zvěřina byla 

průběžně rozdělena dle hmotné zainteresovanosti členům, dále část prodána, část dána  

sponzorům a v neposlední řadě byla použita jako občerstvení na „posledních lečích“ na 

honech. Část odchovaných bažantů byla v roce 2016 vypuštěna do honitby. 

 

 Vzhledem ke vcelku dobrým jarním  podmínkám  pro odchov kachen – březňaček, 

spolek  nakoupil 60 ks kachňat a tyto byly beze ztrát odchovány do dospělosti a  pak při 

honech loveny společně s původně divokými, které na stávaniště přilétaly. 

 Před více jak 50-60 léty byla nejrozšířenější drobnou zvěří koroptev polní, ale ta docela 

vymizela jak v důsledku   socialistického zemědělství, tak  i modernizací  za používání 

umělých hnojiv a ochranných látek. V  honitbě se vlastně koroptev objevila jen ve dvou  

lokalitách, a to v mizivém množství. 

 

 Obdobně je na tom  i zajíc polní a i  jeho stavy už dosahují kritického stavu. Pro tuto 

zvěř jsou zcela nevhodné velkoplošné lány jediné kultury a rozhodně k tomu i přispívá 

téměř okamžitá orba, či jen podmítka po sklizni obilovin. Pro  neutěšený stav na hraně 

normovaného stavu členové  zajíce nelovili.  

 

 Nejrozšířenější a hlavní  spárkatou zvěří je zvěř srnčí. V roce 2015 byl  zaznamenán  

pokles jejích stavů, a  proto byl i lov omezen oproti plánu lovu. Bylo uloveno pouze 9 ks, a 

to 8 ks v I. věkové skupině, ve II. žádný a ve III. 1 ks. Srnčí holá s ohledem na pokles stavů a 

jejich úhyn nebyla lovena. Stabilně se v  honitbě vyskytuje zvěř daňčí, ale to především při 

vegetaci polních kultur, především řepky a kukuřice. Většinou jsou to lokality polí u lesa 

Vrapač v Litovli a pak v lokalitě Nového Dvora. V roce 2015 bylo v souladu s plánem lovu 

a následného zvýšení uloveno celkem 30 ks daňčí zvěře z toho 6 daňků a 24 ks holé / 

daněla a daňče/. 

 

 Zvěř černá se v honitbě vyskytuje jen sporadicky, je to zvěř velmi migrující a 

v lokalitách, kde se vyskytuje prakticky ostatní zvěř mizí. Každoročně je v  honitbě lovena  

a počet ulovených ks je odvislý od jejího výskytu. Roční rozdíly se pohybují v rozmezí 2 – 8 

ks. V průběhu roku 2015 bylo uloveno 12 ks, a to 9 lončáků a 3 selata. 

 

 Ulovená zvěřina ze spárkaté zvěře se ve smyslu provozního řádu a hmotné 

zainteresovanosti rozdělila mezi členy, ale převážná většina byla použita na společenské 

akce – ples, myslivecké dny a při pořádání kynologických akcí  k přípravě občerstvení pro 

návštěvníky. Myslivecký spolek má  při součtu váhy zvěřiny z ulovené zvěře výtěžnost 1,37 
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kg na 1 ha výměry honitby.  Ze statistik se v minulosti uvádělo, že uspokojivá honitba je u 

výtěžnosti okolo 1,8-2 kg/ha, tak posuďte sami. 

 

 Mezi velmi významnou oblast  činnosti  patří oblast společenská, která obsahuje 

konání  akcí pro veřejnost a pro spolek  je významná i proto, že zde prodejem občerstvení 

získává  potřebné finanční prostředky, bez nichž by prakticky nemohl  existovat na stávající 

úrovni. Jako každoročně byl  v lednu pořádán  myslivecký ples  tradičně v sokolovně 

v Července, účast  byla hojná. 1. května se uskutečnil  tradiční  jarní myslivecký den, 

tentokrát opět s přehlídkou a posuzováním exteriéru psů loveckých plemen s hojnou účastí 

občanů nejen z Litovle. Zde si všichni v pěkném prostředí areálu chaty Doubrava mohli 

jednak odpočinout a odreagovat od běžného života a seznámit se různými plemeny 

loveckých psů a jednak snad i pochutnat na myslivecké kuchyni.  8. května uspořádal  MS 

pod patronací OMS Olomouc družební setkání s polskými myslivci. Součástí výměny 

zkušeností a poznatků byla i soutěž v brokové střelbě, která přilákala do našeho 

mysliveckého areálu celou řadu občanů, což přispělo k celkově výborné atmosféře. 

 

 20. června byl  v rámci měsíce myslivosti  uspořádán Myslivecký den, jehož součástí 

byla tradičně soutěž v brokové střelbě o „pohár Doubravy“. Hojná účast a spokojenost jak 

soutěžících myslivců, tak občanů,  potvrdila tradičně velmi dobrou úroveň. Vítězným 

soutěžícím byly předány kvalitní ceny, ke kterým pomohla řada sponzorů. Na počátku září 

proběhlo  interní  setkání  členů s rodinami a příznivci na  přátelském  posezení  a 

vyprávění o mysliveckých zážitcích. Je to akce současně i jako  poděkování  členům i  

jejich rodinám za pomoc při společné činnosti. Nikdy zde samozřejmě nechybí patřičné 

myslivecké občerstvení. 

 

 Každoročně je třeba opravovat a obnovovat myslivecká zařízení v honitbě, která  

vandalové velmi často ničí.  V tomto  roce  někdo zapálil 3 kazatelny, poničili posedy a 

dokonce při vloupání do chaty Doubrava poničili dveře a okna.  
Zprávu sestavil František Sležek,  předseda MS. 

 

FOTOKLUB (viz kapitola  MK Litovel) 

KANTIKA (viz kapitola MK Litovel) 

 

Z oslovených subjektů i přes urgence neposlal svou zprávu jen Hanácký jezdecký klub Pohoda.  
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39. POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 

ČESKÁ  STRANA  SOCIÁLNĚ  DEMOKRATICKÁ            

 K akcím, kterými  se prezentovala MO ČSSD  litovelským občanům patřil v měsíci 

květnu Prvomájový dětský den. Tato tradiční akce má u občanů velký ohlas a návštěvnost  

v letošním roce byla asi na 1400 návštěvníků.  Významnými  hosty  byli  hejtman 

Olomouckého kraje  a  poslanec  Parlamentu  ČR.  V měsíci říjnu  bylo  uspořádáno  

setkání s europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou, kde členové a příznivci  ČSSD   s ní 

besedovali  na téma Evropský parlament. K dalším významným akcím letošního roku 

patřila i Drakiáda, které se zúčastnilo  180 dětí.  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  akce konané při významných či 

historických dnech v našem městě. K dalším aktivitám patří  účast  na různých seminářích, 

odborných přednáškách či besedách. 

  Není však vše růžové, jak se na první pohled zdá. Během krátké doby ukončilo 

členství v MO  ČSSD  Litovel 5 členů. Jako důvod uvádějí, že nesouhlasí  se současnou  

politikou ČSSD  jak na úrovni krajské, tak  vrcholové.  Proč  v MO klesají  počty členů?  V 

našem městě měla ČSSD ve všech volbách, ať již to byly volby do PS, senátu či kraje, vždy  

nejvyšší  počty hlasů. Nikdy však neměla  na volitelném místě kandidátní listiny  zástupce  z 

řad členů MO ČSSD Litovel.  Je tomu i  v případě kandidátní listiny do  nastávajících 

krajských voleb. Nebo že by snad platilo české přísloví: stokrát nic umořilo .... ? 

  MO ČSSD   Litovel  měla k 1. 1. 2014 36  členů,  k 31. 12. má  31 členů.  Dle plánu 

schůzových činností byly v tomto roce 4 členské a 5 výborových schůzí.  Předsedkyní MO 

ČSSD Litovel  je Hedvika Weberová, DiS., místopředsedou Petr Šrůtek a členy výboru jsou: 

Luboš Čunderle, Miroslav Janeček, Ing. Milan Procházka, Bc. Petr Mareš a Ivana 

Štýbnarová.   

Zprávu vypracovala Hedvika Weberová, DiS., předsedkyně MO ČSSD Litovel. 

 

KŘESŤANSKO  DEMOKRATICKÁ  UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ  STRANA  LIDOVÁ 

 Výbor MO KDU-ČSL působil i v roce 2015 v nezměněném složení: Ing. Ludmila 

Zavadilová, předsedkyně; Jarmila Rozsypalová, pokladník; MUDr. Alena Šromová, JUDr. 

Marie Mazánková a paní Barančíková, členky výboru.  Na počátku roku měla organizace 

27 členů, během roku došlo k připojení MO Savín s 8 členy, MO Mladeč se 3 členy. Jeden 

z členů se odstěhoval, takže k 31. 12. má MO 37 členů.  

 Při Tříkrálové sbírce bylo v Litovli vybráno 88 387 korun, které byly rozděleny na 

podporu projektů Caharity Litovel a na humanitární pomoc. V měsíci únoru (7. 2.)  proběhl 

v Nasobůrkách Farní ples a o den později maškarní karneval pro účastníky Tříkrálové sbírky. 

Hlavní akcí organizace se stala tradiční pouť na Starém městě ke svátku sv. Filipa a Jakuba 

v neděli 3. května.  Konala se poutní mše svatá, ženám byly předány kytičky květů 

k Svátku matek, koncertovala Hanácká mozeka a zazpívala sopranistka  Monika 

Kaštanová. Byla zde instalována výstava fotografií na podporu SOS dětských vesniček, 
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prezentovalo se Charitní Mateřské centrum Rybička a Mladí lidovci. Součástí akce byl 

prodej regionálních i poutních výrobků, prohlídka kostela sv. Filipa a Jakuba  i výstup na 

kostelní věž. Na tuto akci obdržela  MO od města příspěvek 22 000 Kč na změny 

dopravního značení, opatření Technických služeb Litovel a odměny za vystoupení.  

Organizaci připadá nájem za pronájem míst stánkařům, takto bylo získáno kolem 10 000 

Kč.  

 Z tohoto příjmu byla hrazena další akce MO – Prázdninové grilování pro členy a 

příznivce strany 30. 8. s kulturním  vystoupením  a občerstvením v areálu Charity Litovel a 

MC Rybička na ulici Vítězné 1129.  

Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně MO KDU-ČSL 

ANO  2011 

Organizace má nyní 6 členů hnutí ANO a setkává  se cca 1x měsíčně i se všemi kandidáty. 

Nyní je rozšířena ještě o 5 osob, které  hnutí  podporují a chtějí spolupracovat. Zatím  hnutí  

organizuje  pravidelné Dětské dny v měsíci září a v roce 2015 se uskutečnilo  setkání s 

panem Babišem na  Července a setkání s panem Faltýnkem v Litovli. Při schůzkách  jsou  

projednávány  body do zastupitelstva a rady. V roce 2015 ANO 2011 prosazovalo  zlepšení 

otevřenosti radnice - nové jednací řády zastupitelstva a rady, rozklikávací rozpočet, 

zveřejňování smluv. Snahou bylo i zmenšení zadluženosti města. 

Zpracoval Ing. Martin Pavlík. 

SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁTŮ 

  SNK se pravidelně  schází  na schůzích, kde se informuje  o plnění volebního 

programu. Jedná se především o  prioritách  pro rozvoj města a obcí.. V roce 2015  se 

podařilo do rozpočtu prosadit další  investice v oblasti  školství a byla to  rekonstrukce 

šaten na GJO, dokončení  venkovního areálu pro ZŠ Jungmannova, výměna oken v ZŠ  

Nasobůrky, rekonstrukce sociálního zařízení  pro děti  v MŠ Gemerská a oprava  MŠ 

Unčovice. 

 Odvážně  jsme  podpořili dekontaminaci skládky Nasobůrky na ochranu  podzemní 

vody, byla dokončena  stavba kanalizace v pěti obcích  za 90 milionů Kč. V oblasti kultury 

pak vznikly  v muzeu nové dvě expozice,  a to  Gustava Frištenského  a  výroby  

gramofonů v Litovli. Litovel se  v posledních letech  hodně zviditelnila   právě kulturními 

počiny  i  rozvojem turistického ruchu, ke kterému obě nové expozice jistě přispějí. 

 Velkým rozhodnutím před zastupitelstvem  je zahájení  výkupů pozemků pro 

protipovodňová opatření (PPO).  Jde  cca o 200 majitelů a   cca  60 mil. Kč. Výkupy by 

probíhaly několik let, ale bez PPO je rozvoj města ohrožen,  protože stát vyhlásil záplavové 

zóny. V Litovli je jich hodně a výstavba v nich bude  nyní složitá. 

  SNK každoročně  pořádá pro rodiny s dětmi  slet čarodějnic koncem  dubna. Akce 

je oblíbená a je to příjemné setkání SNK s občany. 

Zpracoval Ing. Zdeněk Potužák. 
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 40. ZÁVĚR 

 V závěru obvykle nejprve dáváme slovo starostovi města pro shrnutí roku, které 

bývá součástí prvního čísla Litovelských novin roku následujícího.  Konstatoval, že rozvoj 

města je dobrý a že ti, kteří se na něm podílí, tedy občané, by měli být o výdajích na jeho 

rozvoj co nejlépe informováni. Současná koalice chce proto umožnit veřejnosti snadnější 

přístup k informacím a připravila tzv. rozklikovací rozpočet, který si na internetu může 

prostudovat každý občan a má být zaveden i portál pro zveřejňování smluv města.  

 Rada města také jmenovala dvě nové komise: investiční se má zabývat 

problematikou výstavby, rekonstrukcí a oprav, všech investičních akcí ve městě 

zařazených do plánu investic. Ve spolupráci s odborem MHaSI bude posuzovat přípravu a 

zpracování projektových dokumentací včetně výběrových řízení a územně plánovacích 

podkladů města; dopravní komise se má zabývat řešením koncepce dopravy, rozvojem 

cyklodopravy a doporučovat či nedoporučovat osazení nového dopravního značení. Je 

používán elektronický hlasovací systém, díky kterému si lze v zápisu hlasování ZML přečíst, 

jak kdo hlasoval a usnesení ZML, včetně hlasování bude i na webových stránkách města. 

 Největším investičním činem roku bylo budování kanalizace. Ukázala také na 

problémy, které má většina měst, díky nedokonalostem Zákona o veřejných zakázkách, 

který nutí obce ve výběrových řízeních akceptovat dodavatele s nejnižší cenovou 

nabídkou, bez ohledu na jejich kvalitu. Ukázala  se potřeba odborné síly pro posouzení 

těchto nabídek a tak město přijalo odborníka na částečný úvazek na asistenta starosty 

pro investice. I díky jemu a úsilí MHaSI, osadním výborům a VHS Čerlinka se podařilo celou 

akci zdárně dokončit. 

 Velké finanční prostředky byly směrovány do rekonstrukce městských domů  –  v  

opraveném domě č. 800 na ulici 1. máje byl zřízen i depozitář muzea, v podkroví muzea 

vybudovány výstavní prostory pro dvě nové expozice; opraveny byly i domy v ulici 

Revoluční a městský dům na Masarykově ulici. Investovalo se i v mateřských školách 

Gemerská a Unčovice, na ZŠ Jungmannova byl dokončen projekt dvorního traktu, na 

GJO prostory šaten. Novou fasádu má i SOŠ na ulici Komenského a v ZŠ Nasobůrky byla 

dokončena výměna všech oken. Více v kapitole Školství. 

 Probíhala revitalizace Nečízu ve Smetanových sadech, ve které se bude 

pokračovat v dalším roce. Pro realizaci protipovodňových opatření jsou prověřovány tzv. 

pozemkové úpravy umožňující směny soukromých pozemků s městskými.  

 Finančně nejnáročnější akcí  byla dekontaminace skládky v Nasobůrkách, která 

skončila splněním cílových limitů – snížením koncentrace nebezpečných látek.  Stav 

podzemních vod se bude dále monitorovat a dá se předpokládat, že tím, že byly 

nebezpečné látky v ohnisku vytěženy, bude se snižovat i kontaminační zatížení ve 

studnách v obci. Spolu s úpravou terénu byla v areálu vybudována kompostárna 

s provozovatelem TS Litovel. 

 Opravy a budování se týkaly i komunikací – chodník v Savíně, v Litovli na Rybníčku, 

mezi Chudobínem a restaurací STOP v Sobáčově a na Pavlínce. Po revitalizaci náměstí a 

opravě Masarykovy ulice je tak zrekonstruován celý hlavní průjezd centrem města.  
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 V nové lokalitě na Pavlínce se budou stavět rodinné domy. Pro podporu činnosti 

Seniorklubu Litovel byly vyčleněny a dovybaveny prostory v bývalé jídelně DPS. Výborná 

byla v horkém létě návštěvnost koupaliště, které tak dokázalo smysluplnost své nové 

podoby. 

 Jaké jsou obecné dojmy z roku 2015? Zastihl český stát v dobré kondici.  

Šestadvacátý rok svobody, měřeno statistickými  daty říká, že si nemáme na co stěžovat – 

ekonomika roste, její výkon překonal předkrizovou úroveň  z roku 2008 a podle prognóz 

nás čeká růst i v letech následujících. Pohled na statistiky je však jen jedním z měřítek stavu 

naší společnosti. Mnohem horší je to se společenskou náladou. Byla tady vcelku stabilní 

vláda, ale už od první přímé prezidentské volby vede společností hluboký příkop. Prezident 

slíbil společnost spojovat, zatím ji však spíše rozděluje. Více by si měl uvědomit, že od ledna 

2013 už není tu méně, tu více vtipným glosátorem společenského dění, ale reprezentuje 

hodnoty, které ho na Pražský hrad vynesly.  

 Čtvrt století po pádu komunismu podle všeho skutečně zapomínáme, proč jsme 

v listopadu 1989 na náměstích z kapes vytahovali klíče. I velmi inteligentní lidé jsou dnes 

schopni veřejně vyhlašovat, že demokratický režim u nás padl a přichází téměř stalinská 

diktatura reprezentovaná soukromým kapitálem.  Asi se pořád ještě s tou demokracií 

obtížně sžíváme. Je to ale těžké, svět se tak nějak vrací do doby, kdy se dalo o 

demokratickém režimu jen snít – do jakési studené války mezi komunistickým Východem a 

demokratickým Západem. Vždyť od dějiště krvavých událostí na Ukrajině nás dělily necelé 

dva tisíce kilometrů. Nahlas o tom nikdo moc nemluví, ale všichni máme strach z války. 

Přesněji řečeno z války, v níž proti sobě půjdou ozbrojenci, protože intenzivní informační 

válka už naplno propukla a je jen velmi obtížné s určitostí tvrdit, kdo nese za vyvolání 

konfliktu odpovědnost. Prizmatem této hrozby často hodnotíme i domácí události, což jen 

prohlubuje společenskou propast. Nezbývá než si přát, aby všichni vzali konečně rozum do 

hrsti – nic jiného nám totiž vlastně nechybí! 

 Fenoménem doby jsou však miliony imigrantů na hranici. Akademická debata o 

přijímání uprchlíků v Evropě musí skončit. Od jihu míří do Evropy zástupy uprchlíků, situace 

je kritická a i my se musíme rychle rozhodnout, nakolik se Evropa otevře. V Česku se mnozí 

zastánci multikulturního soužití pohoršují nad neochotou převážné většiny spoluobčanů 

imigranty do země vpustit, ale nikdo si nemůže myslet, že na evropský stát s deseti miliony 

obyvatel žádný migrant nepřipadne, že se před všemi uzavřeme. Uprchlická vlna ohrožuje 

celý kontinent a debata o kvótách je jaksi mimo mísu. Budují se ploty a zdi, očekáváme, 

že před úplným protržením hráze nás chrání Turecko, že hranicí je i schengenský prostor.  

Stále čekáme na realistická řešení a je jasné, že s tímto problémem se budeme muset 

naučit žít i když se tváříme, že jde o jistý rasismus a xenofobii, je tady hlavní otázkou  obava 

o naši  bezpečnost dnes i v budoucnu.  

 Již v kapitole Události jsem se zmiňoval o tragickém roce pro osobnosti města a 

alespoň několika slovy se k nim vracím. V dubnu náhle a nečekaně zemřel kardiolog 

MUDr. Ivo Pospíšil, vynikající lékař, jehož téměř celý profesní život byl s městem svázán.  

Jeho pečlivost a starost o pacienty, empativní přístup a obrovská lidskost přístupu ke 

každému jednotlivému případu nebude nikdy zapomenuta.  
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 Dlouholetý starosta města MVDr. Vojtěch Grézl po krátké nemoci zemřel 15. srpna a 

odešel v něm nejen obětavý a schopný zvěrolékař, ale významná postava komunální 

politiky. Do ní se zapojil v roce 1989 a již v prvních svobodných volbách v roce 1990 se stal 

členem Rady města Litovel a v dalších v roce 1994 byl zvolen starostou města a zůstal jim 

po čtyři volební období až do roku 2010. Díky jeho neúnavné práci a kontaktům máme 

nejen novou školu a Svatojánský most, ale zasloužil se o budování kanalizace a 

plynofikaci, významnou roli sehrál při živelných pohromách  v roce 1997 při povodni a 2004 

při tornádu a velkou měrou se zasloužil o získání dotací na odstranění následků škod. Stál 

také u založení Mikroregionu Litovelsko, podporoval společenský život v obcích, 

podporoval partnerskou spolupráci města a byl jmenován i čestným občanem města 

Revúca. Kronikář měl možnost s ním spolupracovat v komunální politice a vždy obdivoval 

jeho energii, elán, schopnost kompromisu a přátelskou povahu. Vojto, nezapomeneme! 

 Jako blesk z čistého nebe všechny ohromila smutná zpráva, když v pátek 16. října 

podlehla následkům vážné dopravní nehody JUDr. Marta  Dědková, advokátka  a 

právnička města. Pro města pracovala celých třicet let, od roku 1985. Podílela se na 

právní přípravě smluv, řešení právních záležitostí města. V advokátní praxi pomáhala 

občanům města řešit obtížné situace a dovedla poradit a zařídit záležitosti právních 

případů. Odešla nečekaně v pouhých 55 letech života. Čest její památce!  

 Jinak jsme prožili vcelku klidný rok, potíže dělalo i počasí, především velmi suché 

léto. V závěru obvykle děkuji všem, kteří  napomáhali  vzniku kroniky, učiním tak i letos. 

Nejprve si však chci postesknout nad úpadkem ochoty spolupracovat s  kronikářem  

podáním zpráv. Oslovili jsme  mailem 108 subjektů, část poštou a  kolportací žádostí o 

podání zprávy členy Letopisecké komise a výsledek?  K termínu odevzdání jsme obdrželi 

slabou pětinu odpovědí. Následovaly urgence, potom osobní dopis kronikáře, dále 

prosba o alespoň stručné informace. Mailová korespondence měla částečný úspěch a 

nakonec se podařilo u důležitých subjektů uspět. Podniky a  firmy,  které se nakonec 

neozvaly lze pochopit, není to jejich povinnost a žádnou páku na ně nemáme. O to horší 

je situace tam, kde spolky a sdružení pobírají od města nemalé finanční částky a jako 

reciproci by se předpokládalo, že budou mít tolik pocitu povinnosti, že  záležitost  města 

budou považovat za důležitou. Žádost, urgence, dopis, prosba, oslovení předsedů oddílů, 

3 osobní návštěvy nakonec znamenaly dodání zpráv z TJ Tatran, podobné to bylo i 

s nejúspěšnějším sportovním oddílem města TJ Vodní sporty. Člověk by předpokládal, že 

budou mít zájem prezentovat své úspěchy, pochlubit se výbornými výsledky – ale takto? 

To nehovoříme o místních částech, kde teprve dvojnásobný zásah sekretariátu starosty 

města  vedl  k podání některých zpráv – a to jsou předsedové pravidelně odměňováni za 

svoji práci! Je to smutné,  a na pocitu užitečnosti práce to kronikáři nijak nepřidá! 

 Chválit se ale bude – největší dík patří jako obvykle jednatelce Letopisecké komise, 

pracovnici odboru MHaSI paní Haně Dohnalové, která administrovala všechny žádosti i 

urgence a dbala na dodržování potřebných termínů. Bez jazykové korekce velmi obětavé 

členky LK paní Marie Hrubé si úpravu kroniky nedokážeme představit a její pečlivost vedla 

k odstranění někdy nejasných formulací a v kontrole čísel nemá jmenovaná konkurenci. 

Děkuji za poskytnuté materiály panu Lubomíru Šikovi (Úvod, Jubilea 20145 a Jubilanti 2015) 

bez kterých by kronika nebyla úplná i za jeho faktografické připomínky k textu. Ostatním 
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členům LK patří dík za kolportaci žádostí  některým subjektům  bez mailových adres a 

pročtení a připomínkování textu kroniky.  

 Výborná byla spolupráce s vedením města a pracovníky MěÚ, tajemníkem úřadu 

Ing. Radovanem Vašíčkem  a manažerkou Mikroregionu Litovelsko paní Evou Vaňkovou  i 

matrikou a sekretariátem starosty města. Dobré pocity zde vyváží zklamání z 

„nespolupráce“ výše uvedených. Takže pocity jsou rozporuplné a konstatování, že mezi 

lidmi ubývá pocitu odpovědnosti, potřeby spolupráce a pochopení pro práci ostatních a 

jakési elementární slušnosti jsou namístě.  Práce na kronice je nesmírně náročná na čas a 

tak děkuji i členům rodiny, že měli pochopení pro to, že jsem se jim nemohl plně věnovat, 

především manželce Pavle a vnukovi Jožkovi, bez kterého bych operace na počítači 

zvládal jen velmi těžko.  Snad se v budoucnu zlepší komunikace mezi subjekty a práce na 

kronice bude radostnější!?        
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