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01. ÚVOD 

 

Městská kronika je sbírka informací o životě města v uplynulém roce. Informací, které 

kronikář spolu se svými spolupracovníky posbíral z různých zdrojů. Něco jsou oficiální výroční 

zprávy institucí, něco o sobě napsali zástupci místních organizací, něco pochází z médií, 

něco kronikář osobně viděl, slyšel a zažil. Pro budoucí historiky bude kronika významným 

dokladem, protože autenticky vznikla právě v popisované době. Je tedy pravdivým 

obrazem života města v roce 2017? Právě ten otazník mne vede k úvaze o pravdivých 

informacích.  

 

Lidé si stěžují, že noviny nepíší pravdu, televize a jiná média nám lžou. Rozšířil se zcela nový 

pojem – post pravda. Není to přímo lež, událost se skutečně stala, kritizovaná věta byla 

vyřčena, napsána – a přesto všichni cítí, že to pravda není, je to post pravda. Autor (novinář, 

politik) si prostě z množství dostupných informací vybral jenom ty části, které podporují jeho 

vidění světa a zamlčel ty, které mu odporují. Ten méně slušný si něco přimyslel, přidal, 

vědomě zalhal, ale ty evidentní lži se obyčejně rychle poznají. Kdežto post pravda se nedá 

popřít – skutečně se stala, je tedy pravdivá. 

 

Kronika je také jen velmi omezeným výsekem z mnohonásobně pestřejšího života. Výběrem 

ovlivněným osobností kronikáře, některé informace do kroniky zařadil, jiné jako „méně 

významné“ vynechal, přemnohé se k němu ani nedostaly. K některým přidal komentář, 

vysvětlení, jiné jen zaznamenal. Je kronika pravdivá nebo post pravdivá? 

 

Mám-li najít charakteristiku celého roku 2017, pak tou hlavní je, že česká společnost je 

rozdělena, lidé nevědí, co je pravda a co post pravda. Mají k dispozici množství 

informačních zdrojů, ale nevědí, které jsou skutečně pravdivé a které je jen chtějí ovlivnit, 

přetáhnout na svoji stranu. Post pravdu totiž produkují nejenom šiřitelé informací. Také 

všichni, kteří ty informace přebírají, vybírají si především ty, které potvrzují jejich už předem 

danou představu a odmítají data odlišná. Ta „předem daná představa“ je ovlivněna 

prostředím, ve kterém se pohybují, okruhem známých. Tak vznikají ony příslovečné 

„bubliny“, „pražské kavárny“ a stejně vášniví až fanatičtí příznivci hnutí a stran s radikálním 

programem. Jistěže se v tom odráží i stupeň vzdělání nebo hodnota IQ, proti sobě tu stojí 

desítky, možná stovky post pravd. Chybí nám objektivní rozhodčí, obecně důvěryhodná 

autorita.  

 

Pokud se střetnou dvě post pravdy, společnost chce, aby rozhodl soud. Lidé se snaží přenést 

tíhu rozhodování na justici. Je to v podstatě touha po panovníkovi z Boží milosti. Soudy jsou 

žádány o rozhodnutí v situacích, které přináší život a které nemají jediné správné řešení. 

Soudci jsou jenom lidé, nejsou schopni „nalézat pravdu“, v tom lepším případě jen soulad 

se zákony. Sporné strany proto požadují další zákony, kterých pak neúnosně přibývá, až se 

v nich nevyznají ani právníci. Ne nadarmo se říká, že dva právníci mají tři různé výklady 

zákona. Justice tento úkol samozřejmě nezvládla, a ke své škodě jej ani neodmítla. Všechny 

„aféry“, které v tomto roce společnost rozdělovaly, se řešily před soudem. Pokud soud 

vůbec k nějakému rozhodnutí dospěl, pak stejně neuspokojil sporné strany (to je 

samozřejmé), ale ani společnost. Zůstala dále rozdělená. 
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Naši předkové to měli snadnější, autoritou byli rodiče, pan učitel, pan farář, místní politik, 

pan prezident. Především ale lidé jejich rozhodnutí přijímali. Informací bylo mnohem méně 

a přicházely s velkým časovým odstupem, sám čas už je nějak vytřídil. Někdy to ovšem trvalo 

hodně dlouho. Placatá země byla po staletí středem vesmíru a nikdo o tom nepochyboval. 

Kacíře a čarodějnice odsuzovali soudci podle svého upřímného přesvědčení a v souladu 

s uznávanou absolutní pravdou. Dnes jsou to islamisté, pro které je absolutní pravdou korán. 

Kdo prožil větší část svého života ve dvacátém století, slyšel těch absolutních pravd několik, 

učily se je děti ve škole. Nebyl to jen marxismus leninismus, překonané absolutní pravdy by 

se našly i v zeměpise, botanice, dokonce i ve fyzice a bez nejmenších pochybností 

v dějepise. Právě proto bychom měli být opatrnější. 

 

Víra v nějakou absolutní pravdu ovšem lidi sjednocuje, rozhádaní jsme proto, že nám taková 

pravda chybí. Nepoložíme život za náboženskou víru ani za proletariát. Chystáme se oslavit 

sto let republiky, když jsem byl školák, bylo takovou sjednocující pravdou vlastenectví. Byli 

jsme upřímně hrdí na náš stát, prezidenta, legionáře, vzdávali jsme čest vlajce a hymně. 

Dnes je vlastenectví ocejchováno na odsouzeníhodný nacionalismus. Prominentní umělci, 

představitelé elity národa, jistěže se souhlasem vedení města, postavili na turisticky 

frekventovaném místě v Praze sousoší, kde dvě nadživotní mužské postavy čurají na mapu 

republiky. Proč tedy tato inteligence neemigruje někam do státu, který budou považovat 

za svůj? Hranice už nejsou zadrátovány.  

 

Na druhé straně se stále více prosazuje představa, že by „vlast“ měl nahradit „stát“. Stát by 

měl být tou nezpochybnitelnou autoritou. Stát pečuje o naše zdraví a životosprávu, zakazuje 

kouření, alkohol, konopí, nezdravé potraviny. Kontroluje, co jedí a pijí děti ve školách, 

zaměstnanci v podniku, hosté v restauraci, hlídá čistotu vody a ovzduší. Pro většinu z nás je 

ale nepřijatelná představa, že by státní úředník měl rozhodovat také o pravdě. V tomto 

roce vzniklo u nás Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), které má rozlišit 

pravdivé informace a nepravdivé zakázat. To už jsme přece znali pod zkratkou HSTD (Hlavní 

správa tiskového dohledu). Je stát, státní úředník, arbitrem pravdy? Naše správné a korektní 

chování je stále více hlídáno kamerami, odposlechy, investigativními novináři či jen 

závistivými sousedy. Zřídíme jako v Norsku dobrovolníky, kteří budou kontrolovat naše 

chování? Jen na ulici, v restauracích nebo i v bytech? Myslím, že i sílící dozor nad námi 

občany bych mohl započítat mezi jevy charakterizující uplynulý rok. 

 

Antická společnost na místo autority krále, panovníka, postavila autoritu většiny občanů, 

demokracii. Jenomže demokracie znamená, že menšina občanů respektuje názor většiny. 

Je typické, že také ve volebním klání se uplatnily soudy. Obžaloba se stala nástrojem 

politického boje. Soudní rozhodnutí už nebylo zajímavé, politika dehonestovala sama 

obžaloba. Procesů s politiky přibývalo; soudy s Rathem, Parkanovou, Nečasovou, zmíněné 

v kronice minulých let, se vlekly další rok, nově obžalována, a nakonec osvobozena byla 

předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která vadila solárním 

baronům, souzeni (a odstraněni z politiky) byli představitelé komunální správy, pražský 

primátor Svoboda a další. Kriminalizace byla použita i proti předsedovi hnutí ANO a ministru 

financí Babišovi. Nejprve odposlechy, pak korunové dluhopisy, a nakonec Čapí hnízdo. Byl 

obžalován a v červnu z vlády odstraněn, preference ČSSD ale nestoupaly. Soustředěný 
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útok měl na občany opačný účinek – utvrdilo je to v názoru, že je to on, kdo má pravdu. 

Vsadit všechno na boj proti Babišovi asi nebyl dobrý nápad. Výsledek parlamentních voleb 

byl katastrofální pro Babišovy protivníky, tradiční politické strany. Hnutí ANO s 30 procenty 

se stalo suverénním vítězem voleb, zvítězilo i v Litovli s 32 procenty. Další rozhodující počet 

hlasů získaly strany s radikálními hesly jako Piráti nebo Okamurova SPD, jejichž hlavním 

programem byl protest proti názorům, které elity společnosti vyhlašovaly za absolutně 

pravdivé.  

 

Do ledna 2018 se pak protáhly volby prezidenta, které ovšem ovlivnily už rok 2017. Jejich 

průběh pak byl stejně tak plný nenávistných útoků a rozdělení společnosti ještě prohloubil. 

Tolerance k jinému názoru, lhostejno jestli většinovému nebo menšinovému, se vytratila. 

Jaký smysl má mluvit o demokracii, když neuznávám její hlavní zásadu – přijmout autoritu 

většinového názoru občanů. Lidé, slovy vyznávající demokracii, jsou schopni křičet „To není 

můj prezident“, „To není moje vláda“. Není to ale jev omezený na naši republiku, vítězství 

Donalda Trumpa v USA spustilo nevídanou smršť útoků, které mu mají zabránit plnit program, 

který sliboval voličům. Amerika je pro nás vzorem demokracie. 

 

V nové formě „postdemokracie“ se stále více prosazuje požadavek, aby právo menšin 

mělo přednost před právem většiny. Každý jsme příslušníkem nějaké menšiny, máme mít 

proto jiná práva? Zavedli jsme pojem „pozitivní diskriminace“, volíme si představitele a pak 

jim nepřiznáme základní právo – presumpci neviny. Nestejná práva mají už děti, 

frekventovaným tématem roku se stala inkluze dětí ve školách.  Pohlaví má být kritériem pro 

přijímání do práce, obsazování funkcí. Prosazuje se zvláštní způsob chování mužů k ženám, 

k lidem jiné sexuální orientace, barvy pleti, jiné morálky, odlišných zvyklostí. Typické je to pro 

USA, ale následujeme jejich příklad. Máme špatné zkušenosti s  „nepřizpůsobivou 

menšinou“, jsme povinni se k ní chovat jinak než k ostatním občanům, jinak ji oslovovat, jinak 

je pojmenovávat. Bojíme se přijímat muslimské imigranty nejen kvůli terorismu – budou mít 

jiná práva, než máme my ostatní? Odmítání či přijímání cizinců se stalo ústřední myšlenkou 

tohoto roku, ovlivnilo volby poslanců i prezidenta.  

 

Přehled roku 2017 takto nevypadá nijak pěkně. Přesto vše platí i slova prezidenta Zemana 

ve Vánočním poselství. Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. Máme 

nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru chudoby. Ekonomický růst 

je jeden z nejvyšších a zadluženost jedna z nejnižších. Stát zvýšil platy zaměstnancům, 

učitelům, zdravotníkům, důchody byly opět valorizovány.  Měli bychom být spokojený 

národ. 
L. Šik 
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02. UDÁLOSTI  2017 

01. 01. Čechům se daří, ale mají strach! Máme práci, vyšší příjmy, cítíme se zdravě, takže 

podle průzkumu bychom měli být spokojenější. Ale nejsme. Lidé nevidí vývoj společnosti 

příznivě – bojí se korupce, propojování byznysu s politikou, cítí se ohroženi okolím – necítí se 

bezpečně. 

02. 01. Celý rok bude zasvěcen oslavě 50. výročí družby Litovle se slovenským městem 

Revúca. Dohoda o spolupráci byla podepsána 11. 11. 1967. Celoroční plán je sestaven 

z různorodých akcí společenských, kulturních i sportovních a recipročních návštěv.              

02. 01. V soutěži o nejkrásnější vánoční strom kraje jsme na 1. místě, za námi Mohelnice a 

Uničov! 

04. 01. Drůbeží nemoc je zpět v Česku – po deseti letech se vrátila obávaná ptačí chřipka. 

V největším ohrožení jsou chovy drobných chovatelů, které se mohou dostat do kontaktu 

s volně žijícími ptáky, kteří chorobu přenášejí. Zatím jde o dvě ohniska na jižní Moravě a 

jedno ve Středočeském kraji. 

05.-24. 1.  Výstava Optické klamy v muzeu, kde jsou nejrůznější druhy optických klamů pro 

poučení i nevšední zábavu pro děti i dospělé.   

06. 01.  Je tu další nebezpečí – chřipka! Jde o poněkud jinou epidemii, jejíž virus se letos šíří 

agresivněji, než je obvyklé. Náš kraj je mezi nejvíce zasaženými, když je zde 1 619 

nemocných na 100 000 obyvatel a situaci komplikuje i epidemie střevní virózy. Je to typ 

A/H3 a vakcíny je prý dostatek. Ovšem, to bychom museli být očkovaní již v únoru 2016, 

abychom měli dost protilátek.  

 

07. 01.  O víkendu proběhla Tříkrálová sbírka, která v minulosti vypomohla i občanům 

Litovelska postiženým tornádem, záplavami, požárem nebo těm, kteří se ocitli v nouzi. V té 

minulé bylo v 52 obcích na Litovelsku vykoledováno 529 886 Kč. Snad se nedáme zahanbit?  

 

07. 01. Házenkářský ples v sokolovně v Července. Zahrála skupina DRAJV. 

 

08. 01.  Zajímavé stanovisko Václava Klause: „Masovou migraci do Evropy nezpůsobil 

konflikt na Blízkém východě a násilí páchané teroristy Islámského státu, ale může za ni 

politika evropských elit!“, řekl v pořadu Partie na Primě. Něco na tom asi bude! 

 

09. 01. Začal pravidelný svoz tříděného odpadu z domácností odvozem plastů. Bylo 

vyvezeno přes 1 000 popelnic, které občané dostali od města (společně s popelnicemi na 

papír) na 5 let k užívání a svoz bude vždy jednou měsíčně. Tuto snahu je možno hodnotit 

velmi pozitivně a vyzvednout především zásluhu místostarosty Viktora Kohouta na realizaci 

projektu. 

 

10. 01.  Epidemie chřipky v kraji nabývá na síle – dochází k výraznému nárůstu nemocných 

chřipkou a podobnými virovými onemocněními, podlehli jim již dva lidé. Zdravotnická 

zařízení v regionu a nemocnice uzavírají některá oddělení, omezují nebo plošně zakazují 

návštěvy.  
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10. 01. Na kouzelném paloučku s Jú a Hele – pohádková revue loutkoherecké skupiny 

Loudadlo pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ včetně veřejnosti ve Velkém sále Záložny.  

 

11. 01.  Povídání z cest po Jižní a Jihovýchodní Asii – beseda absolventa gymnázia Jakuba 

Franka v aule GJO. 

 

11. 01. Vernisáž výstavy Jana Hrachoviny (obrazy, kresby, grafika, sochy) a Tomáše Mathera 

(fotografie) „Žena očima něžných mužů“ ve Výstavní síni MK. Zahájila ji PaedDr. Helena 

Peštuková Sedláčková.   

 

12. 01.  Seniorklubu v prezentaci spolupracujících subjektů představil Mgr. Robert Najman 

Muzejní společnost Litovelska, z.s., seznámil s historií, nabídl zajímavé snímky z činnosti i 

členství ve společnosti. Velmi zajímavá akce.  

 

12. 01. Diashow Barevný Vietnam a tajemné Borneo spisovatele Vojtěcha Alberto Slámy 

v Malém sále Záložny.  

 

14. 01.  4. litovelské setkání chovatelů terarijních zvířat v DDM Litovel na ulici Komenského. 

 

16. 01.  Filmové pondělí ve Velkém sále Záložny: Jak básníci čekají na zázrak. Vstupné 90 Kč. 

 

18. 01.  Šansonění Zlatky Bartošové a Karla Voříška – zábavný pořad hudby, poezie a 

vyprávění o životě a trampotách uměleckého světa v Koncertním sále MK (senioři za 

poloviční vstupné). 

 

19. 01. Kladivo na kuřáky – teď už definitivní! Ve všech českých hospodách, barech a 

klubech začne od 31. května letošního roku platit zákaz kouření. Změna prošla jak 

Sněmovnou, tak i Senátem a prezident oznámil, že zákon vetovat nebude. Česko se tak 

zařadilo po bok dalších 22 evropských zemí. Zákaz začne symbolicky platit na Světový den 

bez tabáku. 

 

20. 01. Donald Trump převzal ve Washingtonu úřad od Baracka Obamy a stal se 45. 

americkým prezidentem.  Zdůraznil, že Amerika bude mít v jeho politice vždy první místo. 

 

20. 01.  Městský ples k 50. výročí partnerství Litovel – Revúca ve Velkém i Malém sále Záložny. 

Zahrála skupina Modrá rosa, na programu byla polonéza, roztleskávačky Golden Bess, 

Happy Bees a Dangerous Bees, temperamentní horehronská muzika a folklorní soubor 

Šumiačan z Revúce. 

 

21. 01.  Na tradičním Hanáckém bále v Olomouci v Regionálním centru vyhrávala i naše 

Hanácká mozeka. 

23. 01. Pololetní koncert žáků ZUŠ v Koncertním sále MK. 

 

24. 01. Koncert KPH – „Kaliopé trio Prague“ – Markéta Vokáčová (housle), Jan Zemen 

(violoncello), Adéla Grešlová (klavír). Zazněla díla L. van Beethovena, B. Martinů a J. Suka.  
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25. 01. Koncert první dámy české operní scény Evy Urbanové ve Velkém sále Záložny. 

 

26. 01.  Seniorklub Litovel připravil besedu o španělských městech s Mgr. Věrou Mičkovou 

v klubovně Penzionu (dříve DPS).  

 

26. 01. Zahájení kurzu salsy pro ženy a tanečních pro pokročilé ve Velkém sále Záložny. 

 

27. 01. Ples ZŠ Jungmannova ve Velkém sále Záložny. 

 

27. 01. Pokračuje plošná epidemie chřipky, na 100 000 obyvatel připadá 1 887 nemocných 

a nejvyšší nemocnost je v 7 krajích, včetně Olomouckého kraje. 

 

28. 01.  Při prvním letošním vítání občánků přivítal místostarosta v obřadní síni do svazku 

města Litovel 19 nových občánků – 8 děvčátek a 11 chlapečků.  

 

31. 01.  Divadelní představení „Každý rok ve stejnou dobu“ s Veronikou Freimanovou a 

Zdeňkem Žákem ve Velkém sále Záložny.   

 

01. 02.  Obrazová grafika bratří Králíků – vernisáž výstavy fotografií a olejových maleb. 

Výstava potrvá do 25. 2.  

 

03. 02.  Výstava „Paměť starých krovů a střech (Historické krovy severní Moravy a Slezska, 

jejich skrytá krása a cesty, jak ji uchovat pro další generace)“ je instalována v Muzeu Litovel. 

Výstava potrvá do 23. dubna.  

 

03. 02.  Autobusový zájezd členů Seniorklubu Litovel do MDO Olomouc na Mozartovu operu 

„Kouzelná flétna“.  

 

04. 02.  Dívka roku 2017 – soutěž krásy pro dívky od 13 do 15 let ve Velkém sále Záložny.  

Soutěžilo 9 dívek v 6 disciplínách a vítězkou se stala Barbora Skývová z Nového Malína. 

Pořadatelem byl DDM Litovel. 

 

05. 02.  Výsledky Tříkrálové sbírky: v 51 obcích našeho regionu koledovalo 116 skupinek 

koledníků a vykoledovalo 554 726 Kč. V samotné Litovli to bylo 86 647 Kč. Je záměr 

financovat z prostředků sbírky vznik nových sociálních služeb ve středisku Charity a na 

přímou pomoc sociálně slabým rodinám. 

 

06. 02.  Litovelská organizace Českého rybářského svazu slaví 95. výročí založení. 6. února 

1922 se v hostinci U Hlaváčků (dnes U Zeleného stromu) sešlo 42 zájemců o rybářství na 

ustavující schůzi a prvním předsedou byl zvolen Matěj Pavlík. Dnes má MO přes 700 členů.  

07. 02.  Výroční schůze Muzejní společnosti Litovelska, z. s. Úvodem si účastníci prohlédli 

výstavu Paměť historických střech komentovanou její autorkou Lucií Augustinkovou, Ph.D., 

vyslechli prezentaci činnosti za rok 2016, zprávu o hospodaření a plán na rok 2017.   
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08. 02.  Kino ve Velkém sále Záložny: Tajný život mazlíčků – animovaná komedie pro školní 

družiny včetně veřejnosti.  

 

9. 2.-22. 4.  Jak se rodí Večerníčky – výstavka v prostorách TIC Litovel. 

 

10. 02. „Litovelský skřivánek“ – pěvecká soutěž pro ZŠ Litovle a okolí v DDM na 

Staroměstském náměstí. 

 

10. 02.  Ples RS a ZŠ Vítězná Litovel ve Velkém sále Záložny. 

 

11. 02.  Divadelní pohádka „Pipi dlouhá punčocha“ ve Velkém sále Záložny na motivy knihy 

Astrid Lindgrenové pro dospělé i děti. 

 

11. 02. Charitní ples v Nasobůrkách, hrála skupina RAMAHE BAND. Další den Maškarní 

karneval pro účastníky Tříkrálové sbírky, pořadatel MC Rybička. 

 

14. 02. Křest CD Michala Zapletala „Odi et amo“ v Malém sále Záložny.  

 

17. 02.  Narodil se 17. 2. 1982 a hned se stal nejpopulárnějším Moravanem. Řeč je o tradičním 

pivu z našeho pivovaru. Tato stálice oslavuje 35 let od svého zrodu. Za tu dobu získal ocenění 

odborníků na mnoha degustačních soutěžích. Vyrábí se stále podle stejné receptury, u 

zrodu které stáli Miroslav Koutek a Petr Kostelecký.   

 

18. 02. XXXI. Hanácké bál ve Velkém i Malém sále Záložny. Hrála taneční kapela FANTASTIC 

BAND, Hanácká mozeka a folklorní soubor Hanačka.  

 

23. 02.  Seniorklub Litovel pozval na besedu o Thajsku pana Jaromíra Hlavinku. Zajímavé 

příhody z exotické země zachycené na DVD a vtipný komentář zaujaly 50 účastníků. 

 

23. 02.  Koncert folkové skupiny NOACO v Koncertním sále MK – vzpomínka na Luboše 

Černého.  

 

25. 02.  Ples RS GJO Litovel ve Velkém sále Záložny, hrála skupina RAMAHE BAND. 

 

27. 02.  Politická scéna Olomouckého kraje zažila pořádný otřes. Zastupitelé po čtyřech 

měsících odvolali hejtmana Oto Koštu, který sice bojoval až do konce, ale marně. Jeho 

historicky nejkratší hejtmanská „mise“ trvala jen 111 dní. Hlavním důvodem byla kritika 

z vlastních řad ANO 2011, že nezvládá řídit kraj. Novým hejtmanem se stal krajský předseda 

hnutí ANO a poslanec Ladislav Okleštěk.  

 

28. 02. Koncert v rámci KPH – Apollón kvartet – Pavel Kudelásek (housle), Radek Křižanovský 

(housle), Pavel Ciprys (viola) a Pavel Verner (violoncello). V Koncertním sále MK zazněly 

skladby F. X. Richtera, M. Ravela, O. Nelsona, D. Gillespie, M. Summera, P. Metheny a D. 

Balakrishnana.  
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01. 03.  Ostrý start systému elektronické evidence tržeb (EET) – zapojuje se největší skupina 

podnikatelů vůbec: všechny maloobchodní prodejny – supermarkety i večerky, trafiky, 

řezníci, květináři, klenotníci, bazary či e-shopy. Zatím se do systému přihlásilo 110 000 

obchodníků, ovšem podle finanční správy jich mělo být až 250 000! Někteří zavřeli, jiní ještě 

váhají. V polovině roku čeká zákazníky účtenková loterie. Jak to všechno dopadne? 

 

02. 03.  Pod záštitou senátorky Aleny Šromové byla v Trčkovské galerii a Výstavní síni Senátu 

zahájena výstava „Něco pro vás, dámy“, na které prezentovala své klobouky Marie 

Mazánková, šperky Miroslav a Jiří Tomancovi. Výstava je přístupná do 30. 4. 2017.  

 

03. 03.  Česká ekonomika loni zpomalila růst na 2,3 % z předloňských 4,6 %. Loňský růst 

zbrzdila nižší investiční aktivita vlády a podniků. 

 

04. 03. Velký dětský karneval se šaškem Vikym a tradiční Ples přátel dobré zábavy ve Velkém 

sále Záložny.  

 

04. 03.  Český červený kříž na Březovém uspořádal společenský ples. K tanci a poslechu 

zahrála skupina Eši Band. 

 

06. 03. XXVI. Mikolovské nálady – prezentace tvorby umělců EU. Vernisáže putovní výstavy 

ve Výstavní síni MK se účastnila delegace města Mikolowa a vystavována jsou díla 13 

umělců. Výstava bude otevřena do 31. 3. 

 

08. 03.  Zeman: „Jdu do toho!“ Prezident Miloš Zeman na Hradě oznámil, že chce být 

podruhé zvolen prezidentem a tím odstartoval i kampaň svých soupeřů. 

 

08. 03. Módní přehlídka společenské a svatební módy Heleny Bedrnové, módy Calzanatta, 

svatebního salonu Sen ve Velkém sále Záložny, včetně ukázek vlasového styllingu. 

 

10. 03.  Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana „Vražda v salónním coupé“ ve 

Velkém sále Záložny. 

 

10. 03.  Na základě rozhodnutí Shromáždění MSL ze 7. 2. byl za přínos v oblasti muzejnictví – 

prezentaci unikátní sbírky, jmenován čestným členem pan Jiří Sedláček majitel Muzea 

harmonik.  

 

11. 03. Na letošním ročníku prestižní degustační soutěže PIVEX 2017 opět bodoval Pivovar 

Litovel, šest jeho pivních receptur získalo ocenění a byl vyhlášen druhým nejlepším 

pivovarem za uplynulé čtvrtstoletí.   

12. 03.  Litovelští házenkáři opět prohráli, nestačili na Nové Veselí – 27:31 a zůstávají 

beznadějně poslední. 

 

13. 03.  Pohádka „Šípková Růženka“ v podání divadla Julie Jurištové pro děti MŠ a 1. stupně 

ZŠ včetně veřejnosti ve Velkém sále Záložny.  
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14. 03.  MSL uspořádala přednášku Mgr. Jana Martínka nazvanou Staré stezky na Litovelsku 

a v širším okolí. 

 

14. 03. „Tahiti – co více voní romantikou?“ – povídání a beseda s cestovatelem Vlastimilem 

Habermannem o plavbě se sportovním katamaránem mezi ostrovy Francouzské Polynésie 

v Malém sále Záložny. 

 

16. 03.  Seniorklub Litovel připravil exkurzi do litovelské sladovny společnosti Soufflet ČR. 

Ředitel závodu Ing. František Poštulka provedl 45 zájemců celým provozem a zodpověděl 

řadu dotazů. 

 

16. 03.  „Přendite si splknót“ – zábavný večer Hanácké ambasády za doprovodu Hanácké 

mozeke v Koncertním sále MK.  

 

20. 03.  Daniel Keyes „Růže pro Algernon“ – nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar v hlavní 

roli s Janem Potměšilem ve Velkém sále Záložny. 

 

22. 03.  U příležitosti Světového dne vody uspořádala VHS Čerlinka s.r.o. ve spolupráci se ZŠ  

Vítězná tradiční plaveckou soutěž dětí 3. až 5. ročníků ZŠ na 50metrové trati. Závodu se 

zúčastnilo 44 dětí z 5 základních škol. V polohovém závodě obhájila vítězství ZŠ Vítězná.   

 

23. 03.  Taneční odpoledne pro seniory „Vítání jara a loučení se zimou“ v Koncertním sále 

MK, na kterém v kulturním pásmu vystoupily děti  ze ZŠ Jungmannova, se dobře bavilo 77 

seniorů. 

 

23. 03.  Honza Nedvěd „Návrat“ – koncert folkového písničkáře za doprovodu Pavla Helana 

(kytara) a Jindry Koníře (klávesy) ve Velkém sále Záložny přilákal a potěšil fanoušky žánru 

folku.  

 

23. 03.  „Škatule, hýbejte se!“ – začalo velké stěhování kanceláří MěÚ a MP Litovel  

z  Havlíčkovy ulice do zrekonstruované budovy bývalé školy pro slabozraké na náměstí. 

Potrvá celý týden. Do Havlíčkovy se stěhuje Obvodní oddělení Policie ČR ze „Sochovy vily“. 

 

28. 03.  Prestižního ocenění se zaslouženě dostalo jednomu z litovelských pedagogů. Na 

slavnostním předání ke Dni učitelů byl oceněn Jiří Kovář, pedagog ZUŠ Litovel, za úspěchy 

ve vyučování hry na akordeon a keyboard. 

 

28. 03.  Slavnostní akademie k 15. výročí otevření ZŠ Vítězná se zúčastnilo všech 22 tříd obou 

stupňů, tedy na 400 účinkujících – podívaná, jak má být! Přejeme další úspěchy!  

28. 03.  Koncert v rámci KPH v Koncertním sále MK představil Terezii Fialovou (klavír) a Jiřího 

Bártu (violoncello), kteří zahráli skladby J. Brahmse, J. Haydna., F. Mendellssohna 

Bartholdyho, G. Marie, F. Chopina, A. Chačaturjana a L. van Beethovena. Příjemný večer! 
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30. 03.  Nedobytný Bouzov! Další porážku utrpěl Německý řád v boji o hrad. Krajský soud 

smetl se stolu jeho odvolání ve sporu s Národním památkovým ústavem a Bouzov tak 

zůstává v rukou státu. Rytíři se ale nevzdávají, o budoucnosti hradu ještě není definitivně 

rozhodnuto – obrátí se na Nejvyšší soud. 

 

30. 03.  MSL uspořádala přednášku Evy Vaňkové O studánkách a pramenech Litovelska.  

 

30. 03.  Jarní koncert ZUŠ Litovel v Koncertním sále MK.  

 

01. 04.  Spurníkův ochotnický soubor T. J. Sokol uvedl novou divadelní hru „Co skrýval hrad 

v Karpatech“ podle předlohy J. Brdečky a O. Lipského pod vedením režisérky Jany Burešové 

v litovelské sokolovně. Další přestavení se uskuteční 2., 14. a 15. 4. Vstupné 80 Kč.  

 

01. 04.  Nový zákon: senioři jsou jako děti – dostali větší ochranu před zločinem. Novela 

zákona rozšiřuje katalog zvlášť zranitelných obětí o seniory. Novela se vztahuje i na domácí 

násilí, pokud je takové intenzity, že se stane trestným činem. Snad nejde o apríl!? 

 

04. 04.  Spolek Gustava Frištenského pozval na pietní vzpomínku k jeho hrobu ve výroční den 

zápasníkova úmrtí. Zazněla i smuteční řeč Frištenského dobrého přítele Josefa Matejska, 

kterou zde pronesl 7. 4. 1957 a kterou spolku poskytl jeho vnuk Libor Štefan. Kytici společně 

pořídily organizace: Muzeum Litovel, Muzejní společnost Litovelska, z.s. a Seniorklub Litovel. 

Bohatá účast. 

 

04. 04.  Kino – „Bezva ženská na krku“ ve Velkém sále Záložny. V populární české komedii 

hráli Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza Kostková a 

další. 

 

06. 04. Svobodná koruna! Centrální bankéři oznámili dlouho očekávané ukončení 

kurzových intervencí České národní banky (od listopadu 2013 kdy hrozila deflace), a česká 

měna „puštěná ze řetězu“ hned začala posilovat až na 26,55 koruny za euro. Očekávaná 

rozkolísanost se však nedostavila. 

 

08. 04.  Zahájení turistické sezóny na náměstí. Zdarma jsou otevřeny památky a výstavy 

veřejnosti a jako doprovodný program připraveny procházky po městě a okolí, stánek KČT, 

plavba po Nečízu, Skotačení se skřítkem Lesánkem a cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce 

se soutěžemi pro děti na trase. Zahájení se zúčastnilo kolem 550 návštěvníků a 60 se vydalo 

na cyklovýlet. 

 

08. 04.  Mažoretky z České i Slovenské republiky se představily na 7. ročníku soutěže O 

litovelský pohárek v kategoriích baton a pom-pom ve Sportovní hale ZŠ Vítězná.   

08.-15. 4. Prodejní velikonoční výstava ve Výstavní síni MK – tradiční výstava velikonočních 

ozdob, kraslic a dekorací, doplněná výstavou dětských prací ve spolupráci s DDM Litovel. 

 

08. 04.  V Muzeu Litovel byl připraven velikonoční jarmark s doprovodným programem – 

zdobení kraslic, pletení z proutí a výroba jarních dekorací. 
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08. 04.  Pod záštitou starosty města se konal šachový turnaj „O Stříbrnou věž města Litovle“ 

– pátá série GP, krajského přeboru jednotlivců mládeže, chlapců a děvčat, jako druhý 

ročník v rapid šachu. Zúčastnilo se 75 šachistů a z našich si nejlépe vedli Vít Maitner, Jaroslav 

Renda a Jakub Hojgr. 

 

09. 04.  „Jen počkej, zajíci!“ – divadelní pohádka pro celou rodinu na motivy legendárního 

animovaného seriálu ve Velkém sále Záložny. 

 

09. 04.  Mladí šternberského děkanátu sehráli v kostele sv. Marka představení křížové cesty 

jako sled obrazů, které vnímají izraelité cestou na Golgotu.  

 

11. 04.  „Žena za pultem 2: pult osobnosti“ – vizionářská divadelní komedie s Jiřím Lábusem 

a Oldřichem Kaiserem ve Velkém sále Záložny. 

 

13. 04.  V pasáži Mlýnice byla na místě bývalé kavárny Modrá kočka slavnostně  otevřena 

nová kavárna Kafemlejnek nabízející CaféGape z rodinné pražírny, domácí limonády, vína 

z Mutěnic, koláčky, dortíky a mini dobroty za akční ceny. 

 

13. 04. Beseda o fotografování s panem Lukášem Navarou v klubovně Penzionu. Pořadatel 

Seniorklub Litovel.    

 

18. 04. „Když dva se rádi mají“ – české i světové operetní písně v podání sólistů Národního 

divadla moravskoslezského v Ostravě Evy Zbrožkové a Petera Svetlíka v Koncertním sále MK. 

Představení připraveno především pro seniory.          

 

20. 04.  Seniorklub Litovel připravil autobusový zájezd do termálů ve Velkých Losinách. Pro 

velký zájem bude zájezd opakovat i v květnu a červnu.  

 

21. 04. 4TET – pánské pěvecké kvarteto – David Uličník (tenor), Jiří Korn a Jiří Škopík (baryton) 

a Dušan Kollár (bass) ve Velkém sále Záložny. 

 

22. 04. MSL, z.s. uskutečnila cyklovýlet do Vesnického muzea Želechovice, kde byl 

průvodcem Ing. Petr Stránský, sběratel a spoluzakladatel muzea. 

 

22. 04.  Pivovar Litovel na soutěži PIVEX 2017 vybojoval 7 ocenění – získal 6 medailí a byl 

vyhlášen druhým nejlepším pivovarem za uplynulé čtvrt století. 

 

24. 04.  Ve výzkumu Olomouckého kraje Město pro byznys bylo jako podnikatelsky 

nejpřitažlivější město kraje vyhodnocen Šternberk, ale na pěkném 4. místě se umístila Litovel. 

Srovnávací výzkum letos hodnotil podnikatelský potenciál měst již podeváté a bral v úvahu 

nejen podnikatelské prostředí, ale i přístup veřejné správy a kvalitu komunikace 

s podnikateli. 
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25. 04.  Tradiční setkání vedení města s podnikateli Budoucí rozvoj podnikání v Litovli se konal 

i za účasti vedení Okresní hospodářské komory v Olomouci. Účastníci diskutovali i o územním 

plánu a problémech, které podnikatele v Litovli nejvíce tíží.  

 

26. 04.  Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury se předávaly letos již 

pojedenácté a cenu Mistr tradiční rukodělné výroby získala litovelská keramička Miluše 

Hlavinková za výrobu užitkové keramiky a drátování. 

 

28. 04.  Sdružení nezávislých kandidátů Litovel zvalo na 5. ročník sletu čarodějnic na 

sokolovnu a slibovalo pestrou podívanou i občerstvení. Vzhledem k chladnému nejistému 

počasí však ke zklamání všech akci odvolalo.   

 

30. 04. „Hanácké guláš“ – vystoupení místních kapel SVL, Střemkoš, Vinný střik a NOACO 

v Malém sále Záložny.  Moderoval Petr Linduška. Pivo, guláš, koláče a další občerstvení byly 

vzorně zajištěny. 

 

01. 05. MO ČSSD a DDM Litovel připravily tradiční májový Dětský den v parku Míru. Pro děti 

bylo připraveno představení a soutěže s Agenturou Jana, skákací hrad a prohlídka 

hasičského auta.  

 

02. 05.  Premiérův překvapivý tah. Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli ministru financí Andreji 

Babišovi (ANO 2011) shodil celou vládu a hraje vabank a chce podat demisi vlády. 

 

04. 05.-31. 08. Putovní výstava „Zmatené peníze“ v litovelském muzeu. Tématem jsou platidla 

evropských států v době kolem 1. světové války a je doplněna doprovodným programem 

a interaktivními prvky.     

 

04. 05.-23. 06. Výstava Absolventi 2017 v prostorách TIC při MK Litovel v přízemí Záložny. Jde 

o výstavu absolventů výtvarného oboru ZUŠ Litovel.  

 

05. 05.  Všechno je jinak – pokračují Sobotkovy veletoče, kterými premiér opět překvapil 

politickou scénu. Po oznámení demise své vlády 2. 5. nyní oznámil, že ji bere zpět. Požaduje, 

aby z jeho vlády odešel ministr Babiš a tento požadavek předložil prezidentu republiky. Ten 

nikterak nespěchá a vyjádří se až po příjezdu z Číny kolem 18. května.   

 

05. 05.  Staré řecké báje a pověsti – divadelní zpracování příběhů z mytologie v podání 

divadla Sem Tam Fór pro žáky 3. – 7. tříd a veřejnost ve Velkém sále Záložny. 

05. 05.  Vedení města si připomnělo osvobození Rudou armádou uctěním památky obětí 

obou válek u pamětní desky na budově radnice. Kytice byly položeny i k památníku 

připomínajícímu oběť ruského letce Isaje Iljiče Tabačnikova na Komárově.  

 

06. 05.  Ve věku 78 let nečekaně zemřela dlouholetá členka Letopisecké komise a bývalá 

předsedkyně MO KDU-ČSL paní Blanka Opíchalová. Čest její památce! 
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06. 05.  Víkendová pohádka „O pejskovi a kočičce“ v podání divadla Sem Tam Fór ve 

Velkém sále Záložny.   

 

08. 05.  MSL, z.s. s Moravským ornitologickým spolkem uspořádala přírodovědnou vycházku 

„Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví“, kterou vedli Jan Vidlař a Ing. Radovan 

Urválek.   

 

10. 05.  Kino. ZOOTROPOLIS: Město zvířat – promítání pro školní družiny včetně veřejnosti ve 

Velkém sále Záložny. 

 

12. 05.  „La Boujean“ – koncert francouzských šansonů a swingu v podání Ivety Stáncové 

Kevešové (zpěv), Petra Stojana (piano), Vladimíra Veselého (kontrabas), Miloše Pohla (bicí) 

a Martina Stánce (klarinet) v Malém sále Záložny. 

 

13. 05.  V obci Lužice u Šternberka proběhla akce odhalení pamětní desky Gustava 

Frištenského před místním statkem, kde společně se svým bratrem Františkem hospodařil a 

společně pomohli vybudovat zdejší českou školu. Na obecním úřadě souběžně probíhá 

výstava fotografií G. F. a obce Lužice pod názvem Od Gustava až po současnost.  

 

15. 05.  Koncert KPH v Mladečských jeskyních – Dominika Ťuková (harfa) a Kristýna Fialová 

(viola). Zazněly melodie Marina Maraise, Gabriela Fauré, Enriquea Granadose a Manuela 

de Fally. Koncert se uskutečnil za podpory Nadace Českého hudebního fondu a 

generálním sponzorem byla Vápenka Vitoul s.r.o. 

 

17. 05. Vládní krize končí! Dva týdny poté co premiér Sobotka navrhl demisi své vlády a 

začalo jedno z nejbouřlivějších politických období v novodobé české historii, se situace 

uklidnila. Ministra financí Babiše má vystřídat poslanec ANO a předseda hospodářského 

výboru Sněmovny Ivan Pilný.  

 

17. 05.  Tak jako před týdnem (10. 5.) se schází stovky lidí v řadě měst, včetně Olomouce, 

na protest proti ministru financí Andreji Babišovi a prezidentu Miloši Zemanovi na akcích 

s názvem „Je to na nás! Proč? Proto!“. Účastníci požadují, aby oba politici odešli z funkcí a 

aby na ministerstvu financí proběhl nezávislý audit. 

 

18. 05. Jako doprovodný program k aktuální výstavě Zmatené peníze v Muzeu Litovel se 

uskutečnila přednáška Ing. Josefa Moši, CSc. s názvem „Peníze, jak je neznáte“. 

 

20. 05.  Sportovním kláním silných borců „Silácká Litovel“ si město připomnělo již podesáté 

zápasníka Gustava Frištenského. Soutěž proběhla ve sportovní hale ZŠ Vítězná a konaly se 

závody družstev ve shybech na hrazdě, přemisťování břemene a vzpěračském nadhozu. 

Následovala ukázka řecko-římského zápasu, soutěž v armwrestlingu (páce) a profesionální 

silácká produkce Siláka Franty. Ve druhé části soutěže se sportovci utkali ve skoku dalekém, 

hodu medicinbalem a bench pressu. Více v kapitole Slavnosti.     
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20. 05.  TJ Tatran Litovel ve spolupráci s E.ON ČR kvalifikační turnaj ročníku U 10 ve fotbale. 

Turnaje se zúčastnilo 32 družstev z celé Moravy.  

 

23. 05.  Městský klub ve spolupráci s GLOBART s.r.o. uspořádal galakoncert Štefana Margity, 

jednoho z našich nejlepších operních pěvců za doprovodu Moravského klavírního tria. 

 

24. 05. Zemřel dlouholetý člen litovelského Infokanálu, laureát ceny Osobnost města 2014 

pan Jiří Hrozek ve věku 85 let. Čest jeho památce!  

 

25. 05.  Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd na Vranovskou přehradu a hrad 

Bítov s návštěvou města Moravské Budějovice. Absolutní spokojenost všech 49 účastníků. 

 

26. 05.  Průzkum volebních preferencí zveřejněný po vládní krizi přináší špatné zprávy pro 

ČSSD. Její preference se totiž opět propadly (na 14 %), zatímco ty hnutí ANO zůstaly 

víceméně stejné (33 %). Kdo tedy vyšel ze střetu jako vítěz?  

 

28. 05.  Zájezd MSL do Kroměříže s prohlídkou tamních zahrad s průvodkyní Ing. Lenkou 

Křesadlovou, Ph. D. 

 

30. 05.  ZUŠ OPEN – celostátní happening Základních uměleckých škol na nádvoří MK a v 

městském parku. 

 

31. 05. Symbolicky na Světový den bez tabáku úderem dvanácté hodiny začal v Česku 

platit úplný zákaz kouření v hospodách, restauracích, barech, školách, nemocnicích, 

divadlech, kinech, sportovištích. Někde mohou vznikat kuřárny (zoo, nákupní centra, 

hotely), nově se nesmí kouřit na všech zastávkách a nástupištích veřejné dopravy. 

V restauracích, klubech a barech zůstává užívání elektronických cigaret a vodních dýmek 

povoleno. Zatím kouřilo v Česku 28 % mužů a 16 % žen, jak to bude po zákazu?    

 

31. 05.  Ve věku 84 let zemřel první litovelský porevoluční starosta Mgr. František Geschwinder 

po dlouhé a těžké nemoci. Jeho obtížná práce ve funkci po roce 1989 nikdy nebyla 

dostatečně oceněna. Čest jeho památce! 

 

01. 06. Koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ Vítězná v Koncertním sále MK řídila 

sbormistryně Mgr. Iveta Navrátilová.  

 

01. 06.  Litovel má OSKARA za nejlepší třídění objemného elektroodpadu v soutěži měst a 

obcí Olomouckého kraje, kterou vyhlásila společnost Elektrowin. Sběrná místa jsou jak ve 

městě (5), tak i v Chudobíně, Unčovicích, Nasobůrkách, Třech Dvorech a Chořelicích.  Je 

ho možno uložit i ve sběrném dvoře na ulici Cholinské 1008.  

 

03. 06. 18. ročník Toulek Litovelským Pomoravím připravil Klub českých turistů TJ Tatran Litovel 

a Rodičovské sdružení při ZŠ Jungmannova. Pěší trasy měřily 8 až 25 km, cyklistické 15 až 45 

km. Všechny vedly Novozámeckým areálem Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 

Součástí akce byl také „Toulavý kočárek“ – dětská trasa městem v délce 1,5 km. Za 
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krásného počasí na pěší túry vyrazilo 216 turistů, na kole 203. Souběžně probíhal 

v litovelských parcích dětský den s podtitulkem Filmové a televizní toulání (na 10 stanovištích 

čekaly na děti úkoly z pohádek a filmů)-účast 192 dětí a rodičů. Nejvzdálenější účastník byl 

z Prahy, nejstarší hlásil na startu ročník narození 1930, nejmladší se narodil v prosinci 2016. O 

spokojenost účastníků se starali organizátoři z KČT, členové SRPŠ, pedagogové a žáci ZŠ 

Jungmannova. Všem patří dík za přípravu i realizaci akce. 

 

04. 06.  Na litovelské faře ŘKC se uskutečnil farní den s hudbou, občerstvením, hrami pro děti 

a ukázkou hasičské techniky.  

 

04. 06. Koncert populární hudby aneb každý to vidí jinak v Koncertním sále MK. Vystoupil PS 

SENZAKORD (řídila Mgr. Hana Kaštanová, Ph. D.) a PS Příkazy (Mgr. Iveta Navrátilová).  

 

07. 06.  Fotoklub Litovel k 70. výročí založení uspořádal výstavu fotografií ve Výstavní síni MK, 

kde se prezentovalo 13 současných členů klubu. Vernisáž byla hojně navštívena a 

v kulturním programu vystoupil pěvecký sbor SENZAKORD vedený Mgr. Hanou Kaštanovou, 

Ph.D.  

 

10. 06.  Celoměstská slavnost Hanácké Benátky proběhla za proměnlivého počasí na hlavní 

scéně na náměstí a doprovodný program pak v parku Míru a před Muzeem Litovel, součástí 

se staly i oslavy 95. výročí založení Rybářského spolku v Litovli v prostorách na ulici Palackého 

1162. Podrobně v kapitole Slavnosti.  

 

10. 06.  Český rybářský svaz, místní organizace Litovel, si připomněla 95. výročí svého 

založení. Uspořádala oslavu na prostranství u rybářské budovy Palackého 1162.    

 

13. 06.  Přednášku „Tajná poselství naší měny“, jako doprovodnou akci k výstavě Zmatené 

peníze, vedl v Muzeu Litovel David Křižan, člen MSL, z.s. a Historického spolku Kirri. 

 

13. 06.  Žádný velký útlum migrace! Do Evropy dorazilo od začátku roku už 73 189 migrantů, 

z toho 85 %, tedy 61 903 do Itálie (loni 211 433). Itálie nese hlavní zátěž poté, co se uzavřela 

takzvaná balkánská cesta přes Řecko (letos 7 699, loni 157 205).  

 

14. 06.  Oranžový vabank! Premiér Bohuslav Sobotka končí jako šéf ČSSD, stranu povede 

Milan Chovanec a kampaň Lubomír Zaorálek (ministr zahraničních věcí). Sociální 

demokraté tak zkoušejí zvrátit dramatický propad před volbami (až na 10 %), posílit 

preference strany, a pokud možno ještě potrápit jasného favorita – hnutí ANO 2011. 

 

17. 06.  Další, již 10. ročník Litovel Free Fest – Litovel Free Jízda, festivalu cyklistiky, dobrého 

jídla a pití z Hané. Startovalo se v pravé poledne z areálu pivovaru a jednotlivce čekala 

30kilometrová trasa, rodinné týmy musely zdolat 15 kilometrů, vše Litovelským Pomoravím.  

V areálu i na trati probíhala Škola kola Pepy Dresslera a řada soutěží pro rodiče s dětmi. Již 

od dopoledne probíhal gastronomický festival a odpoledne vystoupily 4 hudební skupiny, 

které hrály až do půlnoci.  Primové počasí, i když trošku více teplé. 
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18. 06. TIC připravilo celodenní kombinovaný výlet vlakem spojený s pěší vycházkou. 

Účastníci navštívili Zahradní železnici ve Střížově, barokní sýpku v Ludéřově (s výstavou 

fotografií Miroslava Pinkavy, který byl i průvodcem vycházky)) a Černou věž 

v Drahanovicích.     

 

19. 06.  Dálnici R 35 mezi Litovlí a Unčovicemi uzavřela nehoda zájezdového autobusu, který 

z neznámých příčin vyjel ze silnice, narazil do několika stromů a skončil v příkopu. Při havárii 

bylo zraněno 24 cestujících, z toho 4 vážně. Sanitky je rozvezly do 3 nemocnic. 

 

20. 06.  Počet uprchlíků ve světě dosáhl loni rekordních 65,6 milionu lidí, takřka každý pátý 

běženec je ze Sýrie. Na 22,5 milionu odešlo do jiné země, 40,3 milionu vyhledalo útočiště na 

bezpečnějších místech ve svých státech a 2,8 milionu jsou lidé, kteří žádali o azyl 

v rozvinutých zemích.  

 

21. 06. „ABBAMÁNIE“ – příběh Sofie a Dony v aule GJO zpívá a hraje PS Palora. Připravila a 

řídila Mgr. Marcela Barvířová. Partneři – město Litovel, GJO, RS při GJO, MK  a OSA.  

 

22. 06.  „Přendite si splknót“ – další zábavný pořad s Hanáckó mozekó pro příznivce 

hanáckého nářečí, tentokrát na téma „Člověk si mosi  omět vebrat!“ v Koncertním sále MK. 

 

25. 06. ČSSD předběhli komunisti, ANO vede! Šetření Centra pro výzkum veřejného mínění 

potvrdilo předešlé ankety a ukazuje propad ČSSD (12 %), která se zařadila na 3. místo za 

KSČM se 14,5 % a dominujícím ANO s 34 %. Není divu, že sociální demokraté bijí na poplach 

a dělají rošády ve vedení strany i volební kampaně!     

 

27. 06.-12. 09.  První letošní cyklovýlet organizovaný TIC s průvodcem Miroslavem Pinkavou 

Litovelským Pomoravím v rámci Litovelského kulturního léta zamířil do Želechovic a Uničova.  

Dalšími termíny jsou 9., 11. a 25. červenec; 6., 15. a 29. srpen a 12. září. Jde o nenáročné 

trasy v rozmezí 20-30 kilometrů s odjezdem ve 14 hodin od TIC.     

 

28. 06.-13. 10. Výstava „Klobouky od Marie“ litovelské právničky JUDr. Marie Mazánkové 

byla instalována v prostorách TIC. Vstupné dobrovolné. 

 

01. 07.   69. Velký letní karneval ve Třech Dvorech. 

01. 07.  1. ročník fotbalového turnaje Memoriál Marko Suchoně za účasti 4 týmů.  

 

02. 07.  Od bitvy u Zborova, která pomohla ke vzniku Československa, uplynulo 100 let. Byla 

sice jen malou epizodou 1. světové války, ale úspěch dobrovolníků znamenal zrušení 

omezení formování nových jednotek a nesmírný politický kapitál pro vytvoření 

samostatného státu. Tento mimořádný úspěch byl klíčový pro československý odboj, 

protože dohodové mocnosti v čele s Ruskem, Itálií a Francií jej začaly brát vážně.  

 

05. 07.-30. 08. Každou středu v rámci Litovelského kulturního léta proběhnou komentované 

prohlídky městem. Jde o hodinovou prohlídku nejvýznamnějších památek města. Začátek 

vždy ve 13.30 hod. se srazem před budovou Záložny. 
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05. 07.  Závod hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“ na hřišti obce. 

 

07. 07.  Od katastrofálních povodní v roce 1997 uplynulo již 20 let. Záplavy postihly v létě 

v kraji 110 měst a obcí, ve 38 obcích bylo evakuováno 7 850 obyvatel, 24 lidí zahynulo. 

Povodeň překonala všechny známé historické povodně, a odpovídala pětisetleté až 

tisícileté vodě.   

 

07. 07.  První hudební večer Litovelského kulturního léta v restauraci Amazonka obstarali 

Piňovští kanci s folk a country a následující večer pak BLUE CANISTERS s elektrickým jazzem. 

 

08. 07.  Sportovní soutěž družstev obcí Mikroregionu Litovelsko na fotbalovém hřišti na 

Homole ve Vilémově. Vystoupila skupina Lucie revival Morava a následoval letní karneval 

se skupinou Via Paběda. 

 

09. 07.  Bez práce jsou už pouze 4 % lidí, což je nejméně za posledních 19 let. Důvodem je 

rostoucí ekonomika a sezónní zaměstnávání v gastronomii, zemědělství nebo stavebnictví. 

 

08. 07.  Na prevenci kriminality uvolnilo olomoucké hejtmanství 1,5 milionu korun mezi 18 

žadatelů. Litovel obdrží 107 000 Kč na rozšíření městského kamerového dohledového 

systému. 

 

14. 07. FOLKOVÉ POMORAVÍ v restauraci Amazonka v rámci Litovelského kulturního léta. 

Vystoupily skupiny KOFE@VLNA, Martina Trchová a Trio, Pavel Tabásek a jeho partyja. 

 

15. 07.  V rámci Litovelského kulturního léta vystoupila s blues a chansonem skupina 

STŘEMKOŠ v restauraci Amazonka. 

 

21. 07. Odchovanec litovelského šachového oddílu Jan Krejčí mladší se stal vítězem 

velmistrovského šachového Czech open 2017 v Pardubicích v konkurenci 150 hráčů.   

 

22.-25. 07.  Do Litovle opět zavítal Kinematograf bratří Čadíků a přivezl 4 české filmy, které 

měly premiéru v loňském roce. Nejprve to byla pohádka o rozmazlené princezně 

„Řachanda“, poté zajímavý dokument českého cestovatele Dana Přibáně „Trabantem do 

posledního dechu“, pak úspěšná tragikomedie s Jiřím Bartoškou „Teorie tygra“ a na závěr 

romantická komedie „Všechno nebo nic“. Dobrovolné vstupné putovalo na dobročinné 

účely. 

 

28. 07.  V rámci Litovelského kulturního léta v restauraci Amazonka vystoupila skupina JEN-

TAK (country) a následující den uzavřela koncerty rocková skupina VINNÝ STŘIK. 

 

29. 07. Na mistrovství světa na divoké vodě juniorů a závodníků do 23 let v rakouském Murau 

dosáhla svého největšího úspěchu kajakářka Barbora Dimovová, která získala titul juniorské 

mistryně světa. Tento skvělý úspěch doplnila ještě zlatou a stříbrnou medailí ze závodu 

družstev.   
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01. 08. Na GJO začal působit nový ředitel Mgr. Radim Lindner.  

 

03. 08.  Žně na Hané jsou přibližně v polovině: horší výnosy i kvalita. Propad ve výnosech 

nakonec není proti prvotním odhadům tak dramatický, mnohem horší je to s kvalitou – 

sklizený ječmen nedosahuje kvality sladovnického ječmene, výrazně horší kvalitu má 

pšenice a řepka. 

 

04. 08.  Centrální banka se rozhodla dát zelenou zvyšování sazeb v ekonomice a po více 

než devíti letech přistoupila ke zvýšení úrokových sazeb – takzvaná repo sazba se zvýšila z 

0,05 na 0,25 %. Bankéři asi cítí ve vzduchu inflaci a snaží se ji zbrzdit. Ovšem mezi zeměmi EU 

je Česká národní banka první, kdo k takovému kroku přistupuje. Nedělejme si ale iluze, že 

by to zásadně změnilo podmínky na úvěrovém trhu – úroky pomalu porostou, ale nebude 

to přes noc. 

 

05. 08.  Na zámku ve Velké Bystřici se sešlo na sto lidí spřízněných s legendárním zápasníkem 

Gustavem Frištenským na čtvrtém setkání rodu, jehož potomci se sjeli z celé republiky, ale i 

ze Švýcarska či USA. Rodová setkání organizuje praneteř Mgr. Zdenka Frištenská. 

 

07. 08.  Měsíc potemněl a po osmé hodině vyšel poněkud „ukousnutý“. Šlo o jeho částečné 

zatmění, dopadl na něj stín Země. Díky jasnému počasí byl krásně viditelný i u nás. 

 

19. 08.  Extrémní překážkový závod Spartan Race měl na cestě světem zastávku i v Litovli. 

Drsná trasa náročným terénem v cross country stylu byla dlouhá 5 kilometrů a skrývala 

v sobě 20 náročných překážek i vodou a bahnem. Protože přijely tisíce závodníků, startovalo 

se ve vlnách po 250 účastnících každých 30 minut. Nejlepší zvládli trať v čase kolem 40 minut 

a závodníkům vytvořilo kulisu více než 10 000 nadšeně povzbuzujících diváků.  

 

21. 08. Nemělo by se zapomínat! Srpen 1968 si vyžádal životy 137 Čechů a Slováků 

v důsledku obsazení vojsky Varšavské smlouvy. Během pobytu okupačních vojsk 

v Československu pak celkem zemřelo přes 400 lidí. 

26. 08.  Před 25 lety se lidé u nás dověděli, že se Československo rozdělí na dva státy a že 

k tomu dojde hned po silvestrovských oslavách. Jednání měla v režii tehdy ODS s HZDS. Tak 

pod platanem v brněnské vile Tugendhat začal konec společného státu. 

 

26. 08.  Turnaj O pohár města Litovle s přehledem ovládli hraničtí házenkáři, druhý skončil 

domácí Tatran před Zlínem a slovenskou Stupavou. Domácí skládají po sestupu z nejvyšší 

soutěže nový tým, který se má pokusit o návrat mezi elitu pod vedením nového trenéra Ivo 

Vávry. 

 

26. 08. Městem projíždí spousta aut, která míří na putovní festival Hrady CZ na Bouzově. 

Koncertní maraton na dvou pódiích na louce v podhradí byl plný hvězd. Vystoupila Lucie 

Bílá s kapelou Arakain, Anna K., rapper Majk Spirit s kapelou H16 a finále obstaral Tomáš 

Klus.  
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28. 08.  Po kavárně Kafemlejnek v průchodu k elektrárně se otevřela kavárna s dětskou 

hernou „Prckoviště“ v bývalé restauraci Muzeum, Smyčkova 795. Vstupné do herny pro děti 

do 1 roku zdarma, pak za 45 Kč a každý 10. vstup také zdarma. 

 

01. 09.  Muzeum Litovel zve na výstavu „Společenský život hmyzu“, potrvá do 5. 11. 

 

01. 09. V Lékařském domě u Svatojánu je nová gynekologická ambulance MUDr. Jana 

Harašty. 

 

04. 09. KLDR stále provokuje a nyní testovala svou nejsilnější vodíkovou bombu, která je 

mnohonásobně silnější než jaderná a tato měla sílu asi 100 kilotun TNT. Jde již o šestou 

zkoušku jaderné bomby a svět jen odsuzuje, ale USA přitvrzuje – jen aby nedošlo k válce! 

 

05. 09.  Koncertní sezónu KPH letos zahájili dva famózní muzikanti – Ivan Ženatý, který je 

považován za nejvýznamnějšího českého houslistu dnešní doby, a významný klavírista 

Stanislav Bogunia. Zazněla díla Césara Francka, Josefa Suka a Maxe Brucha. Slušná 

návštěva. 

 

06. 09.  „Gramofony z Litovle vydělaly 68 milionů“ – největší světový producent gramofonů 

v kvalitě hi-fi SEV Litovel zvýšil tržby meziročně o 11 % na rekordních 428 milionů korun za 

124 000 přehrávačů desek, většinou na export.  

 

06. 09.  Výstava ve Výstavní síni MK představila kresby a obrazy litovelského rodáka Václava 

Lamra (1943) v tématu „Smíření“, orientovaném na biblické hodnoty. Úvodní slovo pronesl 

farář CČH Mgr. Vlastimír Haltof. Vernisáž bohatě navštívena. Potrvá do 27. 9. 2017. 

 

07. 09.  Seniorklub Litovel uspořádal na hřišti ZŠ Jungmannova sportovní soutěže seniorů v 5 

disciplínách. Účast 53, závodníků 23, odměněno prvních šest. Velmi úspěšné – zopakovat! 

08. 09.  Zběsilý hurikán Irma ničí Karibik, pobřeží Floridy se evakuuje. Zničeno i Trumpovo 

letovisko. Hurikán má energii jako tisíc atomových bomb a doprovází ho i hurikány Irma, 

José a Katia. 

 

08. 09.  Zahájení tanečního kurzu pro mládež i dospělé ve Velkém sále Záložny pod vedením 

tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových. 

 

08. 09.  Slavnostní večer k 50. výročí partnerských vztahů s Revúcou v Koncertním sále MK 

s bubenickou show CRAZY STICKS pod vedením Viktora Korduliaka, předáním plaket 

primátorce Revúce MVDr. Evě Cirenové a Ing. Kučerákové. Pro pozvané hosty ze ZML, RM 

a významné osobnosti města, hosty ze Slovenska. Na chodbách byly umístěny panely 

mapující spolupráci měst. 

 

09. 09.  Město Litovel uspořádalo v rámci EHD a 50. výročí vzájemné spolupráce 

s partnerským městem Revúca Litovelské slavnosti s hlavním programem na náměstí a při 

otevření většiny památek města. Více viz v kapitole Slavnosti.  
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12. 09.  Recyklojízda v Litovli – jde o 15. zastávku týmu Recyklojízda 2017 na podporu třídění 

a recyklaci baterií. Na náměstí byl umístěn infostánek a účastníci jízdy se setkali se zástupci 

města. Zájemci je pak mohli doprovodit v jízdě do Olomouce.  

 

12. 09.  Cyklovýlet Litovelským Pomoravím do Hynkova a Nákla s průvodcem Miroslavem 

Pinkavou. Připravil TIC Litovel. 

 

13. 09.  Na městském koupališti proběhlo setkání s ex-europoslancem Ing. Janem Březinou 

organizované městem Litovel a MEIS Litovel. Diskutovalo se o EU, účastníci obdrželi malé 

dárky a občerstvení. 

 

14. 09. Seniorklub Litovel připravil besedu s Mgr. Věrou Mičkovou „Putování po Francii“ 

doprovázené CD a zajímavým komentářem. Účast 38 seniorů.  

 

14. 09.  Před 80 lety v roce 1937 zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk, který ve funkci setrval 17 let. Až nyní se otevírá jeho Knihovna v Praze, instituce, 

která má uchovávat a rozvíjet jeho odkaz.   

 

14. 09.  „Přendite si splknót“ – pořad Hanácké ambasády na téma „Náhoda v ževotě – 

zamešleni“ v Koncertním sále MK, za doprovodu Hanácké mozeke. Vstupné dobrovolné. 

 

15. 09.  DDM pozval na Den otevřených dveří na ulici Komenského 719/6, Staroměstském 

náměstí 182 a v Klubu mladých na náměstí Přemysla Otakara 753 s prohlídkou prostor a 

prezentací zájmové činnosti.    

 

17. 09.  MSL uspořádala cyklistický výlet s komentářem Ing. Lenky Křesadlové, Ph. D., 

památkářky a zahradní architektky z Národního památkového ústavu Kroměříž 

Novozámeckým areálem do Růžového údolí.  

18. 09.  Důchody mají od ledna příštího roku vzrůst v průměru o 475 Kč, stát to bude stát 16,6 

miliardy korun. Základní výměra penze poroste podle ministryně práce o 150 Kč. 

 

19. 09.  Olomoucký kraj vyhlašuje druhé kolo poskytování příspěvků na výměnu starých kotlů 

za ekologičtější zdroje tepla a má k dispozici 124 milionů korun. Částka by měla pokrýt 

požadavky asi 1 800 lidí. V prvním „kotlíkovém“ kole neuspělo zhruba 350 domácností. 

 

19. 09.  V Koncertním sále MK proběhla veřejná schůze s občany ve věci odprodeje 

městských lesů z majetku města na území CHKO Litovelské Pomoraví do vlastnictví státu, 

z důvodu ochrany přírody. Jedná se o 160 ha v hodnotě 48 milionů Kč. 

 

20. 09.  Máslo za šedesát? To už je příliš! Kostka másla za víc než padesát korun je už podle 

většiny Čechů za hranou. Je nyní téměř o polovinu dražší než před rokem. Výrobci 

argumentují nejen rostoucí poptávkou, ale také nedostatkem a zdražováním smetany na 

trhu. Podle průzkumu tři pětiny lidí spotřebu másla omezují. 
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21. 09.  Cyklovýlet seniorů do minipivovaru v Chomoutově měl zajímavé extempore, když 

do lokálu vběhla srna. 

 

23. 09.  MSL z.s. uspořádala autobusový zájezd do Lipníku nad Bečvou, Veselíčka a Tršic.  

 

24. 09. Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání schválilo dotaci 200 000 Kč na opravu 

varhan v kostele sv. Marka, přijetí dotace 196 901 Kč na výsadbu stromů v parku na Starém 

městě a na zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů ve výši 1 442 985 Kč.    

 

24. 09.  „Jenom život“ – bystrá divadelní komedie se špičkovými dialogy v podání Antonie 

Talackové a Igora Bareše ve Velkém sále Záložny jako zahájení divadelní sezóny 2017/2018. 

 

25. 09.  Koncert v Mladečských jeskyních v rámci KPH – šansonový recitál „Pocta Haně 

Hegerové“. Zpívala Dana Chytilová za doprovodu klavíru. Generálním sponzorem akce 

byla firma Vitoul. 

 

26. 09.  Z dotačního titulu Podpora cestovního ruchu na Střední Moravě Olomoucký kraj 

podpořil 22 projektů v celkové výši 7,1 milionu korun. Jedním z nich i audiovizuální centrum 

v Pivovaru Litovel. 

 

29. 09.  Nový trenér litovelských házenkářů Ivo Vávra chce Litovel vrátit mezi elitu: „Nechci 

hrát s Litovlí druhé housle, ale vytáhnout ji zpět nahoru,“ říká otevřeně. Tak jen aby to vyšlo! 

 

29. 09. Hodně foukalo – extrémně silný vítr sužoval město a vyvrátil několik stromů. 

 

30. 09.  Litovel má novou ulici – Pošmýlskou v lokalitě Pavlínka sousedící s ulicí Sadovou. 

01. 10.  Novou redaktorkou Litovelských novin je Mgr. Eva Kratochvílová z Nové Vsi. 

 

02. 10.  Vystoupení skupiny Michal Tučný Revival Band pro seniory jako dárek města 

k Mezinárodnímu dni seniorů. Návštěva 270 posluchačů. Zazněly nejznámější písně 

z jednotlivých alb Michala Tučného.   

 

04. 10. 26. ročník soutěže „Plaveme s městem“ – soutěž mezi městy v plavání volným 

způsobem na 100 metrů v plaveckém bazéně ZŠ Vítězná. Město se umístilo na 7. místě se 

ziskem 4 472 bodů ze 301 účastníků.   

 

04. 10. Výstava Fotoklubu Beseda Otrokovice – výstava fotografií ve Výstavní síni MK. Potrvá 

do 24.11. 

 

05. 10.  Seniorklub Litovel uspořádal další autobusový zájezd do termálů ve Velkých 

Losinách. 

 

06.-08. 10. Delegace města a Seniorklubu (na pozvání JDS Revúca) navštívily město Revúca 

a zúčastnily se XVIII. ročníku „Jazdy sv. Huberta“ a „V. Jesenných slávností poĺovníkov, 

rybárov a včelárov“, byli přijati primátorkou města MVDr. Evou Cirenovou.   
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07. 10.  23. ročník extrémního závodu štafet Bobr Cup provázela zima, bláto i voda. Více 

v kapitole Slavnosti. 

 

09. 10.  V Litovli začíná provoz „Seniortaxi“ provozované spolkem Akselit (Aktivní senioři 

Litovel) vedeném Jaroslavem Skálou. Cena jednotlivé přepravy je 20 Kč pro osoby nad 65 

let a s průkazem TP, ZTP a ZTP/P. 

 

10. 10.  Koncert v rámci KPH představil Janu Kopicovou (hoboj) a Ditu Eiseltovou (klavír) ve 

skladbách Johanna Nepomuka Hummela, Roberta Schumana, Bernharda Henrika 

Crusella, Antonia Pasculliho a Camille Saint-Saënse.  

 

11. 10.  Proběhl 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka pro pomoc nevidomým 

a těžce slabozrakým lidem. 

 

11. 10.  Pohádky z košíku – divadelní ztvárnění 3 pohádek pro MŠ, I. stupeň ZŠ, včetně 

veřejnosti ve Velkém sále Záložny.  

 

12. 10.  Poslední letošní cyklovýlet Seniorklubu Litovel zamířil do Renot, Střelic, Uničova a 

Nové Dědiny s účastí 19 cyklistů.  

 

13. 10.  I. prodloužená tanečního kurzu ve Velkém sále Záložny. 

 

14. 10.  MSL s Letopiseckou komisí připravila další komentovanou prohlídku hřbitova v Litovli-

Chořelicích s průvodním slovem paní Marie Hrubé.  

 

16. 10. OPEN MIC – vystoupení písničkářů s vlastní autorskou tvorbou v Malém sále Záložny. 

Hostem byla polská písničkářka AGU. 

 

16.-20. 10. 10 členů Seniorklubu Litovel se zúčastnilo kurzu počítačové gramotnosti „Senioři 

komunikují“ Nadace Livie a Václava Klausových pod vedením programátorky Mgr. Barbory 

Protivánkové. 

 

20.-21. 10. Volby do Sněmovny skončily vítězstvím hnutí ANO 2011 (29,64 %) před ODS (11,32 

%), Piráty (10,74 %), SPD Tomia Okamury (10,64 %), KSČM (7,76 %), ČSSD (7,27 %), KDU-ČSL 

(5,80), TOP 09 (5,31 %) a STAN (5,18 %). Více viz v kapitole Parlamentní volby. 

 

21. 10.  V dosud spíše levicovém Olomouckém kraji se přeskupily síly, když volby ovládlo hnutí 

ANO 2011 (31,39 %) a SPD (13,54 %). Více viz v kapitole Parlamentní volby. 

 

21. 10. „Den stromů“ ve Třech Dvorech pořádaný mezinárodní neziskovou organizací 

PagoPago, kde každý návštěvník obdržel jabloň zdarma. 

 

26. 10.  Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd do Hradce nad Moravicí a Opavy. 

 

28. 10.  Chudobínský bobřík odvahy na hřišti v Chudobíně. 
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30. 10. Slavnostní otevření cyklistické stezky Hrázka mezi Litovlí a Červenkou. Má nový 

asfaltový koberec a je po celé délce osvětlena. Celkové náklady na vybudování litovelské 

části stezky byly 2,3 milionu Kč, včetně DPH. 

 

01. 11. Evangelium – přednášky podle učení Nového zákona v klubovně č. 1 MK. (Budou se 

opakovat i 8. a 15. 11.)  

 

02. 11. Beseda s Ing. Jiřím Hambálkem „Olomouc včera a dnes“ v klubovně Seniorklubu.  

 

06. 11. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. otevřela poradnu na 

náměstí Přemysla Otakara 778/1b (bývalá škola pro slabozraké). 

 

09. 11.  Představení „Řvali až spadli aneb Maniaci Best OFF“ ve Velkém sále Záložny – večer 

satirických scének a parodií. Pořadatelem je CK Bavi Litovel.   

 

09. 11.  Koncert KPH ve varně Pivovaru Litovel, který byl i generálním sponzorem. Vystoupili: 

Jiří Vodička (housle) a Martin Kasík (klavír). Zazněly skladby Ludwiga van Beethovena, 

Josefa Suka, Camille Saint-Saënse a Pabla de Sarasate. 

 

10. 11. Členové MSL, z.s. uctili položením kytiček vlčích máků a zapálením svící Den 

válečných veteránů v našich místních částech i na litovelském náměstí.  

 

12. 11. 2017 – 5. 2. 2018 Výstava panenek Barbie ze sbírky paní Miluše Reiskubové z Krnova 

v Muzeu Litovel.    

14. 11. Muzejní společnost Litovelska, z.s. uspořádala komentovanou prohlídku s návštěvou 

restaurátorského pracoviště v olomoucké pobočce Zemského archivu Opava. 

 

14. 11.  Beseda s Václavem Arnošem s fotoprojekcí s názvem: Střední Amerikou z Mexika … 

do Mexika přes Belize, Guatemalu, Honduras a Salvádor“ v Malém sále Záložny. 

 

16. 11. Beseda o fotografování s Lukášem Navarou pro členy Seniorklubu Litovel v klubovně 

Penzionu.   

 

16. 11. Uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii u GJO se vzpomínkou na Jana 

Opletala. Následovala veznisáž výstavy Jindřicha Buxbauma „Chasidé v Mikulově“ 

s úvodním slovem prof. Jindřicha Štreita a pěveckým vystoupením paní Nao Higano.   

 

17. 11. Soubor S.O.S. při Sokole Litovel uvedl premiéru nové autorské hry s názvem „Vinnetou 

– Poslední ústřel“ v režii Petra Lindušky na Sokolovně. 

 

18. 11. METALLICA REVIVAL LITOVEL – nejznámější skladby od americké trash metalové 

legendy Metallica v Malém sále Záložny.  

 

21. 11.  Podzimní koncert ZUŠ v Koncertním sále MK – vystoupení žáků a souborů ZUŠ. 
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22. 11.  Pohádky z březové chaloupky pro děti z I. stupně ZŠ včetně veřejnosti ve Velkém 

sále Záložny. 

 

23. 11. Lež o invazi 1968 – Rusové uznali chybu! Ještě kdyby se také omluvili! 

 

24. 11.  20. ročník prodeje vánoční hvězdy pořádaného SDUŽENÍM ŠANCE – sdružením rodičů 

a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN Olomouc za 

pomoci studentů GJO ve vestibulu MK. 

 

24. 11. Závěrečná kolona tanečního kurzu v obou sálech Záložny. 

 

24. 11.  Na Pražském hradě bylo vyhlášeno „100 českých nejlepších 2017“ mezi kterými se 

v části Stavebnictví a doprava umístila mezi nejlepšími i firma Vápenka Vitoul Měrotín. 

 

27. 11.  Dermot Canavan: Třetí prst na levé ruce – hořkosladké drama s Ivou Pazderkovou a 

Martinou Randovou. Představení ve Velkém sále Záložny v rámci divadelní sezóny. 

 

29. 11.  Oblíbená slovenská rocková skupina DESMOND vystoupila ve Velkém sále Záložny. 

 

30. 11. Setkání členů Seniorklubu Litovel s představiteli města, na kterém byla zhodnocena 

činnost za rok 2017. Účast 87 seniorů.   

 

01. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara s vystoupením 

dětí ze ZŠ a MŠ a PS Senzakord. K dispozici byla Ježíškova pošta, Ježíškovy dílničky DDM 

Litovel a strom splněných přání. 

 

02. 12. Adventní tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením floristky ve Velkém 

sále Záložny.  

 

04.-16. 12.  Prodejní výstava Studia Ateliér litovelských výtvarníků v prostorách TIC. 

 

04.-16. 12. Prodejní vánoční výstava ozdob a dekorací spojená s výstavou dětských prací 

ve spolupráci s DDM Litovel ve Výstavní síni MK.  

 

05. 12.  XI. slet čertů, Mikulášů a andělů na náměstí s hudebně zábavnou show Vánoční 

sněhulákoviny, Ježíškova pošta, soutěž o nejlepší masku a na závěr laserová show. 

 

06. 12.  Koncert mladších žáků ZUŠ Litovel v Malém sále Záložny. 

 

06. 12.  Prezident jmenoval Andreje Babiše předsedou menšinové vlády, která bude 

jmenována 13. 12.  

 

07. 12.  Balónkový den na náměstí s vypouštěním balonků s přáním Ježíškovi a vánoční 

koncert skupiny NOACO.  
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10. 12. České vánoce – vystoupení PS Senzakord a hudebních sborů ZUŠ pod vedením 

ředitelky ZUŠ Hany Kaštanové v kostele sv. Marka.  

 

12. 12. Naprosto vyprodaný koncert hvězdy české populární hudby Heleny Vondráčkové 

ve Velkém sále Záložny.  

 

13. 12. Česko zpívá koledy – celorepublikový projekt („Všichni společně si zazpíváme pět 

nejznámějších českých koled“) – zpívání koled s Olomouckým deníkem a PS Palora a 

vystoupení Marka Ztraceného na náměstí Přemysla Otakara. 

 

14. 12.  Předvánoční schůzka seniorů s programem a soutěží „O nejlepší vánoční perníček“. 

 

16. 12.  Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v kostele sv. Marka. Vystoupila Palokantiraka 

a Quirinus a všichni, kdo se zapojili do projektu „Rybovka pro Litovel“. Řídili Marcela 

Barvířová, Irena Blektová a Jaroslav Petr. Byl to závěrečný koncert oslav 50. výročí družby se 

slovenským městem Revúca.   

 

18. 12.  Loutkové představení – vánoční příběh o putování Josefa a Marie do Betléma a 

narození Ježíška pro děti z MŠ, I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti v Koncertním sále MK. 

 

18. 12. Autobusový zájezd členů Seniorklubu do MDO na operetu O. Nedbala „Vinobraní“.  

19. 12.  Koncert DPS Mládí – s vystoupením Dětského pěveckého sboru Mládí a jeho 

přípravného sboru Benjamínek v Koncertním sále MK. Pořadatelem byla ZŠ Vítězná. 

 

26. 12.  13. ročník oblíbené vánoční akce „Oživlá řemesla“ v Muzeu Litovel. Hudební 

doprovod zajistila Hanácká mozeka, vstupné 20 Kč, děti do 6 let zdarma.  

 

27. 12. Prezident Miloš Zeman pronesl své vánoční poselství, ve kterém rezolutně odmítl 

předčasné volby a znovu dal důvěru hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. 

 

31. 12. Zítra přijde tak trošku neviditelné výročí – naše republika oslaví 25 let. Tolik času totiž 

uplynulo od pokojného rozpadu Československa. 

  

 

03. LITOVELSKÁ VÝROČÍ 

 

720 let 

Nejstarším písemným dokladem o Litovli je latinská listina krále Václava II., byla vystavena 

13. října 1287 v Olomouci. Městské osídlení ale vzniklo dříve, nejprve sídliště na Starém městě, 

až po polovině 13. století pověřil král Přemysl Otakar II. olomouckého občana Heinricha 

Epicha lokací nového města, chráněného rameny Moravy. Lokátor zřejmě v neklidné době 

po Přemyslově smrti a snad i při potížích, jimiž procházelo nově založené město, přišel o části 

původního majetku. Jeho synovec, též Jindřich Epich, požádal krále Václava II. o potvrzení 

vlastnictví rychty, případně majetkovou kompenzaci za ztracený majetek.  Král Václav II. v 

listině potvrzuje, že město založil jeho otec, Přemysl Otakar II., potvrzuje fojtství Jindřicha 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 27 

Epicha, povoluje koupi ztracené části rychty a mlýna. Jestli tato nejstarší listina určuje práva 

a majetek rychtáře, pak druhá listina krále Václava II. z 25. 02. 1291 je věnována výsadám 

města. Uděluje Litovli mílové právo, týdenní trhy aj.  

 

690 let 

Král Jan Lucemburský listinou z 03. 02. 1327 rozšířil mílové právo Litovle i na provozování 

řemesel a povolil stavbu hradeb. Město bylo dosud opevněno jen hliněným valem, vodním 

příkopem a kolovou hradbou. Kamenné hradby dlouhé 1280 m, vysoké 4,8 m a široké 2 m 

spotřebovaly kolem 13,6 tisíc kubíků kamene a vápna, tj. cca 18 000 naložených vozů z okolí 

(Mladeč, Medlov), což je těžká práce pro dvě generace, mimo běžných povinností s 

opatřením výživy a řemesla.  

 

640 let 

Současně se založením města vznikl před jeho hradbami (dnes sídliště Vítězná) klášter 

Svatého Ducha. Majetek špitálu tvořily hlavně dary a odkazy, věnování se děla před 

městským právem. K majetku kláštera patřil i mlýn zvaný Špitálský. Roku 1377 se uvádí, že 

mlýn je pustý a městská rada jej proto dala nově osadit za nájem 16,5 hřivny ročně. Výnos 

mlýna sloužil k provozu špitálu, nájemce měl mimo to dávat jednu hřivnu řeholníkům. 

 

610 let 

V roce 1407 byl rychtářem Hanuš z Husovic, rychtářství mu v původní velikosti potvrdil král 

Zikmund Lucemburský za roční poplatek 10 hřiven stříbra. Daň 1 500 zlatých mělo město 

platit i markraběti Albrechtovi, nesehnalo však potřebnou částku a bylo dáno v zástavu 

Janu z Lomnice, který za ně zaplatil. V této obtížné situaci požádalo město o pomoc zemský 

sněm, a ten je dal v ochranu šlechtickému rodu na hradě Úsově – Vlašimům. Město tak 

ztratilo postavení královského města, ale hospodářsky se mu začalo dařit. 

 

570 let 

Hejtman Jan Pardus z Horky (tvrze v jižních Čechách), jenž tehdy ovládal Svitavsko, přešel s 

čeledí kněze Bedřicha Strážnického na Moravu a na Dušičky 02. 11. 1437 přepadl Litovel. 

Měl něco přes 300 koní a pěšáky, do města vnikl přes zamrzlou strouhu na Valech (u Husova 

sboru). Litovli však přišli na pomoc Olomoučtí a Pardus byl poražen. V Olomouci na nové 

šibenici pak oběšeno 63 zajatců, sám Pardus byl zajat a vězněn v Olomouci, po smrti krále 

Albrechta bylo jednáno o jeho propuštění, výměnou za to odstoupil Pardus olomouckému 

biskupovi Pavlovi z Miličína své město Svitavy. Markrabě Albrecht snížil Olomouci za pomoc 

Litovli lozunky o 50 kop grošů. 

 

500 let 

V listině z r. 1517, potvrzuje městská práva Kryštof z Boskovic a Boskovicové se tak po 

Vlašimech fakticky ujímají vlády nad městem. O růstu města svědčí i to, že k zásobování už 

nestačili místní řezníci a pekaři. Kryštof z Boskovic proto r. 1537 otevírá týdenní trhy i pro 

venkovské mistry. Roku 1547, tři roky před svou smrtí, prodává Kryštof město Litovel a Úsovské 

panství synovi svého bratrance Jaroslava Černohorského, Janu Dětřichovi z Boskovic. 
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Postavení královských a poddanských měst nebylo příliš odlišné.  Roku 1517 město koupilo 

část obce Mezice, r. 1521 les na Rampachu. K litovelskému panství náleželo tehdy sedm vsí: 

Červenka, Chořelice, Mezice, Malé a Velké Nasobůrky, Pirnik (Brníčko u Uničova), Víska a Tři 

Dvory. Dále lesy, dvory (nasobůrský, vísecký, karlovský), čtyři mlýny: 1541 městský, 1543 

Špitálský, 1562 Pušmýl, 1574 Vavákův mlýn ve Vísce. Městský majetek v tomto století dosáhl 

největšího rozsahu. 

 

Lutherovo vystoupení proti katolické církvi r. 1517 mělo v českých zemích rychlou odezvu. 

Půda zde již byla připravena utrakvismem, do jisté míry se uplatnila i opozice stavů proti 

katolickému panovníkovi. K protestantismu se přihlásil i litovelský pán Kryštof z Boskovic a 

katolická církev byla postupně vytlačována, posledním útočištěm katolických věřících se 

stal klášter sv. Ducha.   

 

460 let  

Správa města Litovle byla už značně samostatná. Městskou radu ovládali majitelé 57 

pravovárečných domů, cechovní mistři, zejména soukeníci. O bohatství měšťanů a jejich 

sebevědomí svědčí r. 1557 koupě původní Epichovy rychty na náměstí a její přestavba na 

městskou radnici. Jan Jetřich z Boskovic prodal „spravedlivým trhem obci své panské sídlo 

vedle Neczyzie“. Rychta už od doby Vlašimů byla panským sídlem (svědčí o tom i znak 

v průjezdu), správa města sídlila v sousední budově za Šerhovní uličkou (tu město koupilo 

od posledního dědičného rychtáře Tepfera r. 1483 a nyní prodalo panu Zástřizlovi na 

Haňovicích, ovšem už bez rychtářských práv. Tento dům (č. 777) se pak v městských knihách 

nazýval Panský (Herrenhof). Listiny jsou psány česky a svědčí o převaze českého živlu v době 

Boskoviců. 

 

450 let  

O postavení bohatých měšťanů svědčí nejen výstavný cechovní dům soukeníků (dnes 

knihovna), dům soukeníka Langa na náměstí, ale i reprezentativní náhrobní kámen na vnější 

zdi kostela sv. Marka z r. 1567, který patří postřihačskému mistru Paulu Haunschildovi. Na 

reliéfu je postava postřihače (krejčího) s nůžkami. 

 

440 let  

Ve dnech 02.-04. 07. 1577 navštívil Litovel císař Rudolf II. s bratrem Matyášem, zúčastnili se 

honu na Nových Zámcích. Tady byl už v 16. století, asi za Jana Jetřicha, postaven pro 

pohodlí lovců Lusthaus či letohrádek. Císař při příležitosti návštěvy povolil městu další jarmark 

v pondělí před Květnou nedělí. Bydlel u kupce a purkmistra Rennera (v Boskovicově 780 

vedle matriky), který pak s tímto argumentem r. 1589 dostal rytířský titul. 

 

420 let  

01. 05. 1597 zemřel litovelský pán Jan Šembera Černohorský a s ním vymírají Boskovicové po 

meči. Šembera byl typický renesanční velmož, politikou se nezabýval, na rozdíl od svých 

předchůdců zastával jediný úřad – královského truksase (stolníka). Z pohledu současníků žil 

poživačným a nevázaným životem. Prudká povaha jej přivedla do řady konfliktů, z nichž 

nejznámější je souboj s rytířem Zikmundem ze Zástřizl při zemském sněmu v Brně 12. dubna 
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1581. Při noční pitce se dostali oba do sporu, Zikmund jej vyzval slovy: „Pse panský, je-li v 

tobě dobrá žíla, braň se!“ Šembera jej zasáhl kordem a zabil. Dodnes zůstalo otázkou, byl-li 

souboj regulérní, nebo byl Zikmund zabit úkladně ve chvíli, kdy se od Šembery s opovržením 

odvrátil. V Litovli byl známá pověst o Studánce, kde pozoroval koupající se panny 

převlečený v kůži jelena, a proto ho pak potrhali vlastní psi. 

 

400 let  

Roku 1617 se uvádí mezi litovelskými řemeslníky i méně obvyklé řemeslo hodináře, o dvě léta 

později i varhanáře. 

 

300 let  

Za faráře Zeisbergera bylo r. 1717 při farním kostele sv. Marka založeno „Bratrstvo královny 

andělů Panny Marie“. Schválil je olomoucký biskup kardinál Schrattenbach a od papeže 

Benedikta XIV. dostalo zvláštní privilegium. Za členy bratrstva měla být v den smrti a v den 

pohřbu sloužena mše u mariánského oltáře a jejich duše byla osvobozena z očistce. 

Bratrstvo zrušil císař Josef II. Téhož roku byly také odstraněny poslední pozůstatky kláštera sv. 

Ducha. 

 

290 let  

18. století bylo pro občany nadějné; 16. 08. 1717 princ Evžen Savojský porazil v rozhodující 

bitvě u Bělehradu Turky, čímž rozhodl válku proti Osmanské říši ve prospěch Habsburků. 

Krátce potom se ovšem dostavil mor, častý průvodce válek, a po morové epidemii přišla 

na město další pohroma. V dnešní ulici Komenského vypukl 26. června 1724 požár, který v 

několika hodinách zničil radnici a 32 domů. Shořela tehdy i cenná, mědí krytá radniční věž 

s hodinami. Přestavba budovy s novou věží v dnešní podobě ukončena r. 1727. Věž byla 

zvýšena o další dvě patra do dnešní výšky, stavěl olomoucký zednický mistr Kristián Auler. 

Na věž byla nasazena nová cibulovitá střecha, na jejímž prodlouženém stvolu spočívá 

makovice s uschovanými památnými listinami z historie města. 

 

270 let  

První půlku 18. století provázely město pohromy (mor, požár), ale i spory ve správě města. 

Takřka po třicet let se funkcionáři střídali a žádný nepodal vyúčtování. Nový vrchní nastoupil, 

nepřevzal inventář ani pokladnu, když uplynula jeho doba, vyúčtování se ztratilo. Nebyly to 

snad přímé krádeže, ale lajdáctví a nezodpovědnost. Knížecí kancelář vyslala svého 

zmocněnce Antonína Hubáčka, aby udělal ve městě pořádek.  Tento schopný a energický 

muž napravil nejen hospodářskou správu, ale především se zhostil své úlohy ve shodě s 

rozhádanými stranami. 1. 5. 1747 kníže Václav Hubáčkova opatření potvrdil, z nových 

nařízení patří k nejvýznamnějším: cechmistři mají být voleni cechy a radou jen potvrzováni, 

pro správu obecního majetku jsou určeni dva účetnictví znalí úředníci – městský vrchní a 

purkrabí. Všechny naturální požitky radních byly zrušeny stejně jako osvobození od daní, 

stanoveny pevné platy. Tato opatření znamenala rozhodující zásah do městské správy. Z 

absolutistických feudálních pánů, byť jenom v místním měřítku, se stali klasičtí úředníci.  
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V letech 1747-1754 přestavěn panský dům vedle radnice. Měšťané se ve válečných 

dobách museli vypořádat s ubytováním vojska v soukromých domech, což přinášelo stále 

více těžkostí, zejména když to v těchto neklidných dobách byli často cizinci, s nimiž se 

domácí nedomluvili. Byli to nejen nepřátelští Prusové, ale i „přátelští" Uhři, jindy Francouzi a 

Rusové. Městská rada se proto rozhodla pro zřízení stálých kasáren pro vojenskou posádku, 

která byla ve městě umístěna již od roku 1657. K panskému domu město přikoupilo i část 

zadního traktu (dnes tělocvična SOU). Vojenská strážnice stávala naproti radniční věži při 

Nečízu, pravidelná výměna stráží bývala oblíbeným divadlem.  

 

230 let  

Podle josefínské reformy městské správy a dekretu moravského gubernia z 18. 01. 1787 měl 

být magistrát volen měšťany prostřednictvím 15členného volebního výboru, zvoleného 

všemi 300 majiteli domů. Magistrát se skládal ze dvou zkoušených členů, purkmistra a 

syndika, a tří nezkoušených radních. Volba zkoušených členů se děla za přítomnosti 

krajského hejtmana z osob s odpovídající kvalifikací.  Bylo to tedy spíše „výběrové řízení", 

zvolené osoby nemusely patřit mezi místní obyvatele. Prvním zkoušeným purkmistrem 

jmenován Jan Sarkander Heinz. Roku 1817 zrušil císař František volitelnost magistrátu 

městskou obcí, purkmistr a syndik byli dosazováni guberniem a apelačním soudem, tři 

nezkoušení členové byli jmenováni z řad měšťanstva. 

 

200 let  

Roku 1817 byl zrušen pranýř na náměstí, stál 7–8 sáhů od Moravy, nesloužil už k pranýřování, 

ale jako lavice zelinářek. Základ pranýře je nyní přibližně vyznačen na novém dláždění 

náměstí. 

 

170 let  

Maxmilián, velmistr řádu německých rytířů, po přestavbě bouzovského hradu nechal r. 1847 

postavit u nádraží v Července zámeček, kde pobýval při návštěvě hradu a před odjezdem 

vlaku. Po 12 letech jej přenechal řádu redemptoristů.   

 

135 let 

V květnu r. 1882 byla otevřena první česká mateřská škola a 2. září první česká obecná škola 

v Litovli. Do r. 1882 měla Litovel jen německou osmitřídní obecnou a měšťanskou školu pro 

chlapce a děvčata (tedy 16 tříd). Ústředním bodem českých snah v osmdesátých letech 

se stala česká škola. Žádost o její otevření byla podána už v r. 1881, protože se však s jejím 

vyřízením příliš nepočítalo, požádal advokát české strany dr. Panovský současně Ústřední 

matici školskou, která byla založena v Praze o rok dříve. Matice pak skutečně otevřela 2. září 

1882 svým nákladem čtyřtřídní českou obecnou školu v Litovli. Byla v zadním křídle domu U 

Černého orla, vchod byl však z Jungmannovy ulice (dům Fr. Šípka – nyní hudební škola). 

Zapsáno bylo 230 žáků, k tomu 69 v připojené škole mateřské, řídícím učitelem jmenován 

Jan Košvanec. Mateřská školka byla v domě Frant. Hofschneidera v Boskovicově ul. 185 

(vedle bývalého kina), pěstounkou byla Karla Zelenková. 
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125 let 

01. 02. 1892 se konala ustavující valná hromada pro zřízení rolnického pivovaru a sladovny. 

Hlavním iniciátorem byl rolník ze Seničky a poslanec za litovelský okres Josef Svozil. S 

myšlenkou pivovaru přišel už po r. 1880, r. 1886 byly schváleny stanovy, ale nepodařilo se 

získat potřebný kapitál. V souvislosti s oživením boje za českou Litovel vystoupil Svozil znovu, 

záměrem bylo dostat měšťanský pivovar z německých rukou. 

 

01. 05. 1892 projížděl městem hudební skladatel Antonín Dvořák. Jel z Červenky k návštěvě 

cholinského děkana Vykydala. 

 

Nepřehlednou měnovou soustavu měl nahradit přechod na zlatý základ, k němuž se 

rozhodly mnohé evropské země. Rakousko uzákonilo zlato jako základ měny 2. srpna 1892 

a nová měna byla nazvána korunovou. Ze zlata byly r. 1892 raženy mince v hodnotě 10 a 

20 korun, od r. 1907 v hodnotě 100 korun. Poměr korun ke zlatkám byl 2:1. 

  

120 let 

09. 05. 1897 Kroužek českých velocipedistů v Litovli uspořádal společnou nedělní vyjížďku do 

Loštic, Olomouce aj. Dopisovatel LN ale cyklisty kritizuje: Mírná, rozumná jízda musí býti 

odporučována co ušlechtilá zábava, avšak závody, které nabývají čím dále větší 

dokonalosti v lámání nejen strojů, ale i dření a lámání údů jezdce, musí být rozhodně 

odsouzeny. Máme již spolky proti týrání zvířat, avšak zde spolek proti týrání lidí byl by věru 

více na místě, když úřady si toho nevšímají! 

 

Toho roku 1897 si dopisovatel Litovelských novin postěžoval na zkázu mravů: Jsou celé řady 

rodičů bídných, kteří své buď školou povinné, nebo jí sotva odrostlé děti k muzikám vlekou. 

Mládež nedospělá, kteráž, slyšíc a vidouc v útlém věku svém nemravnosti, jež se z pravidla 

při muzikách páší, trpí na mravech zkázou nezhojitelnou, učí se předčasnému požívání 

lihovin, pijáctví a rvačkám, otupuje sebe na těle i na duchu, a vstupujíc u věk dospělý jeví 

se jako dorost duševně i tělesně zchátralý a jako smutný předobraz budoucího pokolení. 

19. 07. 1897 se sešla úzká skupina představitelů české strany v Litovli, dr. Smyčka, JUDr. 

Janda, JUDr. Nevěřil, V. Socha a Ing. Spurný (nadlesní v. v.), aby hledala cesty pro volební 

vítězství. Schůze se konaly v cukrovaru a přibrán byl proto i ředitel Hulla a skupina měla 

název „Šestka“. Cílem bylo dosáhnout většiny v I. sboru. S podporou úvěru Záložny skupovali 

od Němců domy, založili evidenci vlastníků podle národnosti voličů. 

  

14. 11. 1897 byla vysvěcena a uvedena do provozu nová budova zimní hospodářské školy 

v Litovli (nyní zvláštní škola v Palackého ulici). Odpoledne byl na Záložně slavnostní koncert, 

večer rolnický ples. 

 

110 let 

25. února 1907 byl založen Divadelní odbor Sokola pod vedením dr. Františka Jünglinga. 

Režiséři Raimund Volek a Alois Zima, jednatel Karel Vaněk. Jako první hru uvedli 17. 03. na 

Záložně od G. Davise: Katakomby. 
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Zemská správa převzala 6. 7. 1907 do své správy litovelskou reálku a plat profesorského 

sboru. Od založení reálky usilovala městská správa, aby byl ústav převzat státem. Místní 

Němci chtěli reálku vůbec zrušit, poukazovali na výdaje, které činily ročně 64 850 K oproti 

příjmům za školné 32 050 K. Obhájci poukazovali na další příjmy místních živnostníků. 

Konečně došlo k dohodě, když se město zavázalo, že bude hradit náklady na budovu, školní 

potřeby, plat a byt školníka a byt ředitele.  

 

5. září 1907 se sešel přípravný výbor Sportovního klubu.  V programu měl „Rozumná a zdraví 

prospěšná tělesná cvičení", jako bruslení, tenis, veslování a turistiku. V čele byl Jan V. Janele, 

profesor tělocviku na gymnáziu. Ustavující schůze přijala návrh, aby Sportovní klub byl 

založen jako přidružený odbor Sokola. V tomto roce snad byla založena i Dělnická 

tělocvičná jednota DTJ, neboť 12. 06. 1927 slavila 20 let svého trvání.  

 

100 let 

01. 01. 1917 se přihnala vichřice s lijákem, po třech deštivých dnech přišla povodeň, 

zaplavila luka a pole, voda stoupla dva metry nad normál. Naštěstí již 6. a 7. ledna uhodil 

silný mráz a voda na polích zamrzla. Koncem jara, 17. dubna, postihla Litovel opět velká 

povodeň, zaplavila Staré město a Olomoucké předměstí od pivovaru až po Drlíkův hostinec. 

V takovém rozsahu byla prý povodeň poprvé, neboť se protrhla hráz u Nových Zámků. Léto 

však bylo horké a suché. 

 

01. 02. 1917 byla v Litovli bouřlivá demonstrace žen, které marně čekaly ve frontě na svíčky 

a petrolej. Dr. Smyčka píše: „Vzhled města dostal zvláštní ráz. Od ranních hodin stojí u všech 

obchodů fronty žen a dětí, dokud není vše vyprodáno. Na náměstí živě diskutují skupiny 

Italů. Děti jsou špinavé, zavšivené, není mýdla na praní ani mytí. Odpoledne se město 

vyprázdní a ožívá zase večer. To spěchají lidé s taškami do dědin shánět potraviny. 

Zásobování moukou se odbývá v noci. Trhy ve městě zcela ustaly.“ 

 

V polovině r. 1917 začal Petr Hlaváček, který získal značné prostředky z armádních dodávek, 

stavět u Nasobůrek továrnu na poživatiny (dnes Alibona).  Konexe na vojenské dodávky prý 

získal pomocí soc. dem. poslance Charváta. Původně zde byla mlékárna, pan Hlaváček 

začal sušit zeleninu, pražit sladovou kávu, vyrábět cikorku a různé marmelády. 

 

90 let 

12. 06. 1927 odborová skupina pivovarského dělnictva a sociální demokracie v Litovli za 

účasti DTJ oslavila své dvacetileté trvání a uspořádala jubilejní všedělnickou slavnost. 

V hostinci U Zeleného stromu se konala mimořádná valná hromada, odpoledne šel průvod 

s alegorickými vozy z pivovaru do Smetanových sadů. DTJ předvedla ukázky cviků k 

Olympiádě a o založení strany promluvil poslanec Rudolf Bechyně.  

 

Rozvoj automobilizmu se projevil stavbou první benzinové pumpy. Při sčítání lidu bylo v 

litovelském okrese 111 osobních a 97 nákladních automobilů a 164 motocyklů.  Firma 

Vacuum Oil Company zažádala o povolení pumpy na náměstí u Záložny, když to městská 

rada zamítla, postavila pumpu před obchodem ševce Nerušila (nyní železářství v ul. 

Palackého č. 848). Ještě téhož roku vznikla i konkurenční benzínová pumpa Kralupské 
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olejářské společnosti na Olomouckém předměstí před hostincem Ant. Rašky (u kruhového 

objezdu). 

 

Církev čsl., která koupila původní sokolovnu, končila její přestavbu na Husův sbor. Nový 

kostel vyzdobený sgrafity Fr. Doubravy slavnostně otevřela 4. 9. 1927. Do Litovle se sjely 

církevní delegace z celé Moravy, přes město šel velký průvod s alegorickými vozy, 

bohoslužby se konaly nejen v novém kostele, ale pro množství lidí i na sousedním školním 

hřišti. 

 

18. 09. 1927 byl předán veřejnosti nový městský hřbitov u Chořelic. Hrobníkem a  současně i 

městským zahradníkem ustanoven Josef Fain. Hřbitov na Starém městě byl pro další pohřby 

uzavřen. 

 

15. 10. 1927 po dlouhé nemoci zemřel ve svém domě v ulici 1. máje č. 204 bývalý starosta 

města a zakladatel muzea Dr. Jan Smyčka ve věku 72 roků. 

 

80 let 

17. 01. 1937 se v Litovli uskutečnil „první zápas v kanadském hokeji“ mezi družstvy Sokola a 

Gymnázia.  

 

13. 06. 1937 bylo otevřeno nové koupaliště plaveckými závody za přítomnosti 31 plavců 

Klubu vodních sportů v Brně. Hosté byli uvítáni na náměstí, po společném obědě se odebrali 

na koupaliště, kde měl projev starosta Ledvinka i vůdce brněnské výpravy, následovaly 

ukázky výcviku v plování a závody, koncertovala hudba. 

 

Roku 1937 revírník V. Švec objevil v Javoříčku, v tzv. Svěcené díře, nové jeskyně. I když ještě 

vůbec nebyly upraveny, zval už průvodce Brosinger odvážné turisty na prohlídku pomocí 

žebříků. Měla trvat 1,5 hodiny. 

 

24. 08. 1937 při vojenských manévrech projížděl kolem Litovle prezident Beneš silnicí od 

Olomouce k Lošticím. Byla zde postavena slavobrána, občané jej pozdravili špalírem a 

podáním kytice. Byla to po T. G. Masarykovi druhá návštěva presidenta v Litovli a pro dr. E. 

Beneše jediná. 

 

14. 9. 1937 v Lánech zemřel prezident T. G. Masaryk. Smrt prvního prezidenta jakoby 

symbolicky uzavírala období míru a uspořádání Evropy po 1. světové válce. V Litovli byla 19. 

9. na náměstí uspořádána tryzna za velké účasti lidu, do Lán na pohřeb 21. 09. jela 

delegace v čele se starostou Ledvinkou. Znovu se tak oživila snaha postavit pomník TGM, 

byly vybrány chybějící peníze a 28. 9. socha objednána u olomouckého sochaře Karla 

Lenharta. Hledalo se místo pro umístění (pomník měl stát na náměstí před radnicí na 4 m 

vysokém podstavci, nebo v parku, případně u muzea), realizaci zastavila válka. 

08. 12. 1937 zemřel první český starosta Vácslav Socha ve věku 86 let. Město mu věnovalo 

jako čestnou hrobku jedno z kolumbárií na novém hřbitově. 
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70 let 

V únoru 1947 začaly po dlouhé odmlce vycházet noviny Litovelsko. Dvakrát do měsíce je 

vydávala Okresní osvětová rada v redakci Josefa Vinárka. Nebylo to však nadlouho, již roku 

1949 KNV Olomouc vydávání zastavil. Vydavatelstvo se rozloučilo se svými čtenáři a 

doporučilo dopisovatelům, aby příště posílali své příspěvky do Rudého práva. 

 

19. 03. 1947 se za velké účasti Litovelanů konal pohřeb Miroslavy Frištenské. Miroslava 

Ellederová, dcera prvního sládka pivovaru, kterou si zápasník Gustav Frištenský vzal r. 1908, 

provázela manžela při cestách a zápasech. S krajanskými spolky pořádala dobročinné 

akce a na všech jako výborná zpěvačka zpívala moravské národní písně, měla stejně velký 

úspěch jako její manžel na žíněnce. Byla obětavá sokolka a loutkářka, poslední měsíce 

války, kdy se snažila dostat manžela z vězení, se na jejím zdraví podepsaly. 

01. 05. 1947 Národní pouť v Javoříčku za účasti ministra Petra Zenkla opět v tisku rozvířila 

diskusi o příčinách tragédie.  Ani soudní řízení však nevneslo a snad ani nechtělo vnést do 

věci jasno. O budování vypáleného Javoříčka se dost psalo, ale stavět se nezačalo, protože 

chyběly prostředky. Čestným občanem Litovle byl jmenován dr. Petr Zenkl, kterému se 

podařilo prosadit dotaci 22 mil. Kčs z výnosu akce UNRRA. Čestné občanství komunistický 

režim okamžitě po nástupu zrušil.  

 

17. 09. 1947 se konala ustavující schůze klubu fotoamatérů a filmových pracovníků u Bílého 

koníčka. Fotografové se dohodli na uspořádání kurzu pro začátečníky a výstavy fotografií. 

Temná komora byla zajištěna v Národním domě (Městský klub).  Součástí klubu byla i sekce 

filmařů. Přihlášky zájemců soustřeďovala Rudolfova drogerie. 

 

20. 09. 1947 uspořádali skauti ve své nové rezervaci u koupaliště velký táborák s litovelskými 

účastníky světového setkání skautů, jamboree ve Francii. Vůdcem střediska byl tehdy 

Jaroslav Slavík-Dadon. Na okrskové radě byli 28. 9. zvoleni: okrskovým velitelem Macek z Bílé 

Lhoty, zástupci Ant. Lakomý z Litovle a Rogel z Myslechovic. 

 

23. 11. 1947 sloučením kuželkářů z kuželny U Beránka a U Modré hvězdy vznikl kuželkářský 

sportovní oddíl v Litovli. Kuželen bylo tehdy v Litovli několik, ale jednalo se ovšem více o 

zábavu než o sport. U zrodu oddílu stál fotbalista a kuželkář Jaroslav Skála. Sešlo se 25 členů, 

zvolili výbor s předsedou Josefem Příkopou, Skála se stal místopředsedou. 

 

60 let 

01. 01. 1957 Okresní průmyslový kombinát, založený r. 1953, se opět reorganizoval. Vznikly 

Oblastní komunální služby, přebraly bývalé živnosti spíše technického rázu 

(radiomechanika, klempířství, mechanika, nožířství, zámečnictví, autoopravna, 

kamenosochařství, truhlářství, autolakýrnictví, čalounictví, sklenářství, brusičství, vodní 

elektrárna, malířství písma a doprava), OPK si ponechal „služby", jako holičství, kadeřnictví, 

pohřebnictví, zahradnictví, květinářství, nákladní doprava, čištění města, komunikace, 

údržba sadů, prádelna, koupaliště a úklid. 
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15. 03. 1957 bylo po mnohaletém přesvědčování a nátlaku ustaveno v Litovli zemědělské 

družstvo se 26 členy a 127 ha půdy. Předsedou se stal největší družstevník Karel Rozsypal, 

místopředsedou František Zdražil. Následovalo zaokrouhlování pozemků, při němž soukromí 

zemědělci dostávali náhradní pozemky jinde, pouze čtyři z nich podali proti výměně 

odvolání. Přes všeobecnou brigádnickou i finanční podporu se družstvu nedařilo, jednotka 

dosáhla místo 20 Kčs jen 15, část úrody zůstala nesklizena. Počet družstevníků v dalších 

letech vzrostl až na 41, mimo družstvo zůstali jen 4 zemědělci. Předsedou se r. 1959 stal Josef 

Pospíšil. V r. 1962 bylo družstvo rozpuštěno a půda rozdělena sousedním JZD v Července, 

Unčovicích a Haňovicích. 

 

50 let 

01. 01. 1967 nový tiskový zákon legalizoval cenzuru, která dosud probíhala vlastně 

nezákonně, jen na základě příkazů stranických orgánů. Vznikla Hlavní správa tiskového 

dozoru (HSTD). 

 

01. 02. 1967 se školy přizpůsobily podnikům a ve 2. pololetí školního roku 1966/67 zavedly 

volné sudé soboty. 

 

01. 08. 1967 zemřel Karel Sedlák, profesor gymnázia, první kronikář a veřejný pracovník. 

Působil v řadě vzdělávacích a humánních spolků, v Sokole byl místostarostou, patřil mezi 

přední litovelské šachisty. Jako správce Muzea a městského archivu se významně zasloužil 

o rozšíření a zhodnocení sbírek.  

 

40 let 

Od května 1977 byly linkové autobusy vybaveny odbavovacími strojky anglické výroby, 

čímž končilo období proštipování jízdenek průvodčím. 

 

01. 09. 1977 – od nového školního roku působila škola pro slabozraké na náměstí, uvolněnou 

budovu v Havlíčkově ulici získala ZŠ Opletalova. 

 

30 let 

Roku 1987 byla u koupaliště postavena nová lávka pro pěší. Cesta na koupaliště se tak 

přesunula z pravého břehu na levý, kolem loděnice vodáků. Teprve u koupaliště přecházeli 

lidé přes novou lávku na druhý břeh a pokračovali ke splavu a dál k lesu. 

 

02. 11. 1987 zemřel Martin Strouhal (narodil se 11. 04. 1907), učitel, spisovatel, sokolský a 

veřejný pracovník, po válce první předseda okresního národního výboru.  

 

Výraznou změnu znamenalo ukončení kampaňové přepravy cukrové řepy po železnici. 

Přeprava cukrovky se postupně omezovala již koncem sedmdesátých let, v r. 1987 dráha 

zvýšila cenu nákladní přepravy a cukrovary na to reagovaly po svém – přešly na dopravu 

auty, což už zůstalo. Cukrovary nové situaci přizpůsobily celou organizaci svozu cukrovky i 

platbu zemědělcům za množství dovezené až na skládku cukrovaru, odpadly mezisklady 

na nádražích i dvojí překládání z aut na železnici. 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 36 

25 let 

13. 02. 1992 – Česká republika se poprvé oficiálně připojila k internetu. V r. 1969 proběhlo 

první spojení mezi počítači patřícími do americké sítě ARPAnet. Za tři roky se v elektronické 

adrese začal používat známý zavináč @, v r. 1973 začal vznikat skutečný internet. To se k 

počítačům propojeným v americké síti ARPAnet připojily University College z Londýna i 

norská Královská radarová společnost a síť se stala mezinárodní – tedy internetem. Samotný 

název Internet se v současném významu objevil až o devět let později, v r. 1982. Po dalších 

osmi letech vznikl současný koncept WWW, tedy World Wide Web. 

01. 04. 1992 se dosud samostatný podnik Tesla Litovel stal závodem 06 a.s. Elektro-Praga 

Hlinsko, ředitelem Ing. Petr Gemroth. Byl to začátek postupné likvidace největšího 

litovelského závodu. 

 

15. 8. 1992 – nejvýznamnější kulturní akcí roku byly oslavy spisovatele Jana Čepa, který žil od 

r. 1948 v emigraci a působil v Radiu Svobodná Evropa. Na Záložně byla uspořádána unikátní 

výstava Radia Svobodná Evropa. Dokumentovala dlouhé období činnosti vysílačky, její 

autory, redaktory i používanou techniku. Vyvrcholením oslav bylo odhalení pamětní desky 

15. 8. na rodném domku v Myslechovicích za účasti významných hostů (delegace 

spisovatelů, Svobodné Evropy aj.).  Autorem desky byl sochař Bohumil Teplý. 

 

01. 11. 1992 založena vodohospodářská společnost Čerlinka. 

 

20 let 

23. 03. 1997 mnoho občanů se zájmem sledovalo večerní oblohu, aby uviděli mimořádně 

jasnou kometu Hale-Bopp. Nejvíce se přiblížila Zemi 23. 3., pak se začala vzdalovat a 

obyvatelé Země ji znovu uvidí až po 3000 letech. 

 

28. 05. 1997 utvořen Mikroregion Litovelsko, sdružoval mimo město ještě 21 obcí západní 

části bývalého okresu Litovel. 

 

26. 06. 1997 obdrželo město dopis od předsedy poslanecké sněmovny Ing. Miloše Zemana, 

že po mnoha komplikacích byla konečně schválena podoba praporu města. List praporu 

v rozměrech 2:3 je rozdělen na šest čtvercových polí, střídavě modrých a bílých. V horním 

žerďovém modrém poli je bílý kapr a štika, hlavami vzhůru a břichy k sobě (znak města). 

 

01. 07.-10. 07. 1997 tlaková níže vyvolala intenzivní srážky. V Litovli začalo hustě pršet v pátek 

04. 07. a nepřetržitý déšť pokračoval do úterka 8.7. Již v neděli se Morava vylila z břehů a od 

pondělka začala zaplavovat celé město. V úterý, kdy povodeň vrcholila, se náměstí s 

okolními ulicemi stalo nepřístupným ostrůvkem. Teprve ve čtvrtek 10. 7. voda ustupovala a 

odkryla rozsah škod. Pro svůj extrémní rozsah byla povodeň nazvaná „tisíciletá". Její důsledky 

trvaly ve městě ještě řadu let. 
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10 let 

05. 01. 2007 se po krátkém ročním působení vzdal Mgr. Jiří Král funkce ředitele Městského 

klubu a Rada města Litovle jmenovala ředitelkou Bc. Hanu Vogelovou. V Klubu pracovali 

dále Jarmila Bruštíková, účetní Varmužová, technik Machač a sekretariát Zuzana 

Pazderová. 

18. 01. 2007 večer se od západu přihnala bouřka s vichřicí a řádila celou noc, orkán nazvaný 

Kyrill nadělal po celé republice spoustu škod.  

21. 02. 2007 – Švédská ulička, která je vlastně součástí domu č. 623 v ulici 1. máje, byla pro 

havarijní stav domu uzavřena. V prvním pololetí byly opraveny hradby v parku Míru a 

proražen průchod do zadní části Švédské ulice (a dál do ulice Jungmannovy). 

14. 04. 2007 zemřel houslista Jan Marek, rodák z Červenky (narozen 27. 5. 1933), žák Aloise 

Holoubka, člen České filharmonie, primárius několika komorních souborů. 

02. 07. 2007 zemřel Ing. Jan Harszlak (narozen v Července 06. 03. 1930), dříve technický 

náměstek Tesly, v důchodu kronikář v Července a autor série publikací z historie této obce. 

Řadou článků přispěl také do Litovelských novin. 

26. 11. 2007 Technické muzeum v Brně vystavilo litovelské gramofony a vydalo knížku 

Lubomíra Šika: Historie gramofonové výroby v Litovli.     

Události z historie města vybral Lubomír Šik 

 

04. POČASÍ  2017 

Nový rok začal slibně – slunečným, ale mrazivým dnem, s malým sněhovým popraškem. 

Další dny prvního týdne předznamenal konec inverze a nepříjemných mlh, které vystřídala 

konečně pravá zima. Zamířilo k nám chladnější počasí se sněžením a silnými mrazy, které 

přinesla studená fronta od severozápadu a současný inverzní ráz počasí narušila. Začalo 

sněžit i v nižších polohách, a i Litovel se oděla do bílého hávu s pokrývkou kolem 4 

centimetrů sněhu. Po uplynulých teplých dnech jde o cirkulaci vzduchu, která bývá v lednu 

obvyklá. Vzduch je vlhký a studený a pronikající arktický vzduch od severu přináší především 

mrazivá rána (u nás pod  – 6 °C).  Nejstudenější byl konec prvního týdne s minus desítkou u 

nás a téměř dvacítkou pod nulou v zasněžených horských údolích pod jasnější oblohou. 

Zesilující vítr měl v nárazech rychlost až 70 km v hodině, na horách až 90, což znamenalo 

tvorbu četných sněhových jazyků a ve vyšších polohách i závějí.   

Exkluzivní vrchol sezóny, jaký tu už dlouho nebyl – pro vlekaře nejlukrativnější období na 

přelomu roku vychází skvěle. V lyžařských areálech je plno a na horách panují ideální 

podmínky. Návštěvnost je podle majitelů středisek nejvyšší za několik let a největší jesenická 

střediska jsou na hranici své kapacity. V prvním lednovém týdnu nám tady vykouzlilo počasí 

zimní poetiku v podobě až pohádkově vypadající námrazy na stromech a keřích, ale od 

poloviny týdne padá sníh, je mráz a vítr, komplikace vznikají v dopravě, kde poryvy větru 

vytvářejí sněhové jazyky či závěje, případně se objeví i takzvaná bílá tma. U nás je konečně 

bílo, pokrývka je kolem 10 cm a za jasných nocí klesá teplota neobvykle nízko. Na Tři krále 

bylo ráno -10,1 °C, ale o den později ráno již -18,2 °C a po celý víkend se teplota přes den 

pohybovala mezi -10 a -6 stupni Celsia. Je krásně slunečno, a tak lidé chodí po 
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procházkách, ovšem celí zachumlaní v šálách a s čepicemi hluboko naraženými do čela a 

se silnými rukavicemi. Kdyby nebylo tak extrémně chladno, jeden by se vydal na běžky i u 

nás (konečně je tu po 6 letech dostatek sněhu na lyžování).  

Na Česko tedy udeřil nejmrazivější týden za pět let. Vlivem arktického vzduchu proudícího 

ze severu jsou tu až dvacetistupňové mrazy, teploty během dne nestoupají ani nad nulu – 

to si prožíváme poprvé od roku 2012. Lidé si navíc kvůli teplým zimám odvykli na přívaly 

sněhu, kterého jen za dva dny napadl někde až metr. Problémy mají řidiči ve všech částech 

země; kvůli závějím a sněhovým jazykům je někde kalamitní stav a silnice zcela neprůjezdné. 

V Jeseníkách je vyhlášen druhý stupeň lavinového nebezpečí. Obecně to není výjimečné. 

Tyto dny bývají zpravidla nejchladnějším obdobím roku a skutečně mrzne, až praští. Jen pro 

ilustraci – 9. 1. je ráno -16,2 °C, 11. 1. -17,2 °C a mrznout má dál.  Po teplotně podprůměrném 

prvním lednovém týdnu jsou předpokládány takové i další dva a oteplit se má teprve 

koncem ledna, kdy v nížinách sníh vystřídají dešťové srážky a teplota přes den vystoupí nad 

nulu. Silné mrazy si jen během víkendu vyžádaly již šest obětí. Zemřeli v důsledku prochlazení, 

většina z nich byli prokazatelně bezdomovci. Vodohospodáři hlídají kry, rybáři vysekávají 

v ledu díry a my se kloužeme! Mrazivé počasí si vybírá oběti i jinde v Evropě, kde zabilo již 45 

lidí, nejvíce obětí – dvě desítky – hlásí Polsko, ale i v Itálii zemřelo 8 lidí a mráz dorazil až do 

Turecka a na Krétu. 

Od 12. 1. se dá lyžovat i v Litovli, napadlo totiž přes 10 cm sněhu, a tak lze potkávat běžkaře 

běžně na ulici, vracející se třeba od Komárova, kde si to po deseti letech zase vyzkoušeli. 

Na zlomu druhého lednového týdne po mrazech dorazila obleva, ale jen na chvíli. 

Mrazivých dnů v předpovědi přibývá a pod průměrem jsou i další dva týdny, extrémní mrazy 

se nakonec nedostavily. Asi je to normální, že po třech teplých zimách jsme se dostali do 

běžné situace, kdy sněží a mrzne i v nižších polohách. Na vyrovnání prosincového deficitu, 

kdy za celý měsíc spadlo jen 53 % průměrného množství srážek pro tento měsíc, to však 

zatím nestačí. Na horách připadlo hodně sněhu a prakticky na všech je ho už přes metr, 

přírodní nabídka tak rozšířila letošní bohatou zásobu sněhu. Pozor nejen v Jeseníkách, kde 

platí třetí stupeň lavinového nebezpečí a horští záchranáři nedoporučují hřebenové túry 

kvůli silnému větru. Ten dokonce 13. 1. na západě Čech měl sílu orkánu, rychlost nad 118 

km za hodinu a lámal stromy i převracel kamiony.  

„Přijdou velké mrazy, v noci má být až minus osmnáct“ – varování meteorologů pro několik 

následujících týdnů. Ve druhé polovině ledna jsou sice krásné, slunečné dny, ale teploty 

hluboko pod nulou. Oteplení má přinést až začátek února, přesto se průměrné teploty 

nepřehoupnou do plusových hodnot. Letošní zima je neobvykle štědrá na sníh a podmínky 

pro lyžaře jsou prý nejlepší za posledních 30 let. Do konce ledna se má sníh s největší 

pravděpodobností udržet a místy může i přisněžit. Máme tu ale komplikaci: smogová situace 

je po 20. 1. vyhlášena pro celý Olomoucký kraj, protože byly překročeny hodnoty 

koncentrace polétavého prachu nad 100 mikrogramy na metr krychlový, tedy až 

dvojnásobně. V Přerově kvůli smogu jezdí až do odvolání MHD zdarma. Osobám 

s chronickými dýchacími a srdečními potížemi, seniorům a dětem je doporučeno omezit 

fyzickou zátěž a pobyt venku. Smogová poklice, která přiklopila Česko, se jen tak nezvedne, 

protože ji způsobuje rozsáhlá a trvanlivá tlaková výše čtvrtého lednového týdne. Do 

vzduchu pronikají škodliviny a nerozptylují se, protože nefouká žádný vítr. Prakticky v celé 
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zemi panuje výrazná teplotní inverze, kdy teplota stoupá s výškou, vzduch se nemůže 

vertikálně promíchávat, studený je těžší než teplý, a tudíž nestoupá. To způsobuje nepříznivé 

rozptylové podmínky.  

Leden byl nejchladnějším měsícem za posledních 11 let. Měl ale i své kladné stránky. Udělal 

radost milovníkům zimních sportů a majitelům lyžařských areálů, vodohospodáři, zemědělci 

či lesníci zase mrazivou zimu vnímali jako velkého pomocníka v boji proti škůdcům a vysokou 

vrstvu sněhu jako důležitý zdroj vláhy. Ta by měla vylepšit stavy řek i zásoby vody v podzemí 

a prospěje také lesům a všem plodinám. Podle údajů ČHMÚ leží na koci ledna 

v Olomouckém kraji téměř 155 milionů kubíků sněhu, to je zhruba třicet litrů vody na metr 

čtvereční. Pro představu je to, jako by na každém metru stály tři kbelíky vody. Zima tedy má 

z hydrologického hlediska příznivý průběh. Bude ale záležet na tom, jaký bude průběh 

oblevy a jestli bude po zimě v během roku pršet. Pokud totiž dojde k rychlému tání sněhu 

s deštěm, voda rychle odtéká a nevsakuje se tak, jak by bylo potřeba. Potom je podle 

hydrometeorologů efekt pouze částečný. Dostatečná sněhová pokrývka zajišťuje ovšem 

také ochranu před mrazy i dostatek vláhy do jarních měsíců. Pokud totiž do půdy vstoupí 

sníh a jsou vydatné mrazy, zmrznou zárodky plísní a různých nemocí rostlin. Ovšem hlodavci 

dokážou přežít i v silných mrazech. Pro ně je nejhorší velké vlhko a teploty kolem nuly. Ze 

zásoby vody ve sněhu mají radost i sadaři, které to zbaví některých druhů mšic na stromech 

a mrazy jim uleví i od obávaného obaleče. Na nejobávanějšího škůdce v lesích našeho 

kraje – kůrovce – ale mrazivá zima „páku“ nemá, brouk ji zvládne poměrně dobře, 

populace se může snížit maximálně o deset procent. Pozitivní tak je alespoň to, že suchem 

by lesy strádat neměly.       

Deset dní museli obyvatelé kraje dýchat výrazně znečištěný vzduch, protože platila 

smogová situace. Na několik dní byl dokonce vyhlášen signál regulace. Poslední lednovou 

neděli se průměrné koncentrace prachu přiblížily k limitu 50 mikrogramů na metr krychlový 

a bylo možno omezení odvolat. Pomohl především fakt, že tlaková výše se posunula na 

východ a tím uvolnila proudění vzduchu, který smog rozfoukal.  Ani konec měsíce není bez 

mrazů. Prý má mrznout ještě dva týdny, pak se má oteplit k hodnotám běžným pro tuto 

roční dobu. Nečekají se ani žádné velké přívaly sněhu. Uvidíme! 

Výdělečná zima! Zatímco loni lovili lyžaři ze střední Moravy zbytky sněhu na horách, letos si 

zalyžují téměř všude, tedy i v areálech, které v posledních – na sníh a mráz hubených letech 

– skomíraly. Navíc hned na začátku února do kraje přišlo sněžení ze západu země a až po 

prvním víkendu přišla krátká obleva před mrazivými dny. Zdá se, že první polovina února je 

chladnější než obvykle s mrazivými nocemi a teplotami kolem nuly během dne. V některých 

dnech už ale odpovídají blížícímu se závěru zimy a výrazně kolísají. Tak hrozilo nebezpečí 

pádu těžkého sněhu sněhových převisů ze střech a stromů, pod váhou těžkého sněhu 

padaly i zlomené větve.  O druhém víkendu byla opět v kraji vyhlášena smogová situace, 

když na všech stanicích kromě Jesenicka překračovaly koncentrace polétavého prachu 

dvojnásobně přípustné hodnoty.   

Zdá se, že třeskuté mrazy se ani na začátku března zřejmě nevrátí, ale je tu jiné nebezpečí. 

24. února ještě sice napadly asi 3 cm sněhu, ale už další den jsou tu dešťové přeháňky, 

nadprůměrně vysoké teploty a do toho teplý vítr. To urychlilo tání v našem kraji a zvyšují se 

hladiny v řekách a potocích. Povodně zatím nehrozí, ale voda u Svatojánu stoupá a je tu 
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povodňová pohotovost. Situaci zhoršují ledové kry, které se odlamují a mohou vytvořit 

ledové bariéry, přes které nemůže voda volně protékat a vylije se z koryta. Na území kraje 

leží ve sněhu přes sto milionů kubíků vody, jak vyplývá z měření Českého 

hydrometeorologického ústavu. Pro představu to je stejné množství, jako by byl celý region 

pod přibližně dvoucentimetrovou vrstvou vody. U nás jsou však jen zbytky sněhu, horší je to 

v Jeseníkách a v podhůří. Během jednoho měsíce odtálo zhruba padesát milionů kubíků 

sněhu, a právě v posledních dnech se díky oblevě a dešti úbytek sněhu výrazně zrychlil. 

Protože sníh odtával pozvolna již několik týdnů, z hydrologického hlediska měla letošní zima 

zatím příznivý průběh. Naštěstí se většina vody vsakuje a snad se tak zvýší hladina 

podzemních zdrojů vody. Ty jsou důležité jako zdroje pitné vody, rovněž jsou velmi významné 

pro stabilní stav vody v řekách v průběhu roku. Jinak ale jde o zimu srážkově průměrnou, 

která nemůže vyrovnat několikaletý srážkový deficit. 

Stržené střechy, lidé bez proudu – vítr způsobil v posledním únorovém týdnu v kraji kalamitu. 

Vichřice nejvíce řádila u nás na Olomoucku, a i na Šumpersku – spadené stromy či větší 

větve na komunikace a dráty elektrického vedení. U Mladče spadl strom na projíždějící 

vozidlo, naštěstí se to obešlo bez zranění. Vichřici způsobil střet velmi studeného vzduchu 

z polárních oblastí s velmi teplým, který touto dobou přichází ze severu Afriky či Atlantiku. 

Kvůli počasí zaznamenali problémy také silničáři, když jako obvykle rozvodněná Morava 

zaplavila silnici mezi Bohuslavicemi a Lukavicí půlmetrem vody. První stupeň povodňové 

aktivity byl vyhlášen jen na Moravské Sázavě.  

Po ledovém lednu a relativně studeném únoru se můžeme těšit na nadprůměrně teplý 

březen a slibovány jsou hned na začátku teploty, výrazně překračující dlouhodobý průměr. 

Poslední únorové dny už se u nás v nížině příroda probouzí v souladu se začátkem 

meteorologického jara, které připadá na 1. březen a ohlašuje start vegetačního období. 

Jaro astronomické, které letos nastane 20. března, s počasím vůbec nesouvisí. Je to čas jarní 

rovnodennosti, kdy je slunce přesně nad rovníkem a rovnoměrně osvětluje obě polokoule. 

Lidé mají ještě ze školních lavic v hlavě datum jarní rovnodennosti 21. března, ale dalšího se 

už nedožijeme, dojde k němu až v roce 2102. Ještě pohyblivější jsou Velikonoce, které letos 

budou až 17. dubna a je velká naděje, že budou slunné a teplé.   

Jaro je tu! Meteorologové předpovídají jeden z nejteplejších březnů za poslední roky, který 

se má od dlouhodobého průměru pro toto období (2,7 °C) vychýlit o více než tři stupně. 

Ovšem první jarní měsíc bývá hodně proměnlivý, protože se v něm střídají dvě odlišné 

sezony. Odcházející zima doslova soupeří s blížícím se létem. Ale komplikace – hned 2. 

března je tu silný vítr lámající větve a ztěžující dopravu – na Českolipsku dokonce zabil strom 

řidiče. Poryvy větru dosahovaly rychlosti 50 až 90 km v hodině, na horách až 110 km.  Hasiči 

se téměř všude potýkali s popadanými stromy. Konec prvního březnového týdne byl ale 

nádherný, na zahrádky vytáhl spoustu nadšenců vyhrabávajících uschlou trávu a 

likvidujících pozůstatky zimy. Na mnoha místech padaly teplotní rekordy.    

Ve druhém březnovém týdnu však neobvyklé teplo vystřídalo ochlazení až na 8 stupňů a 

počasí se vrátilo k nižším, pro tuto část roku běžným teplotám. Opět se objevil silný vítr a na 

silnicích spadlé stromy. Další vývoj počasí je ve znamení jarních teplot, ovšem s chladnými 

rány, místy i pod nulou.  Teploty se mají pohybovat zhruba dva stupně nad dlouhodobým 

průměrem, ale jsou možné výkyvy oběma směry. Momentální teploty by se tak mohly 
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vyšplhat vysoko nad deset stupňů a o třetím víkendu prý až na šestnáct! Potom však má 

následovat ochlazení. Březen má být méně deštivý, žádné extrémní srážky být nemají a 

postupně odtávající sníh nehrozí žádnými záplavami, jejichž předpokladem by mohly být 

jen vydatné deště.   

S tím odtáváním sněhu to bude asi trošku jinak. Je tady Josefa a na jesenických sjezdovkách 

je stále dostatek sněhu a po teplých dnech se při ochlazení znovu obnovilo sněžení a 

napadlo až 10 cm. Všechny sjezdovky jsou v provozu a do vyšších partií mohli vyrazit i 

běžkaři. Dá se už hodnotit letošní sněhová pokrývka – letošní zásoba vody ve sněhu nebyla 

tak vysoká, jak by se čekalo. Kvůli mrazům se navíc velká část vody vypařila a nestačila 

doplnit hladinu podzemní vody. Zvlášť na východě republiky na tom vegetace nebude 

dobře, protože množství srážek bylo spíše průměrné až podprůměrné, což se pak odráží 

v dostupné vodě v krajině. Navíc jsme byli svědky značného množství jasných dnů, při 

kterých sníh sublimoval, a potom v době tání nezůstalo tolik vody, kolik bychom čekali a do 

půdy se jí dostalo relativně málo. Nedoplnily se zásoby vlhkosti v půdě a následně tedy ani 

hladina podzemní vody. Neuspokojivý stav je také v oblasti Hané v našem kraji a 

hydrologové z ČHMÚ poukazují na to, že jsou zde výrazně nižší stavy vodních toků i mělkých 

vrtů. To je varující signál, že začíná vegetační sezóna s horší zásobou vody, než je obvyklé. 

Naštěstí, jakmile se zazelená krajina, rostliny naprostou většinu srážek účinně zachytí a pošlou 

zpátky do atmosféry.    

Je astronomicky první jarní den, 20. března. Rozloučení se zimou o víkendu radost mnoha 

lyžařům neudělalo. Návštěvnost už byla kvůli dešti nebo mokrému sněhu nízká. Mimo výše 

položených areálů mnohé už omezily provoz nebo ohlásily konec sezóny. Zdá se, že zima už 

nehrozí a až do 16. dubna má být počasí teplotně nadprůměrné, i když v posledním 

březnovém a prvním dubnovém týdnu se opět ochladí. Nejvíce srážek se čeká na přelomu 

obou měsíců. V týdnu velikonočních svátků se však již oteplí a má být kolem 14 °C.      

Vše je jinak! Poslední březnový týden a počátek dubna byl přenádherný a každý jejich den 

byl plný teplotních rekordů. Například v poslední březnový den přepisovali maxima na 46 

stanicích z celkem 141, které měří alespoň 30 let a o víkendu bylo jako v polovině června. I 

u nás se rtuť teploměru zastavila na hodnotě 22,8 °C a tabulky s nejvyššími naměřeným 

hodnotami přepisovala polovina meteorologických stanic. A to v průměru bývá 1. dubna 

okolo 10-14 stupňů! Prý se ve znamení vyšších teplot má nést celý duben a měl by být zhruba 

o dva stupně teplejší, než je jeho dlouhodobý průměr. Ostatně i březen byl teplotně 

nadprůměrný, a to o celé 3 stupně. Meteorologové zdůrazňují, že pranostiky neupozorňují 

na proměnlivé dubnové počasí pro nic za nic. Teplotní výkyvy a ochlazení se dají očekávat 

i tentokrát. Duben by měl přinést o něco více deště, což by mohlo zmírnit dopady 

předchozích sušších období.     

Nebývale teplé počasí prvního dubnového víkendu trhalo rekordy i v našem kraji – celkem 

jich padlo 11. Nejvíce, 24,1 °C naměřili v Olomouci. Slunce a vítr ale v přírodě způsobily i 

požáry – na Olomoucku a Prostějovsku museli hasit stovky metrů čtverečních trávy a lesů a 

zasahovali u desítky událostí. Aprílové počasí tento rok dostálo svému jménu. Po 

„rekordním“ víkendu, když se na řadě míst už vypořádali s Moranou, dorazilo do Česka velké 

ochlazení. Však meteorologové správně varovali před výchylkami, které mohou způsobit 

průniky studeného vzduchu. Tak po teplotách typických spíše pro konec května nebo 
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začátek června se duben vrátil zpátky k normálu. Tento návrat na řadě míst doprovodily 

vytrvalé dešťové srážky, někde dokonce bouřky. Celý duben by měl být z pohledu deště 

průměrný, možná i mírně nadprůměrný. To je podle hydrometeorologů dobrá zpráva, 

protože předchozí měsíc pršelo méně, než bývá obvyklé. Na řadu míst by se také mohl vrátit 

sníh, ale to až od 400 metrů nad mořem, a k němu by se připojil i silný vítr. Pěstitelům mohou 

způsobit problémy přízemní mrazíky, ty podle předpovědi hrozí nejméně celý týden.  

Apríl na druhou! Na polovině meteorologických stanic v republice měřících 30 a více let 

byly 10. 4. překonány teplotní rekordy. Mimořádně teplé ovšem byly i předchozí týdny, vždyť 

podle meteorologů byl březen třetím nejteplejším od roku 1961. Ale máme smůlu – je tu 

prodloužený velikonoční víkend a teplo nikde. Na Bílou sobotu máme mezi 11 až 15 °C, 

sváteční neděle jen 7 až 12 a „šmekustr“ se taky moc „nevycajchnoval“ stejnou teplotou. 

Do rekordu z roku 1934 (29,6 °C) má letošní velikonoční počasí hodně daleko! Letošní 

Velikonoce byly dokonce chladnější než ty loňské, a to byly skoro o tři týdny dříve!  A čeká 

nás nadále chladno a deštivo. Až na začátku května by měla teplota vystoupat na 18 °C.      

Zima je zpět se vším všudy! Pro ty, kteří byli v minulých slunečných a teplých týdnech 

přesvědčeni, že od sněhu a zimy mají pokoj minimálně do listopadu, si konec dubna 

přichystal nepříjemné překvapení. Sníh totiž dorazí, a zima taky! Prudké ochlazení způsobilo, 

že sněží čím dále v nižších polohách a vločky poletovaly 19. 4. i u nás v nížině. Na silnicích 

se tvořila vrstva mokrého sněhu a v polohách nad 700 metrů dokonce sněhové jazyky. Na 

hřebenech hor se objevily i závěje. Týdenní denní průměrné teploty jsou minimálně o 4 °C 

nižší, než jaký je dlouhodobý průměr. Na konci povelikonočního týdne klesly teploty pod 

nulu a překonávají rekordy. Paradox – v první polovině dubna přitom počasí překonávalo 

rekordy na opačné straně stupnice, když se na řadě míst republiky teploty přehouply přes 

25 stupňů. Výrazné ochlazení má na svědomí studený vzduch, který do Česka proudí ze 

Skandinávie. Navíc fouká vítr, který v nárazech dosahuje rychlosti až 15 metrů za sekundu. 

Ničím výjimečným není déšť a proměnlivá oblačnost. Tak jsme si to letošní jaro ale vůbec 

nepředstavovali!     

Počasí zacouvalo o tři měsíce zpět!  Husté sněžení překvapilo Jesenicko a Šumpersko, když 

tu napadlo přes 40 cm sněhu a hrozila ledovka a postupně i rozbředlý sníh. To je skutečně 

„ladovské“ jaro, při kterém mrazivé počasí a přívaly sněhu doslova spoutaly sever kraje. 

Komplikace zažívá nejen doprava (neprůjezdné Červenohorské sedlo a silnice Branná – 

Lipová-lázně, ale i příprava horských středisek na letní sezonu. Sníh zaskočil i řidiče, kteří již 

přezuli pneumatiky na letní a nevěřili, že se zima ještě vrátí. Lidé znovu vytahují ze skříní 

odložené kabáty a vysoké boty, znovu se začalo i topit. Po mimořádně teplých dnech 

přituhlo a studené počasí zaskočilo Čechy. Až na meteorology! Ti totiž znají data 

z předchozích let a mají na to dokonce klimatologický termín: den posledního sněhu. Tím 

nazývají datum, kdy na určitém místě v daném roce nejpozději sněžilo. Každé město 

v Česku má ten svůj, ale jen málokdy to bylo 20. dubna, až letos! Na sociálních sítích se 

hned objevil vtip: „Letní čas je super. Člověk může večer o hodinu déle sáňkovat.“ V našich 

polohách bývá většinou poslední sněhový den mezi 15. a 25. březnem – máme tedy hodně 

překročeno! 
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Jaká je bilance krizové noci z 20. na 21. dubna, které se tuzemští ovocnáři a zahradníci tak 

obávali?  Meteorologové předpovídali mimořádně nízké teploty a nemýlili se. Tak třeba 

jahodníky poškodily z 30-50 % asi proto, že bylo více arktické proudění se silným větrem než 

mráz, a studený vítr se tak dostal pod fólie natažené přes jahodníky. Podle pěstitelů studené 

teploty poškodily i výsadby meruněk, broskví, švestek, třešní, hrušní a částečně i vinice a 

chřest. Málo se dotkly jabloní, které ještě nejsou v plném květu. Nejhorší jsou ale výkyvy 

teplot! Loňské škody z mrazů, které úrodu srazily meziročně o pětinu, a ovocnáři tak přišli 

téměř o 400 milionů, by se však opakovat neměly. Kvůli mrazům nasadili mlžení ovocných 

sadů nebo pálili klestí a slámu, případně použili pro zvýšení teploty pálení svící. Mrazy byly 

nerovnoměrné a na jižní Moravě odhadují vinaři poškození až 30 % vinic. Výrazné oteplení 

meteorologové slibují až na začátek května, ale ujišťují, že výrazně mrazivé noci nás už 

nečekají.     

Na samém konci dubna ještě sněžení ochromilo dopravu především na jihu Čech a 

v Jeseníkách, ale i na dalších horách. Kvůli mokrému sněhu byl na řadě silnic a železnic 

vyhlášen kalamitní stav a bez elektřiny byly tisíce domácností. Na severu Moravy a ve Slezsku 

po nočních vydatných deštích stoupaly hladiny řek a meteorologové rozšířili výstrahu před 

povodněmi na Novojičínsku, Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku, v našem kraji na 

Přerovsku, kde hrozila řeka Bečva.  Ta v Teplicích nad Bečvou dosáhla 4 metrů, takže se 

dostala na 3. stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. V Pomoraví je klid, když srážky 

z posledních dnů provází chladné počasí, řeky v kraji (mimo Bečvy) povodní nezahrozily. 

Jesenicko a Šumpersko mělo 10-15 cm sněhu, na některé cesty spadly stromy a řidiči museli 

počítat se závějemi. Hydrologové sice upozorňovali na riziko záplav v Olomouckém kraji, 

ale Morava se zatím vlivem nízkých teplot, které zastavily tání na horách, nikde nerozvodnila 

natolik, aby dosáhla povodňového stupně. 

Organizátoři pálení čarodějnic na solovně akci odvolali, ale asi litovali. Poslední dubnový 

den i „sváteční“ 1. květen bylo nádherné slunečné počasí (18,4 °C), i když k večeru začalo 

silně foukat a další dny už byly ve znamení deště a chladu, znovu se muselo zatopit. Takže 

kdo čeká teplé májové počasí, prý si bude muset ještě zhruba dva týdny počkat. Při 

deštivém počasí se teploty nepřehoupnou přes dvacet stupňů Celsia. Teploty mají mít 

stoupající tendenci celý měsíc, ale k té dvacítce se dostanou až v závěru měsíce, a to k 25 

stupňům. Zejména v první polovině měsíce má také foukat silný vítr. Žádná selanka! 

Nakonec to není tak zlé. Květnové počasí je normální, střídavě oblačno a kolem poloviny 

měsíce se dokonce teploty přiblížily tropům a padaly rekordy. Ochlazení přinesla studená 

vlna a kolem 20. 5. jako by se zpožděním doznívalo divoké aprílové počasí. Někde se teploty 

blížily třicítce, jinde, třeba na Tachovsku a Plzeňsku padaly kroupy velké až 3 centimetry. 

Řádil také silný vítr a citelně se ochladilo. Skoro už se tomu nechce věřit, že po výrazně 

proměnlivém počasí mají pro konec května a červen meteorologové dobré zprávy. 

Následující čtyři týdny by mělo být počasí dokonce o něco teplejší, než je pro toto období 

typické, a to až o dva stupně. Od 29. května je očekávána stoupající křivka, kdy teploty 

předstihnou i dlouhodobý průměr 15,4 °C, naopak srážek by mělo být méně, než je pro 

tento čas obvyklé. Výkyvy letošního počasí trápí i včelaře. Vinou mimořádně dlouhé zimy a 

studeného jara hlásí méně jarního medu. Oslabené včely nestihly květy opylit. O vlivu jarních 

mrazů na peckoviny, jako jsou třešně, švestky, meruňky a broskve jsme se již zmiňovali, ale 
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dosavadní počasí ublížilo i jabloním, takže ovocnáři k jásotu nemají nejmenší důvody. Úroda 

bude snížena si o čtvrtinu, mohou však počítat s podporou státu a část škod jim uhradí také 

pojišťovny.   

Poslední květnový víkend se stal reklamou na léto a zdá se, že trochu nečitelné počasí jako 

na houpačce bude pokračovat i následující měsíc. Dočkali jsme se prvních letošních 

„tropů“ a na mnoha místech Olomouckého kraje padaly teplotní rekordy (např. Olomouc-

Holice 31,5 °C), u nás jsme byli těsně u třicítky. Azurové nebe, pálící slunce – maximální 

hodnoty teplot pro tropický den zaznamenalo celkem 61 stanic v republice. Nad severním 

Německem a Polskem se totiž vlnila studená fronta a po zadní straně tlakové výše k nám 

proudil velmi teplý vzduch. Na samém přelomu května a června se ale vše zase zlomilo a 

teploty klesly o pět až deset stupňů. Přesto má být celý červen teplotně nadprůměrný. 

Podobné počasí na přelomu měsíců není ale nijak neobvyklé, loni přišly první třicítky už 

kolem 22. května. Pršet má v červnu méně než obvykle, a když už někde sprchne, půjde o 

jednorázové bouřky a přeháňky.    

Ve druhém červnovém týdnu ale Česko zasáhly silné bouřky a vítr o rychlosti až 90 kilometrů 

v hodině a místy i kroupy. Nejvýraznější byly na východě země, do oblasti Jeseníků a 

Šumperska skutečně přišly bouřky s kroupami a na Královéhradecku silný déšť zapříčinil 

zatopení sklepů a na silnicích se objevila voda z polí. Jinak je krásné počasí a litovelské 

koupaliště i nákelská pískovna jsou plné návštěvníků. Jen ať si užívají, na začátku prázdnin 

se prý budou hodit deštníky – mělo by se ochladit a více pršet.  

Za celý rok 2017 nebylo zatím tepleji než 20. června, na začátku léta. Tropické teploty 

přeskakovaly teplotu 30 stupňů a grafická mapa Česka, kterou používají meteorologové, 

až na úplné výjimky zcela zrudla, což znamená, že třicítky byly téměř všude mimo vrcholků 

Šumavy, Jeseníků a zejména Krkonoš. Česko zasáhlo nejen vedro, ale i smog a přibylo 

takzvaného přízemního ozonu, který je zdraví škodlivý. Způsobuje podráždění dýchacích 

cest a očí, bolesti hlavy a zvyšuje riziko astmatického záchvatu. Lidé s dýchacími obtížemi, 

starší lidé i děti by se měli vyhnout venku větší fyzické zátěži.  

Ještě tepleji bylo 22. 6., a tímto dnem vyvrcholila vlna několikadenních veder, kdy teploty 

přesahovaly 35 °C. Záchranáři vyjížděli k desítkám kolapsů. V podvečer se pak i nad Litovlí 

prohnala studená fronta a bouřky (množné číslo je správně!). Doprovodilo je nadprůměrné 

množství blesků. Meteorologové jich za 24 hodin zaznamenali téměř 300 000 (nejde o 

chybu!), což je letošní nejvyšší počet a současně i nejvyšší za několik let. Důvodem velkého 

množství bleskových výbojů bylo spojení několika bouřek. Hasiči po celé republice měli 

téměř 800 výjezdů.  

Laik se ptá, jak lze takové množství blesků vůbec spočítat?  Po republice jsou rozmístěna 

technická zařízení fungující jako přijímače, které dokážou zaznamenat elektromagnetické 

impulzy. Zachytí polohu blesků, odkud přicházejí, a udají i jejich směr. Existují webové stránky, 

kde lze sledovat blesky nad celou Evropou a meteorologové tak mohou vidět, kam bouřky 

postupují, a sledovat například i stáří blesků. Tolik pro vysvětlení.  
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Horko ale nepolevuje a se sebezapřením jsme prožili čtvrtý červnový víkend vedrem přímo 

ubití. Tropické teploty pokračují až do samého začátku prázdnin, ale další tři týdny jsou 

létem, jak má být. Teploty oscilují kolem příjemného maxima 24 °C a žádné extrémy 

nehrozily. Nejdelší den v roce je už také za námi, když 21. 6. bylo největší časové rozpětí mezi 

východem a západem slunce a den se již zkracuje.  Přestože sluníčko začalo klesat, počasí 

má velkou setrvačnost. Zatímco slunce je nejvýše toho 21. 6., roční průměrné teploty vrcholí 

zhruba o měsíc později. Rovněž lidové pranostiky o tomto čase říkají, že slunce jde sice už 

k zimě, ale teploty jdou ještě k létu. Nejtepleji bývá podle statistik na sklonku července – 

srpen vychází jako nejteplejší měsíc jen asi ve čtvrtině případů.       

Průměrná teplota v těchto týdnech je kolem 18 °C (podobně je tomu uplynulých 30 let). 

Vzdor nárazovým dešťům se zatím houby drží zpátky, extrémní teplo jim nesvědčí. Lesy jsou 

prázdné, ale kdyby víc zapršelo, mohly by se do deseti dnů objevit. Poměrně rychle rostou 

muchomůrky, růžovky i kozákovité houby, těm stačí obvykle týden. Nechme se překvapit, 

doufejme, že příznivě!? 

Kolem 10. července horké léto končí a hrozí bouřky, přívalové deště a vítr. Ty zasáhly náš 

kraj a hasiči měli vysoké nasazení, když za 5 hodin měli na 117 výjezdů k zatopeným sklepům 

a popadaným stromům. Akcí se zúčastnilo na 20 jednotek na Olomoucku a Prostějovsku. 

Na konci třetího červencového týdne zasáhly opět tropy, když ze Severního moře nad 

Pobaltí začal proudit velmi teplý vzduch a teploty byly všude nad třicítkou. Prý po vedrech 

přijde chladnější část letních prázdnin a teploty by měly být v následujících čtyřech týdnech 

jen průměrné.   

Kdepak! Kolem 20. 7. je tu opět vlna veder – tropických třicítek – na většině území republiky 

včetně Hané, prolomily ji silné bouřky doprovázené deštěm. Meteorologové vydávají 

výstrahy – platí i pro Olomoucký kraj. Silné deště zvedají hladiny potoků a řek, Morava však 

konečně vypadá jako řeka, ne jako větší potok.  

Na zlomu prázdninových měsíců dýchá na Česko Afrika. Teploty mají vystoupat až k třiceti 

osmi stupňům a s tím je spojena i vysoká biologická zátěž. Pozor si mají dávat především 

srdcaři, lidé s kardiovaskulárními chorobami, astmatici, starší občané a také lidé psychicky 

labilní. Opravdu, snad nikdy jsem neslyšel tak časté houkání sanitek v Litovli jako ve dnech 

na počátku srpna. Jde skutečně o prudké změny proti deštivému a relativně chladnému 

poslednímu červencovému týdnu. Ovšem podle meteorologů je to normální – Česká 

republika je v Evropě umístěna tak, že se k nám střídavě dostává teplý vzduch od jihu, 

chladný ze severu i vlhký z Atlantiku – střídání počasí je proto typické. Dosti svítí slunce, to 

má za následek zvýšení přízemního ozónu, což vůbec není dobré pro dýchání a také hrozí 

dehydratace. Na dostatečný příjem tekutin by se nemělo zapomínat nejen u lidí, ale i u 

zvířat.    

Na 1. srpen slibovaly předpovědi třiatřicítku; u nás jsme byli jen o dvě desetiny níže, ale 3. 8. 

jsme i u nás naměřili snad rekord – 34,1 °C!?  Na mnohých místech šlo vůbec o nejteplejší 

den roku a snad to bylo i u nás tak? Ale bouřky jsou silné a nad městem se točí i několikrát 

za sebou. Všude plno polámaných větví, v restauraci Holba u kostela to utrhalo dva velké 

slunečníky, ovoce (pokud letos vůbec nějaké je) padá ve velkém. Malinko příjemnějším 
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dělá nesnesitelnou výheň na Olomoucku příjemný slabý až mírný proměnlivý vítr o rychlosti 

mezi dvěma až šesti metry za sekundu, ale už toho mají všichni plné zuby.  

Meteorologové nás nikterak neuklidňují, když prohlašují: Zvykněme si na vedro! To, co 

bychom před třiceti roky považovali za nějaké extrémní teplo, dnes už takový extrém není. 

Dá se předpokládat, že během následujících deseti až dvaceti let budou padat další 

teplotní rekordy. Teplota totiž roste globálně, a tím se navyšuje i počet tropických dnů 

v roce, tedy když teplota vystoupá nad třicet stupňů Celsia. Jasně zřetelný je i trend, kdy se 

navyšuje počet tropických nocí. Zhruba od roku 1910 do roku 1975 byl průměrný počet 

tropických dnů mezi 5 až 10 za rok, dnes se pohybuje kolem 15 a důvodem je již uváděný 

fakt globálního zvyšování teplot na celé zeměkouli. Teplotní změny lze pozorovat i v zimě u 

mrazivých dnů.  

O letošních prázdninách je to s počasím opravdu jako na houpačce. V červenci se týden 

po týdnu střídala vedra se dny, kdy svetr po ránu na zahřátí nestačil a prý nás takové počasí 

čeká i ve druhé polovině prázdnin. Teploty mají být průměrné, ale na začátku srpna se často 

střídají teplé a chladné dny a není vyloučen ani příchod další horké vlny. Tak meteorologové 

označují sérii více než pěti dní za sebou, kdy se maximální denní teploty přehoupnou přes 

třicítku. Modely, které předvídají vývoj klimatu, předpokládají, že horkých dní bude v příštích 

letech celkem výrazně přibývat – do roku 2040 až dvojnásobně.  

Na své si mohou přijít nyní houbaři. Tam, kde během červencových bouřek dostatečně 

sprchlo, lze naplnit koš těmi nejkrásnějšími praváky. Kronikářův přítel z Arnoltic na Bruntálsku 

přijel na návštěvu s nadílkou asi 25 praváků a stejným počtem suchohřibů, nad kterými se 

srdce smálo. Tak přece rostou! U nás je zatím pár bedel, ostatní se ještě schovávají. 

Doufejme, že ne dlouho! 

Dne 7. 8. jsme měli příležitost vidět na obloze něco výjimečného. Měsíc po osmé hodině 

vyšel poněkud „ukousnutý“, protože šlo o jeho částečné zatmění, když na něj dopadl stín 

Země. Díky jasnému počasí byl úkaz krásně viditelný i u nás.  

V našich lesích zatím nadále sezóna „na houby“ – v lesích je příliš sucho. Milovníci houbaření 

se vracejí s prázdnými košíky a bez úlovků. Ale bude líp! Počasí rozděluje Česko, zatímco na 

Moravě ještě zůstává horko, Čechy čeká ochlazení a déšť. Východ a západ republiky náhle 

dělí závratných osmnáct stupňů a přichází počasí pozdního léta. Na studené frontě se vedle 

sebe dostaly různé vzduchové hmoty a za studenou frontou k nám pronikl poměrně 

chladný vzduch z mírných zeměpisných šířek Atlantiku. Vytvořil linii fronty s výraznými 

srážkami a na nás to dopadlo ve čtvrtek 10. 8. ve 3.41 hod., kdy silná bouřka snad poslala 

na město vodní stěnu. Vypadalo to jako kdysi při tornádu. Silně bouřilo asi 20 minut, pak 

ještě 10 minut silného deště a teprve potom uklidnění. Napršelo 24 mm vody.  V kraji hasiči 

absolvovali půldruhou stovku výjezdů, došlo k ochromení provozu na několika silnicích a 

železničních tratích – koridor na Prahu dokonce stál několik hodin. Šlo o velký železniční 

kolaps srovnatelný snad jen s kalamitou v prosinci 2014. Olomoucký krajský úřad dočasně 

zakázal vstup do lesů v okolí Litovle, které poničil silný vítr, a platí až do konce října. Vydán 

byl proto, aby lesníci mohli zlikvidovat následky větrné kalamity a nikdo se nezranil, protože 

kvůli vyvráceným či polámaným stromům zde není bezpečno. 
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Ještě k uvedené bouřce. Desetitisíce blesků a noční obloha jako nasvícená reflektory, 

k tomu prudké nárazy větru, které podle hasičů způsobily největší škody. Bouřkovou smršť, 

jež provází letošní léto v kraji, meteorologové nepamatují celých deset let. Podle statistik 

bylo bouřek asi o třetinu více. Hasiči v kraji měli po dvě noci, 10. a 11. srpna, 260 a 159 

výjezdů. Dobrou zprávou je, že by se podobný scénář počasí nemusel opakovat. Podle 

meteorologů to totiž není trend, letošní léto se počtem i intenzitou bouřek jen vymyká 

posledním rokům.  

Meteorický roj Perseidy vrcholil o druhém srpnovém víkendu. Každoroční úkaz začíná 17. 

července a vrcholí 12. srpna, když se Země ocitne v nejhustší části roje. V maximu je jich až 

80 za hodinu, ale protože bylo oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky, moc jsme z toho 

neměli. 

Poslední srpnový víkend byl zase tropický, protože nad střední Evropou se udržovalo 

v nevýrazném tlakovém poli frontální rozhraní a současně sem od jihu proudil teplý vzduch. 

Mnohde teploty překročily až 31 °C, bylo jasno až polojasno a u nás pod třiceti stupni. Máme 

se připravit, že na konci prázdnin i na začátku školního roku bude přetrvávat letní počasí, 

teploty by neměly klesnout pod dvacet, a navíc by nemělo ani příliš pršet; v září má být 

tepleji než jiné roky. Snad to vyjde?    

Začátek měsíce září – počasí jako by zareagovalo na povel „dost bylo léta“ a striktně ctilo 

skutečnost, že 1. září začíná meteorologický podzim. Z nebe se řinou proudy vody a teplota 

spadla o deset stupňů. Letošnímu létu však lze vystavit docela slušné vysvědčení – všechny 

tři jeho měsíce byly teplotně nadprůměrné, nejvíce červen o 2,3 °C, srážek bylo méně než 

obvykle. Výrazně, více než zbytek země, trpěla nedostatkem vláhy Morava. V září mívá 

počasí charakter babího léta se studenými rány a typickými mlhami. Měl by to být čas 

suchého, málo větrného a přes den ještě velmi teplého počasí s poměrně chladnými 

nocemi.  

U nás je příjemně, ale na Floridě děs. Před hurikánem Irma se utéct nedá. Dvoumetrové 

vlny, silný vítr až 300 kilometrů v hodině, voda proudí ulicemi jako mohutná řeka a bere s 

sebou všechno, co jí stojí v cestě. Přes milion domácností je bez elektřiny, lidé jsou v krytech 

nebo evakuováni. Prý jde o nejhorší hurikán všech dob? A to ještě čekají oblast další – Talim 

a Maria. 

Babí léto, kde jsi? Celý druhý zářijový týden je pod mrakem, vydatně prší, počasí je sychravé, 

nepříjemné. Zdá se, že s letním počasím a příjemnými teplotami se můžeme rozloučit. Rtuť 

teploměru jde dolů a s chladným počasím jsou tu časté deště. V noci jsou někde teploty 

jen těsně nad bodem mrazu, 18. 9. u nás bylo ráno jen necelých 7 stupňů a muselo se začít 

topit. V polovině září – nezvyklé! Má se sice ještě oteplit na přelomu září a října, ale je jasné, 

že babí léto letos nepřijde a září jako takové se ukázalo jako chladné a deštivé.  

Dvě dobré zprávy: začala pravá houbařská sezóna a houby snad rostou všude – i tam, kde 

celé léto nebyla ani jedna. I v parku a na sídlištích rostou žampiony a bedel nosí houbaři 

plné šňůrky; ta druhá: v týdnu od 25. září do 1. října se konečně dostavilo babí léto, i když 

velmi krátké. Maximální denní teploty se pohybují většinou od 16 do 21 °C a minimální noční 

10 až 5 °C. Bohužel, na počátku října klesly teploty pod dlouhodobý průměr, rána 

doprovodily mlhy a naší radosti je konec!  
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Občas platí, že všechno souvisí se vším a je tu opatrná hypotéza meteorologů – zima bude 

letos tuhá. Proč? Prý to může mít na svědomí letošní množství hurikánů nad Atlantikem – více 

se promíchává atmosféra, a to vede k tomu, že zima může být skutečně studenější. Navíc 

se neobyčejně rychle zbarvily lesy, běžně se to děje až ve druhé polovině října. Může to být 

také předzvěst chladnější zimy. Jisté je, že nám babí léto rychle zamávalo na rozloučenou 

a v říjnu se musíme už na chlad připravit, vždyť koncem měsíce mají teploty klesnout až 

k nule. Průměrná teplota pro následující čtyři týdny bude jen 8,8 °C! Na konci prvního 

říjnového týdne zažily Jeseníky první chumelenici, ale sníh dlouho nevydržel, ještě během 

noci se slabá vrstva rozpustila.  

Vypadá to, že zima si dá na čas – druhý říjnový týden přinesl nezvykle vysoké teploty okolo 

patnácti až devatenácti stupňů Celsia a o víkendu se vrátilo babí léto, tentokrát tereziánské. 

Bohužel, nemá šanci vydržet než pár dní, protože jde o anomálii – příliv teplého vzduchu od 

jihu. Byli jsme na severním okraji rozsáhlé tlakové výše nad Azorskými ostrovy a Středomořím, 

kde byla teplota okolo 25 °C, s typickým čerstvým prouděním vzduchu, který nedovolil tomu 

studenému, aby se usadil. Bylo nádherně – mezi 22 a 25 °C, ale letos šlo asi o posledních 20 

stupňů, protože studená fronta definitivně teplé počasí utnula – spousta mlh (i po celý den!) 

a déšť. Padaly teplotní rekordy – když je naměřilo 34 stanic, prý teplejší počasí bude ještě 

dva týdny, a pak začnou teploty přes den klesat. Houbové šílenství pokračuje – to jsou 

deseti kila především suchohřibů a bedel, které najdete snad všude, kam se v lese podíváte. 

Co symbolika přemíry hub a války? Snad ne!!! 

Listopadové počasí se nijak nevymykalo normálu a ani první týdny prosince nebyly nijak 

zvlášť výjimečné. Ale spekulace začaly jako obvykle s předstihem – budou bílé Vánoce, 

nebo zase ostrouháme? Prý se stávají stále vzácnějším úkazem a ty blátivé nás čekají 

pravděpodobně i letos. Přestože na horách nasněžilo, prosinec je podle meteorologů 

průměrně teplý a celodenní mrazy lze očekávat až v prvním týdnu nového roku 2018. 

Potýkáme se i s dalšími extrémy – hrozí vichřice, které mohou na horách zesílit až na orkán. 

A již je to tu! V polovině prosince se teploty pohybují okolo nuly, přičemž v noci těsně pod ní 

a ve dne kousíček nad ní. Srážky jsou pouze lehce nadprůměrné, což znamenalo koncem 

roku skromných 19 milimetrů za celý týden. Po Štědrém dnu (kdy teplota dosáhla v průměru 

6,4 °C, což je více než sedm stupňů nad dlouhodobým normálem!), bylo tepleji, v závěru 

roku se poněkud ochladilo. Oslavy konce starého roku doprovázely teploty jako na jaře – 

až 10 ° C. 

Rok 2017 začal mrazivě, jeho závěr naopak je neobvykle teplý a zdá se, že dnů s vysokými 

teplotami bude přibývat. Co do počasí, naplnil tento rok v Česku trend celkového 

oteplování Země. Pouze tři letošní měsíce zaznamenaly odchylku od dlouhodobého 

průměru se znakem minus – čili byly studenější než obvykle. Osm ostatních bylo naopak 

teplejších. Začal neobvykle mrazivým lednem a studenější, než obvykle pak byly pouze 

měsíce duben a září.  

To během léta jsme se docela ohřáli – padaly rekordy (nejteplejší byl 3. srpen ve Strážnici 

s 38,3 °C). Nicméně teplejší léta se dají předpokládat a „čtyřicítky“ budou častější. Stále 

trápilo sucho, jako obvykle nejvíce jižní Moravu, a ani občasné přívalové deště nepomohly 

– voda z nich rychle vsákla do země a suchou zem nedokázala dostatečně zvlhčit. Mezi 
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letošní meteorologické zajímavosti se spíše zapíše časný nástup podzimu, kdy hned na 

počátku září nastalo výrazné ochlazení. I když pak zase překvapilo atypicky výrazné babí 

léto ve druhé polovině října s denními teplotami překračujícími letních dvacet stupňů. 

V závěru roku nás, potrápily husté mlhy a ledovka, jiné lokality se potýkaly se silným větrem. 

Po lehkém ochlazení tu byl teplý Silvestr a příslib teplého počasí i v začátku roku 2018. 

Zakončíme rok konstatováním, že pro něj bylo charakteristické nezvyklé tvrzení – teplo 

v zimě, v létě tropy (a lepší prý to nebude!), a pro naši Litovel tím, že jsme celý rok přestáli 

bez kalamit a problémů s počasím i vodou.  

             

05. DEMOGRAFIE 

Pozitivní zpráva z počátku roku 2017 – Olomouc má porodní rekord, babyboom se přesto 

nekoná! V olomoucké fakultní nemocnici přišlo v roce 2016 na svět nejvíce novorozenců za 

poslední tři desetiletí. Ovšem ani zdaleka ne tolik jako například v letech 2007 až 2010, o 

silných ročnících „Husákových dětí“ ani nemluvě. I tak by se dal tento výsledek šesti 

porodnic kraje popsat – když v nich přišlo na svět něco málo přes 6 400 novorozenců. 

Největším dílem do celokrajské statistiky tradičně přispěla FN (2 465), naopak úbytek hlásily 

porodnice v Prostějově (-94) a v Jeseníku (-0). V porodnicích kraje se narodilo přesně 6 403 

dětí, což bylo o 127 více než v roce 2015. Ale ani po nárůstu počtu porodů nedošlo v kraji 

k přirozenému přírůstku obyvatel, protože počet zemřelých byl v posledních letech vždy 

vyšší. 

Nadprůměrné bylo i první pololetí roku. Do konce června se narodilo oproti loňskému 

pololetí o 80 dětí více, když lékaři pomohli na svět 3 213 novorozencům. Rodiče pro ně volili 

nejčastěji tradiční česká jména – mezi holčičkami vévodily Eliška a Tereza, u chlapců to byla 

stále oblíbená jména Jan, Tomáš a Jakub. Z exotičtějších jmen to byla Ebba, Viven či Timea, 

z porodnice putoval domů například také Josh, Sedrik, Matteo či Laurentius Nikolas.  

Přesto se nevyhneme označení Neplodný kraj. Odkládání těhotenství na pozdější věk, 

nezdravý životní styl, vlivy životního prostředí – to jsou podle mínění olomouckých lékařů 

příčiny neplodnosti. Desetiprocentní nárůst počtu pacientů zaznamenávají každý rok 

centra, která v regionu léčí neplodnost a každá ze tří zdejších reprodukčních klinik pomáhá 

s početím meziročně 80 párům více. Své jistě dělá i větší informovanost mladých lidí – 

nestydí se, přijdou a hlavně nečekají. Obecně platí, že neplodnost přicházejí řešit i čím dál 

starší páry – je jim 35 a víc (většinou ti, kteří odkládali těhotenství kvůli kariéře a cestování). 

Příčina neplodnosti je z poloviny na straně žen a z poloviny na straně mužů, léčba končí 

porodem vlastního dítěte ve věku do 35 let úspěšně asi u poloviny, kumulovaná úspěšnost 

při použití všech odebraných vajíček se pohybuje na úrovni 80 %. Medicína však není 

všemocná, i nadále jsou případy, se kterými si ani ta dnešní vyspělá nedokáže poradit. 

V Česku má problémy s plodností až čtvrtina všech párů – díky asistované reprodukci se rodí 

přibližně 4 % dětí.   
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Nyní z opačného konce. Vzniká silná generace Čechů – lidé nad 85 let. Protože se 

dožíváme vyššího věku, starších lidí rychle přibývá. Podle demografů se nejvýraznější změny 

v seniorské populaci odehrají právě v této věkové skupině. V roce 2008 jich žilo v Česku 

136 000, za dvacet let, v roce 2037, by už měli překonat půlmilionovou hranici. Lze 

pozorovat, že se vyššího věku dožívají spíše intelektuálové a lidé bohatší. Nejen proto, že 

mají peníze, ale úspěšní bývají také aktivnější a mají řadu zdravých koníčků. Česká správa 

sociálního zabezpečení eviduje v červnu 2017 523 lidí starších sto let – 468 žen a 55 mužů. 

Nejvíc dlouholetých bydlí v Praze a následně v Jihomoravském kraji, nejméně je jich v kraji 

Karlovarském. Nejvyšší podíl byl přesně stoletých – 189. 

Jak to bylo u nás v roce 2017? V Litovli a místních částech žilo 9 789 obyvatel, 4 256 žen a 

4 077 mužů, dívek 709 a chlapců 747 (do 15 let). Průměrný věk byl téměř 43 let. Nejvíce lidí 

se nachází ve věkové kategorii 40 – 44 let 820, těch, kteří mají více jak 90 let je 59 – tu nejstarší 

občanku 99letou Věru Halounovou najdete jako první v následujícím seznamu.  

Narodilo se celkem 106 dětí a mezi chlapeckými jmény vedl Matyáš, Martin, Tobiáš, Marek 

a Jiří, z dívčích jmen to byla Eliška, Natálie a Sofie. Zemřelo 102 lidí, oddáno bylo 60 párů, 

zaznamenáno bylo 25 rozvodů. Své bydliště změnilo 612 lidí – 166 lidí se přistěhovalo, 211 

odstěhovalo a 235 se přestěhovalo v rámci města. Ve městě je k trvalému pobytu 

nahlášeno 110 cizinců. 

V samotné Litovli žilo 7 214 lidí (6 142 dospělých, 1 072 dětí) a v jednotlivých místních částech 

následovně: v Březovém 185 (159, 26), Chudobíně 233 (197, 36), Myslechovicích 379 (302, 

77), Nasobůrkách 464 (406, 58), Nové Vsi 216 (185, 31), Rozvadovicích 223 (178, 45), Savíně 

132 (118, 14), Třech Dvorech 254 (225, 29), Unčovicích 400 (341, 59) a Vísce 89 (82, 7) – tedy 

celkem 9 789 (8 335, 1 454). Další demografické údaje o místních částech najdete v kapitole 

Místní části. 

Údaje převzaty z LN 3/2018, str. 4 z článku „Jak to s námi bylo v roce 2017“ se svolením redaktorky.       

JUBILANTI 

99 let 

Halounová Věra 

 

98 let 

Otáhalová Hedvika 

 

96 let 

Kocian Antonín, Váňová Věra, Horváthová Libuše (Nasobůrky), Haitmarová Marie 

 

95 let 

Stejskalová Anna (Unčovice), Macková Jarmila, Zerbsová Květa, Rašnerová Milada, 

Hňoupek Ladislav, Kožušníková Jarmila 

 

94 let 

Zmund Karel, Voglová Jenovéfa (Myslechovice) 
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93 let 

Bradová Vlasta, Ležatková Vlasta, Hábová Vlastimila, Vavrdová Aloisie, Nantlová Ludmila 

(Tři Dvory), Chyťa Bořivoj, Smýkalová Ludmila 

 

92 let 

Svobodová Marie, Faksová Anna, Novosad Josef, Faltýnková Jaroslava (Chudobín), 

Vachutková Ludmila, Slouková Marie, Novák Oldřich (Víska), Hrudová Zdeňka, Vymlátil 

Miloslav (Tři Dvory), Myslín Jan, Kolmanová Eva, Skopalová Amálie (Nasobůrky) 

 

91 let 

Konejl Josef, Hlavinková Jiřina, Coufalová Ludmila, Štorková Eleonora, Pospíšilová 

Drahomíra, Hloušková Jarmila, Borůvka Ferdinand (Nová Ves), Čepová Vlasta, Fryčková 

Alžběta 

90 let 

Polívka Vladimír (Myslechovice), Valouchová Irena, Nedoma Vlastimil (Chudobín), 

Elefantová Vlasta, Loudová Jaroslava, Válková Ludmila, Podsedníková Věra, Blaháček  

Alois (Tři Dvory), Sabolíková Helena, Hochová Milada, Melková Anna, Bomberová Božena, 

Vitásková Jarmila (Myslechovice), Janoušková Jiřina (Unčovice), Krzystková Jiřinka, 

Staroštíková Věra (Unčovice), Krsková Hedvika, Kučera Oldřich, Laichterová Anna (Nová 

Ves), Slabá Zdeňka, Myslínová Ludmila, Erlecová Jaroslava (Chořelice), Bartoš Vladimír 

 

85 let 

Pavlík Vladimír, Kozáková Věra, Dostálová Marie (Tři Dvory), Němec František 

(Myslechovice), Mazalová Věra, Kadlčíková Marie (Unčovice), Huličný Zdeněk (Víska), 

Novotný Jiří, Antonová Zdenka, Čepová Ludmila, Gruntová Anna (Nasobůrky), Kohoutková 

Růžena, Kučerová Jindřiška, Vydrželová Marie (Nasobůrky), Nováková Helena, Doležel 

Oldřich, Bednářová Eva, Kleibl Vlastimil, Beza Jaroslav, Spurný Vratislav (Myslechovice), 

Dostálová Anna, Urban Ladislav, Navarová Božena, Vrzalová Irena, Černá Věra, Fišer Josef, 

Janků Blažena, Konečný Vladimír (Nasobůrky), Dvořáková Marie, Grézlová Marie 

(Nasobůrky), Kukulová Jiřina (Tři Dvory), Nedopilová Marie (Myslechovice), Hrozek Jiří, 

Škůrková Věra (Savín),  Geschwinder František, Dudková Marie (Chudobín)  

 

80 let 

Zapletalová Marie (Nová Ves), Skopalová Vlasta, Vyroubalová Anna, Solovský Josef 

(Myslechovice), Vrábel Vladislav (Chořelice), Balatka Božetěch (Tři Dvory), Skládalová 

Helena (Myslechovice), Mikulica Karel, Lang Jaroslav, Huličná Marie (Víska), Vašíček Josef, 

Kubínová Marie, Kuchařová Olga, Vaňková Gerlinda (Březové), Ambrož Květoslav 

(Chudobín), Gottliebová Zdeňka, Přecechtěl Jan, Machová Vlasta, Vychodilová Irena, 

Hiermann František (Březové), Pytolaj Miroslav, Vortelová Ludmila, Ševčík Vilém, Cileček 

Alois, Rusnáková Pavla, Švec Květoslav (Myslechovice), Plšková Božena, Churavá Margita, 

Kejvalová Jarmila, Neckař Miroslav, Kolčava Stanislav, Sedlář Lubomír (Myslechovice), 

Ševčík Karel, Lakomá Etela, Polák Vendelín, Spurná Naděžda, Smrčková Anna, Sedlářová 

Věra, Kouřilová Marie, Heinzová Marie (Nasobůrky), Richter Ignác (Tři Dvory), Resslerová 

Zdenka, Polášková Alžběta, Balcárková Věra (Unčovice), Sedláček Jiří, Hejl Antonín, Ščučka 

Vlastimil, Směšný Miloslav, Andrýsek Jaroslav (Myslechovice), Hutař Jindřich, Štromer 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 52 

Oldřich, Jurášková Zora, Pospíšil Josef, Špručková Helena (Unčovice), Rosmanová Lidmila 

(Chudobín), Jureček Alois (Tři Dvory) 

 

75 let 

Spurná Ludmila (Myslechovice), Čep Karel (Nasobůrky), Chmelař Josef, Vojáčková Anna, 

Weber Vojtěch, Nováková Ludmila (Víska), Prucek Ladislav (Myslechovice), Šonová Alena, 

Navrátil Petr (Unčovice), Střídová Ludmila (Unčovice), Zajíčková Anežka, Sulovská 

Květoslava, Páleníková Krista, Nemravová Marie, Vrábelová Anna (Chořelice), Beza Josef 

(Nasobůrky), Směšná Jiřina, Holubníčková Světluška,  Prucková Marie, Dospivová Anežka 

(Rozvadovice), Rýznarová Dobromila, Sulovský František, Ryšavá Marie (Tři Dvory), Němec 

Josef (Savín), Babyšta František, Soldánová Jitka, Turková Anna, Křesalová Karla, Müller 

František (Chořelice), Šišma Vladimír, Chytilová Marie, Blechta Ivan, Dostálová Ludmila, 

Skopal Jiří, Drešrová Marie, Šalša Antonín, Faltus Lubomír, Marek Miroslav, Richter Miroslav 

(Víska), Tyl Josef, Martínek Vojtěch (Unčovice), Štarmannová Marie, Faksová Marie 

(Unčovice), Škurek Jan, Drápalíková Marie, Venusová Anna, Geschwinderová Zdenka, 

Zmundová Vlasta, Berger Jiří (Savín), Metnarová Jarmila, Vařeková Jana, Koulák Jiří, 

Kouřilová Emilie (Myslechovice), Petříková Věra (Myslechovice), Foltýnek Jiří (Unčovice), 

Kunt Vlastimil, Prázdná Alenka, Mikš Vilém, Kovačik Josef, Blahová Ludmila, Válková Ivana, 

Kopřivová Jana, Šon Josef, Dulínek Štěpán (Chudobín), Voglová Marie, Ščučka Miloslav, 

Šincl Boleslav, Štýbnarová Karla, Doneberková Růžena, Vybíralová Věra 

 

Pokud není uvedena místní část, jsou jubilanti přímo z města Litovel. V seznamu jsou řazeni podle měsíců jubilejního roku.                 

 

06. JUBILEA OSOBNOSTÍ 

 

170 let 

Josef SVOZIL se narodil 8. prosince 1847 v Cholině, roku 1868 zanechal po otcově tragické 

smrti studia medicíny a začal hospodařit na rodinném statku v Seničce u Litovle, kde byl 

1879–1885 starostou. Jeho manželkou byla Kateřina Halousková, měli 9 dětí, zemřela 6. 9. 

1926 ve věku 74 let. Josef Svozil šířil zemědělskou osvětu, mj. založil pěstování chmele na 

Litovelsku. Roku 1885 byl zvolen poslancem zemského sněmu za soudní okresy Litovel a 

Konice a tento mandát si podržel až do roku 1906. V letech 1890–1910 působil jako poslanec 

říšské rady ve Vídni, kde zastupoval politické okresy Litovel, Zábřeh a Moravskou Třebovou.  

 

Roku 1893 založil v Litovli Rolnický akciový pivovar a roku 1896 Hospodářské družstvo. Roku 

1898 předal statek v Seničce dceři Ludmile, odstěhoval se do Olomouce. V letech 1898-

1903 byl šéfredaktorem Selských listů v Olomouci, roku 1903 si postavil vilu v Litovli, kde od 4. 

10. 1902 začal vydávat vlastní nezávislý týdeník Selská stráž. Od 1. 3. 1924 se Selská stráž stala 

zemským orgánem Čsl. rolnické jednoty se sídlem v Prostějově. Svozil patřil k zakladatelům 

a vůdčím osobnostem agrární strany na Moravě. Zemřel 1. 7. 1931. 
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150 let 

Jan STAROŠTÍK se narodil 27. 4. 1867 v Odrlicích jako rolnický syn. Vystudoval střední 

hospodářskou školu v Olomouci na Hradisku a přiženil se na statek v Cholině, která se mu 

stala druhým domovem. Řadu let (1923–1931) zde byl starostou, v letech 1909–1926 

předsedou okresního silničního výboru. Stál u zrodu a byl předsedou Rolnického akciového 

pivovaru v Litovli, jemuž v letech 1890–1893 dalo základ několik vlastenecky cítících rolníků 

s poslancem Josefem Svozilem ze Seničky v čele. Staroštík se také zúčastnil bojů za českou 

Litovel a byl 4. září 1900 jmenován čestným občanem města. Spolupůsobil i při zřízení české 

reálky, při zřízení dráhy Litovel – Senice, byl členem mnoha hospodářských a kulturních 

spolků, jeho sokolská práce je spjata se založením Sokola v Odrlicích a v Cholině. Zemřel 19. 

7. 1953. 

 

Raimund VOLEK se narodil 1. září 1867 v Lošticích a do Litovle přišel v r. 1887. Byl nejprve 

zaměstnán v advokátní kanceláři dr. Panovského, pak byl v letech 1891–1892 účetním v 

Rolnické záložně. Roku 1892 na 6 let odešel do Lipníka, ale do Litovle se vrátil jako účetní a 

konečně administrativní ředitel pivovaru. Zúčastnil se památných bojů za českou Litovel, v 

letech 1903 až 1906 byl členem obecního výboru, po 1. světové válce členem Národního 

výboru. Vždy byl činný ve všech národních a osvětových spolcích, zvláště v Sokole, 1900–

1910 náčelníkem, 1911–1918 místostarostou, 1918–1933 starostou. V r. 1933 odešel na 

odpočinek do Olomouce, kde zemřel 20. 2. 1939.  

 

140 let 

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 r. 1935 byl jmenován 

arcibiskupským radou a v r. 1939 čestným kanovníkem kroměřížským. Zemřel 5. května 1945 

ve věku 68 let, pohřben byl ve svém rodišti.     

 

František VOPAT, fotograf, 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 (nyní cukrárna). Krátce potom se 24. 11. 1904 oženil s Marií 

Stanislavovou, měli tři děti, syna Františka a dcery Libuši a Květuši. Bydleli naproti ateliéru v 

domě Ferdinanada Sanetrnika (Boskovicova 780), ale kolem r. 1910 již koupili vlastní domek. 

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. 
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130 let 

Karel SEDLÁK se narodil 31. října 1887 jako jeden z deseti dětí obuvníka v Třebíči. Obecnou 

školu a gymnázium vychodil v rodném městě, v letech 1906–1910 vystudoval na filosofické 

fakultě univerzity v Praze klasickou filologii. Po univerzitních studiích v Praze působil od 1. 1. 

1912 do 15. 9. 1913 na I. českém gymnáziu v Brně a 16. 9. 1913 nastoupil na reálném 

gymnáziu v Litovli jako profesor. V květnu 1938 byl po odchodu ředitele Fürsta jmenován 

správcem gymnázia, ale ještě téhož roku jej vystřídal dr. Jaroslav Reiniš, který přišel z 

okupovaného Zábřehu. Po jeho odchodu v březnu 1940 se stal Karel Sedlák opět správcem 

ústavu. Práci ve škole vždy spojoval s činností veřejnou a kulturní. V letech 1923–27 a 1938–

40 byl členem městského zastupitelstva, v letech 1923–27 předsedou výboru Městské 

spořitelny, roku 1934 se stal předsedou národně demokratické strany. 

 

Působil v řadě vzdělávacích a humánních spolků, v Sokole byl místostarostou, významně se 

zařadil mezi litovelské šachisty, mnoho let byl předsedou spolku a úspěšným aktivním 

hráčem. Krátce po příchodu do Litovle se stal spolupracovníkem zakladatele Městského 

muzea MUDr. Jana Smyčky a 26. 2. 1925 byl jmenován správcem Muzea a městského 

archivu, významně se zasloužil o rozšíření a zhodnocení sbírek a zřídil zde odbornou 

knihovnu. Po inspektoru Novotném převzal městský archiv. V uznání odborné práce jej min. 

školství jmenovalo konzervátorem pro litovelský okres. Po dr. Fürstovi se stal předsedou 

Krajinské muzejní společnosti a tím převzal i péči o Mladečské jeskyně. Psal odborné články, 

organizoval vydávání muzejních ročenek, od r. 1923 byl prvním kronikářem města.  

 

Na počátku války, již 1. 10. 1941 byl pro své protiněmecké smýšlení zatčen a uvězněn 

nejprve v posádkové věznici v Olomouci, později v Kounicových kolejích v Brně. Když se 

vrátil, byl z trestu přeložen do Přerova, kam za svízelných válečných poměrů denně dojížděl. 

Dočkal se ve zdraví osvobození a ujal se správy a obnovy reálného gymnázia v Litovli, byl 

členem revolučního národního výboru. Po komunistickém Vítězném únoru byl odvolán z 

vedení gymnázia a 31. 7. 1950 dán do trvalé výslužby. Ani potom nezatrpkl a dále se 

věnoval muzeu, ale stranickým orgánům byl stále trnem v oku, až nakonec byl exekučně 

vystěhován z bytu. Odešel do Olomouce, kde zemřel 6. srpna 1967. 

 

120 let 

Josef VESELÝ se narodil 18. 3. 1897 v Litovli. Jako profesor historie působil na zdejším gymnáziu 

od roku 1923 až do důchodu v roce 1958. Jako dlouholetý představitel lidové strany se stal 

po volbách roku 1946 předsedou ONV, současně byl i předsedou místní organizace lidové 

strany a jeho žena Marie Veselá byla v čele Svazu katolických žen. V únoru 1948 jej akční 

výbor nejprve zbavil funkce předsedy ONV a na jeho místo ustanovil dosavadního 

místopředsedu Bohumila Teplého. V roce 1951 dostal příkaz k vystěhování z města, ale po 

zásahu lidoveckého ministra Josefa Plojhara dostal náhradní byt. V lidové straně se stal 

předsedou okresního výboru, 60. narozeniny oslavil už jako místopředseda krajského výboru 

a člen ústředního výboru lidové strany. K 50. výročí VŘSR obdržel čestné uznání Ústředního 

výboru ČSL za dlouholetou činnost. Zastával řadu funkcí i v městské správě, v kultuře, 

letopisecké komisi, byl předsedou knihovní rady, krátkou dobu zastupoval archiváře. 
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Karel HOMOLA, akademický malíř, se narodil 3. 10. 1897 v Českém Bohdíkově, studoval 

reálku v Olomouci, umělecké vzdělání získal na Vysoké škole u Maxe Švabinského. Jeho 

talent se rozvíjel pod vlivem tendencí moderního umění meziválečné éry. Na litovelském 

gymnáziu působil od r. 1929 do r. 1964. Po odchodu z Litovle žil nějaký čas ve Štěpánově a 

konečně v Olomouci, kde zemřel 26. 7. 1972. Vyhledával motivy vzrušující smysly a zrak, byl 

malířem našeho kraje, života ozářeného sluncem, vonícího květinami a zemí. Vystavoval se 

Skupinou olomouckých výtvarníků a později se Svazem čs. výtvarných umělců.  

 

110 let 

JUDr. Oldřich JOHN se narodil 20. 2. 1907 jako nemanželské dítě Lence Svozilové, dceři 

poslance, ve Svozilově vile (dnes pracovní úřad vedle továrny Head). Vystudoval v Košicích 

gymnázium a práva v Praze, jako právník působil v Olomouci a Prostějově. Roku 1937 byl 

zde zvolen nejmladším starostou. Tehdy se oženil se svojí vlastní sestřenicí Hermou Svozilovou, 

měli dva syny, Olina a Cyrila. Při vypuknutí války r. 1939 byl zatčen jako rukojmí a rok prožil v 

táborech Dachau a Buchenwaldu. Po r. 1945 se stal poslancem za sociální demokracii. 

Roku 1948 se připojil k jejímu levému křídlu, stal se předsedou Národního shromáždění a 

členem ÚV KSČ. Po r. 1953 byl z velké politiky vyřazen (svým známým prozradil chystanou 

měnovou reformu). Pracoval pak jako úředník státní arbitráže, zemřel 2. 8. 1961.  

 

Josef LAMR se narodil 14. 3. 1907, vyučil se u otce kamnářem a hrnčířem. Potom absolvoval 

keramickou školu v Bechyni a převzal živnost. Když byla roku 1950 komunisty zrušena, byl 

zaměstnán jako technický pracovník Okresního výboru požární ochrany. Doma zůstala 

zařízená dílna, a tak se Josef Lamr dál ve volných chvílích zabýval keramikou a začal 

budovat domácí muzeum. Sbíral vše, co souvisí s litovelskou kamnářskou a hrnčířskou tradicí 

a v dílně, která se stala zároveň jakýmsi hrnčířským skanzenem, vznikla unikátní sbírka. Roku 

1958 pak dostal povolení k provozování komunální provozovny Keramika. Vyráběl drobnou 

hrnčinu, džbánky, vázy, plastiky, které dodával do České jizby v Praze.  Jeho výrobky se staly 

známé široko daleko, v letech 196–1992 byl pan Lamr členem VSMO. Pomáhal začínajícím 

keramikům a pod jeho vedením vyrůstala nová generace mistrů tohoto řemesla. Zájmy 

pana Lamra byly však široké, pracoval v řadě organizací, ve výboru Svazu zahrádkářů, 

pěstoval bonsaje, sbíral známky, ale zejména udržoval hrnčířské řemeslo v Litovli. Zemřel 26. 

12. 1992, pokračovatelem rodinné tradice se stal jeho syn Josef. 

 

Martin STROUHAL se narodil 11. 4. 1907 ve Zdětíně v prostějovském okrese. Po studiu na 

reálce, učitelském ústavu a konečně na pedagogické fakultě UP v Olomouci se stal 

učitelem s aprobací češtiny, němčiny a tělesné výchovy. Svoji učitelskou dráhu započal 

roku 1920 v Mladči, následovaly Nasobůrky, Střelice a konečně Litovel. Martin Strouhal se 

však nikdy nespokojil jen se svou pedagogickou činností. Od mládí působil v Sokole, věnoval 

se turistice, organizoval tábory, seznámil se s novými myšlenkami skautingu.  

 

Jako známý veřejný pracovník neušel pozornosti nacistů a poznal na vlastní kůži peklo 

koncentračního tábora. Jako sokolský činovník byl r. 1941 zatčen a vězněn v Olomouci, Brně 

a do 12. května 1942 v Osvětimi.  Po válce byl jmenován ředitelem dívčí měšťanky v Litovli, 

současně však též prvním předsedou okresního národního výboru. Jako vládní zmocněnec 

se zasloužil o výstavbu vypáleného Javoříčka. Věnoval se politické práci v sociální 
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demokracii, po Únoru jako člen akčního výboru. V padesátých letech byl okresním školním 

inspektorem. 

 

Již od studentských let se Martin Strouhal věnoval poezii. Své první verše vydával pod 

pseudonymem Mars Ždětínský. Byl členem Moravského kola spisovatelů, Sdružení 

spisovatelů z Hané, redaktorem a dopisovatelem mnoha listů, členem spolku Českých 

bibliofilů v Olomouci, Památníku Petra Bezruče v Opavě a Památníku národního písemnictví 

v Praze.  Kraji, ve kterém žil, věnoval Martin Strouhal knihu „Báje a pověsti“ vydanou r. 1944 

a „Kytice pověstí“, která vyšla r. 1947. V nich zachytil lidová vyprávění, zkazky a dávné 

pověsti, oděl je svým vypravěčským rouchem a básnickým obrazem oživil hradní pány, lesní 

žínky a hastrmany. První knihu věnoval svým dětem, Martínkovi a Milence, druhou 

národnímu umělci Petru Bezručovi. S ním se seznámil na svých toulkách po beskydských 

horách a od r. 1944 pak udržovali pravidelný styk. Dobu vlastních zážitků z věznění zachytil 

ve své básnické sbírce Osvěnčim, která vyšla v r. 1945. V r. 1968 vydal knihu „Neznámý 

poutník“, dílo dokumentující styky Petra Bezruče s litovelskými kulturními pracovník: E. 

Stoklasem, V. Stratilem, J. Vacou, K. Sedlákem a G. Frištenským. Většina jeho sbírek i 

jednotlivých básní (Plamen v prázdnu, Z tisíce klíčků, Země milovaná) vyšla jako soukromé 

sbírky pro přátele a známé. Poslední knihu vydal r. 1985 po smrti básníka Závady pod 

názvem Loučení s Vilémem Závadou. Jeho knížky jsou vždy vkusně upraveny a 

doprovázeny grafickými listy jeho přátel malířů. Martin Strouhal udržoval živý styk s mnoha 

osobnostmi kulturního a uměleckého světa, až do pozdního stáří si udržoval zájem o dění 

v naší vlasti v širokém spektru svých nadání a zájmů. Životní pouť Martina Strouhala skončila 

2. listopadu 1987.      

 

Libor FIALA se narodil v Litovli 26. 10. 1917, roku 1936 absolvoval zdejší reálné gymnázium, 

hudbu studoval u Aloise Holoubka. Po absolvování státní pedagogické akademie v Brně 

učil v Litovli. Mimo to vyučoval v hudební škole hru na housle a klavír, zpíval ve spolcích 

Smetana a Nešvera v Olomouci, r. 1952 založil a řídil ve škole Jungmannova dětský sbor. 

Jako dlouholetý primárius litovelského kvarteta se zasloužil o propagaci komorní hudby 

v Litovli. Roku 1978 odešel do důchodu, zemřel v Olomouci 18. 4. 1994. 

 

90 let 

Jaroslav TYLICH, malíř a grafik, se narodil 24. 2. 1927 v Olomouci, absolvoval Slovanské 

gymnázium v Olomouci r. 1946. Pracoval jako reklamní grafik, v letech 1947–1952 studoval 

výtvarnou výchovu na UP, kde potom působil jako pedagog, v letech 195–1961 vyučoval 

na gymnáziu v Litovli, poté v Přerově na SPŠ. Věnoval se malířství, grafice, drobné keramice 

i umělecké fotografii. Zemřel 14. října 2001. 

 

Vlastimil NEDOMA se narodil 16. 4. 1927 v Chudobíně, hudební vzdělání získal v hudební 

škole paní Lachmanové v Litovli a v Hranicích, kde studoval na střední lesnické technické 

škole. V letech 1947–1949 zde řídil studentský sbor. Jako instrumentalista působil v řadě 

hudebních souborů. Od r. 1962 hrál na violoncello v Litovelském kvartetu. Roku 1968 založil 

smíšený pěvecký sbor Kantika a stal se jeho stálým sbormistrem. Od r. 1977 působil jako 

předseda Kruhu přátel hudby, věnoval zvláštní pozornost vokální tvorbě, vyučoval v 

hudebních kurzech Městského klubu zejména na housle, ale i flétny aj. Po řadu desítiletí byl 
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vůdčí osobností hudebního života v Litovli. Věnuje se i historii Chudobína, v důchodu pak 

přibyl další koníček: na výstavách představil desítky vynikajících fotografií našich ptáků. 

 

Mirko SPURNÍK, herec a režisér, se narodil 23. září 1927 v Litovli. Také otec i matka byli zapojeni 

v kulturním a společenském životě města. Studoval na litovelském reálném gymnáziu a po 

jeho uzavření přešel do Olomouce. Tady v kvintě přerušil studium, aby odešel na pražskou 

konzervatoř (dramatika a hudba). Po uzavření konzervatoře v listopadu 1944 byl totálně 

nasazen u firmy Jawa Praha a pak u automechanika Fritschera v Litovli. V r. 1949 dokončil 

studium maturitou na gymnáziu v Olomouci. Byl pak zaměstnán v tkalcovně lnu v Jeseníku 

a ve Frutě Litovel (nyní Alibona). 

 

Roku 1964 byl jmenován ředitelem městské knihovny v Litovli. V r. 1968 se podílel na vysílání 

studia Ječmínek za což byl odsouzen k podmínečnému trestu a propuštěn z městské 

knihovny. Byl pak zaměstnán v JZD Bouzov, kde založil výrobu pěnového polystyrenu. Dílna 

se postupně rozrostla na podnik se 100 zaměstnanci.  

 

Od mládí se věnoval kultuře, zejména divadlu. Začal v dětských hrách, režírovaných jeho 

matkou Růženou Spurníkovou. Na to navázala řada rolí klasického repertoáru jako Pankrác 

ve „Sto dukátů za Juana", Galén v „Bílé nemoci", Mikuláš Dačický, Chlestakov z „Revizora". 

Řadu her režíroval; „Noc na Karlštejně", „Pohleďte, pokušení" aj. Uplatňoval se i v loutkových 

hrách, režíroval „Stvoření světa" a hru „Janek Pecivál", úspěšnou na loutkářské Chrudimi.  

 

Byl oblíbeným recitátorem, ale zejména namluvil komentáře k mnoha filmům litovelských 

amatérů. Po r. 1990 se zapojil do politického života jako mluvčí Občanského fóra a hlavně 

se zasloužil o obnovu Sokola Litovel, jehož byl v letech 1990–2003 starostou. Podílel se i na 

vzkříšení litovelského divadla, režíroval řadu dětských představení spolu se souborem Mládí 

a v nově vzniklém divadelním odboru Sokola hry „Dalskabáty“, „Drobínek“, „Slaměný 

klobouk“ aj. Naposledy veřejně zazněl jeho hlas ve hře s názvem „Na značky!“. Zemřel 11. 

listopadu 2012. 

 

Zdeněk JANKŮ se narodil 29. 10. 1927 v Litovli. Vychodil zde základní školu a vyučil se v 

obchodě. Po vojně byl zaměstnán u Uhelných skladů Olomouc jako účetní, v r. 1955 se 

oženil. Roku 1958 vstoupil do KSČ a po doplnění vzdělání maturitou na ekonomické škole 

postoupil do funkce náměstka ředitele. Od 1. 4. 1976 krátce přijal zaměstnání v n. p. Tesla 

Litovel jako vedoucí finančního odboru, aby byl vzápětí uvolněn do funkce předsedy 

MěNV. Tuto funkci vykonával do října 1988, kdy jej vystřídal RSDr. Lubomír Vymětal. Zdeněk 

Janků zemřel 14. 7. 2010. 

 

Alois ZIMA, zemřel 19. 11. 1927.  Do Litovle přišel roku 1914, aby vystřídal Karla Hullu ve funkci 

technického ředitele cukrovaru. Zima byl všeobecně oblíben a znám jako nadšený 

divadelní ochotník, zakládající člen divadelního odboru Sokola a obětavý sokolský 

pracovník. Když v r. 1924 onemocněl, byl jmenován technickým správcem cukrovaru ing. 

Otakar Ledvinka.  Alois Zima z Litovle odešel koncem května 1925 a odstěhoval se na 

odpočinek do Prahy. 
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Robert ULRICH, učitel, autor Vlastivědy a řady článků o litovelské historii. Narodil se 8. 1. 1891 

v Litovli, absolvent litovelské reálky a učitelského ústavu, od r. 1912 působil na školách okresu 

(v Konici, Rakové, Senici, Července) a konečně v Litovli od r. 1932 na dívčí měšťance, na 

živnostenské škole pokračovací a po dvě léta byl výpomocnou silou okresního školního 

inspektora. Byl činný v místních kulturních a humánních spolcích. Psal články vlastivědného 

obsahu a r. 1934 vydal „Vlastivědu slovem i obrazem pro 3. školní rok obecných škol", která 

byla učebnou pomůckou v našem okrese. Zemřel 22. 1. 1937.  

 

Josef VAŠÍČEK se narodil 1. února 1937 v Litovli. Otec Josef pocházel z Litovle, matka 

Květoslava, rozená Látalová, z Nasobůrek. Válečné dětství prožil v Nasobůrkách, pak se 

opět vrátili do Litovle, od r. 1948 bydleli v ul. Komenského. Po ukončení devítiletky se učil 

radiomechanikem na vojenském učilišti v Pardubicích a pak na civilním učilišti ve 

Šternberku. Po vyučení v r. 1955 nastoupil do Oblastních komunálních služeb v Litovli (OKS). 

Během vojny, kde sloužil u letištní služby jako radiomechanik, si doplnil vzdělání i v televizní 

technice a v Litovli se pak stal zakladatelem televizního servisu. Jako zaměstnanec OKS až 

do r. 1968 opravoval televizory v obcích bývalého okresu Litovel, pak krátce pracoval na 

vysílači. V roce 1960 se oženil s Emílií, rozenou Vymlátilovou z Mladče (vystudovala Střední 

ekonomickou školu v Olomouci), 9. 5. 1961 se jim narodil jediný syn Radovan. Po svatbě 

bydleli u rodičů v Litovli v ul. Komenského, v r. 1963 se přestěhovali do rodinného domku 

v Mladči. Počátkem r. 1969 dostal nabídku Domácích potřeb Olomouc, aby převzal 

prodejnu elektro v Litovli, kde odcházela do důchodu paní Letochová. Z prodejny postupně 

vybudoval jeden z největších obchodů ve městě, proslulý daleko za hranicemi regionu. V 

prodejně byla zaměstnána i manželka.  

 

Růžena DOMESOVÁ, malířka, se narodila 2. 3. 1903 v Olomouci-Hejčíně, mládí prožila v 

Litovli, její matka byla nájemkyní bývalého hostince v Palackého třídě č. 850, nyní v objektu 

4 prodejny: železářství, cyklosport, květinářství a ezoterické zboží. Otec byl strojníkem. 

Navštěvovala zde obecnou a měšťanskou školu, bývala velmi horlivou a činnou členkou 

zdejšího Sokola. Roku 1927 absolvovala učitelský ústav v Brně, poté působila od jejího 

založení na mateřské škole v Bílé Vodě u Šilperka (Štítů) a prožila všechny útrapy 

hraničářského učitele. Pracovala v Národní jednotě, v knihovně. Stále se věnovala malířství, 

po její smrti darovali přátelé všechny obrazy zesnulé a další památky litovelskému muzeu. 

Zemřela 7. 2. 1937 v Bílé Vodě v mladém věku 34 let.  

 

Alois ECKART, malíř písma, převzal povolání po svém otci, ale měl řadu jiných aktivit. Spolu 

s Karlem Vaňkem byli r. 1912 zakladateli litovelského kina, Eckart pak byl mnoho let 

nájemcem cukrovarského hostince U zlatého beránka, než koupil dům v Boskovicově ulici 

č. 781. Byl členem Sokola, starostou Společenstva hostinských, členem správní rady 

pivovaru a všestranným živnostenským pracovníkem. Zemřel 16. 6. 1937 ve věku 55 let. 

 

Bohumil ELIÁŠ se narodil v Nasobůrkách 2. 9. 1937. V letech 1954–1957 absolvoval střední 

průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a pak r. 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 
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jeho uměleckého výrazu a malba byla vždy paralelní tvůrčí linií vedle sklářské tvorby. Vytvořil 

celou řadu děl, určených pro realizaci v architektuře. Výchozím bodem skleněných objektů 

– obrazů, se staly ohýbané a reliéfně tvarované desky plochého skla. Bohumil Eliáš přispěl 

do dějin naší sklářské tvorby tím, že se zasloužil o rehabilitaci malovaného skla. Eliášovy 

skleněné objekty zdobí kromě tuzemských architektur také interiéry v Mexiku, Íránu a řadě 

dalších zemí. V Litovli vystavoval poprvé r. 1988 a potom r. 2001. Zemřel 21. května 2005 ve 

věku 67 let, 1. 9. 2007 byla na jeho rodném domě v Nasobůrkách odhalena pamětní deska. 

 

Jaroslav ZAPLETAL, akademický malíř, se narodil v Litovli 16. 9. 1937. Po zdejší základní škole 

maturoval v Jeseníku a v Praze absolvoval Vysokou školu pedagogickou, výtvarný obor. Ve 

studiu pokračoval na AMU, jevištní výtvarnictví u prof. Tröstra. Působil pak jako jevištní 

výtvarník v Jihlavě, od r. 1962 v Plzni. Po nástupu normalizace r. 1971 mu byla dosavadní 

práce zakázána, živil se na poloviční úvazky jako grafik a na LŠU, od r. 1978 na Pedagogické 

fakultě v Plzni. Ve volné tvorbě používá plastické prvky, struktury, dřevo, plátno, pracuje s 

parafrází historických uměleckých děl. Po r. 1989 se aktivně zapojuje do organizace Unie 

výtvarných umělců. Při povodni r. 1997 zorganizoval dar uměleckých děl plzeňských 

výtvarníků městu Litovli.  

 

MUDr. Alois VOLKMAN se narodil 18. 9. 1937 v Chudobíně. Jeho dědeček měl v Litovli 

hostinec Na Wintrové (nyní Městský klub), dědeček z matčiny strany byl bednářem v 

pivovaru a pak školníkem na chlapecké měšťance. Zejména on tvořil malému chlapci v 

Litovli zázemí. Otec byl více než 40 let duchovním církve československé v Chudobíně, zde 

byl od mládí v kontaktu s kulturním prostředím, poznal básníka Nechvátala.  

 

Po maturitě na reálném gymnáziu v Litovli (1955) studoval na Lékařské fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci (1961). Roku 1968 nastoupil do OÚNZ v Kladně jako obvodní lékař. 

Verše uveřejňoval už za studií ve studentském časopise Tribuna (1955–1961), dále v novinách 

LD, ZN. MF, Zprávy a časopisech – Spolku čs. bibliofilů, Literární měsíčník ad. Vydal řadu 

básnických sbírek: „Malá vizita“ (1976), „Tlak mé krve“ (1979), „Znovuzrození“ (1982), „Bez 

receptů“ (1983), „To je věc“ (1987), „Jednadvacet plus jeden okupačních srpnů“ (1989), 

„Ptám se svých slov“ (1990), „Silent musae“ (1991), „Stáčení podzimu“ (1994), „PokRok 

rodiny“ (1994), „Jediná“ (2001), „Nepovinný předmět poezie“ (2002). V r. 2002 vydal sbírku 

epigramů a aforismů z let 1968–2002 s názvem „Stopy, co doby tropí“. V r. 2004 sbírku „Chyť 

se za nos, člověče“, „Via crucis“ (2005), „Nebuďme hluší, naší duši sluší etika“ (2006), „Na 70. 

kilometru…“ – k 70. narozeninám zpracoval syn Lukáš, „Terče-to“ (2007) a „Námluvy 

Aeskulapovy“ (2009).  

 

Jeho poezie je netradiční, velmi osobitá a intuitivní, těžící z postřehu. Jeho vtipné verše byly 

před rokem 1989 stranickými kruhy často ideologicky kritizovány. MUDr. Alois Volkman byl i 

přítelem a osobním lékařem básníka Jaroslava Seiferta. Působí jako lékař v Praze, 

Olomoucko, rodná obec Chudobín, Litovel a Haná jej stále básnicky inspirují. Litovli a okolí 

je věnována jeho sbírka veršů „K prahu domova“, vydaná v r. 1998.  

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 60 

Marie markýza RŮŽIČKOVÁ – STROZZI, herečka.  Narodila se 3. 8. 1850 v Litovli v Palackého 

ul. 710 (naproti hostince U Zeleného stromu). Její otec zde měl krupařský krám, ale příliš se 

mu nedařilo. 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. Hrála významné postavy světového dramatického repertoáru, 

zejména protagonistky Shakespearových her, jako např. Julii, lady Macbeth aj., představila 

se v roli Marie Stuartovny, hrála hrdinku Dumasovy Dámy s kaméliemi, postavy žen v 

dramatech Ibsenových, Strindbergových atd. 

 

V r. 1872 se provdala za Ferdinanda markýze Strozziho a roku 1886 přijala pozvání k 

vystoupení ve své vlasti, kde na jevišti Národního divadla předvedla Julii, Fedoru a Kláru v 

Ohnetově Majiteli hutí. Sympatie jí získalo nastudování role Evy v dramatu Gabriely Preissové 

Gazdina roba v českém jazyce. V r. 1894 navštívila Moravu, kde se představila na jevišti 

brněnského divadla. Téhož roku – 29. listopadu – zavítala i do svého rodiště. Roku 1928 jí 

prezident Masaryk udělil řád Bílého lva za šíření slávy české vlasti. 15. září 1927 odhalilo město 

při příležitosti 85. narozenin velké herečky a čestné občanky města pamětní desku na jejím 

rodném domku, Němci ji za protektorátu odstranili. V září 2013 byla na domě odhalena 

nová pamětní deska. Zemřela 28. 9. 1937. 

 

70 let 

Svatopluk SKARUPSKÝ se narodil 29. 1. 1947, do čtrnácti let bydlel s rodiči ve Stádle u 

Šternberka. Když se přistěhovali do Litovle začal se věnovat kanoistice. Jeho prvním 

trenérem v r. 1962 byl Milan Spáčil, v r. 1964 se už stal dorosteneckým přeborníkem republiky. 

Rok 1965 byl jeden z nejúspěšnějších. Vyhrával závody republikové i mezinárodní, na 

mistrovství republiky jako dorostenec mezi muži obsadil v singlkánoi šesté místo. Pak přišla 

vojna, kde začal jezdit deblkánoi se Čtvrtečkou, vyhráli mistrovství republiky na 500 metrů, 1 

km a 10 km. V té době začal jezdit s dalším špičkovým závodníkem Pěnkavou a připravovali 

se na Olympijské hry v Mexiku 1968. Změna podnebí a stravy ale způsobila zažívací potíže a 

vlastní olympijský závod skončil neúspěchem, Skarupský s Pěnkavou byli šestí. Další závodění 

pak ukončila politická situace po normalizaci. Odešel pracovat do lesa a aktivního 

závodění zanechal. V devadesátých letech si otevřel kominickou živnost v Litovli. 

 

František VÁCLAVÍK se narodil se 11. 1. 1876 ve Stykovci u Příbrami, od r. 1895 sloužil na 

Konicku jako četnický strážmistr, r. 1900 nastoupil v Litovli jako tajemník okresní politické 

správy. V této funkci pak zůstal až do důchodu. Jeho hlavním zájmem a koníčkem byla 

myslivost. Celý svůj volný čas věnoval Okresnímu mysliveckému spolku a Loveckému klubu 

v Litovli, jehož byl jedním ze zakladatelů a dlouholetým předsedou. Zasloužil se o zvelebení 

bažantnice v městském lese, jako chovatel psů, zejména ohaře krátkosrstého, si odnesl 

mnoho uznání. Zemřel v Litovli 28. 11. 1947. Jeho syn MVDr. Otakar Václavík byl po mnoho 

let litovelským veterinářem a stejně jako otec i myslivcem. 

 

Ondřej MICHÁLEK se narodil 18. 12. 1947 v Brně, absolvent litovelského gymnázia, grafik, 

kreslíř. V letech 1965–1970 vystudoval FFUP v Olomouc, prof. Vl. Navrátil, V. Zykmund, M. 

Štolfa. Působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP. Roku 1984 získal 

Čestnou cenu na Mezinárodním bienále grafiky v Krakově, ceny v Barceloně a Brazílii. Užívá 
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grafickou techniku linoryt, jeho kombinace s linotiskem a sítotiskem. Patří mezi přední české 

výtvarníky. 

 

Gustav FRIŠTENSKÝ, zápasník, obětavý mecenáš litovelského sportu. Narodil se 18. 5. 1879 v 

Kamhajku u Kolína. Rodiče Alois a Kateřina měli šest dětí: Anna, Gustav, Karel, Josef, 

František a Pavlína. Když vyšel obecnou školu vyučil se řezníkem. Jako tovaryš pracoval v 

Brně, kde chodil také cvičit do Sokola. 

 

 V brněnském atletickém spolku Hellas získal základy v řeckořímském zápase. Záhy začal 

vítězit na turnajích, první zápas jako amatér uskutečnil v r. 1899 a hned napoprvé zvítězil. 

Roku 1900 se stal mistrem Čech v hodu diskem, v r. 1901 mistrem Moravy v řeckořímském 

zápase, o rok později mistrem Rakouska-Uherska, v r. 1903 vybojoval zlatou medaili na 

amatérském mistrovství Evropy v Rotterdamu, když v turnaji porazil mistra Německa i mistra 

Dánska. Za pět let amatérské kariéry vybojoval na 2000 zápasů a ani jednou neprohrál. Dále 

již následovala činnost na profesionální dráze. 

 

Roku 1906 vystupoval v Litovli, jako vítězi zápasů mu poslala kytici s vyšitou stuhou Miroslava 

Ellederová, dcera sládka z pivovaru, kterou si vzal v r. 1908 za manželku. Manželka jej pak 

provázela při cestách a zápasech v Moskvě, Petrohradě, Kyjevě, Rize, později v Paříži, 

Marseille, Alžíru, na Kanárských ostrovech. V r. 1911 absolvoval turné po Jižní Americe, v r. 

1913 po USA, kde si svými výkony získal přízeň amerického publika. Tam měla úspěch i jeho 

žena. S krajanskými organizacemi v New Yorku a Chicagu pořádala dobročinné akce a na 

všech zpívala národní písně moravské. V r. 1919 reprezentoval naši vlast na Sportovních 

hrách spojeneckých armád v Paříži. Na trůn profesionálního mistra Evropy nastoupil ve svých 

padesáti letech – v r. 1929. Jako profesionál slavil na 10 000 vítězství. Zápasil 40 let, vítězil 

ještě po své padesátce. Kolem r. 1925 pronajal (spolu s bratrem Františkem) větší statek 

v Lužici u Šternberka, který ale musel po zabrání Sudet opustit. Jeho atletická postava lákala 

i filmové tvůrce. Proslavil se zejména v titulní roli ve filmu Pražský kat. Přátelil se také s Petrem 

Bezručem a Aloisem Jiráskem. Bydlel v ulici, dnes po něm nazvané. Zemřel po krátké nemoci 

4. 4. 1957.  

 

Mgr. Václav MELKA se narodil 28. 8. 1957 v Litovli, studoval zde na gymnáziu a pak na 

pedagogické fakultě UP v Olomouci. Diplomovou práci věnoval historii bouzovského hradu, 

kde se r. 1985 stal kastelánem po období vyučování na lesnické škole v Hranicích. Roku 1992 

ze zdravotních důvodů zaměstnání ukončil. V letech 1994–95 byl pověřen městem Litovel 

inventarizací exponátů bývalého litovelského muzea v depozitářích Vlastivědného ústavu v 

Olomouci. Později zpracovával historii některých obcí (Mladeč, Nové Zámky), v Litovelských 

novinách uveřejnil články o vývoji litovelského muzea. Zemřel náhle 23. 12. 2000. 

 

Alois HOLOUBEK se narodil 1. 1. 1895 v rakouském Pittenu, byl jedním z žáků Leoše Janáčka 

a když byla po válečné přestávce v Litovli roku 1919 obnovena činnost pěveckého a 

hudebního odboru Měšťanské besedy, převzal její hudební školu. Do Litovle odešel z 

popudu svého velkého učitele a dokázal zde vytvořit kulturní centrum pro široké okolí. V 

Litovli se roku 1930 oženil s učitelkou Marií Tylovou. 
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Postavil na profesionální základ nejen hudební školu, ale zároveň zaktivoval hudebně 

nadané síly k pěstování všech dostupných forem hudebního umění, ať už šlo o hudbu 

komorní, orchestrální, sborovou, chrámovou či taneční. Byl ředitelem kůru kostela Sv. Marka, 

ale také hudebním skladatelem, režisérem a dirigentem operet a ochotnických divadel. 

Tyto úspěchy byly bezprostředně spojeny s jeho prací pedagogickou. Vždyť členy všech 

souborů a orchestrů si musel většinou vychovat sám. Ředitelem hudební školy v Litovli byl 40 

let, od r. 1919 do r. 1959, v letech 1920–1930 a 1941–1952 učil hudební výchovu na gymnáziu. 

Zemřel v Litovli 17. 2. 1967, 25. 5. 1992 mu byla na Hudební škole odhalena pamětní deska. 

 

Alois NERUŠIL, cestovatel, litovelský obuvník (v Palackého ulici vedle železářství, domek je 

nyní zbořený), ale především cestovatel po Jižní Americe. Jeho bohaté entomologické 

sbírky, zejména exotických motýlů, byly uloženy v litovelském muzeu, dnes ve Vlastivědném 

ústavu Olomouc. Po válce se živil jako preparátor, ještě ve vysokém věku se vydával na kole 

i do zahraničí. Bydlel pak na rohu Husovy a Jungmannovy ulice. Zemřel 2. 10. 1967 ve věku 

78 let. 

 

Jan BURIAN, učitel a muzikant, narodil se 7. 5. 1884 ve Hvozdečku, v Brně r. 1903 absolvoval 

učitelský ústav, soukromě studoval hudební teorii u A. Petzolda v Olomouci. V letech 1930–

1939 učil v Litovli, v závěru jako ředitel chlapecké měšťanské školy. Učil také zpěv na 

gymnáziu i jako soukromý učitel hudby. V letech 1932–1949 byl sbormistrem Dělnického 

pěveckého sdružení, archivářem Okrašlovacího spolku. Na popud L. Janáčka sbíral lid. 

písně na Litovelsku, jeho korespondence s Janáčkem je uložena v ústavu pro etnografii a 

folkloristiku v Brně. Část své sbírky vydal tiskem pod názvem Kytička písní z Litovelska. Zemřel 

12. 7. 1977 v Litovli. 

 

Lenka FIŠROVÁ se narodila 11. 4. 1959 v Prostějově, vystudovala gymnázium Jana 

Opletala v Litovli a nastoupila do Okresní knihovny v Olomouci jako knihovnice. Při 

zaměstnání vystudovala střední knihovnickou školu a vzdělání si doplnila na Slezské 

univerzitě v Opavě a Masarykově univerzitě v Brně studiem knihovnictví a vědeckých 

informací. Po vážném úrazu vedoucí knihovny, paní Matulové, nastoupila v r. 1987 do 

Městské knihovny v Litovli a od r. 1988 zde pracuje jako vedoucí. Za jejího působení (1998) 

se knihovna přestěhovala z náměstí Přemysla Otakara do rekonstruovaného cechovního 

domu soukeníků na náměstí Svobody. Je autorkou brožury vydané ke 100. výročí založení 

litovelské knihovny a přispívá do odborného tisku. 

 

Jaroslav DOUBRAVA, výtvarník, narodil se 2. 2. 1921 v Litovli, absolvoval zde gymnázium a v 

r. 1941 byl přijat na školu uměleckých řemesel do Brna. Když ji v r. 1942 zavřeli, odešel do 

Prahy, nastoupil do firmy AFIT, kde se vyráběly kreslené filmy. Po roce 1945 pracoval ve 

studiu kresleného filmu s J. Trnkou. V r. 1972 napsal scénář k filmu „Co kdyby", který také 

režíroval, v r. 1985 pro film „O Matyldě s náhradní hlavou" napsal scénář a režíroval jej. Kromě 

toho režíroval tyto filmy: Nesmysl (1974), Mach a Šebestová (1982), Mach a Šebestová k 

tabuli (1985), Žofka a spol. (1988), Kocour Vavřinec a jeho přátelé (1994) aj. Kreslený seriál 

příběhů spolužáků Macha a Šebestové vznikal od roku 1976. Tehdy se utvořila autorská 

trojice: autor knižní předlohy Miloš Macourek, malíř Adolf Born a režisér a animátor Jaroslav 

Doubrava. Příběhy o kouzelném sluchátku napsal Miloš Macourek a jejich výtvarnou 
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podobu vytvořil Adolf Born. Do r. 1983 televize natočila 13 příběhů. V letech 1986 až 1988 

stejná autorská trojice vytvořila pro Čs. televizi třináctidílný seriál o opici Žofce a jejích 

kamarádech. Třetího z trojice tvůrců, animátora a režiséra Jaroslava Doubravu, který se 

podílel na prvních 13 dílech, později nahradila jeho dlouholetá spolupracovnice – 

animátorka a režisérka Cilka Dvořáková. Zemřel 21. 6. 1997 v Praze. 

 

 

07. SENIOŘI, SENIORKLUB 

V úvodu nový názor geriatrů: ti dnes důchodce rozdělují do několika skupin podle toho, jak 

se o sebe dokážou postarat. „Elitními“ seniory označují lidi, jichž jako by se přibývající roky 

vůbec netýkaly. Jsou zdraví, ještě pracují a provozují koníčky. Někteří i po překonání nemocí 

dokážou být opět soběstační. Společnost však tápe v tom, jak se postarat o rostoucí skupinu 

„křehkých“ seniorů. To jsou lidé s rizikem pádů, různým stupněm demence a s depresemi. 

Stejně obtížná je i péče o seniory zcela závislé. Geriatrický pacient, což je zpravidla člověk 

nad 80 let věku, se od mladšího liší tím, že jeho stonání trvá obvykle déle, člověk nemá 

rezervy a rychle ztrácí soběstačnost. Nejde tady o to, vyléčit jeho diagnózu, cílem je dát 

takového člověka do co největší pohody. Bohužel akutní péče v nemocnicích vyrábí 

„ležáky“, protože jim zatím nedovedeme zajistit adekvátní následnou péči. 

Přestože je stáří jedním z nejdelších období života, pro většinu lidí to není opravdu čas, který 

by si užívali. To, jak bude vypadat, záleží na celém předešlém životě, klíčovým obdobím se 

zdá být etapa mezi 50. a 60. rokem, kdy se nároky na člověka zvyšují. Stárnou mu rodiče, 

ubývá sil a přibývá nemocí. České ženy se v průměru dožívají 64 let ve zdraví, než je začnou 

trápit nemoci, 62 let se v průměru těší dobrému zdraví muži. Rozdíl mezi průměrným věkem 

je v ČR 6 let – ženy se dožívají 81, muži 75 let. 

Lidé nad 80 let dnes tvoří kolem 4 % populace, v roce 2060 už jich bude plná desetina. 

Optimální řešení představuje model, kdy se geriatrický pacient po zvládnutí akutní choroby 

v nemocnici vrací po rehabilitaci ve zdravotnickém zařízení do následné péče domů. 

Druhá praxe, kdy pacient po vyléčení akutního stavu uvázne už natrvalo v léčebnách 

dlouhodobě nemocných, je nevýhodná jak pro něho samého, tak i pro systém zdravotní 

péče. Navíc je známo, že následná a dlouhodobá péče je historicky podfinancovaná.  

Geriatrům také vadí, že posouzení míry soběstačnosti kvůli příspěvku na péči se nechává 

na sociálních pracovnících, kteří neznají problematiku. Ve výsledku tak příspěvek dostanou 

mnohdy i ti, kteří si jej prosadí třeba stížnostmi. Potíž způsobuje i úbytek zdravotnických 

pracovníků, přestože jsou v ústavní „sociální“ péči stále nemocnější lidé. A v této situaci 

ministerstvo zdravotnictví navrhuje zrušit geriatrii jako základní obor – má se stát pouze 

nástavbou. Vypadá to, že budoucí lékaři dostanou vzdělání odpovídající situaci, která 

platila tak pro minulé století!  Není však daleko – mezník rok 2050 – kdy má na světě žít více 

seniorů než dětí do 14 let!! 

Věk pro odchod do důchodu se neustále zvyšuje, přesto lidé tráví v penzi čím dál víc času. 

Data nejnovější studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ukazují, že 

za to může rostoucí životní úroveň. Uvádí, že české ženy v současnosti tráví v důchodu 

průměrně 23,1 roku a muži 17,9 roku. Ženy se v průměru dožijí 81 let, muži 75 let. Věk odchodu 
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do důchodu je u nás zastropován na 65 let, jak to prosadila minulá koalice ČSSD, ANO a 

KDU-ČSL. Změna se projeví po roce 2030 a dotkne se lidí narozených po roce 1965. Další 

prodlužování životů ovšem znamená potřebu zamýšlet se nad posílením systémů zdravotní 

a sociální péče tak, aby dokázaly podporovat stárnoucí populaci.  

Jak se Češi připravují na důchod? „Důchod? Proč bych spořil?“ I když lidé nemají o výši 

důchodu iluze, nedělají však nic moc, aby si ho vylepšili (jak ukázal průzkum). Téměř 

polovina Čechů používá běžný či spořicí účet jako jeden z hlavních nástrojů zabezpečení 

na důchod. Je jim přitom jasné, že takové uložení peněz nic nevynese a dlouhodobě na 

něm spíš prodělávají. Jednoduše řečeno, všichni vědí, že není nejlepší nechat peníze jen 

tak ležet – přesto to tak spousta budoucích důchodců dělá. Optimálním zabezpečením na 

stáří se podle průzkumu zdá být penzijní připojištění, nákup nemovitosti či stavební spoření. 

Málo oblíbené je investiční životní pojištění a vysloveně neoblíbené jsou pak mezi budoucími 

důchodci podílové fondy či nákup akcií. Zdánlivě konzervativní přístup k investování může 

být dozvukem nepříjemných zkušeností z období privatizace z devadesátých let, lidé ale 

také mají podle průzkumu poměrně nízkou důvěru k finančnímu poradenství. 

Více než polovina lidí si prý pravidelně odkládá na důchod méně než tisícovku měsíčně, 15 

% si dokonce nedává stranou vůbec nic. Vyšší částky naopak obvykle spoří lidé s vyšším 

vzděláním, vyšším příjmem, podnikatelé a také ti, co to mají do důchodu blíž. Je jasné, že 

bez vlastních úspor se bude muset senior hodně uskrovnit, strašení tím, že stát nebude mít 

na důchody je bezpředmětné, průběžný systém nikdy fakticky nezkrachuje. Ale nemalá 

část lidí uvažuje stylem „důchodu se nedožiju, tak co bych spořil“. Ovšem generace 

„Husákových dětí“, které budou v důchodu živit následující početně slabé ročníky, si 

prozatím neuvědomuje, jaké finanční problémy ji zřejmě čekají.  

Drtivá většina Čechů na druhou stranu nevěří ani tomu, že by se o ně v důchodu dokázal 

postarat stát – že jim státní důchod zabezpečí dostatečnou životní úroveň. Dnes činí 

maximální příspěvek státu na penzijní spoření 230 Kč měsíčně a zároveň si mohou lidé část 

úložek odečíst z daní. Na penzijní spoření si lidé v průměrném měsíčním příspěvku odkládají 

kolem 598 korun. Ale ani tisícovka měsíčně by v budoucnu z nikoho bohatého rentiéra 

neudělala! Zdá se, že většina Čechů předpokládá v důchodu spíše snížení životních 

nákladů; počítají zřejmě se zachováním současného životního stylu starobních důchodců, 

pro něž je charakteristický úsporný režim s omezeným množstvím aktivit.  

Necelá polovina respondentů (43 %) je totiž přesvědčena, že jim bude každý měsíc stačit 

10 až 15 000 korun, jen desetina lidí čeká, že bude potřebovat přes 20 000 Kč. Ukazuje se 

také, že lidé si příliš neuvědomují, kolik času v důchodu vlastně stráví. Zhruba 55 % mužů a 

45 % žen si myslí, že jim pro období důchodu vystačí, když budou mít prostředky na méně 

než 15 let, ale statistiky naznačují, že to s velkou pravděpodobností bude o několik let déle 

(viz údaje výše).  

Na závěr ještě důkaz, že senioři nejsou nějací zapšklí starci či stařeny – seniorů, kteří sledují 

třeba televizi na internetu, přibylo během pár let o stovky procent. Senioři sice stále ještě 

nejsou věkovou skupinou, která by byla na internetu stejně doma jako jejich děti nebo 

vnuci, ale jejich gramotnost v IT rychle stoupá, rozhodně rychleji, než je průměr v ČR. Zdá 

se, že důchodci jsou nejdynamičtěji rostoucí skupinou potenciálních zákazníků na tomto 
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trhu. Nejde jen o videa, senioři se nebojí You Tube, ale počet českých seniorů využívajících 

služeb internetu se v posledních letech víceméně vyrovnal stejně staré generaci Evropanů. 

Všimly si toho reklamní agentury, cestovní kanceláře, lázně, wellnes centra a dávají 

seniorům k dispozici svou bohatou nabídku služeb.  

SENIORKLUB LITOVEL  

Oslavuje se 10. výročí založení Seniorklubu Litovel.  Z iniciativy tehdejšího starosty MVDr. 

Vojtěcha Grézla, se sešla skupina seniorů, které pozval dr. Josef Hubáček a Alenka 

Machačová pro založení organizace seniorů. Společně hned navrhovali náměty možné 

činnosti. Rada města schválila 27. března 2008 založení klubu seniorů. První akcí byl zájezd –  

49 vybraných aktivních seniorů navštívilo Staroměstskou radnici, Valdštejnský palác a Senát 

v Praze na pozvání senátora Vavrouška. 

Město pak dalo k dispozici na akce místnost v Domě s pečovatelskou službou, která je dnes 

klubovnou klubu. Předsedou samosprávy se stal dr. Josef Hubáček, zástupkyní Alenka 

Machačová, jednatelkou Jaroslava Köhlerová, kronikářkou Milada Faltusová a členy 

Lubomír Faltus, Miroslav Fendrych, Libuše Grohmanová, Jana Kabelíková, Marie Kubínová 

a Oldřich Zajíček. 

Začala všestranná činnost. Besedy, exkurze, zájezdy do divadla, na hrady a zámky. V roce 

založení bylo členy 60 seniorů, v r. 2013 již 260 členů, 329 v r. 2016 a v r. 2017 již 356 členů. 

Využívalo se nabídky Seniorského cestování, navštěvovaly lázně na Moravě, okolní muzea 

a pořádaly se cyklovýlety. Městská knihovna připravila kurzy práce na počítači a s 

internetem a řadu besed. Výborná spolupráce je s Muzeem Litovel, Muzejní společností 

Litovelska, z.s. a Mikroregionem Litovelsko. S činností seznámili seniory turisté, vodáci, 

myslivci, házenkáři, lékaři a další.  Exkurze umožnily litovelské podniky a instituce: cukrovar, 

pivovar, sladovna, SEV, Dům přírody, Muzeum harmonik, prezentoval se soubor Hanačka. 

Zazpívaly sbory Mládí, Benjamínek, Úsvit a Kantika. Krásu Litovle přiblížily filmy Jiřího Hrozka a 

fotografie Miroslava Pinkavy. Vzpomíná se na besedy s básnířkou Jarmilou Cholinskou, na 

knížky a povídky Petra Lindušky komentované hanácky. Úspěchy dosahovali naši sportovci. 

Na Krajských sportovních hrách v Olomouci v roce 2016 získali 2. místo a na Zábřežském 

sedmiboji v roce 2017 1. místo. 

V roce 2017 oslavila města Litovel a Revúca 50 let partnerství měst.  Senioři z Revúce navštívili 

Litovel a Samospráva Seniorklubu Litovel v měsíci říjnu 2017 byla na reciproční návštěvě. 

Spolupráce probíhá s oběma ZŠ v Litovli. Senioři připravili „dílničky“ pro žáky a žáci osvěžují 

slavnostní akce kulturním programem. Zapojují se i litovelské mažoretky.  Vánoční náladu 

připomínají děti z MŠ. Oslovili jsme řadu cestovatelů a díky komentovaným filmům jsme 

poznali Čínu, Mexiko, Thajsko, Brazílii a mnoho dalších zemí. Cyklovýlety organizuje Miroslav 

Fendrych a pěší turistiku Ludmila Kaštilová. 

V KRS Olomouckého kraje pracují dva členové Samosprávy, Lubomír Faltus a Jaroslava 

Köhlerová. V roce 2017 se 10 členů zúčastnilo krajské táborové školy v přírodě v Domašově.  

Samospráva prošla změnami. Předsedou je po celou dobu dr. Josef Hubáček, 

místopředsedou od roku 2013 Lubomír Faltus. Za práci je třeba poděkovat Alence 

Machačové, Marii Kubínové, Marii Kýrové, Janě Kabelíkové a Oldřichu Zajíčkovi. Poslední 
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dva nás opustili už navždy. Věra Hojgrová a Jiřina Jedličková jsou novými členkami 

Samosprávy od tohoto roku.  

Vedení města si váží práce seniorů. Každoročně je mezi Osobnostmi města řada seniorů. 

Toto ocenění již obdrželi předseda Josef Hubáček a místopředseda Lubomír Faltus. 

Seniorklub Litovel děkuje vedení města, vedení Městského klubu, Muzea Litovel, Muzejní 

společnosti Litovelska, Městské knihovně a všem organizacím, které pomáhají. Jsme hrdi na 

výsledky a úspěchy za 10 let práce. Věříme, že se nám bude dařit i v dalších letech. Za 

podporu děkujeme všem seniorům, protože bez jejich účasti na akcích by naše snažení 

nemělo smysl. 

Zpracovala Milada Faltusová, kronikářka Seniorklubu Litovel 

Informace o akcích Seniorklubu Litovel v roce 2017 najdete v kapitole Události. 

 

08. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH 

LITOVELSKÉ NADĚJE   

V úterý 13. června převzalo jedenáct úspěšných mladých lidí ocenění Litovelské naděje 

z rukou místostarosty Viktora Kohouta a vedoucího odboru školství kultury a sportu Ing. 

Vlastimila Habermanna. Vedení města udělilo ocenění talentovaným dětem a mládeži, 

které v minulém školním roce dosáhly výrazných úspěchů v oblasti hudby, sportu, 

přírodovědných oborů a jiných mimoškolních aktivit.  

Aneta a Michal Zavadilovi – hra na klávesy. Michal se zúčastnil ústředního kola soutěže ve 

hře na keyboard, kde získal titul absolutního vítěze. Společně pak v mezinárodní soutěži 

v Povážské Bystrici získali první místo v komorních hrách a absolutní vítězství ve všech 

komorních hrách i ocenění za mimořádnou interpretaci skladby. Jejich učitelem na ZUŠ je 

pan Jiří Kovář, který jim obětoval i mnoho svého volného času.  

Jakub Kolář – matematické soutěže. Člen kroužku debrujárů InFyMa vedeného RNDr. 

Miroslavou Černou se spolu se šesti spolužáky probojoval v Poháru vědy – Rojko 2016 do 

celostátního finále, kde se umístil na skvělém 3. místě, a do finálového kola celostátní 

soutěže Pangea.  

Jan Papula – sjezd na divoké vodě.  Jeho trenérem je pan Tomáš Kutý. 

Michal Šmoldas – Mistr Evropy v klasickém sjezdu a sprintu na divoké vodě. 

Ondřej Nantl – školní aktivity. V krajském kole Zeměpisné olympiády se umístil na 5. místě, 

postoupil a úspěšně řešil ústřední kolo této soutěže v Praze. Chtěl by se zúčastnit 

mezinárodní geografické soutěže, do které se dá z ústředního kola postoupit. Za své 

úspěchy vděčí velkou měrou svému učiteli Mgr. Tomáši Pospíšilovi. 

Tomáš Bárta – cyklistika. Člen klubu SKC Tufo Prostějov, vedeného reprezentačním trenérem 

Tomášem Konečným. Na světovém poháru v Německu se v poslední etapě umístil na 5. 

místě a získal 2 body do světového poháru. Chtěl by se dostat do týmu kategorie WorldTour 

a stát se profesionálním závodníkem. 
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Barbora Dimovová – rychlostní kanoistika a sjezd na divoké vodě. Na Mistrovství Evropy 

juniorů v Murau byla oceněna za 4. individuální místo a 1. místo ve sprintovém závodě 

družstev; za 8. a 10.  místo v klasickém sjezdu a 3. a 5. místo ve sprintovém závodě Světového 

poháru seniorů ve Švýcarsku a Německu. Ve Světovém poháru se celkově umístila na 4. 

pozici. Trénuje ji otec Keno Dimov. 

Tadeáš Fryčák – radiotechnika. Zúčastnil se radiotechnické soutěže v Hradci Králové 

s doma vyrobeným FM rádiem a v soutěži vyrobil radiální měřič. Po vyhodnocení obdržel 

jako cenu tři stavebnice. Jeho učitelem je Mgr. Jiří Bahounek. 

Tomáš Němeček – informatika. Je členem úspěšné skupiny debrujárů RNDr. Miroslavy Černé 

a zúčastnil se mezinárodního kola Debrujárů v Praze. Na jeho úspěších se podílí i ředitelka 

ZŠ Vítězná Mgr. Zuzana Absolonová, která jej učí psaní všemi deseti. 

Štěpán Kratochvíl – zpracování textu. Zúčastnil se Mistrovství světa v Budapešti, kde se stal 

vicemistrem světa v korektuře textu. Jeho trenérkou je také ředitelka ZŠ Vítězná Mgr. Zuzana 

Absolonová.      

Ocenění Osobnost města Litovel za rok 2017 udělováno nebylo.             

 

PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE  

Prestižního ocenění se dostalo litovelskému pedagogu Jiřímu Kovářovi, učiteli ZUŠ Litovel. Ta 

podala návrh na jeho ocenění a jeho nominace byla nakonec podpořena. Oceněných 

pedagogů v kraji bylo nakonec 15 a slavnostní předání se konalo v Den učitelů 28. března 

v Divadle Šumperk, kde ceny předával hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a 

náměstek pro školství Ladislav Hynek.  

Jiří Kovář se od počátku své pedagogické kariéry věnuje výuce hry na akordeon, později 

začal vyučovat také hru na keyboard. Při výuce uplatňuje kreativní přístup zejména v oblasti 

repertoáru a aranžování skladeb. Je profesionál, přitom přátelský a motivující. Jeho žáci se 

pravidelně umísťují na předních příčkách celostátních a mezinárodních soutěží ve hře na 

oba tyto nástroje. Často je zván jako porotce soutěží pořádaných MŠMT od okresních po 

ústřední kola a dlouhodobě působí jako okresní a krajský metodik. Pravidelně organizuje 

okresní přehlídky ve hře na akordeon a keyboard a je iniciátorem konání krajských kol 

soutěží na domácí půdě v ZUŠ v Litovli. Mnoho svých žáků připravil ke studiu na odborných 

uměleckých školách a řada z nich v oblasti školství a umění úspěšně pracuje. 

Připravila Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., ředitelka ZUŠ, pro LN 5/2017, str. 15.   
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09. O KOM SE PÍŠE…  

Nadaný matematik Jakub Dostál z Chudobína je studentem 3. ročníku Slovanského 

gymnázia v Olomouci. Za rok 2016 byl oceněn prestižní cenou České hlavičky. Je to obdoba 

ceny Česká hlava, nejprestižnějšího ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší 

zemi dosáhnout. Rozdíl je v tom, že České hlavičky jsou udělovány mladým lidem do 19 let, 

především v technických a přírodovědných oborech. Byl oceněn v kategorii Svět počítačů 

a komunikace za práci Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti. Podle 

hodnotitelů jeho práce „bohatě převyšuje nároky na diplomovou práci vysokoškoláka a 

v zásadě odpovídá nárokům na publikace i v impaktovaných, tj. nejprestižnějších 

časopisech“  

Již od 8. třídy se zabývá matematikou a fyzikou, účastnil se různých olympiád a SOČ 

(Středoškolské odborné činnosti) na gymnáziu. Jeho školitelem se stal dr. Tomáš Fürst 

z Univerzity Palackého v Olomouci. Jakub přišel na vlastní simulaci o šíření epidemií a s prací 

vyhrál okresní i krajské kolo SOČ, v celostátním kole byl třetí a byl nominován na Českou 

hlavičku, kterou nakonec vyhrál. Tento model se dá aplikovat i na jiné situace, například na 

přenos virů  v počítačích.  

Letos se zúčastnil soutěže SOŠ The Beijing Youth Science Creation Competition v Pekingu 

spolu se studenty z Číny a 30-40 vybranými zahraničními studenty. V kategorii matematiky 

získal první místo a dovezl si z Číny zlatou medaili. Zabývá se také machine learningem 

(formou umělé inteligence) a pracuje na projektu pro výzkumníky biologického centra. Na 

UP navštěvuje některé přednášky a chystá se ke studiu na její přírodovědecké fakultě.        

Využito článku „Nadaný matematik Jakub Dostál získal cenu České hlavičky 2016“ v LN 1/2017, str. 17. 

 

Kanoista Svatopluk Skarupský, účastník olympijských her v Mexiku, oslavil letos 70 let. Letní 

olympijské hry v Mexiku 1968, to byla velká zkouška pro organismy sportovců. Vždyť hlavní 

město Ciudad de Mexico, které sportovní svátek hostilo, leží dva tisíce metrů nad mořem a 

vodácký kanál Xocimilco byl ještě výš. Do finále debl kánoí na kilometr se probojovali i Češi-

vpředu na háčku jednadvacetiletý Svatopluk Skarupský z Litovle, za ním jako zadák řídící 

loď o dva roky starší Rudolf Pěnkava z Prahy. Dlouho se drží na šestém místě z devíti lodí, 

v kontaktu s ostatními. Do cíle olympijského finále nakonec sice šestí dojedou, ale pak jsou 

striktními pravidly diskvalifikováni za vyjetí z dráhy. Sen litovelského kanoisty o slavném 

výsledku je pryč. Nemohl ale tušit, že další šanci jet olympijské finále už nikdy nedostane! Už 

je to téměř půl století, ale stále to mrzí! 

Sváťa se narodil dva roky po válce v malé hanácké vesničce Stádlo u Šternberka a od 

mládí jej to táhlo ke sportu. Přitahovala jej cyklistika, na škole vyzkoušel atletiku, ale nakonec 

mu učaroval jiný sport. V r. 1961 našel jeho otec práci v nové vodárně Čerlinka, dostal byt 

a rodina se přestěhovala do Litovle. Řeka Morava se stala osudem tehdy patnáctiletého 

kluka, který se přihlásil do vodáckého oddílu fungujícího pod tehdejším Svazarmem. 

Šestičlenné nebo osmičlenné posádky závodily na pramicích, k tomu byla střelba ze 

vzduchovky a hod granátem. Byl založen kanoistický oddíl a začal se věnovat rychlostní 

kanoistice. Od splavu u koupaliště proti proudu až k lesu, dva kilometry po hlavním toku, se 
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začalo trénovat. Vedl je Milan Spáčil, vodácký fanatik, který nakazil svou energií i ostatní. 

Během roku se litovelští závodníci nejen naučili jezdit, ale také vyhrávat. Již druhým rokem 

vyhrál Svatopluk dorostenecké přebory na singl kánoi a vzhledem k tomu, že byl vysoký a 

silný a měl cit pro vodu, rázem tu byl talent. Tréninkovou dřinu sice moc nemiloval, ale věděl, 

že pokud chce vyhrávat, musí hodně trénovat. Nebylo to lehké, vodáci si museli vše 

obstarávat sami, chodili na brigády a za vydělané peníze si kupovali lodě. 

V r. 1966 skončil na mistrovství republiky v závodě na kilometr šestý a bylo jasné, že v Litovli 

jezdí nadějný závodník s potenciálem pro reprezentaci. Vojna přišla v pravý čas, a tak mohl 

zamířit do armádního střediska do péče Jiřího Čtvrtečky, který jej vzal do své lodi a získal si 

jej tím, že se dokázal na trati vydat úplně ze všeho. Do olympiády v Mexiku zbývají již jen 

dva roky. Po nevydařeném mistrovství Evropy v Duisburgu v r. 1967 bylo rozhodnuto, že 

posádku debla vytvoří Pěnkava se Skarupským. Začalo se jim dařit, v Československu byli 

suverénní a mezi nejlepšími dojížděli i na regatách v zahraničí. Vypadalo to, že při troše štěstí 

by mohli na olympiádě bojovat i o medaili. Jak to dopadlo, už bohužel víme. 

Možná si zasloužíme situaci lépe pochopit z popisu aktéra. Olympiáda v Mexiku byla pro 

vodáky unikátní hlavně výběrem sportoviště. Kanály bývalého jezera Xocimilco se nacházejí 

ve výšce 2 240 metrů nad mořem a nikdy dříve ani později se vodáci na olympiádě tak 

vysoko nedostali. Muselo se počítat s řídkým vzduchem, a zatímco ostatní mířili za teplem, 

vodáci jeli na soustředění do Rakouska, kde v červnu napadlo 15 cm sněhu – všichni se 

nachladili. Těla však nezradila nadmořská výška, která v tom byla nevinně, ale 

„Montezumova pomsta“ – horečky, průjmy a rychlé hubnutí. Soutěže již začaly, do finále 

postoupili z opravné jízdy, ale nakonec to stejně nevyšlo.  

Po návratu z Mexika zbývalo Sváťovi pár měsíců základní vojenské služby a Dukla nabídla, 

že může zůstat. Jenže v Tesle, kde se vyučil, mu slíbili byt, a tak se vrátil na Hanou.  

V reprezentaci zůstal a znovu trénoval na Moravě u splavu. Cítil se dobře, ale na mistrovství 

republiky už to nebylo ono, zjistil, že se na lodi spíše trápí, než raduje. Spolupracovníkům 

vadila jeho „tréninková volna“, začínala těžká doba konsolidace po r. 1968, a jak sám říká 

– „všechno bylo špatné“. Potíže nastaly i v oddíle, klubu zakázali činnost a loděnice byla 

několik let dokonce zavřená. Rok bojoval a věřil, že bude zase jezdit na světové úrovni. 

Nějaký čas ještě pokračoval na lodi s Jiřím Čtvrtečkou, ale nakonec nevydržel, zlomil se a 

zabalil to. A tak slibná vrcholná kariéra skončila dřív, než pořádně začala, a to mu ještě mu 

nebylo ani dvacet pět let.  

Aby si vydělal na auto, odešel z Tesly na dva roky jako dřevorubec do lesa, a pokoušel se 

vrátit mezi závodníky. Chvíli zkoušel jezdit debla s kamarádem Františkem Lavičkou, ale když 

na mistrovství republiky těsně nepostoupili do finále, nechali toho. U sportu zůstal, běhal 

vytrvalecké závody Ligy 100, v zimě běžkoval, ale láska k vodě přetrvala. Často se zajde 

podívat tam, kde polykal kilometry a na loděnici bývá skoro každý den. Nejraději by si vzal 

pádlo a těch pět pozvolných zatáček až k lesu by si projel, jako tolikrát předtím. „Vždycky 

jsem miloval tu volnost a svobodu na vodě. I vítězství mě potěšilo, a když jsme se o něj museli 

se soupeři sportovně poprat, bylo to o to hezčí,“ přiznává litovelský olympionik. 

Převzato a upraveno z článku „Na vodě jsem miloval tu volnost“ v MF DNES 17. 3. 2017, str. 15, část Olomoucký kraj.   
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LITOVELŠTÍ SPISOVATELÉ – VÝROČÍ NEJVÝRAZNĚJŠÍCH AUTORŮ 

Eugen Stoklas (11. 11. 1882 – 17. 03. 1963) se narodil před 135 lety v Příboře. Absolvoval na 

Karlově univerzitě v Praze studium moderní filologie, do Litovle přišel jako profesor češtiny a 

němčiny v r. 1909 a zdejšímu gymnáziu zůstal věrný. Byl spíše introvertem obráceným do 

sebe a věnující málo pozornosti životu kolem. Jeho básnické dílo napovídá, že trpěl stavy 

smutku, melancholie, možná až vnitřní trýzně. V jeho sbírkách převažují básně, které v sobě 

nesou skrytý či zjevný konflikt (zmar, smrt, bolest, neutěšená minulost…) nebo alespoň neklid. 

Divadelní hry, které psal především pro loutkové divadlo, jsou však jiného charakteru. 

Divadlo zřídil s přáteli a žáky nejprve na Července, a když byl r. 1930 postaven pavilon u 

Uničovského rybníka, v Litovli. Hrávalo se tam, dokud nebyla vystavěna sokolovna, v jejím 

přísálí našlo loutkové divadlo nové sídlo.  

První seriózní sbírku místního bájesloví „Kytičku pověstí z Litovelska“ z r. 1929, sesbíral za 

pomoci svých žáků. Překládal ze čtyř jazyků (např. báseň Havran E. A. Poea). Za 2. světové 

války trpěl psychickými problémy. Pracoval jako správce litovelského muzea i archivu a 

podílel se na vybudování muzea v rodném Příboře. 

Jan Čep (31. 12. 1902 – 25. 01. 1974) – nejslavnější spisovatel pocházející z našeho kraje, 

známý i v zahraničí, by na konci letošního roku oslavil 115. narozeniny. Narodil se 

v Myslechovicích jako nejstarší z deseti dětí. Absolvoval litovelské gymnázium a jeho 

profesor Eugen Stoklas jej seznámil s vedoucím časopisu Moravská beseda, kde Čep 

publikoval své první literární práce za svých vysokoškolských studií, která však nikdy 

nedokončil. Odešel do Staré Říše pomáhat svéráznému vydavateli Josefu Florianovi, pak se 

živil jako překladatel z pěti jazyků a pracoval v nakladatelství. K literárnímu světu tíhl od 

mládí a měl řadu přátel mezi českými (Halas, Zahradníček, Závada) i zahraničními 

(Bernanos, Pourrat) literáty. Po r. 1948 emigroval, nejprve žil v Mnichově a působil v rádiu 

Svobodná Evropa a po narození dětí v Paříži. Do vlasti ke své původní rodině, k níž byl silně 

připoután, se už nikdy nevrátil. Na cholinském hřbitově je připomenut jen jménem 

vytesaným do náhrobku, jeho tělo však spočinulo ve Francii. Na jeho rodném domě je od r. 

1992 zavěšena pamětní deska. 

Jan Čep byl duchovně katolicky orientovaný člověk, který stále váhal nad tím, zda se nemá 

stát knězem. Jeho hloubavost, určitá melancholie a existenciální vnímání světa se projevují 

v řadě jeho próz, což jsou soubory povídek, vyjma románu „Hranice stínu“. Často se v jeho 

textech objevuje prostředí rodné vesnice s jejími obyvateli. Dodnes je mezinárodně 

uznávaným spisovatelem. 

Martin Strouhal (11. 04. 1907 – 02. 11. 1987). Od narození autora nejznámějších litovelských 

pověstí „Báje a pověsti“ (1944) a „Kytice pověstí“ (1947) uplyne letos 110 let. (Nové vydání 

obou vyšlo u příležitosti stého výročí autorova narození.) Pocházel z obce Zdětín v okrese 

Prostějov a po ukončení školy r. 1929 jej práce učitele zavedla na Litovelsko. Po Mladči a 

Nasobůrkách působil od r. 1933 na měšťanské škole v Litovli, kde vyučoval češtinu, němčinu 

a tělocvik. Zlomovým obdobím se pro něj stala 2. světová válka, kdy byl za odbojovou 

činnost v r. 1940 zatčen a po věznění v Olomouci a Brně poslán do koncentračního tábora 

v polské Osvětimi. Ta dala vzniknout jeho nejsilnější básnické sbírce „Osvěnčim“, kterou 

vydal v r. 1945, a v níž popisuje podmínky a život v táboře.  
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Po válce byl jmenován vládním zmocněncem pro výstavbu Javoříčka, působil jako školní 

inspektor za Zábřežsku. Roku 1945 byl zvolen prvním předsedou Okresního národního výboru 

v Litovli, od r. 1948 byl jeho místopředsedou. Od r. 1933 se přátelil s Petrem Bezručem, 

kterého často navštěvoval v Kostelci na Hané. Jemu věnoval knihu „Neznámý poutník“, ve 

které vzpomíná i na zápasníka Gustava Frištenského. 

 Alois Volkman (18. 09. 1937) letos oslaví 80 let. Pochází z Chudobína, kde žil s rodiči a sestrou 

na faře vedle kostela Církve československé husitské, jejímž byl jeho otec farářem. S Litovlí 

je pojili i prarodiče, studium na měšťanské škole a později na litovelském gymnáziu. 

Vystudoval medicínu na Univerzitě Palackého a odešel do středních Čech, kde působil jako 

internista v Kladně a jako obvodní lékař v Otvovicích, v důchodu jako praktický lékař 

v Libčicích nad Vltavou.  

Je básníkem stvořeným pro dokonalou hru se slovy a jejich významy, jeho verš je pregnantní 

a básně krátké a úderné. Jeho básnická tvorba odráží životní témata, první sbírky se váží 

k jeho lékařské profesi „Malá vizita“ či „Tlak mé krve“. Sbírky „Znovuzrození“ nebo „Ptám se 

svých slov“ zachycují jeho křesťanský pohled na svět. Jeho přítelem a také pacientem byl 

v posledních letech života básník Jaroslav Seifert. Po jeho smrti vydal Volkman sbírku „Silent 

musae“. Svému rodnému Chudobínu a Litovli věnoval básník sbírku „K prahu domova“. 

S laskavým svolením Mgr. Heleny Kaštilové byl použit článek „Litovelští spisovatelé:  

Čtyři letošní výročí čtyř nejvýraznějších autorů“ v LN 4/2017, str. 10–11.   

 

Miluši Hlavinkové keramika vstoupila do života rok poté, co se přestěhovala do Litovle. 

Seznámila se s ní, když jí bylo 11 let. Zásluhu na tom má jistě tehdejší vedoucí družiny paní 

Applová, která jim při suplování ve čtvrté třídě barvitě popisovala bývalou kamnářskou a 

toho času hrnčířskou dílnu pana Lamra.  Hned se přihlásila do keramického kroužku a první 

schůzka se konala právě ve zmíněné dílně, kde se také později začala učit s kopacím a také 

elektrickým hrnčířským kruhem.  

Jak následně zjistila na Středním odborném učilišti pro umělecká řemesla v Praze a praxi 

v keramičce v Zábřehu, pořád bylo, co se učit. Ostatně do hloubek řemesla proniká 

dodnes, jak říká. V Zábřehu po vyučení i pracovala a dodělala si střední školu s maturitou. 

Přišly první soutěže a důležitá zpětná vazba. V té době navštěvovala také výtvarný spolek 

Olomoučtí. S nimi se účastnila výstav, které pořádali, a ty měly význam i pro její další tvorbu. 

Potkala zde profesora Dvořáka z výtvarného oboru Pedagogické fakulty  UP Olomouc, který 

jí doporučil držet se klasiky ve výtvarném pojetí keramiky.  

Do r. 1991 dělala v Zábřehu mistra učňům, technologa a také pracovala na kruhu. Dva 

měsíce pracovala v provozovně v Litomyšli na velkých nádobách – ráda vždy dělala něco, 

na co ostatní neměli. První pec si koupila po vyučení a zkusila se uživit sama. První zakázky 

byly nesmělé, ale pak začala objíždět jarmarky, prodávala vše ze svého sortimentu asi 150 

položek. Umí miniaturky hnědé i modrobílé, objemově decové, baculaté i rovné hrníčky, 

čtvrtlitrové i půllitrové hrnky, korbele, láhve, štamprle, máselničky, mísy, džbány, hrnce na 

pečení, bábovky a různé další nádoby. Její hrnky mají světlý vnitřek, protože podle ní je 

potřeba vidět, co se pije.  Tmavá glazura tam zkrátka nepatří, tu mohou mít zase třeba 

nádoby na sádlo.  
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Některé z výrobků prodává odrátované. K této technice se dostala částečně nechtěně. 

Jako členka Spolku lidových řemesel měla na jarmarcích, které spolek pořádá, povinnost 

předvádět řemeslo. Kruh je ale obtížné vozit všude s sebou, a tak se naučila drátování.  

Využito článku Ondřeje Zuntycha v Hanáckých novinách, číslo 8/17, str. 5.   

                   

10. O ČEM SE PÍŠE…   

20 LET PO NIČIVÉ POVODNI 

Začalo to neobvyklou meteorologickou situací, která prodloužila zhruba o dva dny pobyt 

tlakové níže s vydatnými srážkami nad střední a severní částí Moravy a Slezskem. Níže se 

přesouvá ze severní Itálie nad Moravu, Slezsko a jižní Polsko. Zde ji zablokuje pole vyššího 

tlaku vzduchu rozkládajícího se na severu Evropy. Tato neobvyklá situace přinese katastrofu 

kontinentálních rozměrů. Tak začala v prvním červencovém týdnu roku 19997 pohroma. 

Pršelo čtyři dny a vody někde spadlo tolik jako za půl roku.  Dne 7. července 1997 bylo 

pondělí, hustě pršelo od soboty. Morava zaplavila lužní les Litovelského Pomoraví, ráno se 

voda objevila na předměstí a odpoledne už se ze všech stran hrnula do ulic a domů a 

Litovel byla pod vodou.  Rozlivy zasáhly plochu 434 km2 a průměrná hloubka rozlivů 

dosahovala 2,5 až 3 metrů. Olomouc to nejhorší teprve čekalo, když se na region valila tato 

tisíciletá povodeň. Téměř patnáct tisíc lidí v kraji muselo opustit své domovy, velká voda 

zasáhla 110 měst a vesnic, 827 domů bylo zničených a další tisíce poškozených, jsou strženy 

tři desítky mostů, 24 lidí zahynulo. Na Olomoucku nakonec voda zaplavila 30 obcí a 

záchranáři museli evakuovat 7 850 obyvatel. Od té doby velká voda přinášela smrt a zkázu 

i v dalších letech. Povodně se staly fenoménem, jenž  u nás dohromady nepřežilo  již více 

než sto lidí. 

Když hrůza pominula, lidé začali plánovat ochranné stavby, aby opakování tragédie 

zabránila rozsáhlá protipovodňová opatření za miliardy. Desítky staveb jsou již hotové, řada 

dalších ale i 20 let po katastrofě zůstává jen na papíře. Vznikly stovky kilometrů hrází, valů či 

různých bariér. Upravovala se koryta řek a potoků, opravovaly se jezy. Již se utratily desítky 

miliard, ale přesto stále ještě více než sto tisíc lidí trvale žije v místech zařazených v kolonce 

„s nepřijatelným rizikem“ a další desetitisíce lidí mají v těchto nejrizikovějších oblastech své 

chalupy či chaty.  

Ani naše Litovel není zatím chráněná o mnoho lépe než před dvaceti lety, a ještě roky se to 

nezmění, přestože na papíře jsou plány za zhruba 800 milionů už narýsované. Vše 

zablokovaly výkupy pozemků, jichž chybí ještě dvě stovky. Vodohospodáři tak jen čistí 

koryta, aby byla více propustná. Město se ale letos rozhodlo pro krok, jenž má vše urychlit. 

Založilo fond na výkupy a vybírá firmu, která bude pozemky získávat. „Tím by se podařilo 

proces konečně pořádně nastartovat,“ uvádí starosta Ing. Zdeněk Potužák. Výkupy, 

obstarání dotace a samotná stavba podle něj zaberou ještě nejméně deset let. Opatření, 

která kolem Moravy vznikají, před tisíciletou vodou stejně neochrání, odborníci tvrdí, že 

takovou vodu nezastaví nic. Máme to prý brát tak, že povodně byly, jsou a budou nedílnou 

součástí naší přírody a že absolutní ochrana neexistuje. Technicky se dají protipovodňová 

opatření stále zdokonalovat a rozšiřovat. Ale je otázka, zda se tím v krajině nenapáchají 
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větší škody, než kdybychom přijali možnost, že povodeň přijde. Bude nutné najít vyvážení 

těchto otázek! 

Využito článků z MF DNES 7. 7. 2017, str. 13: „(Ne)zkrocení zlé řeky“ a 13. 7. 2017, str. 17: „Tisíciletou vodu nezastaví nic“ a 

„Povodně 1997: 20 let od ničivé katastrofy“ v časopise Moravský senior 7- 8/2017, str. 10–13.                   

 

K tématu se váže zajímavost z článku MF DNES z 11. 7. 2017, str. 16: „Pomoraví oddálilo povodeň o půl dne“:  

V roce 1997 se tisíciletá voda prodrala tam, kde ji lidé vůbec nečekali. Nebýt lužních lesů 

v okolí Litovle, dostala by se ale ještě mnohem výš. Je o tom přesvědčený Michal Krejčí, 

který před 20 lety pracoval na Správě chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví jako 

krajinný ekolog a vodohospodář. 

V pátek 11. července 1997 začala velká voda po několika dnech ze střední Moravy 

ustupovat. Ve 110 městech a obcích po ní zůstaly obrovské škody. Ušetřena nebyla ani 

Olomouc, měla však i silného spojence. Lužní lesy u Litovle dokázaly extrémní záplavy 

zpomalit. Lužní lesy a meandrující koryto Moravy mělo na průběh záplav pozitivní vliv. Na 

řece Moravě se postup povodně z hor až do Olomouce po proudu dolů počítá řádově na 

dny. Pomoraví zdrželo příchod velké vody zhruba o 16 hodin, bohužel toto oddálení 

povodňové špičky nebylo možné ani v Litovli, ani v Olomouci plnohodnotně využít, protože 

nebyly nachystané prvky protipovodňové ochrany, žádné mobilní hráze. Bylo jen více času 

na skládání pytlů s pískem, ale o moc víc udělat nešlo. 

Pomoraví však mělo jiný, mnohem významnější přínos. Tím, že v říční nivě zachytilo vodu, 

výrazně přispělo ke snížení povodňové špičky a kulminace v Olomouci nebyla tak velká. 

Laicky řečeno, nástup povodně trval déle, byl pozvolnější. Voda do města přitékala 

mnohem déle, a tudíž nedosáhla tak vysoké úrovně, než kdyby Litovelského Pomoraví 

nebylo a druhá povodňová vlna byla díky jemu hodně dlouhá, kulminace nedosáhla tak 

vysoké hodnoty. Jde o jednu z posledních oblastí se zachovalou nivou velké řeky v České 

republice. Voda se zde může volně rozlévat – stromy, keře, pařezy i větve na zemi, zkrátka 

členitý terén s vyšší drsností zpomaluje proudění vody v zatopené nivě a tím roste i hloubka 

v samotném rozlivu a množství zadržené vody.   Ani při povodni zde žádná razantní změna 

nenastala, šlo o normálně zatopený lužní les, jehož ekosystém je se záplavami pevně 

svázaný. Každý rok je potřebuje – velká voda přinese živiny a vodu a skrz ně se doplňují i 

zásoby podzemních vod. Právě Litovelské Pomoraví vedle protipovodňové funkce zajišťuje 

Olomouci i pitnou vodu. Povodeň tady velké škody nenapáchala. Problémem není, když  

se při povodni koryto posune či změní. Samozřejmě z hlediska přírody uhynula zvířata či 

rostliny, s tím si ona ale časem poradí. Takže ani tato extrémní povodeň neměla výraznější 

dopad oproti přirozenému vývoji. 

Ještě k tématu – článek v MF DNES z 12. 7. 2017, str. 13: „V místech, kde bořila voda, dnes vládne stavební boom“:  

Při povodních v roce 1997 přišly v kraji o střechu nad hlavou stovky rodin. Většina se svých 

parcel nevzdala a vybudovala na nich, přestože jde o záplavové území, nové domy. Může 

za to jednak citový vztah k místu, rozdíly v cenách pozemků a také nedostatek parcel – což 

jsou hlavní důvody, kvůli nimž mnozí lidé z Olomouckého kraje podstupují riziko a investují do 

stavby rodinných domů v uvedených oblastech. Ani naše „hanácké Benátky“ dodnes 
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nejsou chráněné před povodněmi, aktivní zóna ve městě není a v místech ohrožených 

velkou vodou výstavba pokračuje. „V Litovli víceméně není možné stavět jinde než 

v záplavových oblastech, protože pokrývají s výjimkou náměstí celé území města. Pro 

novostavby ale platí řada omezení. Když to zjednoduším, stavebník musí jít nad úroveň 

stoleté vody“, říká tajemník radnice Ing. Radovan Vašíček. Tak babo raď!     

 

„PŘÍBUZNÍ LEGENDY – ZÁMEK VÍTAL STOVKU FRIŠTENSKÝCH“ 

Na sto lidí spřízněných s legendárním zápasníkem Gustavem Frištenským se sešlo v sobotu 5. 

8. na zámku ve Velké Bystřici. Konalo se tu totiž v pořadí již čtvrté setkání rodu, jehož potomci 

se sjeli z celé republiky, ale i ze Švýcarska a Spojených států. O odkaz české legendy a 

rodové srazy organizuje vnučka Gustavova bratra, Zdenka Frištenská. Ze Švýcarska dorazil 

na bystřický zámek i 88letý jmenovec sportovní legendy, syn Gustavova bratra Františka. 

Gustav Frištenský byl bezdětný, takže jeho jméno nemohl dostat syn, ale až jeho synovec. 

Slavný zápasník mu šel za kmotra a ke křtu mu věnoval stříbrné hodinky, které byly cenou za 

vítězství na evropském mistrovství v zápase v Rotterdamu v r. 1903. Že má rod blízko ke 

sportu, dokazuje například Frank Fristensky, který trénoval na profesionální úrovni volejbal a 

provozoval fitness centra. Rod má pokračovatele nejen sportovní tradice, má i členy, kteří 

jsou kulturně založení, například třináctiletá pokračovatelka americké větve Mary S. 

Fristensky, která nádherně zpívá. 

Srazy zatím proběhly v Rožnově pod Radhoštěm, v Olomouci, New Yorku a nyní ve Velké 

Bystřici. Zdenka Frištenská již plánuje další a nabízí se rok 2019 140. výročí narození jejího 

slavného předka. Jako místo přichází v úvahu například jeho rodiště Kamhajek na Kolínsku 

nebo Slavkov, kde má rod hrobku a tamní větev je velmi silná. Frištenský se narodil v r. 1879 

v Kamhajku a zemřel v r. 1957 v Litovli, kde se oženil a prožil většinu života. Zápasil od 

osmnácti let a vybojoval více než deset tisíc zápasů, v drtivé většině vítězných. Naposledy 

zápasil v neuvěřitelných 72 letech.  

Využito článku Rostislava Hányše v MF DNES ze 7. 8. 2017, str. 16 - Olomoucký kraj.         

       

11. O LITOVLI… 

WIKIMĚSTO 2017 LITOVEL 

Tradiční setkání přispěvatelů Wikipedie s cílem psát encyklopedická hesla o některém 

z měst České republiky WikiMěsta se letos konalo u nás. Do města přijelo v polovině června 

15 dobrovolných přispěvatelů této nejrozsáhlejší všeobecné encyklopedie, kteří se věnovali 

tématům spojeným s Litovlí a jejím okolím. Wikipedisté získali pro tuto událost podporu 

Městského úřadu Litovel a zázemí v Městské knihovně. Akce začala úvodní přednáškou pro 

veřejnost na téma „Jak funguje Wikipedie“ a na náměstí Přemysla Otakara byl pro veřejnost 

připraven informační stan.  
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Část wikipedistů v prostorách knihovny psala s využitím jejích knižních fondů 

encyklopedické články a část věnovala svůj čas fotodokumentaci města, okolních obcí a 

přírody Litovelského Pomoraví. Využili také příležitosti, kdy byl díky probíhajícímu festivalu 

Hanácké Benátky zpřístupněn vodní tok Nečíz, protékající pod radnicí a náměstím. Pořídili 

pro Wikipedii zajímavé fotografie litovelského podzemí včetně nedávno objeveného 

nejstaršího kamenného mostu na Moravě. Během třídenní akce bylo napsáno asi 260 

kilobajtů textu, což odpovídá přibližně 145 normostranám a pořízeny byly řádově tisíce 

fotografií, které se objeví na úložišti Commons Wikimedia, kde budou volně k dispozici.  

Článek „WikiMěsto 2017 Litovel“ v měsíčníku Olomoucký kraj, ročník 16, číslo 7 – 8/2017, str. 6. 

VARHANY V KOSTELE SV. MARKA SE OPRAVUJÍ 

Po tři roky teď neuslyšíme hrát v kostele sv. Marka původní varhany, ale náhradní digitální 

nástroj. V roce 2016 začala jejich velká oprava, která má být dokončena v roce 2018. 

Dlouhý termín je dán především tím, že náklady na opravu jsou vzhledem ke své výši – kolem 

2 milionů Kč – rozděleny na menší částky. Varhanáři z firmy Dlabal – Metteer z Bílska 

litovelskému nástroji věnují z každého roku kolem dvou až tří měsíců. Vedle příspěvku 

litovelské farnosti se na financování prací podílí také město Litovel, Olomoucký kraj a 

sponzoři. 

Varhany se skládají z 80 % kovových a 20 % dřevěných píšťal (to jsou ty největší). Je poměrně 

vzácné, že se u litovelských varhan dochovaly i původní prospektové píšťaly, vyrobené ze 

slitiny olova a cínu. Za světových válek bývaly totiž rekvírovány a přetavovány pro válečné 

účely.  V roce 2015 se zjistilo napadení červotočem – výrazně byla poškozena varhanní skříň, 

vzdušnice, píšťaly a další části byly poškozeny jen lokálně. Litovelské varhany mají dvě 

klaviatury manuálové, na něž se hraje rukama a jednu pedálovou, která se ovládá 

nohama. V tomto roce se opravuje již druhý manuál (dřevěné i kovové píšťaly, vzdušnice, 

traktura) a vzduchové hospodářství, tj. měch a ventilátor. Následovat bude zrestaurování 

hracího stolu s obnovením původní barevnosti (polychromie) a povrchová úprava 

šelakovou politurou. Na restaurování varhan pracuje osm lidí v mateřské dílně. Předchozí 

varhaník, pan Vlastimil Mazánek, který hrál na nástroj od r. 1945 do roku 2013, jej nejen dobře 

znal, ale naštěstí o něj také desítky let citlivě pečoval, takže se dochoval ve velmi dobrém 

stavu.       

Použit článek z LN 2/2017, str. 7 s laskavým svolením autorky Mgr. Heleny Kaštilové. 

PADESÁT LET DRUŽBY LITOVLE S REVÚCOU 

K žádnému jinému národu nemají Češi tak blízký vztah jako ke Slovákům. Zatímco 

v zahraničí obdivují poklidné rozdělení republiky v roce 1993, mnozí obyvatelé někdejšího 

Československa rozpadu státu dodnes litují. Možná, že to letos alespoň trochu napravíme u 

nás v Litovli. Celý rok bude zasvěcený oslavě 50. výročí družby se slovenským městem 

Revúca, když dohoda o spolupráci byla podepsána 11. 11. 1967.  

Rychle se rozběhly vzájemné kontakty, ale setkávání, spolupráce a kulturní výměna byly 

vždy záležitostí jednotlivých organizací, které se jí zúčastnily a samy si ji zajištovaly. Vedle 

oficiálních zástupců města v čele se starostou (dříve předsedou MNV) se hned od začátku 

vytvořily kontakty mezi oběma základními školami a jejich slovenskými protějšky, probíhala 
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setkání a přátelská utkání mezi sportovci – fotbalisty, později odbíjenkáři a stolními tenisty TJ 

Tatran Litovel a Iskry Revúca. Přátelili se pionýři, gymnázia i učiliště, kulturní organizace, 

myslivecká sdružení, šachisté, pěvecké a folklorní soubory aj. Z těch nejmasovějších třeba 

v r. 1980 sto cvičenců z Revúce se účastnilo naší spartakiády, čímž oplatili návštěvu 150 

cvičenců z Litovelska na obvodní spartakiádě v Revúci. Krásné gesto – při povodních r. 1997 

přispěla Revúca částkou 20 000 Sk na opravu ZŠ Opletalova, když peníze získala veřejnou 

sbírkou nebo udělení památeční plakety a jmenování čestným občanem města pro 

našeho starostu MVDr. Vojtěcha Grézla.  

V posledních letech je spolupráce zase intenzivní – probíhají výměnné návštěvy pedagogů 

i dětí ze ZŠ Jungmannova se ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ Vítězná se ZŠ Komenského, reciproční 

návštěvy zástupců Seniorklubu Litovel a MO JDS Revúca, nepřetržitý styk udržují zástupci 

obou měst a radnic. Letos tedy vše vygraduje – je sestaven celoroční plán různorodých akcí 

a oslavy byly zahájeny 14. ledna plesem v Revúci, kde zahrála naše Hanácká mozeka a o 

týden později na městském plese u nás vystoupil slovenský folklorní soubor Šumičan se šesti 

muzikanty a 22 zpěváky, v čele oficiální delegace byla revúcká primátorka MVDr. Eva 

Cireňová. Litovelané se dále účastní revúckého divadelního festivalu, oslav výročí založení 

Prvého slovenského gymnázia či Dnů města Revúca, přátelé s Revúce jsou pozváni na 

Siláckou Litovel a Litovelské slavnosti. Zástupci Seniorklubu Litovel jedou za svými kolegy 

seniory ve dnech 6. – 8. 10. Celoroční spolupráce je dohodnuta mezi Revúckými listy a 

Litovelskými novinami. Budeme mít příležitost se seznámit s články slovenských novinářů, 

které město Revúca přiblíží krásným slovenským slovem i obrazem. 

Dovolte vám Revúcu představit: město se rozprostírá v srdci historického Gemeru 

v jihovýchodní části Slovenského rudohoří na rozhraní Revúcké vrchoviny a Stolických vrchů, 

v blízkosti Národního parku Muránská planina. Historie vzniku sahá do začátku 14. století, 

nejstarší písemná zmínka je z r. 1427 a jako město je poprvé vzpomínáno v urbáři 

Muránského panstva z r. 1557. Původ názvu města lze najít v pojmenování tekoucí bystřiny, 

dnešní Zdychavy. Název je slovanského původu a vychází ze slova „revať“, které vystihuje 

vodu valící se a řvoucí a definitivně jej město získalo v r. 1930. 

Současný erb města připomíná více než půltisíce let dlouhou tradici zpracování železa. Na 

štítě s červeným podkladem jsou zkřížená hamernická náčiní – vpravo kleště s přivázaným 

řemenem na konci rukojeti a vlevo kladivo prostrčené přes rukojeti uvedených kleští. 

K původnímu středověkému erbu a ke sv. Quirinovi jako ke svému patronu se město vrátilo 

r. 1996. 

Z územněsprávního hlediska město patří do jihovýchodní části Banskobystrického kraje a 

zastává úlohu administrativního a správního sídla okresu Revúca. Město hraničí se šesti 

obcemi, nejvyšším bodem území je hora Kohút (1 409 m n. m.), nejnižším intravilán města 

(318 m n. m.) Územím protéká vodní tok Muráň s levostranným přítokem Zdychava. Město 

má rozlohu 38,87 km2 a počtem obyvatel 12 161 (údaj z roku 2016) patří mezi malá městská 

sídla. V r. 2015 se ve městě koncentrovalo 30 % obyvatelstva okresu a hustota obyvatelstva 

města dosahovala 318 obyvatel na km2.  

Převzato z LN 1/2017, str. 1 a 2 se svolením redaktorky Mgr. Heleny Kaštilové.  
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Druhá polovina městského úřadu už je přestěhována na náměstí 

Po několika letech, kdy byla budova po základní škole pro zrakově postižené prázdná, a po 

kompletní rekonstrukci, která trvala tři čtvrtě roku, získal dům číslo 777 na náměstí Přemysla 

Otakara zase svou roli a slouží lidem. Od začátku dubna tady sídlí polovina městského 

úřadu, která se sem přestěhovala z budovy v Havlíčkově ulici, a několik agend z budovy 

radnice.  

V přízemí je umístěno okénko pro informace a pokladna, kanceláře odboru životního 

prostředí a oddělení informačních technologií. V 1. patře sídlí odbor sociální a správní, pod 

který také spadá agenda občanských průkazů, cestovních dokladů i evidence obyvatel. 

Kanceláře zde má také oddělení bytového hospodářství a pracovnice, které zpracovávají 

mzdy pro školství a obce. Ve 2. poschodí se nachází odbor dopravy, živnostenský odbor a 

v kancelářích nad spořitelnou, kam se občan dostane průchodem v zadní části haly, odbor 

výstavby. Využito je i podkroví, kde se nacházejí archivy, a suterén, kde byl zřízen depozitář 

městské knihovny. Ve dvorním traktu byl nově vybudován výtah. 

Městská policie, která také měla sídlo v Havlíčkově ulici, se přestěhovala do uvolněných 

prostor budovy vedle radnice, kde dříve sídlila pokladna, oddělení bytového hospodářství 

a informatici. Do budovy v Havlíčkově ulici se později přestěhuje Obvodní oddělení Policie 

ČR Litovel. 

Článek Mgr. Heleny Kaštilové v LN 4/2017, str. 1.   

Nečíz dostal novou opěrnou zeď 

Vybudování nové opěrné zdi ve Smetanových sadech zakončilo jednu etapu opravy 

Nečízu, procházejícího centrem města. Práce financovalo město a na projektu se také 

podílelo Povodí Moravy, které nechalo opravit levý břeh včetně palisád. To navázalo na 

dřívější práce v korytě říčního ramene i nad ním. Má tak za sebou vyčištění od nánosů 

bahna, zásah do porostů na břehu a obnovu palisád poblíž altánku ve Smetanových 

sadech. Tím skončila hlavní část úprav v úseku od sídla CHKO LP po někdejší papírnu. Město 

má v úmyslu navázat na dosavadní práce budoucí opravou zaklenutí v Husově ulici a 

vybudováním nového můstku k Sochově vile. Bylo by třeba i tuto část odbahnit a opravit 

opěrnou zeď včetně zábradlí. Cílem je protažení úseku, kterým je možné plout po Nečízu 

na loďkách a stavební úpravy by měly délku splavné části prodloužit. Bude třeba ještě řešit 

další mostky ve Smetanových sadech, aby se loďky dostaly až k někdejší papírně. Úpravy si 

vyžádají náklady v řádech milionů korun, a mimo jiné i proto k nim město přistupuje po 

etapách.  

Ještě zajímavost – Nečíz dostal své jméno od staroslovanského výrazu nečeti, tedy téci. 

V minulosti jeho koryto dělilo dnešní náměstí Přemysla Otakara na dvě části, od poloviny 19. 

století je nad ním klenba a tok je možné spatřit pouze před radnicí, kde k němu vede 

dvouramenné schodiště.  

Informace převzaty z článku Ivo Hegera v LN 5/2017, str. 3.      
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12. SPRÁVA MĚSTA, VÝBORY A KOMISE  

V r. 2017 zůstala téměř beze změn – starostou je Ing. Zdeněk Potužák, uvolněným 

místostarostou pan Viktor Kohout, sekretariát starosty zajišťovala Mgr. Kateřina Fišrová. 

Tajemníkem je i nadále Ing. Radovan Vašíček a ke kanceláři tajemníka patřili Bc. Dita 

Štefánková – asistentka tajemníka, JUDr. Marie Mazánková – právník města a Eva Vaňková 

– vedoucí personálního oddělení a manažerka Mikroregionu Litovelsko. Pro její 

dlouhodobou pracovní neschopnost od poloviny srpna nastoupila na její místo Ing. Kateřina 

Bublová (dříve asistentka starosty a místostarosty). Petr Grepl a Jaromír Jindra vedou  krizové 

řízení a požární ochranu. IT tvoří samostatné oddělení zařazené do útvaru tajemníka a jeho 

vedením je pověřen Pavel Ženožička, DiS, dalším pracovníkem IT je Tomáš Horník, DiS. 

Mikroregion Litovelsko administrativně i účetně vede paní Alena Kučerová z FO. 

Zastupitelstvo města Litovle mělo 25 členů, podle zastoupení politických stran a hnutí – 5 

SNK, 4 ČSSD, 3 ANO 2011, 3 SNK – Občané a sportovci Litovelska, 3 KSČM, 2 KDU-ČSL, 2 ODS, 

2 SNK – ED a 1 byl nezařazený. Během roku se na svých zasedáních sešlo 6x, projednalo 96 

bodů, což je v průměru 16 na 1 zasedání. Vše bylo předem projednáno Radou města Litovle 

a ve většině případů doporučeno ke schválení. Jednání byli přítomni vedoucí odborů, 

vedoucí příspěvkových organizací, zástupci Městské policie Litovel, v případě potřeby byli 

přizváni kvalifikovaní odborníci. Nejčastěji bylo projednáváno hospodaření s majetkem 

města, vyhlášky, dotace, zprávy výborů aj. Účast zastupitelů na jednání na rozdíl od účasti 

občanů byla velmi dobrá.  

Rada města Litovle pracovala jako sedmičlenná – Ing. Zdeněk Potužák (SNK), Viktor Kohout 

(SNK), 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). Rada se 

na svém zasedání sešla celkem 18x a projednala 669 bodů, což představuje 37 bodů na 

jedno zasedání. Projednávala hospodaření s majetkem města, investice, odprodeje, 

smlouvy, půjčky, příspěvky a dotace, vyhlášky města, činnost příspěvkových organizací, 

komisí či osadních výborů aj. Účast členů na zasedáních byla téměř stoprocentní.   

 

VÝBORY A KOMISE 

KONTROLNÍ VÝBOR 

KV pracoval ve složení: Ing. Gabriel Ošťádal – předseda, JUDr. Marie Mazánková, Ing. 

Radovan Urválek, Mgr. Pavel Skácel, Mgr. Hana Kaštanová, PhD., Václav Stratil a Josef 

Hetcl – členové. Tajemnicí komise a zapisovatelkou byla Mgr. Kateřina Fišrová. Komise se ke 

svému jednání sešla 6x a projednala hospodaření s prostředky Muzea Litovel pro soutěž 

Silácká Litovel a Seniorklubu Litovel, kontrolovala usnesení ZML a RM, jednací řád ZML, 

problém parkovacích karet pro zastupitele města na parkování v centru a Komplexní 

personální a procesní audit včetně zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků. 

Hostem jednání byl i starosta města Ing. Zdeněk Potužák. 
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FINANČNÍ VÝBOR   

FV pracoval ve složení: Martin Geprt – předseda, Ing. Romana Ambrožová, Ing. Milan 

Procházka, Tomáš Bartoň, Radek Ošťádal, Jaroslav Skála a Ing. Ludmila Zavadilová – 

členové. Výbor se sešel 3x a projednal rozpočtové změny, zprávu o auditu, poskytování 

dotací, pochybení ve veřejných zakázkách, Závěrečný účet města Litovel za rok 2016 a 

účetní uzávěrku města k 31. 12. 2016, kontrolu ekonomiky TS Litovel, hospodaření IT oddělení 

MěÚ, střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2018 – 2023 aj. Hosty jednání 

byli Ing. Jaromír Kolář – vedoucí FO, Viktor Kohout – místostarosta, David Baroň – člen RM a 

Ing. Karel Zmund – ředitel TS Litovel. Tajemnicí komise a zapisovatelkou byla Ing. Kateřina 

Bublová. 

BYTOVÁ KOMISE 

Komise pracovala ve složení: Viktor Kohout – předseda, Mgr. Lenka Fišrová, Mgr. Pavel 

Procházka, Jana Polívková, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Jiří Zendulka a Alena Pekařová 

(i zapisovatelka) – členové. Na 9 schůzkách byly projednávány především žádosti o byt z 

fondu města, zařazení zájemců do Seznamu žadatelů o byt města Litovel včetně objektu 

na náměstí Svobody 674 a objektu ubytovny č. p. 1087 v ulici U Stadionu, žádosti o 

přednostní přidělení městského bytu, přechodné nájmy, výpovědi nájemní smlouvy, směny 

bytů – vše podle Zásad města Litovel o hospodaření s obecními byty. Radě města Litovel 

byl předán ke schválení Seznam žadatelů o byt města Litovel na rok 2018.   

KOMISE PRO DOPRAVU 

Předsedou komise byl Mgr. Blahoslav Papajk; Ing. Pavel Filípek, Ing. Radovan Vašíček, Ing. 

Alexandr Kučera, Mgr. Lubomír Broza, Pavel Štěpánek, Miloslav Číhal, Jaroslav Skála a 

Martin Kopečný (který pořizoval i zápisy) – členové. Komise se sešla 6x a postupně 

projednávala možnost bezplatného parkování farníků u kostela sv. Marka; osazení 

požadovaných dopravních značení; měření intenzity dopravy a hlučnosti na komunikaci 

Dukelská; návrh projektu „Litovel – místní komunikace Studentů“; harmonogram oprav a 

údržby komunikací ve městě v letech 2017–2030; tzv. západní obchvat Litovle; vyznačení 

vyhrazených parkovacích míst, stížnosti občanů na dopravní situaci na křižovatce ulic 

Vítězná a Žerotínova, ulice Javoříčské a situaci na komunikaci u SEVu směrem do Chořelic.  

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BESIP 

Komise pracovala ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová – předsedkyně; členové – Mgr. Kamila 

Dohnalová, Hedvika Weberová, DiS, Mgr. Lubomír Grézl, Vladislav Lakomý, Ing. Martin 

Benešl, Mgr. Lubomír Broza (který pořizoval i zápisy) a Ondřej Vespalec. Jednání proběhlo 

6x a byly projednávány záležitosti: plán činnosti komise na rok 2017; dotační programy 

Ministerstva vnitra pro prázdninové pobyty dětí; kamerové systémy ve městě; nabídka na 

vybudování fit stezky; problémy vandalismu; výchova mladých cyklistů; návštěvnost Klubu 

mladých; prázdninový pobyt dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na Zderaze u 

Proseče (organizovaný DDM Litovel). V prosinci komise připravila besedu se specialistou P 

ČR na kriminalitu mládeže pro své členy a preventisty z litovelských škol.  
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KOMISE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Předsedkyní komise byla MUDr. Alena Šromová; členy pak Mgr. Milena Jindrová, Mgr. 

Martina Holadová, Ing. Helena Najmanová, Ph.D., Michaela Škulavíková a Bc. Radim Sléha 

jako jednatel a zapisovatel. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích 

a informacích, se kterými se seznámí v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 57, 

odst. 1 a 2, zákona č. 359/1999. Komise během roku jednala celkem 6x a projednávala 

kapacitu litovelských školek v souvislosti s povinností návštěvy jejich posledního stupně; 

schválení akčního plánu na léta 2017– 2025; rekonstrukci Uničovského předměstí; 

harmonogram společenských akcí; podporu cestovního ruchu; spolupráci školských 

zařízení; problematiku seniortaxi; obsazení pracovní pozice kurátora pro děti a mládež; Klub 

mladých; problémové lokality města; spolupráci komise s MěÚ Litovel; ochranou osobních 

údajů podle GDPR aj. Účast členů na jednání komise byla 95 %. 

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 

Pracovala ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová – předsedkyně; Mgr. Mirko Spurník, Mgr. Pavel 

Procházka, Ing. František Smékal, MUDr. Ondřej Bolek, Mgr. Ivana Kalinová, Mgr. Jan Šenk, 

Kamil Veselý, Mgr. Ivana Gregušová, Mgr. Josef Piska a Zuzana Rozehnalová (jednatelka a 

zapisovatelka komise) - členové. Komise se na svém jednání sešla celkem 7x a 

projednávala: Projekt na podporu střednědobého plánování sociálních služeb na 

Litovelsku; Implementační plán a hodnotící tabulku v SPRSS ORP Litovel; projekt síťování a 

koordinace prevence gamblingu; seniortaxi; informace o průběhu poskytování sociálních 

služeb jednotlivými subjekty (PSS Nové Zámky, Společnost Podané ruce, Charita); možnost 

odkoupení domu pí Sienelové pro vybudování malometrážních bytů pro seniory; projekt 

Dluhová poradna „Nedlužím!“ v Charitě; aktualizaci webových stránek; komunikačních 

pravidel  statutu a jednacího řádu aj. 

LETOPISECKÁ KOMISE 

Předsedou byl PhDr. Josef Hubáček, členové – Lubomír Šik, Marie Hrubá, Miroslav Pinkava, 

Mgr. Robert Najman, Karel Polášek, Karel Kabelík a Blanka Opíchalová (po jejím úmrtí v 

květnu 2017 zůstalo místo v LK neobsazeno). Jednatelkou komise byla pí Hana Dohnalová, 

pracovnice MěÚ. Komise se sešla k jednání 6x – projednala a zajistila: text a žádosti o 

poskytnutí informací pro jejich záznam do kroniky města za rok 2016 (celkem 105 subjektů); 

kolportaci žádostí členy LK; urgenci nedodaných zpráv; spolupráci s kroužkem DDM 

„Badatel v tajemném muzeu“; možnost prohlášení Nečízu (Radniční Moravy) za předmět 

památkové ochrany; komentovanou vycházku po litovelském hřbitově (ve spolupráci s 

MSL, z.s.); spolupráci s GJO pro účast LK ve výuce Semináře z dějepisu a výstavce 

významných profesorů gymnázia (pro dlouhodobou nemoc předsedy přesunuto na rok 

2018); plán na vzpomínky na významná výročí – 500 let od zmínky o střeleckém spolku a 100 

let ČR; možnost vybudování atria na hřbitově v Litovli-Chořelicích aj. Členům LK byly 

průběžně zasílány jednotlivé kapitoly kroniky 2016  k pročtení a připomínkování (pí Hrubé i k 

jazykové korektuře), a to stvrdili svými podpisy  členové komise na příloze ke Kronice města 

Litovel 2016 (dle zákona 132/2006 O kronikách obcí). 
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KOMISE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Předsedou komise byl Bc. Zdeněk Jančí, členkami – Jana Hornová, Ludmila Klaclová, Karla 

Křesalová, Magda Dostálová a Marie Slanovodská, tajemnicí komise a zapisovatelkou Petra 

Robenková (pracovnice matriky). Od prosince 2017 se novou členkou komise stala paní 

Ludmila Blechtová. Komise se sešla celkem 11x a projednávala rozesílání blahopřání a 

rozdání balíčků jubilantům ve městě i místních částech členkami SPOZ a balíčků pro 90 a 

95leté občany vedením města. V měsících leden-červen bylo rozesláno 293 blahopřání, 

vydáno 183 dárkových balíčků (133 v Litovli, 50 v místních částech), uskutečnilo se 11 

návštěv jubilantů starostou nebo místostarostou města. V období červenec až prosinec bylo 

rozesláno 252 blahopřání, vydáno 168 dárkových balíčků (129 v Litovli, 39 v místních 

částech), uskutečnilo se 17 návštěv jubilantů 90 nebo 95 let. Celkem bylo v r. 2017 jubilantům 

zasláno 545 blahopřání k životnímu jubileu 75, 80 a více let, zasláno 290 dopisů informujících 

o návštěvě, bylo předáno 351 balíčků (z toho členkami SPOZ 209). Proběhlo 13 vítání dětí – 

bylo přivítáno 99 nově narozených dětí do svazku města Litovel a vyplaceno 198 000 Kč. 

Dvakrát proběhlo předávání maturitních vysvědčení absolventům GJO Litovel. Práce 

členek SPOZ je veskrze přijímána a hodnocena staršími občany velmi pozitivně, s negativní 

reakcí se nesetkaly.  

SAMOSPRÁVA SENIORKLUBU LITOVEL 

Usnesením RM 2037/63 byla Samospráva Seniorklubu Litovel jako organizační složka Odboru 

sociálního a správního MěÚ prohlášena za komisi a usnesením z 64. schůze RM ze dne 23. 

11. 2017 jsou jmenováni: PhDr. Josef Hubáček předseda a členové – Lubomír Faltus 

(místopředseda), Jaroslava Köhlerová (jednatelka), Milada Faltusová (kronikářka), Miroslav 

Fendrych, Libuše Grohmanová, Věra Hojgrová a Jiřina Jedličková. Komise ke svému jednání 

zasedala celkem 11x a projednávala plány práce na jednotlivá pololetí, přípravu akcí pro 

seniory, kterými byly především přednášky, besedy, zájezdy, exkurze, pěší výšlapy, 

cyklovýlety, návštěvy kulturních akcí, zájezdy do MDO Olomouc, termálních lázní Velké 

Losiny, schůzky seniorů v klubovně či sportovní soutěže aj.  

Více o činnosti Seniorklubu Litovel za rok 2017 viz v kapitole Senioři, Seniorklub.  

KOMISE PRO INVESTICE A VÝSTAVBU 

Komise pracovala ve složení Ing. Radek Nepustil – předseda; Ing. Gabriel Ošťádal, Ing. 

Michael Knajbl, Ing. Karel Zmund, Ing. arch. Dušan Osina, Ing. Jiří Procházka a Petr Grofek – 

členové. Na jednáních a výjezdech do terénu se sešli 6x a zabývali se problémy plánu 

investičních akcí na běžný rok; revitalizací místních částí Nasobůrky, Víska, Chudobín, Tři 

Dvory, Březové, Myslechovice, Nová Ves a Savín a absolvovali pochůzky těmito částmi pro 

zpracování pilotní studie; rekonstrukcí silnice II. třídy – průtahu městem, odkupem areálu 

bývalého VDP aj.   

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

Informace lze nalézt v kapitole Odbory MěÚ v části Odboru vnitřních věcí, pod který komise 

spadá.  
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KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 

Předsedou komise byl místostarosta Viktor Kohout, členy pak Ing. Jaromír Kolář, JUDr. Marie 

Mazánková, Miroslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček a Bc. Dita Štefánková jako jednatelka. 

Na svém jednání se sešla 6x a postupně provedla dotazníkové šetření k úvěrům 

poskytovaným obcemi svým občanům; seznámila se s novinkami v oblasti poskytování 

půjček FRB s přijetím nového zákona o spotřebitelském úvěru; připravila nový návrh pro 

poskytování zápůjček z FRB, které budou fungovat jako finanční hotovostní zápůjčka 

spravovaná městem, nikoliv bankou; projednala možnosti vymáhání dluhu; navrhla zásady 

FRB a tyto projednala.  Změny pak schválila pod názvem „Zásady o vytvoření a použití 

účelových prostředků FRB na území města Litovel“. 

    

13. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL  

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vedoucím odboru je i nadále Ing. Pavel Kurfürst, k jediné personální změně došlo k 1. 3., kdy 

po Ing. Zuzaně Navarové nastoupila na odbor Bc. Pavlína Richterová.  

V odpadovém hospodářství rozhodla v červnu RM o zpracování projektové dokumentace 

na nový sběrový dvůr. Byl zaveden i nový systém svozu tříděného odpadu – papíru a plastů 

– „naostro“, tzn. dům od domu. Město Litovel získalo dotace na nádoby na bioodpad 

v rámci projektu separování biologicky rozložitelného odpadu ve výši 936 654 Kč, celkové 

náklady činily 1 101 947 Kč. Nádoby dodala společnost Contenur s.r.o. a byly distribuovány 

občanům koncem roku. V květnu bylo město oceněno „Elektrooskarem“ za kvalitní třídění 

elektroodpadu. 

Zeleň – v rámci další etapy revitalizace zeleně na Staroměstském náměstí získalo na podzim 

2017 město dotaci na výsadbu stromů 196 901 Kč v rámci Národního programu životního 

prostředí. Celkové náklady činily 246 126 Kč. Na II. etapu založení remízku v Haňovicích byla 

získána dotace 218 693 Kč z programu Obnovy přirozených funkcí krajiny a v rámci II. etapy 

revitalizace sídliště Karla Sedláka proběhla zde nová výsadba stromů. 

Zprávu podal Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru 

ODBOR VÝSTAVBY  

Personálně doznal změn, když v červnu odešla do důchodu paní Podsedníková (na odboru 

pracovala od roku 1987!), a tím se snížil počet pracovníků odboru na 6. Vedením je stále 

pověřena Ing. Ludmila Šmakalová. V březnu proběhlo stěhování celého úřadu, odbor 

výstavby byl přestěhován do 2. patra opravené budovy 777/2 na náměstí Přemysla 

Otakara.  Rozsáhlý archiv stavebního úřadu byl přestěhován do podkroví za pomoci všech 

pracovníků MěÚ (stěhovalo se více jak 600 bm spisů). 

Úřad územního plánování v roce 2017 vydal Územní plán Bílá Lhota, Změnu č. 2. Územního 

plánu Cholina a Změnu č. 3 Územního plánu obce Pňovice. Probíhalo projednávání 

Územních plánů (případně jejich změn) Bílsko, Červenka, Dubčany, Loučka, Mladeč, Náklo, 
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Pňovice. Dne 27. června 2017 byla vydána novela stavebního zákona (zákon č. 225/2017 

Sb.), která je nabývá účinnosti dne od 1. ledna 2018. 
Zprávu podala Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORTU  

 

Odbor stále vede Ing. Vlastimil Habermann, k personálním změnám nedošlo. Od 1. září 2017 

začala platit novela školského zákona, která nařizuje povinnou předškolní docházku v 

posledním předškolním roce. Kapacitně byl odbor na tuto situaci připraven a MŠ ji zvládly. 

Probíhaly i nadále opravy a rekonstrukce budov, v nichž sídlí školské organizace. V rámci 

toho bylo zrekonstruováno další, v pořadí již třetí sociální zařízení v budově MŠ Gemerská, a 

také sociálky v MŠ Unčovice. V dalších budovách probíhaly následné etapy výměn oken 

(MŠ Kollárova, MŠ Svatojánek). Víceméně celý rok probíhaly přípravy na opravu celé 

elektroinstalace v budově ZŠ Jungmannova, kde se předpokládalo, že současně proběhne 

rekonstrukce 4 odborných tříd. Zpracovávala se PD, probíhala výběrová řízení na 

zpracovatele žádosti o dotaci. Výsledkem všech těchto prací a jednání ovšem bylo, že 

dotace nebyla udělena. Úspěšnější v tomto směru byla ZŠ Vítězná, která dotaci na 

rekonstrukci odborné učebny získala, rekonstrukce proběhne v 2018. Proběhlo výběrové 

řízení na dodavatele nového vstupu do šaten GJO. Vítězem se stala místní firma Litovelská 

stavební spol. s r.o. I když byla doba na realizaci dostatečně dlouhá a termín dokončení byl 

smluvně nastaven na konec října, stavba se potýkala od samého začátku s problémy. 

Časový harmonogram nebyl dodržován (v některých případech i chybami v projektové 

dokumentaci), termín dokončení byl na základě žádosti firmy posunut až do půlky prosince. 

Přesto nebyla stavba dokončena a na konci roku bylo oznámeno, že firma zaniká a stavbu 

nedokončí. Stejný průběh měla přístavba výtahu k budově Záložny, kterou také prováděla 

Litovelská stavební spol. s r.o. Stavba také nebyla dokončena a v roce 2018 bude nutno 

hledat firmy, které obě zakázky dokončí. Po odchodu dlouholeté redaktorky Litovelských 

novin působil krátce na tomto místě pan Heger, od poloviny srpna je redaktorkou paní Mgr. 

Eva Kratochvílová. I když není rodačkou, vrhla se do práce s velkým nadšením a umem a 

Litovelské noviny jsou tak opět informační chloubou města. 

 
Zprávu podal Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí odboru 

 

ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ 

 

Personální změny nenastaly, vedoucím odboru je i nadále Mgr. Pavel Procházka. V oblasti 

sociálně právní ochrany dětí byl počet zaevidovaných nových případů 130; počet dětí 

k osvojení 1; pěstounská péče na přechodnou dobu 3 a dětí, se kterými pracoval kurátor, 

14. Trestné činy 3; přestupky 4; výchovných problémy 12; uložená trestní opatření 3. Počet 

dětí odebraných z péče rodičů na základě předběžného opatření soudu 3 (jedná se o 

zanedbávání výchovy). OSPOD byl soudem jmenován opatrovníkem dětí ve 140 

případech-výše dotace od státu na činnost pracovníků OSPOD byla 2 696 340 Kč (vracelo 

se 887 939 Kč). 
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Opatrovnictví: počet osob, kterým město vykonává opatrovníka na základě rozhodnutí 

soudu je 29. Stát poskytuje nově dotaci (příspěvek) na jednoho opatrovance 29 000 Kč/rok 

(jde o peníze pro město – platí se tím zaměstnanec). 

Sociální práce: počet osob propuštěných z výkonu trestu 18; počet osob ve výkonu trestu 

41; počet osob bez přístřeší 12; počet osob, které se nacházejí v nekvalitním bydlení 3; počet 

vydaných rozhodnutí – zvláštní příjemce důchodu 3; počet vydaných euro klíčů 3; počet 

vydaných parkovacích průkazů pro zdravotně postižené 58. 

Zprávu podal Mgr. Pavel Procházka, vedoucí odboru 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

V roce 2017 odbor MH a SI pracoval nadále pod vedením pana Miroslava Skácela. Petr 

Navrátil a Martin Kopečný mají na starosti stavební investice a ochranu památek.  Dotační 

akce řeší Mgr. Iveta Kopková a Bc. Petra Lacinová, která v roce 2017 nastoupila po Ing. 

Martě Macharové, sleduje i financování na odboru. Paní Hana Dohnalová má na starosti 

poplatky za užívání veřejného prostranství, pronájmy pozemků města, zábory pro stánky, 

správu městských hřišť a další agendu.  

Nejvýznamnější akce, které zajišťoval odbor MHSI v roce 2017: V roce 2017 se realizovala 

druhá etapa stavby s názvem „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí 

v Litovli“ v ulici K. Sedláka. V rámci stavby byla vybudována nová obslužná komunikace 

s asfaltovou vozovkou, betonovými obrubníky a uličními vpustěmi. Rovněž byla 

vybudována nová parkovací stání ze zámkové dlažby. Součástí stavebních úprav byly 

přeložky veřejného osvětlení, městského rozhlasu, sdělovacích a silových kabelů 

a plynovodu. V ulici K. Sedláka byla nově umístěna 4 kontejnerová stání, z toho jedno je 

určeno pro částečně podzemní kontejnery – první v Litovli.  Náklady na realizaci stavby činily 

cca 9 500 tis. Kč.  

V rámci „Revitalizace historického centra“ proběhla v roce 2017 rekonstrukce komunikací, 

chodníků, veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulicích Havlíčkova, Poděbradově, 

Husově a Jungmannově. Náklady na realizaci stavby činily cca 7 013 tis. Kč. V rámci akce 

„Ulice Bezručova - II. část“ od ul. Lesní Zátiší k mostku na Šargounu byl kompletně vyměněn 

asfaltový povrch komunikace včetně podloží. Byly vybudovány nové odstavné plochy pro 

vozidla a parkoviště i posezení pro bruslaře, popř. cyklisty. Náklady na realizaci druhé části 

byly cca 1 663 tis. Kč. Dále byla v roce 2017 dokončena úprava nového povrchu na 

komunikaci u finančního úřadu, bylo zajištěno odvodnění komunikace. Výjezd na hlavní 

komunikaci byl rozšířen. Náklady na stavbu činily v tomto roce cca 384 tis. Kč.  

V místní části Rozvadovice byl upraven povrch místní komunikace ke hřbitovu. Na stávající 

zpevněnou komunikaci, která byla upravena a srovnána, byl položen asfaltový koberec.  

Náklady na realizaci stavby činily cca 560 tis. Kč. V místní části Tři Dvory byla upravena místní 

komunikace. Opravily se dvě „ulice“, které ještě nebyly po provedené kanalizaci 

zaasfaltovány. Náklady na realizaci stavby činily cca 452 tis. Kč. Byla dokončena smíšená 

stezka pro cyklisty a chodce Litovel-Červenka (Hrázka). Stavba navázala na vybudovanou 

červenskou část a byla provedena s asfaltovým povrchem a novým veřejným osvětlením. 

Náklady na realizaci stavby činily cca 2 328 tis. Kč. V místní části Unčovice byla vybudována 
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odstavná plocha pro automobily u sokolovny včetně chodníku. Náklady na realizaci stavby 

činily cca 245 tis. Kč. Dále byla realizována I. etapa rekonstrukce vytápění, náklady na 

realizaci stavby činily cca 398 tis. Kč. V místní části Chudobín byla v úseku hlavní 

komunikace od restaurace po konec obce u hřbitova provedena rekonstrukce dešťové 

kanalizace. Náklady na realizaci stavby činily cca 2 545 tis. Kč. V místní části Rozvadovice 

byla čištěna dešťová kanalizace. Náklady činily cca 255 tis. Kč. V místní části Myslechovice 

byla restaurátorem Igorem Werkmannem restaurována pískovcová kalvárie u kaple. 

Náklady na restaurování činily cca 113 tis. Kč. V místní části Savín byla provedena oprava 

exteriérových prvků fasády kaple. Proběhla oprava a nátěr fasády, odvodnění objektu a 

vnitřní výmalba. Náklady na realizaci stavby činily cca 270 tis. Kč. V kulturním domě 

v Březové byla dokončena výměna oken, malování místností. Náklady na realizaci činily 

cca 300 tis. Kč 

Na Gymnáziu Jana Opletala v roce 2017 proběhla I. etapa výměny dřevěných oken 

na objektu budovy Gymnázia Jana Opletala, která bude v následujících dvou letech 

pokračovat. Náklady na realizaci stavby činily cca 5 468 tis. Kč. V místní části Chudobín 

proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu ulice k bývalé cihelně. Nově 

bylo osazeno 11 sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel a 7 reproduktorů městského 

rozhlasu. Náklady na realizaci stavby činily cca 431 tis. Kč. V roce 2017 byla v celé ulici 

Pošmýlská vybudována nová komunikace včetně parkovacích stání, chodníků a vjezdů 

k novostavbám RD. Náklady na realizaci stavby činily cca 4 879 tis. Kč. Byl osvětlen chodník 

z místní části Chudobín ve směru k Sobáčovu. V trase chodníku (stezky) bylo vybudováno 

kompletní nové veřejné osvětlení – 13 ks sloupů s LED svítidly. Náklady na realizaci stavby 

činily cca 557 tis. Kč. V místní části Chořelice proběhly stavební úpravy místní komunikace, 

byl položen nový asfaltový koberec na komunikaci k čerpací stanici. Náklady na realizaci 

stavby činily cca 356 tis. Kč. Dále byla realizována oprava komunikace před městským 

hřbitovem, kde byl také nahrazen stávající povrch novým asfaltovým kobercem a náklady 

334 tis. 

Zprávu podala Bc. Petra Lacinová, pracovnice MHaSI 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD    

Na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2017 pracovali: Bc. Ing. Jaromír 

Hlavinka - vedoucí odboru; Vladimír Neset – zástupce vedoucího odboru, kontrolní činnost, 

evidence zemědělského podnikatele; Mgr. Zuzana Kráčmarová – pracovnice registrace, 

částečně 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 
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zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tj. komplexní správní činnosti na úseku 

zemědělského podnikání.   

Většina podnikatelů využívá živnostenský odbor jako tzv. Centrální registrační místo, tzn., že 

využívají učiněná podání pro splnění další registrační povinnosti vůči orgánům veřejné 

správy. Společným podáním jsou pak elektronicky odesílané příslušné údaje o podnikatelích 

poskytovány dalším orgánům veřejné správy (Finanční úřad, Správa sociálního 

zabezpečení, Zdravotní pojišťovna). Pracovníci úřadu poskytují bezplatnou poradenskou 

činnost a přijímají podněty v souvislosti s živnostenským podnikáním a podnikáním v 

zemědělské výrobě. Nutno podotknout, že různých podnětů proti minulému období přibylo 

a vzhledem k dobré správě věcí veřejných na svěřeném území se samozřejmě všemi 

podněty zabývá, a to i anonymními.   

Podnikatelů s platným oprávněním k 31. 12. bylo celkem ve správním obvodu 4134 

s platným živnostenským oprávněním z toho fyzické osoby 3 600, fyzické osoby zahraniční 66 

a právnické osoby 468. Zemědělští podnikatelé zapsaní v evidenci zemědělského 

podnikatele k 31. 12. 169, z toho fyzické osoby 145 a právnické osoby 24. 

Kromě běžných drobných přímých i nepřímých novel živnostenského zákona, dnem 1. 7. 

2017 nabyl účinnost zákon č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento 

zákon nově upravuje podmínky odpovědnosti za přestupky, druhy správních trestů a 

ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání. 

Živnostenský odbor v roce 2017 provedl 80 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. Za 

porušení živnostenskoprávních a dalších zákonů souvisejících s podnikáním bylo uloženo 

v roce 2017 20 pokut. V roce 2017 nedošlo v oblasti zemědělského podnikání k žádným 

legislativním změnám.  

Co se týká provozoven, v roce 2017 nedošlo k zásadnímu nárůstu, ale spíše mírnému poklesu 

počtu provozoven v Litovli. Za zmínku stojí ukončení některých mnoho let dobře fungujících 

provozoven. Jednalo se o provozovnu autoservisu pana Viktora Hetcla na ulici Šargounské 

k 8.2. po osmi letech činnosti a ukončení provozovny elektroinstalačního materiálu a elektra 

pana Svatopluka Reichla na ulici Javořičské ke dni 13.3. po téměř 24 letech. K 31.12 ukončil 

po více než 24 letech provozovnu zahradnictví pan Jiří Myslík na ulici Olomoucké. K 27.2. se 

po téměř 13 letech společnost GARO s.r.o. přestěhovala z prostor restaurace Muzeum 

pronajatých městem Litovel v ulici Smyčkova do soukromých prostor restaurace U starého 

mlýna v ulici Mlýnská, kam přešly veškeré její podnikatelské aktivity v hostinské činnosti a 

nově i v poskytování ubytovacích služeb kategorie penzion. V prostorách původní 

restaurace Muzeum zahájila Mgr. Šišmová  8. 7. provoz nového „Prckoviště“ s kavárnou, což 

je specifické kavárenské zařízení pro rodiny s malými dětmi. Za zmínku ještě stojí otevření 

nové provozovny s obuví na ul. 1. máje společností Shoets s.r.o. od 8. 6. v prostorách 

bývalého baru a diskotéky Omega, což určitě přispělo ke zklidnění této v noci rušné ulice 

s bary.    

Zpracovali: Vladimír Neset a Bc. Ing. Jaromír Hlavinka   
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ODBOR DOPRAVY 

Odbor řeší ve své přenesené působnosti dopravně správní agendy. Pracuje zde 9 úředníků: 

Ing. Pavel Filípek – vedoucí odboru; Jana Filipová a Alena Polanská – evidence vozidel; 

Ludmila Konečná – evidence řidičů (řidičské průkazy, digitální karty do tachografů, 

profesionální způsobilost řidičů a státní dozor ve věcech stanic měření emisí); Mgr. Jaroslav 

Skácel – přestupky v dopravě; Ing. Miluše Střídová – přestupky v dopravě, agenda zápisů 

bodů do bodového systému evidence řidičů; Mgr. Jaroslav Navrátil – evidence autoškol, 

zkušební komisař odborné způsobilosti řidičů; Dita Foretová – speciální stavební úřad a 

Miloslav Sekanina – agenda silničního správního úřadu. 

Zprávu podal Ing. Pavel Filípek, vedoucí odboru  

FINANČNÍ ODBOR 

Vedením odboru je dále pověřen Ing. Jaromír Kolář a pracuje zde 8 pracovnic: Ing. 

Veronika Beranová – hlavní účetní; Bc. Jana Bušfyová – rozpočet; Vladimíra Martínková  – 

majetek; Alena Kučerová – účetní; Daniela Klossová – účetní příjmy města; Helena Švecová 

– faktury, pokladna; Šárka Březinová – pokladna, fakturace, poplatek ze psů.  Finanční 

odbor průběžně zajišťoval informační servis o plnění rozpočtu pro všechny odbory MěÚ a 

vedení města.  Během roku odbor připravoval materiály pro jednání Rady města Litovle, 

Zastupitelstva města Litovle a pro Finanční výbor RM. Šlo o rozpočet, rozpočtové změny a 

závěrečný účet města. Důležitá byla také činnost FO v oblasti dotací, ať už ve snaze o její 

získání (dodání dokladů, tabulkových příloh aj.), tak i při jejich čerpání a jejich vyúčtování 

ve spolupráci s jednotlivými odbory. Podrobněji o rozpočtu města v samostatné kapitole.  

Zprávu podal Ing. Jaromír Kolář, vedoucí odboru  

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Vedoucí oddělení je nadále paní Jana Polívková. Dalšími zaměstnankyněmi jsou Irena 

Hrubá (nájemné, pokladna, hřbitov Litovel-Chořelice); Alena Pekařová (nebytové prostory, 

poliklinika a Eva Petrová (účetnictví, fakturace, hřbitovy Chudobín, Rozvadovice, Tři Dvory). 

OBH mělo ve správě k 31. 1. 51 domů, 289 bytů a 105 nebytových prostor (poliklinika, 

garážová stání, prodejny, pohostinství). K 31. 12. evidovalo cca 600 požadavků na drobné 

opravy v bytech nájemců a domech města, bylo podáno 80 žádostí o byt města a 35 v DPS 

na náměstí Svobody 674/9. Uvolněno a předáno novým nájemcům bylo 8 bytů, 6 pro 

seniory v DPS, 1 v ubytovně U Stadionu 1087 a uskutečnily se 2 přechody nájmu bytu. Bylo 

vystaveno 288 smluv na hrobová místa a na hřbitovních poplatcích vybráno 190 600 Kč.  

V měsících červen–říjen firma VESTAV group s.r.o. Vyškov provedla stavební úpravy na 

budově polikliniky, Kollárova 664 – zateplení obvodového pláště a zateplení střechy 

budovy. K 31. 10. došlo k ukončení nájemní smlouvy s Českou spořitelnou a.s. z užívání 

nebytového prostoru v budově Kostelní 776/2 (prostor se dosud nepodařilo obsadit). Od 1. 

5. na základě uzavřené nájemní smlouvy užívá nebytové prostory v přízemí Muzea Litovel 

paní Barbora Šišmová jako „Prckoviště“ – hernu pro malé děti“ 

 Zprávu podala Jana Polívková, vedoucí oddělení 
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ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Odbor nedoznal personálních změn, stále je jeho vedoucím Mgr. Miroslav Havran. Mimo 

běžné organizační záležitosti zajišťoval odbor průběh voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR konaných ve dnech 20 a 21. 10. 2017. Dále bylo zajišťováno stěhování části 

MěÚ z ulice Havlíčkovy do nové zrekonstruované budovy na náměstí Přemysla Otakara 977 

na konci měsíce března. 

Matrika: bylo uskutečněno a zapsáno 59 uzavření manželství, 1 registrovaného partnerství, 

vydáno 5 osvědčení k církevnímu sňatku. V rámci Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) bylo 

jubilantům předáno 351 dárkových balíčků a rozesláno 545 blahopřání k životnímu jubileu. 

Konalo se 13 obřadů vítání dětí pro 99 dětí (ze 112 pozvaných). V matričním obvodu Litovel, 

Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Měrotín, Mladeč a Pňovice zemřelo 64 občanů (z toho 30 

z Litovle). 

Přestupková komise pod vedením Mgr. Miroslava Havrana a Mgr. Libora Chrudiny, členů 

Mgr. Lubomíra Brozy, Jiřího Navary, Milady Helekalové, Jaroslava Winiarského, Vlastimila 

Zapletala, Slavoje Vespalce a Hany Konečné (která byla i zapisovatelkou) zasedala celkem 

25x a rozhodla o 194 přestupcích proti veřejnému pořádku, občanskému soužití či proti 

majetku. Bylo uděleno 61 pokut v celkové výši 122 500 Kč, 14 napomenutí, 32x bylo řízení 

zastaveno, 109x rozhodnuto jinak a 3x o nákladech řízení.  

Zprávu podal Mgr. Miroslav Havran, vedoucí oddělení vnitřních věcí   

 

14. ROZPOČET MĚSTA 

Rozpočet města Litovel na rok 2017 byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel, které se konalo dne 15. 12. 2016 jako schodkový. Saldo příjmů a výdajů bylo pokryto 

přebytkem hospodaření minulých let a přijatými půjčenými prostředky. 

  

Rozpočet příjmů i výdajů byl během hodnoceného období, tj. roku 2017, zvyšován či 

snižován na základě poskytnutých dotací a ostatních finančních prostředků prostřednictvím 

rozpočtových opatření schválených Radou města Litovel nebo Zastupitelstvem města 

Litovel. Dále byl rozpočet upřesněn u některých položek v souladu s rozpočtovou skladbou, 

bez navýšení příjmů a výdajů. Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2017 zobrazuje tabulka 

č. 1. 
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Tab. Č. 1: Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2017 (v Kč, po konsolidaci) 

  

Schválený              

rozpočet 

Upravený                               

rozpočet 
Skutečnost 

Skutečnost 

RU v % 

Daňové příjmy 155 858 000,00 166 467 105,92 167 993 872,59 100,92 

Nedaňové příjmy 47 131 200,00 50 184 227,51 48 600 849,59        96,84 

Kapitálové příjmy 70 000,00 9 408 194,00 9 404 694,00   99,69 

Transfery 19 687 000,00 27 105 942,80 27 105 942,80  100,00 

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 221 555 200,00 253 165 470,23 253 105 358,98 99,98 

Běžné výdaje 189 628 411,00 194 739 030,73 171 621 622,62 88,12 

Kapitálové výdaje 77 104 718,00 103 586 530,01 87 634 032,89 84,60 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 266 733 129,00 298 325 560,74 259 255 655,51 86,90 

SALDO ROZPOČTU -45 177 929,00 -45 160 090,51 - 6 150 296,53 13,62 

FINANCOVÁNÍ  45 177 929,00 45 160 090,51 6 150 296,53  13,62 

z toho:         

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 xx 

Změna stavu fin. prostředků na bank. účtech 63 800 334,96 63 782 496,47 24 863 498,80 38,88 

Operace z peněžních účtů organizace nemající 

charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0,00 -90 796,31 xx 

Uhrazené splátky kr. přijatých půjč. prostř.  0,00  0,00  0,00 xx 

Uhrazené splátky dl. přijatých půjč. prostř. -18 622 405,96 -18 622 405,96 -18 622 405,96 100,00 

 

Hospodaření za rok 2017 skončilo saldem příjmů a výdajů ve výši 6 150 296,53 Kč.  

Celkové příjmy města Litovel byly původně rozpočtovány ve výši 221 555 200,00 Kč, 

pozdějšími úpravami byly zvýšeny na 253 165 470,23 Kč.  

 

K 31. 12. 2017 dosáhly skutečné příjmy výše 253 105 358,98 Kč, byly tak plněny k upravenému 

rozpočtu na 99,98 %. 

 

Celkové výdaje byly z původního objemu 266 733 129,00 Kč během roku upraveny na 

298 325 560,74 Kč, upravený rozpočet výdajů byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši 259 255 655,51 

Kč na 86,90 %.  

 

Podrobnější informace lze čerpat ze Závěrečného účtu města Litovel za rok 2017, který je zveřejněn na webu města. 
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15. MÍSTNÍ ČÁSTI 

UNČOVICE 

K 1. 1. 2017 v obci žilo celkem 400 obyvatel – 173 žen (jejich průměrný věk je 50,16 roku), 168 

mužů (48,18), 29 dívek (7,69) a 30 chlapců (7,13). Celkový průměrný věk obyvatel obce je 

43,02 roku. K 1. 1. 2018 zůstal celkový počet zachován, změnil se jen poměr pohlaví na 202 

mužů a 198 žen. Podle rozdělení do věkových skupin zde žije 5 dětí do 18 měsíců, 5 dětí od 

18 měsíců do 3 let, 14 dětí od 3 do 6 let, 35 dětí od 6 do 15 let, mládež 15-18 let 116 a 225 

dospělých. V roce 2017 se narodily 3 dívky a zemřeli 3 muži.  

Z investičních akcí: rekonstrukce vytápění sokolovny 1. část (vybudování vytápění na sále – 

2 plynové roury), vybudování nového elektrického vedení mezi sokolovnou a kioskem na 

hřišti a nového parkovacího stání u sokolovny, nová výzdoba vánočního stromu a 

monitoring a pasportizace dešťové kanalizace. 

V únoru (15. 2.) se konala veřejná schůze, která byla přerušena požárem v Aliboně, ke 

kterému se sjeli jak profesionální hasiči z Litovle, tak ze dvou SDH. Díky tomuto „zážitku“ se 

obec dostala dokonce do televize Prima do pořadu Krimi zprávy. V rámci Unčovických 

májových oslav (20. 5.) byla sehrána utkání fotbalových týmů Sokola a Buldoga Unčovice, 

soutěžili šipkaři, představil se modelářský klub R/C z Uničova, proběhly vepřové hody a večer 

zahrála živá hudba. Již 7. ročník nohejbalového turnaje (8. 7.) přilákal do obce 24 týmů. Od 

srpna se podařilo zajistit 2x týdně prodej pečiva pojízdnou pekárnou Paula z Lipníka nad 

Bečvou na návsi. K volbám do PS přišlo v obci 203 občanů (účast 62,65 %), nejvíce hlasů 

dostalo hnutí ANO 2011, 73 (35,96 %), před KDU-ČSL s 30 hlasy (14,77 %).  V měsíci prosinci 

(6. 12). se v sokolovně uskutečnily přehrávky dětí ze ZUŠ (klavír, kytara aj.). Na závěr roku (30. 

12.) byla obnovena tradice šipkařského turnaje v sále sokolovny, kterého se zúčastnilo 

kolem 250 soutěžících a fanoušků. 

Zprávu podal Tomáš Ryzí, předseda OV 

SAVÍN  

V obci žije k 31. 12. 132 obyvatel, 55 žen (jejich průměrný věk je 48,53 roku), 63 mužů (47,32), 

7 dívek (4,29) a 7 chlapců (6,14). Celkový věkový průměr je 43,36 roku. Podle rozdělení do 

věkových skupin je složení toto: 1 dítě do 18 měsíců, 4 děti do 3 let, 3 děti od 3 do 6 let, 6 

dětí ve věku od 6 do 15 let a 118 dospělých (včetně mládeže 15-18 let). Počet obyvatel 

vykazuje trvalý dlouholetý pokles způsobený změnou zaměstnání obyvatelstva – 

tj.  postupným omezováním původní zemědělské výroby a industrializací v oblasti Litovle.  

V r. 1921 byl počet obyvatel 275 (145 žen, 130 mužů) a počet popisných čísel 50, dnes je zde 

jen 132 obyvatel (62;70) a popisných čísel 60.  V posledních 20 letech došlo i k přesunu 

obyvatelstva do oblasti služeb. K těmto změnám došlo v průběhu dvou generací – od 60. 

let minulého století dochází k trvalému přesunu obyvatel do městských aglomerací. V řadě 

případů došlo ke změně užívání nemovitostí z trvalého bydlení do rekreačního užívání. 

Postupně od roku 1975 bylo navíc vybudováno 12 nových rekreačních chat, jejichž 

uživatelé nemají trvalý pobyt v obci. Dlouhodobě narůstá počet starších 65 let. 
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Investiční akce – v reakci na opakující se podněty občanů bylo iniciováno prodloužení 

stávajících chodníků, přičemž akce je ve fázi projektové přípravy, a provedeno dobudování 

nových tras na návsi. Byl obnoven přejezd (mostek) u rybníka a byly osazeny nové dopravní 

značky. Trvale je prováděna údržba komunikací a hřiště na odbíjenou včetně dětského 

koutku... V kulturním domě byla provedena údržba povrchu parketové podlahy v sále 

(přebroušení a lakování), provedena výměna dveří do prodejny smíšeného zboží a 

vchodových dveří do přístavby KD ze dvora a dokončena výměna oken. Technické služby 

provádějí průběžně opravu a výměnu osvětlení. Dle požadavků občanů byly u rybníka k 

pomníku instalovány dvě nové lavičky a jedna na dětské hřiště. Technické služby města 

Litovle zajišťují údržbu zeleně (sečení) a byly vysazeny nové okrasné dřeviny. V průběhu 

posledních let se zhoršily vodohospodářské poměry z důvodů sníženého výskytu dešťových 

srážek, trvale klesá hladina spodní vody, což vyvolává potřebu prohlubování stávajících 

studní. Proto město Litovel připravuje projektovou dokumentaci na vybudování dešťové a 

splaškové kanalizace a vybudování přívodu pitné vody. 

Kulturní a spolková činnost 

 Spolek dobrovolných hasičů Savín (dále SDH) realizoval řadu výcvikových, kulturních a 

spolkových akcí. Akce se uskutečnily především v nově vybudovaném areálu u hasičské 

zbrojnice, a to zejména společenské akce při příležitosti státních svátků, Dne dětí, atd. SDH 

současně zabezpečuje i kulturní a společenské akce „Na Pindě” a údržbu tohoto areálu. 

SDH Savín uspořádal pro občany hasičskou zabijačku, kácení máje, turistický zájezd do 

Tater, country festival u rybníka, slavnostní zahájení Vánoc a veřejnou výroční schůzi. Byla 

provedena oprava budovy hasičské zbrojnice a vybudovány nové záchody. Je pravidelně 

prováděna údržba a opravy hasební techniky. Na uvedených akcích odpracovali členové 

SDH v r. 2017 celkem 2 190 hodin. Rovněž se účastnili soutěže veteránů v Měrotíně, Luké  aj. 

SDH v Savíně  je velmi obětavě řízeno panem Michalem Nedopilem a Bohuslavem 

Dostálem i dalšími členy výboru. V r. 2017 úspěšně hospodařili se ziskem 79 tisíc Kč, který je 

průběžně investován do úpravy prostoru hasičského areálu. 

Významné události a úspěchy včetně problémů obce 

Společenské a kulturní akce jsou připravovány za součinnosti osadního výboru, který trvale 

vyhodnocuje a sleduje potřeby obce na svých zasedáních (uskutečnilo se 7 zasedání 

osadního výboru a jedna veřejná schůze občanů). Osadní výbor pracoval ve složení: 

Vladimír Lakomý (předseda), František Hlavinka, Ladislav Šmoldas, Květoslav Vogl, Zdeněk 

Smrček, Alois Ajgl nejml. a Michal Skopal (členové). Výkonem funkce kronikáře byl pověřen 

Ing. Miroslav Lampar. Od r. 2015 soustřeďuje podklady pro historii obce Savín. 

V obci působí jako samostatní podnikatelé: zemědělec pan Vladimír Němec; pohostinství 

Zdeněk Hlavinka; obchod s potravinami L. Zapletalová; automechanik Dominik Dostál; 

samostatný účetní Irena Laníková; bezpečnostní agentura Vladimír Lakomý. Jsou zde dvě 

ubytovací kapacity – paní Františky Hlavinkové v bývalé škole a v restauraci Na Pindě paní 

Miroslavy Hrbáčkové. Své sídlo v Savíně má trvale provozovna (sklad a přípravna materiálu) 

ALFA izol CZ, s.r.o. vedená u Krajského soudu v Ostravě, kterou vede pan Tibor Novotný. V 

obci aktivně pracují v současné době tři včelaři. Obyvateli obce byla v r. 2017 dokončena 

rekonstrukce obytného domu č. 37 a 63. V obci byl intenzifikován sběr odpadů – pro sběr 
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umělých hmot byly rozdány samostatné kontejnery, které vedle běžného sběru 

komunálního odpadu jsou samostatně shromažďovány a vyváženy. Pobočku okresní 

knihovny již několik let obětavě vede paní Olinka Hlavinková. 

Parlamentní volby v roce 2017 skončily v místní části Litovle – Savín s výsledkem v pořadí: 

ANO, ČSSD, KDU-ČSL.                                                            

Zpracoval: Ing. Miroslav Lampar, kronikář obce 

 

CHUDOBÍN 

K 31. 12. žije v obci 233 obyvatel, 99 žen (jejich průměrný věk je 50,33 roku), 98 mužů (46,40), 

17 dívek (7,88) a 19 chlapců (6,47). Celkový věkový průměr obyvatel obce je 42 let. 

Rozdělení občanů do věkových skupin: 5 dětí do 18 měsíců, 4 do 3 let, 5 od 3 do 6 let, 22 

od 6 do 15 let a 197 dospělých (včetně mládeže 15-18 let). V r. 2017 se narodily 4 děti (2 

chlapci a 2 holčičky) a zemřel 1 občan (muž).    

Provedené investiční či projekční akce: kompletní výměna povrchu hlavní komunikace 

včetně vybudování nových chodníků a rekonstrukce a opravy dešťové kanalizace (akce 

probíhala od března do června a obec byla po tuto dobu zcela neprůjezdná); osvětlení 

spojovacího chodníku Chudobín – Sobáčov; rekonstrukce veřejného osvětlení a městského 

rozhlasu v Kozí ulici; doplňková vybavenost na fotbalovém hřišti – topení v objektu a 

zastřešení kolem objektu. 

Kulturní, sportovní nebo spolková činnost: v obci působí sportovní tým MK Chudobín, který 

se účastní čtvrté třídy malého fotbalu na Olomoucku a na podzim zahájil svoji historicky 

pátou sezónu. Konaly se tyto akce: „Veřejná schůze OV s občany“ za účasti pana starosty 

Ing. Zdeňka Potužáka (4. 10.); 4. ročník akce „Rozsvěcování vánočního stromku s 

mikulášskou nadílkou“ (3. 12.). Tato akce zajišťovaná Osadním výborem Chudobín ve 

spolupráci s občany se poprvé konala na fotbalovém hřišti a zaznamenala rekordní účast 

občanů nejen z Chudobína. O zábavu se postaral šašek Viky, zúčastnění si mohli zazpívat 

koledy společně s hudebním programem pod vedením pana Vlastimila Nedomy, nejen děti 

se mohly potěšit živým betlémem a Ježíškem v jesličkách, mikulášskou nadílkou a 

ohňostrojem. K dispozici bylo bohaté občerstvení a tombola o živé kapry. Další ročník 

pravidelné a velmi hojně navštěvované akce „Chudobínský bobřík odvahy“ byl pro 

nepříznivý terén a špatné podmínky zrušen.  

Zprávu podala Markéta Hájková, členka OV 

ROZVADOVICE 

K 31. 12. žije v obci 223 obyvatel, 95 žen (jejich průměrný věk je 45,05 roku), 83 mužů (44,67), 

28 dívek (6,89) a 17 chlapců (5,82). Celkový věkový průměr obyvatel obce je 37,13 – nejnižší 

mezi všemi místními částmi. Rozdělení do jednotlivých věkových skupin je toto: 5 dětí do 18 

měsíců, 6 mezi 18 měsíci a 3 roky, 10 od 3 do 6 let, 24 od 6 do 15 let, 60 mládež 15-18 let a 

118 dospělých. 

Z plánovaných investičních akcí došlo k rekonstrukci cesty k místnímu hřbitovu a dokončení 

výstavby parkoviště (živičný povrch, nové krajnice), vydlážděny byly i přístupové chodníky 
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ke hřbitovní bráně. Pro špatný stav a částečnou neprůchodnost musela být vyčištěna 

dešťová kanalizace a proveden její monitoring.  

Kulturní a společenskou činnost zajišťují místní hasiči a Osadní výbor. Na 1. května připravili 

pečení ryb a 8. 12. rozsvícení vánočního stromu (poprvé!), které spoluorganizovali i místní 

fotbalisté. Na konci prázdnin připravil myslivecký spolek zábavné odpoledne pro děti, 

lampionový průvod, ohňostroj a večer posezení pro dospělé. 

Zprávu podal Jiří Skřepský, předseda OV. 

MYSLECHOVICE 

K 31. 12.  žije v obci 379 občanů, 159 žen (jejich průměrný věk je 47,58 roku), 143 mužů 

(47,90), 39 dívek (7,38) a 38 chlapců (6,52). Celkový věkový průměr obce je 39,45 roku. Podle 

věkových skupin je rozdělení obyvatel toto: 6 dětí do 18 měsíců, 4 mezi 18 měsíci a 3 roky, 

21 mezi 3 a 6 lety, 16 mezi 6 až 15 lety, 30 mládež 15-18 let a 302 dospělých. V roce 2017 se 

narodily 4 děti (1 děvčátko a 3 chlapci), 3 muži zemřeli. 

Hlavním organizátorem akcí v obci je SDH, který uspořádal Hasičský ples (14. 1.), kde hrála 

skupina MOTORS; Maškarní rej pro děti a šibřinky pro dospělé (18. 2. – skupina ASTEOR); 

soutěž v požárním útoku Memoriál Františka Vogla a taneční zábavu (10. 6.) a rozdávání 

vánočních stromků s posezením přátel na zahradě Kulturního domu (16. 12.).  

Z investičních akcí byl zrekonstruován kamenný kříž u kapličky sv. Michala Igorem 

Werkmannem a zhotoveno oplocení u zahrady KD. Obec dostala hnědé popelnice na 

třídění bioodpadu a speciální tašky na tříděný odpad.  

Zprávu podal Aleš Hubáček, člen OV 

BŘEZOVÉ 

K 31. 12. žije v obci 185 obyvatel, 85 žen (jejich průměrný věk je 50,15 roku), 74 mužů (49,21), 

14 dívek (7,50) a 12 chlapců (7,25). Celkový věkový průměr obyvatel obce je 43,76 roku. 

Rozdělení obyvatel do věkových skupin: 1 dítě do 18 měsíců, 4 děti do 3 let, 3 mezi 3 a 6 

lety, 18 od 6 do 15 let a 159 dospělých (včetně mládeže 15-18 let). 

Z kulturních a společenských akcí: 7. ročník degustačního odpoledne výrobků vypálených 

z vlastních zdrojů (leden, 15 účastníků); společenský ples v KD (březen, pořadatel ČČK); 

Dětský den na hřišti (10. 6., pořadatel OV, ČČK, fotbalisté); 21. ročník povodňového guláše 

(červenec); „Tvoření“ –(výroba vánočních ozdob pod záštitou ČČK), rozsvícení vánočního 

stromu, vystoupení dětí, ohňostroj, Mikulášská nadílka (pořadatel OV a ČČK – prosinec). Od 

počátku roku probíhalo v KD 1x týdně cvičení hathajógy, které zajišťoval ČČK. Místní 

fotbalisté hrají pravidelnou soutěž v malé kopané.  

V Kulturním domě došlo k výměně všech venkovních dveří za plastové, provedena oprava 

střechy nad stávající kůlnou a přistavěna ještě kůlna nová, vymalovaná část KD.  Začala 

výstavba 2 nových rodinných domů. 

Zprávu podal František Navrátil, kronikář obce 
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CHOŘELICE 

Obec Chořelice měla k 31. 12. celkem 320 obyvatel, z toho 143 mužů a 177 žen, dětí do 15 

let 61, z toho 26 chlapců a 35 dívek. V r. 2017 zemřeli 2 občané (muži) a narodila se 1 dívka. 

Statisticky je obec připojená k Litovli. 

V r. 2017 se staly v obci následující události a provedeny níže uvedené investice: výstavba 

přístřešku na dvoře budovy OV Chořelice pro parkování hasičského auta (říjen, listopad), 

firma „Chci střechu s.r.o.“; patky – betonované TS Litovel. Výroba střídaček na hřiště na 

malou kopanou. S investiční komisí zpracovávána studie na revitalizaci obce (červen – 

srpen) – řešení veřejných prostranství a další rozvoj obce. 

 

Odpadové hospodářství – tříděný odpad papír, plasty – dokončení distribuce popelnic, 

termín svozů, bioodpad – distribuce hnědých popelnic (prosinec). Spuštěna aplikace 

Helpdesk – požadavky OV přes portál města (březen). Neúspěšná jednání s majiteli 

pozemků za zahradou hasičské zbrojnice (paní Šimová, Zahradníčková) o odprodeji části 

pozemku – zachování dráhy pro hasičský sport (část pozemku parcelní číslo 59/1 role). 

Instalovány nové branky na hřišti na malou kopanou. Rekonstrukce kanalizace k ČS – 

„balenou“ (15. 9.). Rekonstrukce plochy u brány hřbitova (19. 9.). Vyasfaltován příjezd 

z hlavní křižovatky na cyklostezku ke hřbitovu (25. 9.). 

 

Dále byl v r. 2017 dokončen stojan na kola u budovy OV a opravena krajnice – nájezd na 

hlavní silnici (provedla SSOK). TS Litovel provedly postřik plevelů herbicidem (hřiště a další 

veřejné plochy), návoz štěrku na chodník kolem pivovaru, posečení „výletiště“ – za lávkou 

přes Moravu a dovoz štěrku na úpravu veřejných prostranství a jako podklad ke skladu 

dřeva u hasičské zbrojnice. Byla odstraněna vahadlová houpačka na dětském hřišti u 

bytovky (poškozena hnilobou – srpen). Oprava prasklin v komunikacích metodou 

Patchmatic se příliš nepovedla – vznik nerovností na komunikaci. 

 

Osadní výbor Chořelice dále řešil: nákup „zahradních party stanů“ 3 x 3 m a 3 x 6 m (6 885 

Kč + 9 952 Kč), nákup el. konvektoru – vytápění volební místnosti (2 691 Kč), nákup stojanů 

na odpadkové pytle s plastovým víkem 5 ks (4 085 Kč), obměnu knih v místní knihovně, 

opravu komunikací po výkopech při haváriích vodovodu (VHS Čerlinka), odstranění 

poškozené zeleně po vichřici 9.– 10. 8. (Povodí Moravy, hráz, louky – září), odstranění 

spadlých kmenů z toku Moravy (Mlýnský potok – Povodí Moravy), doplnění kontejnerů na 

tříděný odpad (papír, plasty) stanoviště u váhy (říjen), zápach z kanalizace Otočnice v 

úseku od váhy k hlavní křižovatce – vyměněn poklop u váhy, vyčištěny zpětné klapky 

kanalizačních filtrů. 

 

Kulturní akce v obci zajišťovali stejně jako v předešlých letech především místní hasiči. 

Pokračovala pravidelná „sousedská posezení pod pergolou“ u zbrojnice od května do září. 

Hasiči dále pořádali: „Chořelêcké košt“ (21. 1.), obecní zabijačku (18. 2.), Country večer se 

skupinou Hubertus (16. 6.), námětové cvičení okolních SDH (23. 6.), rockovou zábava se 

skupinou Alcatraz (21. 7.), hasičskou soutěž mladších a starších žáků a soutěž veteránů „O 

pohár starosty obce Chořelice“ (9. 9.), Svatováclavský lampionový průvod (27. 9.), 

slavnostní rozsvícení vánočního stromu (spolupořadatel OV Chořelice – 2. 12.). Dále se 
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zásahová jednotka účastnila kromě domácího námětového cvičení také námětového 

cvičení v Myslechovicích (7. 5.) a na Nových Mlýnech (20. 10.) – práce na vodě. 

 

Hasičský sport SDH Chořelice 

Nově bylo sestaveno družstvo mužů a v soutěžích obsadilo v Ješově 10. místo (24. 6.), v Luké 

2. místo (16. 9.)  a v Nasobůrkách se 2 neplatnými pokusy  až 12. místo (30. 9.). 

Okrsková soutěž v Mladči (7. 10.) – soutěž jednotlivců 1. místo (!), požární útok 2. místo (!). 

Družstvo veteránů SDH Chořelice obsazovalo v soutěžích čelní místa: Červenka (10. 6.) 1. 

místo, Ješov (24. 6.) 4. místo, Víska „O pravyho kohóta z Viskê“ (5. 7.) 1. místo, Měrotín (19. 

8.) 1. místo, Chořelice (9. 9.) 1. místo, Luká (16. 9.) 1. místo a Nasobůrky (30. 9.) 1. místo. 

Družstvo mladších a starších žáků (založené v r. 2013) – mladí hasiči trénovali každý pátek 

od dubna do září a účastnili se soutěží v Těšeticích (3. 5.) – mladší žáci 6. místo, starší žáci – 

neplatný pokus; Ješově (24. 6.) – mladší žáci 5. místo; starší žáci 3. místo; Měrotíně (19. 8.) – 

mladší žáci 6. místo, starší žáci 2. místo; Chořelicích (9. 9.) – mladší žáci 2. místo, starší žáci 5. 

místo a v Luké (16. 9.) – mladší žáci 2. místo, starší žáci 4. místo. Kromě hasičského sportu 

hasiči odpracovali řadu brigád, zejména na zvelebování areálu za hasičskou zbrojnicí, např. 

úprava terénu v zahradě, výstavba kůlny na dřevo aj. Díky sponzorům (Zemědělské družstvo 

Unčovice, Autoškola Svozil, firma L. Rojíček Termál, přívěsy Dušková, Spokojený papoušek) 

se podařilo zakoupit nové dresy pro mladší a starší žáky. Za přispění města Litovel a firmy 

Gemo bylo zakoupeno pro místní sbor dodávkové vozidlo Mercedes, které bude mj. 

využíváno i k dopravě naší mládeže na soutěže. 

 

Malý fotbal – v soutěžním ročníku 2016 – 2017 skončilo mužstvo FC Chořelice na 12. místě 1. 

ligy Okresní ligy malého fotbalu a těsně uniklo sestupu, když z 26 zápasů získalo 20 bodů se 

skóre 87:112. 

Po podzimní části přezimovalo se ziskem pouhých 6 bodů ze 13 zápasů na 14. (posledním) 

místě se skóre 37:69. Místní fotbalisté uspořádali 15. ročník turnaje v malé kopané (5. 8.). 

 

Místní myslivci organizovali v rámci akce „Ukliďme Česko“ 7. a 8. 4. úklid obce a honitby (od 

školky ve Frištenského ulici až po pískovnu Náklo). Ve spolupráci s občany a hasiči (zejména 

mladými) uklízeli přírodu a obec od odpadků. Dne 8. 7. uspořádali v areálu hasičské 

zbrojnice Myslivecký dětský den s hudební produkcí.  

 

V r. 2017 se neuskutečnila oprava komunikace od křižovatky u SEVu k SSOK (SSOK – odmítá 

opravit), oprava střech plakátovacích ploch (4 kusy). Stále stagnuje jakákoliv 

protipovodňová ochrana obce. Obstarávání a instalace 2 stojanů na mapy cyklostezek (u 

váhy, u hřiště u bytovky – u nájezdu na chodník kolem pivovaru). 
Zprávu podal Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV 

NASOBŮRKY 

K 31. 12. žije v obci 464 občanů, 210 žen (jejich průměrný věk je 49,10 roku), 196 mužů (46,59), 

25 dívek (6,56) a 33 chlapců (4,84). Celkový věkový průměr obyvatel obce je 42,60 roku. 

Podle věkových skupin je složení obyvatel toto – 7 dětí do 18 měsíců, 9 dětí do 3 let, 14 mezi 

3 a 6 lety, 28 od 6 do 15 let a 406 dospělých (včetně mládeže 15-18 let). 
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Z akcí r. 2017: hasičský ples (leden); tradiční Běhatlon (duben); lampionový průvod (květen); 

noční soutěž hasičů (září); zahajování adventu (listopad). Z investičních akcí – proběhla 

údržba stánků na hřišti, byl vymalován sál a provedena úprava parketu, demolice komína 

a nátěr střechy u sálu (červen); malování zastávky netradiční barvou (srpen). Proběhl 

monitoring skládky a byl vypracován návrh revitalizace obce (září).  

Zprávu podal pan Vyhnálek, předseda OV  

NOVÁ VES 

K 31. 12. žije v obci 216 obyvatel, 94 žen (jejich průměrný věk je 51,74 roku), 91 mužů (46,23), 

14 dívek (8,07) a 17 chlapců (8,23). Celkový průměrný věk obyvatel obce je 43,16 roku. 

Rozdělení občanů do věkových kategorií – 2 děti do 18 měsíců, 5 dětí od 3 do 6 let, 24 od 

6 do 15 let a 185 dospělých (včetně mládeže 15-18 let). 

V r. 2017 se uskutečnila brigáda v akci „Ukliďme svět“ – úklid obce a jejího okolí a přilehlého 

lesa; MDŽ pro místní ženy – zábavné odpoledne (pořádaly Novoveské šťabajzny). V malé 

kopané soutěžila 2 mužstva Nové Vsi – FC Peklo a SK Profit, která se pravidelně účastnila 

mistrovských domácích zápasů. Proběhly oslavy 20 let malé kopané v Nové Vsi (24. 6.) s 

exhibičními zápasy (dětí, původních sestav a „srandamač"), programem pro děti, 

fotogalerií a letním kinem. Závěrem byly předány dárky pro fotbalisty. Šipkovaná pro děti se 

konala na ukončení školního roku; v období adventu rozsvěcení vánočního stromku a 

Mikulášská nadílka pro děti. 

Uskutečnily se opravy šaten a sociálního zázemí na hřišti, položena nová dlažba a postaveny 

nové lavičky kolem hřiště i dětského hřiště. 

Zprávu podala Jitka Čepová, předsedkyně OV 

TŘI DVORY 

K 31. 12. žije v obci 254 obyvatel, 106 žen (jejich průměrný věk je 49,82 roku), 119 mužů 

(47,47), 15 dívek (4,33) a 14 chlapců (7,14). Celkový věkový průměr obyvatel obce je 43,68 

roku. Rozdělení občanů do věkových slupin je toto: 6 dětí do 18 měsíců, 2 od 18 měsíců do 

3 let, 7 od 3 do 6 let, 14 od 6 do 15 let a 225 dospělých (včetně mládeže 15-18 let). 

Z akcí uvádějí jen pálení čarodějnic (30. 4.) a Velký letní karneval (1. 7.) 

Zprávu podal Zdeněk Vošalík, předseda OV 

VÍSKA 

K 31. 12. žilo v obci 89 obyvatel, 40 žen (jejich průměrný věk byl 54,60 roku), 42 mužů (50,78), 

4 dívky (10,50) a 3 chlapci (5,00). Celkový věkový průměr obyvatel obce byl 49,14 (nejvyšší 

ze všech místních částí. Rozdělení obyvatel podle věkových skupin bylo toto. 1 dítě do 18 

měsíců, 6 dětí mezi 6 až 15 rokem a 82 dospělých (včetně mládeže 15-18 let).  

V investiční akci byla opravena a rozšířena lávka z Vísky na Kuchyň a odborně prořezány 3 

lípy u kaple vysazené v roce 1918 u příležitosti vzniku republiky. Kulturní a společenské akce: 

„Sósedské hasičské bál s hudbou Happy End“ (4. 2., pořadatel SDH Víska); Rockfest Víska – 

společné vystoupení místních skupin ZiZi Top – Czech Revival Band a pražských skupin Faust 
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a Exfiles (9. 6. SDH); Sraz Vísek ve Vísce u Chotěboře za účasti 25 občanů obce a 

s vystoupením skupiny ZZ Top Litovel – CzechTribute Band (23. 6.); 14. ročník závodu hasičů 

veteránů „O pravyho kohóta z Viske“ (5. 7.); 10. ročník koštu slivovice – dodáno 11 vzorků. 

Na 1. místě se umístili Radek Havlíček a Miroslav Zlámal, 2. Luboš Nantl, 3. Ladislav Havlíček. 

Zprávu podal Michal Zlámal, předseda OV Víska    

Pro úplnost statistiky uvedeme čísla za město Litovel 

K 31. 12. žilo ve městě 7 214 obyvatel, 3 140 žen (průměrný věk 50,64), 3 004 mužů (47,55), 

517 dívek (7,08) a 553 chlapců (6,86). Celkový věkový průměr obyvatel města byl 42,86 roku. 

Žilo zde 110 dětí do 18 měsíců, 104 dětí do 3 let, 204 dětí mezi 3 a 6 rokem, 656 od 6 do 15 

let a 6 140 dospělých, tedy 3 657 žen a 3 557 mužů. Tedy rozdělení občanů do věkových 

skupin je pro město i jeho místní části toto: 153 dětí do 18 měsíců, 142 dětí od 18 měsíců do 

3 let, 286 od 3 do 6 let, 871 do 6 do 15 let a 8 342 dospělých.  

Velmi zajímavé jsou údaje celkového věkového složení obce Litovel: do 1 roku 56  mužů, 46 

žen, celkem 102; 1 – 4 roky 216/164 (380); 5 – 9 let 233/271 (504); 10 – 14 240/226 (466); 15 – 

19 219/210 (429); 20 – 24 235/250 (485); 25 – 29 339/293 (632); 30 – 34 320/284 (604); 35 – 

39 365/365 (730); 40 – 44 440/380 (820); 45 – 49 354/326 (680); 50 – 54 340/351 (691); 55 – 

59 313/295 (608); 60 – 64 287/343 (630); 65 – 69 326/366 (692); 70 – 74 236/270 (506); 75 – 

79 155/215 (370); 80 – 84 102/154 (256); 85 – 89 39/111 (150); 90 – 94 12/36 (48); 95 – 99 1/10 

(11); 100 0/0. Celkem jde o 4 828 mužů a 4 966 žen a statistika plně odpovídá celkovému 

stavu populace v ČR s převahou žen v seniorském věku.          

 

16. MIKROREGION LITOVELSKO, LITOVELSKÉ NOVINY  

I nadále jej tvoří 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 a Vilémov. Manažerka paní Eva Vaňková 

je od poloviny měsíce srpna v dlouhodobé pracovní neschopnosti, proto ML vedla 

administrativně i účetně paní Alena Kučerová z FO MěÚ.  

Hlavní činností ML byl i nadále rozvoj cestovního ruchu, koordinace postupů při řešení 

problémů týkajících se rozvoje obcí, jejich hospodářského, sociálního i kulturního života a 

vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Rada ML se sešla během 

roku ke svému jednání celkem 4x, valná hromada proběhla také 4x a kontrolní výbor 

zasedal 2x. Dále se starostové obcí zúčastnili veletrhu Regiontour Brno (leden); křtu knížky 

„Litovelsko – Studánky“ (duben); poznávacího semináře starostů a zastupitelů obcí ve 

Slovinsku (10. – 12. 5.); poznávacího výjezdu starostů na kolech (červen). Aktivně se zúčastnili 

soutěže „Hry bez hranic“ ve Vilémově (červenec) a zúčastnili se poznávacího semináře 

starostů v Kateřinicích – Vesnici roku 2014 (říjen).  

Zprávu podala Alena Kučerová     
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LITOVELSKÉ NOVINY 

V r. 2017 bylo 67 předplatitelů Litovelských novin (fyzické osoby). Noviny si dále předplácí 

místní školy a některé firmy (např. Litovelská cukrovarna, MTS). Zdarma noviny dostávají stálí 

inzerenti (např. Optika Ullmann, Kamenictví Škrabal, Miele) a ti, kteří s novinami stabilně 

spolupracují (např. pohřební ústavy).  

Na konci r. 2017 byla v LN vyhlášena soutěž o jejich předplatné na rok 2018. Čtenáři měli 

prověřit své logické znalosti ve hře sudoku. Noviny zdarma na celý rok nakonec získali dva 

výherci – pan Jiří Hrubý a paní Zdeňka Čamková, oba z Litovle. Soutěž vzbudila u čtenářů 

velký zájem – přišlo přes 60 odpovědí. Konec roku 2017 přinesl také zvýšený zájem o 

předplatné novin. Byly vytvořeny nové dárkové poukazy (předplatné novin tedy sloužilo 

jako dárek pod stromeček), a počet předplatitelů tak vzrostl z 67 na 127! Odběrná místa 

zůstala pořád stejná, přibyla ale spolupráce s paní Klustovou na Nové Vsi, která zajišťuje 

roznos po místních obyvatelích.  Zájem o inzerci v novinách je vyšší – např. již podruhé se 

opakuje půlroční kampaň inzerenta Miele.  

Zajímavý rozhovor byl s paní Rejkubovou Lublinerovou z Krnova. Velice rázná paní, která se 

dala na sbírání panenek Barbie. Věděla o nich úplně všechno, a vidět vidět, že jsou 

opravdu její velkou vášní. Prozradila ale, že než začala sbírat panenky, sbírala nočníky, což 

je zvláštní; od nočníků k panenkám? 

Zprávu podala Mgr. Eva Kratochvílová, redaktorka LN 

 

17. MĚSTSKÉ PODNIKY  

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace 

V r. 2017 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku (HV) ve výši 491 127 Kč, je 

tvořen ztrátou 408 079 Kč v hlavní činnosti a ziskem 899 206 Kč v doplňkové činnosti. Na 

celkovém kladném HV ve vedlejší činnosti se kromě střediska Lesy (+516 907 Kč) nejvíc podílí 

středisko Dopravy (+285 786 Kč) a středisko Veřejné zeleně (+158 221 Kč) organizací práce 

s využitím kapacit organizace pro zákazníky. Hospodářský výsledek celkem je v souladu se 

zásadami tvorby zisku v hlavní a vedlejší činnosti příspěvkových organizací.  

Výnosy organizace v hlavní činnosti celkem se skládají z příspěvku na činnost od zřizovatele, 

který byl pro rok 2017 stanoven z rozpočtu města ve výši 20 094 000 Kč. Dalšími výnosy 

v hlavní činnosti jsou tržby za vlastní výkony a ostatní tržby (dohromady 806 939 Kč) a dotace 

na provoz od ostatních subjektů (112 904 Kč). Výsledkem hospodaření organizace za rok 

2017 celkem za hlavní a vedlejší činnost je zisk 491 127 Kč.  

Údržba komunikací 

Údržbu místních komunikací (MK) města a jeho místních částí zajišťovaly TS vlastními 

pracovníky, vlastní technikou a jen malým dílem dodavatelsky – výpomocí ZD Unčovice dle 

objednání v obcích Rozvadovice, Unčovice a Březové. Na zimní údržbu MK bylo použito 

113,6 t soli v ceně 304 570 Kč. Oblast údržby MK mimo zimní období zahrnuje údržbu, opravy 

a menší rekonstrukce povrchů silnic a chodníků i jejich pravidelné čištění. V rámci udržování 
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čistoty města a ochrany ŽP se provádělo pravidelné strojní čištění MK v Litovli zametacím 

vozidlem.                

Údržba veřejného osvětlení 

Úkoly v rámci svěřené správy VO v souladu se Zřizovací listinou a jejím plněním zabezpečují 

2 elektrikáři TS v rámci zajištění provozuschopnosti veřejného osvětlení v Litovli a místních 

částech. V rámci vánoční výzdoby byly v minulém roce pořízeny 2 nové řetězy s LED 

trubicemi a kapajícím světlem na vánoční strom, a také proběhla renovace vánočního 

osvětlení na stromech v ul. Vítězné u prodejny Albert. 

Údržba veřejné zeleně 

Pracovníci TS zajišťují údržbu veřejné zeleně v Litovli a všech jejích 11 místních částech. Hlavní 

náplní této práce je sečení travnatých ploch pomocí pěti malých traktorových sekaček a 

4 pracovníků s křovinořezy. Sečení travnatých ploch ve městě proběhlo v 5 cyklech a 

v obcích ve 4 cyklech (včetně sběru listí). Ve spolupráci s odborem ŽP je zajišťováno kácení 

stromů a ořezy větví. V r. 2017 bylo pokáceno celkem 92 stromů, z toho na povolení odboru 

ŽP 58. Na nové městské kompostárně v k. ú. Haňovice byl zpracován zelený odpad celkem 

ve výši 985,7 t z údržby veřejné zeleně, z toho 769,5 t trávy, 110,7 t listí a 105,5 t štěpků.       

Oblast hospodaření v lesích 

Hospodaření v lesích města Litovle a lesích společenství obcí probíhá celkem na 525,99 ha, 

z čehož je 161,92 ha společenství obcí s podíly: 65 % město Litovel, 20 % Bílá Lhota a 15 % 

Měrotín a zbývajících 364,07 ha jsou lesy Města Litovle. Podle tohoto hektarového výměru 

je sledovaná bilance příjmů a výdajů. V r. 2017 bylo celkem vytěženo 3 674,43 m3 dřeva 

proti plánu 2 150 m3.  

Doprava  

V rámci reprodukce vozového a strojního parku byl pořízen malý kolový smykový nakladač 

BOBCAT za starý opotřebený nakladač UNC 060. Za osobní automobil Fabia  byl pořízen 

z autobazaru dodávkový automobil Volkswagen Caddy za 300 650 Kč. Za oba prostředky 

bylo celkem zaplaceno 1 432 195 Kč. V roce bylo ujeto vozidly organizace celkem 77 061 

km. Spotřeba PHM celkem za hlavní a vedlejší činnost v r. 2017 byla podle účetní uzávěrky 

v hodnotě 1 109 042 Kč. 

Nakládání s odpady 

Z celkového množství vyprodukovaných odpadů má největší podíl biologicky rozložitelný 

odpad ve výši 985,7 t. Je tvořen trávou po sečení městské zeleně, listím po sběru a štěpkami 

vyrobenými po sběru větví a po ořezech a kácení stromů. Veškerý tento materiál se 

předává k dalšímu zpracování na Kompostárnu Litovel, k.ú. Haňovice. Část naštěpkované 

hmoty byla využita pro úpravu městských záhonů. 
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Údržba hřbitovů 

TS Litovel zajišťují údržbu na 4 hřbitovech v majetku města, a to na městském hřbitově 

v Litovli-Chořelicích a na hřbitovech v místních částech Rozvadovice, Tři Dvory a Chudobín. 

Na centrálním litovelském hřbitově pracuje 1 stálý správce, který zajišťuje úklid a údržbu 

prostranství hřbitova (zeleň, chodníky, toalety, odpadkové koše). Na hřbitovech v místních 

částech je v pravidelných cyklech prováděno sečení trávy pracovníky TS Litovel a další 

potřebná údržba a úklid dle požadavků osadních výborů.  

Reklamní činnost 

V r. 2017 bylo vylepeno 2 557 ks plakátů. Tržba za tyto služby činila 128,9 tis Kč. Výlepové 

plochy slouží i v obcích a místních částech, kde se ale výlepová činnost za úplatu 

neprovádí.  Dozor zajišťují sami předsedové osadních výborů. Výsledkem hospodaření 

střediska plakátování je ztráta ve výši 45 675 Kč.  

Provoz koupaliště a sauny  

Provoz městského koupaliště – přírodního biotopu byl zahájen 29. 5. Návštěvnost do konce 

koupací sezóny 1. 9. byla 27 861 osob, to je o 12 821 návštěvníků víc než v roce 2016. 

Návštěvnost byla ovlivněna charakterem počasí ve sledovaném období, kdy bylo celkem 

16 dnů s teplotou vyšší než 30 °C. Maximální denní návštěvnost byla 1. srpna, a to 1 343 

návštěvníků. 

Městskou saunu navštívilo celkem 2 144 návštěvníků. V porovnání s r. 2016 je to o 155 

návštěvníků méně. V minulém roce doznala městská sauna podstatných změn, byla 

vyměněna stará netěsnící okna za plastová a renovováno dřevěné sezení v potírně. 

Celkové náklady za obě akce činily 141 128 Kč. Výsledkem hospodaření na sauně je ztráta 

ve výši přibližně 257 tis. Kč.  

Počet stálých pracovníků k 31. 12. byl 34, 21 pracovníků bylo přijato na sezónní práce na 

základě dohody o provedení práce. 

Zprávu podal Ing. Karel Zmund, ředitel organizace 

MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. 

V r. 2017 došlo ke změně člena dozorčí rady, včetně jejího předsedy. V personálním 

obsazení došlo ke snížení počtu o 3 zaměstnance. V důsledku těchto změn bylo přistoupeno 

k reorganizaci firmy, kdy středisko servisu a údržby bylo přiřazeno k výrobnímu úseku a celý 

výrobní úsek je řízen jedním vedoucím. V průběhu roku se firma soustředila na údržbu 

stávajících provozních zařízení a soustav CZT a na podzim byla rekonstruována kotelna na 

Gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Trh se zemním plynem je stabilizovaný, ceny plynu 

zůstávají na nízké úrovni. 

Zprávu podala Lenka Fialová, pracovnice společnosti  
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VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o.  

Jde o společnost s ručením omezeným, kde nejvyšším orgánem je valná hromada, 

kontrolním pak dozorčí rada. Jednatelem VHS je Ing. Zdeněk Potužák, prokuristkou Ing. 

Helena Stoupová. Základní kapitál společnosti je 780 000 Kč. Předmětem podnikání zůstává  

provoz vodovodů a kanalizací, provozování staveb a jejich změn a podnikání v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady. Firma byla založena městy Litovel a Uničov a obcemi 

Červenka, Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov, Hnojice, později přistoupily obce Medlov, 

Haňovice a Vilémov. 

V r. 2017 oslavila společnost 25. výročí svého vzniku (oslavy se konaly 16. 11. na Záložně). 

Tento rok je hodnocen jako spíše obtížný pro nepředpokládané poklesy tržby zejména na 

stočném, personální problémy na pozici odečítače a změny ve vodohospodářské 

legislativě.  

Celkový počet zaměstnanců je 27 – z toho 7 THP a 4 na dohodu o pracovní činnosti. Obrat 

společnosti byl 68 495 000 Kč, hospodářský výsledek + 547 000 Kč. Množství dodané vody 

bylo 1 169 000 m3, množství vyčištěné vody 1 482 000 m3, délka provozované vodovodní 

sítě 124 km, kanalizační sítě 101 km, počet vodovodních přípojek 4 150, kanalizačních 3 584, 

počet obyvatel zásobovaných vodou 16 200. 

 Zdrojem pitné vody jsou prameniště Čerlinka a Zadní Újezd. Údržbu a provoz vodovodní sítě 

zajišťovalo 8 pracovníků a bylo provedeno několik oprav hlavních řadů v Litovli, Července 

a Sobáčově. U odpadové vody byly prováděny opravy, například sanace 357 m betonové 

stoky „C“ na sídlišti Gemerská či výměna 2 úseků kanalizace na ulici Havlíčkově.  

Celková aktiva společnosti se zvýšila v pořizovacích cenách o 560 000 Kč. Vodné a stočné 

tvořilo 87 % z celkových tržeb. Cena nakoupené vody od společnosti Moravská vodárenská 

a.s. Olomouc se zvýšila za 1 m3 oproti roku 2016 o 0,03 Kč, což znamená zvýšení o 0,3 %. 

Vodné pro Litovel je tedy ve výši 24,05 Kč (bez DPH) – 27,66 s DPH a stočné 26,22 (bez DPH) 

– 30,15 Kč s DPH. Ve srovnání s r. 2016 zůstává částka za vodné stejná, stočné bylo zvýšeno 

o 0,66 Kč. Ve srovnání s okolními městy máme částky nejnižší (Olomouc – vodné 39,15 Kč, 

stočné 44,13 Kč; Šternberk 29,32 Kč, 39,68 Kč; Prostějov 44,74 Kč, 41,50 Kč; Přerov 42,50 Kč, 

32 Kč). Celková částka je – Litovel 57,81 Kč, Olomouc 83,23 Kč, Šternberk 69 Kč, Prostějov 

86,24 Kč a Přerov 74,50 Kč vždy za metr krychlový. 

Zprávu podala Hana Holínková, pracovnice VHS   

18. ODPADY 

Již na počátku roku tu máme dobré zprávy o třídění odpadu od místostarosty Viktora 

Kohouta, píše: „V prosinci začal pravidelný měsíční svoz tříděného odpadu z domácností a 

dnes už známe první výsledky. Po prvních dvou svozech se o třetinu zvýšilo množství 

vytříděného odpadu a snížil se objem odpadu komunálního. Přesné výsledky budeme znát 

spíše až na jaře. V případě, že občanům nestačí popelnice na plast nebo papír, mohou si 

na MěÚ či TS vyzvednout ještě další nádobu. Bonus: Od března budou zájemcům 

přidělována hesla pro přístup na webový portál, kde budou moci nahlížet do evidence 

provedených výsypů. Každé heslo bude platit pro jedno číslo popisné. Hesla budou 
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vygenerována přímo ve společnosti FCC v areálu TS nebo na podatelnách městského 

úřadu“. Informace zveřejněna v LN 3/2017, str. 3. 

„Litovel má Oskara za nejlepší třídění objemného elektroodpadu“ – město zvítězilo v soutěži 

měst a obcí Olomouckého kraje v třídění elektroodpadu a získalo takzvaného 

Elektrooskara, vyhlášené společností Elektrowin. Bylo nejlepší v kategorii obcí od 2,5 do 

10 000 obyvatel. Cenu na slavnostním ceremoniálu ve Velké Bystřici převzal člen ZM Petr 

Šrůtek společně s vedoucím OŽP Ing. Pavlem Kurfürstem. Elektrowin zajišťuje zpětný odběr 

vysloužilých elektrospotřebičů. Spotřebiče, které již občané nepotřebují, je možno odevzdat 

ve sběrném dvoře, nebo v 5 kontejnerech umístěných ve městě i jeho místních částech či 

v prodejnách elektro. 

Při zavádění první etapy projektu intenzivního třídění odpadu, která se týkala papíru a 

plastů, řada občanů projevila zájem i o zavedení svozu biologicky rozložitelného odpadu. 

Město se po vyhodnocení dopadu plošného zavedení svozu bioodpadu rozhodlo tento 

svoz zavést a požádalo o dotaci na nákup hnědých nádob na tento druh odpadu. Na 

začátku července byl projekt schválen k financování a město vybíralo dodavatele. Každý, 

kdo má o popelnici zájem, vyplní objednávkový formulář a odevzdá na podatelně.  

Je ale správné vědět, že hnědé nádoby budou určeny v první řadě na bioodpad vznikající 

v domácnostech – slupky a zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec i ořechů, sedliny 

kávy a čaje včetně čajových sáčků, zbytky pečiva, papírové kapesníky, ubrousky, sáčky 

nebo zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.) či bioodpad ze zahrad 

jako je travní seč nebo plevel. Samozřejmě že nic z uvedeného rozhodně nepatří do 

černých popelnic na směsný komunální odpad, kam mnozí ještě vyhazují i plasty, papír a 

sklo. Právě za to zaplatí město, a v konečném důsledku i občané, o 75 % vyšší cenu, než je 

nutné. Vždyť tyto odpady mají kladnou hodnotu a je možné je prodat zpracovatelům jako 

druhotnou surovinu a ušetřit tak za likvidaci klasického směsného komunálního odpadu.  

Město za tyto vytříděné odpady dostává ještě další finanční prostředky od autorizované 

obalové společnosti EKO-KOM, která přispívá městům na třídění odpadů. Tato společnost 

poskytla městu 1 400 sad tašek na třídění odpadu, které jsou určeny především pro 

obyvatele místních částí a sídlišť. Takže, čím více vytřídíme, tím více peněz je možno věnovat 

na zkvalitnění odpadového hospodářství – vybudování nových kontejnerových stání na 

sídlištích nebo na výstavbu nového sběrného dvora, ne jen odpady „zahrnout do země“ na 

skládce v Medlově. Jen za první polovinu roku vytřídil každý jednotlivý občan Litovle o téměř 

3 kg více papíru a o 1,5 kg plastu než v r. 2016. To se také s předstihem připravujeme na 

zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu od r. 2024, kdy bude 

každá jeho tuna opravdu drahým luxusem, který by ve finále zaplatili právě občané. Proto 

se musíme naučit perfektně třídit odpad v našich domácnostech a „nevyhazovat peníze 

z okna“ – jak píše místostarosta Viktor Kohout v LN 11/2017 na str. 5. Podle článku Daniely 

Barákové a Ing. Pavla Kurfürsta z Odboru životního prostředí MěÚ v LN 9/2017, str. 4. 
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FFC Litovel, s.r.o. podala následující přehled odpadů: 

Nebezpečné odpady: oleje nechlorované, minerální, motorové, převodové a mazací 0,59 

tun; obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 1,46 t; absorpční činidla 3,96 t; stavební 

materiál obsahující azbest 1,02 t; rozpouštědla 2,45 t; pesticidy 0,02 t; olej a tuk 4,05 t; 

tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 5,03 t; detergenty obsahující nebezpečné látky 0,9 t. 

Ostatní odpad: plastové obaly 169 tun; kompozitní obaly 3,08 t; pneumatiky 22,29 t; brzdové 

kapaliny 0,2 t; cihly 199 t; dřevo 206 t; sklo 3,9 t; železo a ocel 117 t; papír a lepenka 194 t; 

jedlý olej a tuk 0,9 t; plasty 25,27 t; biologicky rozložitelný odpad 157,83 t; směsný komunální 

odpad 1 744,77 t; objemný odpad 867 t. Odpad celkem po zaokrouhlení cca 3 726, 49 tun.  

Zprávu odeslala Jana Pastýříková, Oddělení služby zákazníkům          

  

19. DOPRAVA 

Stále populárnější se stává kolo, kterému dává přednost řada aktivních cyklistů, takže bude 

zajímavé podat informace o budování cyklostezek. Město Litovel má rozpracováno několik 

projektů nových cyklostezek a již v zimě 2016 byly zastupitelům a zástupcům dopravní 

komise prezentovány návrhy dvou z nich.  

Jedním z nich je ta, která bude procházet celým městem od jihu na sever. Začne u 

benzinové stanice na Olomoucké ulici a skončí u benzinové stanice na Uničovské ulici, kde 

naváže na již existující stezku vedoucí na Červenku. V měsíci březnu se projednává 

nejvhodnější řešení náročnějších částí trasy, především úseku na Palackého ulici u firmy 

Head.  

Konkrétní podoby také nabývá plán cyklostezky z Litovle do Tří Dvorů. Tentokrát povede 

nikoli lesem, ale kolem silnice. Městu se podařilo vyřešit překážku v podobě množství majitelů 

okolních pozemků tak, že povede stezku od Litovle po pravé straně, kde pozemky patří 

právě městu, nebo je jejich získání jednodušší. Zádrhel v podobě lokality osídlené 

chráněným motýlem modráskem bahenním, jíž stezka nesmí vést, byl vyřešen tak, že stezka 

v úseku před Třemi Dvory přejde na druhou stranu silnice.  

Informace převzaty z LN 3/2017, str. 4. 

Dobrá zpráva o cyklostezkách! Předposlední listopadový den byla slavnostně otevřena 

cyklistická stezka Hrázka spojující Červenku s Litovlí. Má nový asfaltový koberec a je po celé 

délce osvětlena. Je na ní vybudován ostrůvek, který zabrání vjezdu motorových vozidel. 

Výstavba začala 4. 9. a navazuje na již provedenou červenskou část stezky. Celkové 

náklady na vybudování její litovelské části byly 2,3 milionu Kč včetně DPH.  

Informace redakce LN 12/2017, str. 3.  

Posledního května byla dokončena rekonstrukce příjezdové komunikace ke garážím a 

stavebninám u finančního úřadu. Její stav byl nevyhovující, byla prašná a nerovná, chybělo 

jí odvodnění. Při větších deštích docházelo k zaplavení garáží. Nový povrch vozovky tvoří 

betonové panely, pro odvodnění byly instalovány drenážní koše a součástí prací bylo i 
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rozšíření výjezdu na krajskou komunikaci. Celou akci realizovala Městská teplárenská 

společnost a.s. Litovel.  

Informace Martina Kopečného z MHaSI v LN Léto/2017, str. 3.   

Litovelany silně zajímá osud ulice Dukelské, který nedává spát především obyvatelům ul. 

Javoříčské a Komárova. A tak městem kolují dohady – co se tam chystá? A kdy? Informace 

poskytl LN vedoucí Odboru místního hospodářství a stavebních investic, pan Miroslav 

Skácel, který potvrzuje dohady, že se něco chystá. Ale občané to ještě nějaký rok nepocítí, 

přípravné práce trvají obvykle mnohem déle než samotná realizace stavby. Celý projekt 

rekonstrukce průtahu Litovlí od Olomouce na Uničov je ve fázi dokončování dokumentace 

pro schválení územního rozhodnutí. Pak bude třeba zajistit na stavbu dostatek peněz a najít 

vhodného dodavatele stavby.  

Na co se tedy můžeme těšit? Olomoucký kraj ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého 

kraje má v úmyslu zrekonstruovat celou silnici protínající město, a to včetně mostů, které jsou 

na úseku hned tři (nový most u Tesca se nepočítá). Investor vyhodnotí, jak mosty opraví, a 

také které z nich bude nutné rozšířit. Na křižovatce Staroměstského náměstí a ulic Loštické, 

Uničovské a Karla Sedláka bude vybudován kruhový objezd, aby auta přijíždějící 

z vedlejších ulic zbytečně dlouho nečekala. Město využije této stavební akce k vybudování 

cyklostezky (jak o tom píšeme výše).  

Další potřebnou věcí budou přechody pro chodce na Dukelské ulici – jeden povede 

k odbočce na koupaliště a Komárov, druhý k ulici Javoříčské. V návaznosti na něj má být 

postaven chodník vedoucí přes železniční přejezd až do samotné ulice. Nový přechod 

bude vybudován i na autobusovém nádraží, bude ústit v jeho středu s návazností na záliv 

na druhé straně ulice, kde je nyní výstup z autobusů. Město jedná s vlastníkem nádraží ČSAD 

Ostrava o revitalizaci. Stávající přechod u elektrárny se plánuje ke zrušení.  

Práce by měly proběhnout možná už v příštím či následujícím roce a v roce 2020 by mělo 

být hotovo!  

Zkráceno z článku v LN 4/2017, str. 6 „Co se jednou bude dělat na Dukelské“ z pera redaktorky.     

Máme novou ulici Pošmýlskou, která se nachází v lokalitě Pavlínka, kde se v současné době 

stavějí nové domy. Sousedí s ulicemi Sadová a Pavlínka. Ulice dostala jméno podle Pošmýlu, 

bývalého mlýna (který se v lokalitě u fotbalového hřiště a sauny nachází), a o němž první 

zmínka pochází již ze 14. století.  

Noticka v LN 12/2017 na str. 1.  
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20. KRIMINALITA 

V r. 2017 v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR (OOP ČR) Litovel bylo spácháno celkem 

263 trestných činů. V porovnání s r. 2016, kdy bylo zaevidováno celkem 301, to bylo tedy o 

38 trestných činů méně, což je pokles o 12,62 % spáchaných a evidovaných trestných činů. 

Z uvedeného počtu bylo v r. 2017 objasněno 167 trestných činů, v r. 2016 to bylo 154 

trestných činů.  Celková objasněnost v r. 2017 dosáhla 63,50 %, kdy ve srovnání s r. 2016 

došlo k výraznému nárůstu objasněnosti, a to o 12,34 % (objasněnost v r. 2016 – 51,16 %). Z 

pohledu celého Územního odboru (OÚ) Policie ČR Olomouc, kde bylo v r. 2017 

zaevidováno celkem 4147 trestných činů, tvořila kriminalita v teritoriu OOP ČR Litovel 6,3 % 

(v r. 2016 činil podíl 6,1 %).  

Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností a příčin, které obecně označujeme 

kriminogenními faktory. Mezi tyto faktory lze řadit rozlohu, zalidněnost, sociálně patologické 

prostředí, recidivu pachatelů trestných činů, nezaměstnanost aj. OOP ČR v Litovli je jedno z 

typově menších oddělení v rámci ÚO Olomouc, avšak naproti tomu s velkou rozlohou. 

Nachází se zde chatové oblasti u obce Bouzov, Savín a Hynkov, které rovněž bývají cílem 

útoků pachatelů trestné činnosti. Oblast vodního zdroje v Nákle se stává rovněž místem 

častějšího páchání trestné činnosti. Obvodem prochází cca 17 km silnic pro motorová 

vozidla (silnice R35 Olomouc-Mohelnice). V tomto úseku rychlostní komunikace R35 

dochází, převážně v zimních měsících, vlivem povětrnostních a klimatických podmínek, k 

řadě dopravních nehod. Příčinami bývá zpravidla nepřizpůsobení rychlosti povaze a stavu 

vozovky. Územním obvodem prochází důležitá železniční síť spojující Olomouc a Českou 

Třebovou. Mezi další kriminogenní faktory lze řadit panelovou sídlištní zástavbu s vysokou 

hustotou obyvatel, s ní spojenou anonymitu pachatelů trestné činnosti a dostupnost 

předmětů zájmů pachatelů (parkoviště, nákupní komplexy, sídla firem aj.) Rovněž nákupní 

centra, obzvláště v době vánočních svátků, představují pro nakupující zvýšené riziko v 

podobě výskytu krádeží odložených věcí z nákupních košíků či krádeží kapesních. Přilehlá 

parkoviště supermarketů nabízejí pachatelům další možnosti páchat trestnou činnost. Jejich 

protiprávní jednání směřuje na volně odložené věci ve vozidlech.  

V centru pozornosti však v r. 2017 zůstává opět město Litovel. Zde stále, 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 krádeže vloupáním do chat, krádeže 

dopravních prostředků, zvláště jízdních kol, a vloupání do vozidel. Páchání trestné činnosti 

ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří konání hromadných společenských, kulturních a 

sportovních akcí, dušičkové období či vánoční shon. V tomto období 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 lidí. 

Majetková kriminalita v r. 2017 představuje u útvaru 43,34 % (pokles o 6,67 % ve srovnání s r. 

2016) veškeré spáchané trestné činnosti, přičemž 57 ze 114 majetkových trestných činů bylo 

spácháno ve 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. Samozřejmě k nejvíce 
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rizikovým místům opětovně patří především chatové oblasti, parkoviště obchodních domů 

a parkoviště v panelové zástavbě. Občané jsou nejvíce kriminalitou postihováni krádežemi 

prostými – krádežemi věcí z automobilů, krádežemi motorových vozidel, jízdních kol, 

krádežemi v jiných objektech a dále krádežemi vloupáním zejména do rodinných domů, 

víkendových chat, objektů firem a obchodů, kdy tento trend přechází i z předchozích 

sledovaných období.  

Oproti r. 2016 došlo k nárůstu celkově zjištěných osob pachatelů trestné činnosti, kdy se však 

snížil podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminality. V r. 2017 se osoby mladistvé, tedy osoby 

mladší 18 let, dopustily v osmi případech provinění ve smyslu ustanovení trestního zákoníku, 

kdy šlo o bagatelní trestnou činnost, zejména tzv. sprejerství a drobné krádeže. Počet 

mladistvých pachatelů se ve srovnání s r. 2016 zvýšil o 3 případy.  

Podle statistických výstupů bylo zdejším útvarem evidováno celkem 208 fyzických a 

právnických subjektů jako poškozených protiprávním jednáním v rámci trestního řízení. 

Protiprávním jednáním byly postiženy 4 nezletilé osoby, 0 mladistvých, 122 dospělých a 82 

právnických osob.  

Ve vztahu k domácímu násilí policisté zdejšího oddělení prověřovali 26 událostí s incidenty 

mající znaky domácího násilí, což je nárůst o 13 případů. V 25 případech byly ohroženými 

osobami ženy, v jednom případě senior a ve většině případů se prověřovalo násilí fyzické, 

mnohdy doplněné o jednání mající znaky násilí psychického. Policisté ve 2 případech využili 

svého zákonného oprávnění a násilnou osobu z bytu nebo domu vykázali na dobu 10 dnů. 

(V roce 2016 bylo tohoto oprávnění využito ve 3 případech.)  

K obětem trestné činnosti přistupují policisté OOP ČR Litovel profesionálně, taktně a s 

porozuměním. V co největší míře se u oběti snaží eliminovat nepříjemné následky ze 

spáchaného protiprávního jednání. Obětem trestné činnosti jsou policisté schopni 

zprostředkovat zdravotní pomoc či pomoc po stránce psychické. Policisté mají dostatek 

informací, jak těmto obětem pomoci. Těchto informací řádně využívají.  

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 (MP) Litovel 

bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky škodlivého jednání. Jsou vyhlašovány 

při konání společenských, kulturních a sportovních akcí, mezi něž řadíme např. celoměstské 

slavnosti Hanácké Benátky, Litovelský otvírák, Litovelské slavnosti, Bobr Cup, Moravské hrady 

Bouzov, SPARTAN RACE a další, které se zde pořádají opakovaně.  

Dle vlastního uvážení, a zejména v souvislosti s aktuální bezpečnostní a dopravní situací, 

vyhlašovalo vedení OOP ČR Litovel minimálně jedenkrát měsíčně preventivně 

bezpečnostní akce, a to dopravně bezpečnostní akce „X“ či dopravně bezpečnostní akce 

„Y“. Byly zaměřené zejména na užívání alkoholických nápojů, popřípadě i jiných 

omamných a psychotropních látek, řidiči motorových i nemotorových vozidel. Kontroly byly 

taktéž vždy zaměřené i na technický stav vozidel.  
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V r. 2017 uskutečnilo OOP ČR Litovel celkem 9 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených 

na ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti (Spartan Race, Hanácké Benátky, Moravské 

Hrady Bouzov, Bobr Cup, Litovelské slavnosti – Dny Evropského dědictví, Litovelský otvírák, 

Rocková Červenka, Techno-párty Náklo 2017, Vodní plocha – Náklo) a 8 vlastních 

bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku bezpečnosti silničního provozu. Mimo 

tyto akce se policisté zdejšího oddělení účastnili bezpečnostních akcí vyhlášených ÚO 

Olomouc, příp. Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje celkem v 25 případech, a 

dalších 2 celorepublikových bezpečnostních opatření za účelem eliminace páchání trestné 

činnosti v souvislosti s kolejovou dopravou.  

Kulturně společenské a sportovní akce většího rozsahu a s účastí většího počtu návštěvníků 

zabezpečovalo zdejší obvodní oddělení ve spolupráci s dalšími subjekty Územního odboru 

Olomouc. Spolupracovalo zejména s dopravním inspektorátem Olomouc, službou 

kriminální policie a vyšetřování a dále s pořádkovou jednotkou Krajského ředitelství Policie 

Olomouckého kraje. Významným partnerem při zajišťování výše uvedených akcí byla 

opakovaně, tak jako v předchozích letech, i Městská policie Litovel. 

Při plnění úkolů Policie České republiky byli policisté OOP ČR Litovel nuceni celkem v 8 

případech využít oprávnění k použití donucovacích prostředků: v 7 případech – hmaty, 

chvaty údery a kopy, v jednom případě varovný výstřel a hrozbu namířenou střelnou zbraní. 

Jejich užití bylo řádně vyhodnoceno jako oprávněné, kdy ke zranění osob nedošlo. Při plnění 

svých úkolů byly policisty dále předvedeny 4 osoby, zajištěno bylo 9 osob, 6 osob bylo 

zatčeno a zadrženo bylo celkem 6 osob. Do výkonu trestu odnětí svobody byly dodány 2 

osoby. Na záchytnou stanici bylo předáno 13 podnapilých osob. V rámci své činnosti 

policisté vypátrali 15 hledaných osob a 30 osob omezených na osobní svobodě bylo 

eskortováno.  

V r. 2017 bylo zaevidováno celkem 916 přestupků (v r. 2016 to bylo 1287 přestupků). V 

porovnání r. 2016 s r. 2017 to bylo o 371 přestupků méně.  Jde o přestupky v silničním 

provozu, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému 

pořádku, křivého vysvětlení, proti občanskému soužití a přestupky proti majetku.  

V blokovém řízení a příkazem na místě bylo řešeno celkem 604 přestupků a uložena celková 

částka 274 200 Kč. V r. 2016 to bylo 844 přestupků v celkové výši 309700 Kč. V r. 2017 bylo 

vyšetřováno 7 osob mladistvých. Nezletilé osoby se protiprávního jednání, respektive 

provinění, dopustily v jednom případě.  

 Služební obvod se rozkládá na 276 km2, kde má cca 24 720 obyvatel trvalé bydliště.  

Nachází se zde ubytovny sloužící k dočasnému ubytování pracovníků různých firem, kdy 

zdejší součást neevidovala ani v roce 2017 v této oblasti problémových míst a ani nebyly 

zaregistrovány problémy se zahraničními obyvateli zdržujícími se ve služebním obvodě. V 

teritoriu ÚO Litovel není zaznamenaná výrazná migrace obyvatel. Statisticky nevýznamná 

migrace obyvatel je zapříčiněna zejména výstavbou rodinných domů či cestováním za 

prací.  
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V oblasti drogové problematiky byly jako trestné činnosti zjištěny 3 případy protiprávního 

jednání. Dané události byly ve všech 3 případech kvalifikovány jako podezření ze spáchání 

trestného činu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami 

a s jedy. Ve srovnání s r. 2016 je to pokles o 4 trestné činy v dané problematice. Při šetření 

uvedené problematiky zdejší obvodní oddělení úzce, stejně jako v předchozím sledovaném 

období, spolupracovalo se specialisty ze Služby kriminální policie a vyšetřování ÚO 

Olomouc. Nejvíce ohroženou skupinou v této problematice jsou osoby mladistvé a osoby 

blízké věku mladistvých. V r. 2017 nebyly zahájeny úkony trestního řízení v oblasti extremismu 

– kriminality s rasovým podtextem, podobně jako v r. 2016.   

U majetkové trestné činnosti bylo zaevidováno 114 spáchaných skutků (oproti r. 2016 pokles 

o 37 skutků). Objasněno bylo 45 případů, což činí 39,47 %. Celkem bylo stíháno či 

vyšetřováno 60 osob, z toho 14 recidivistů, 4 ženy a žádní nezletilí, 6 mladistvých, 2 cizinci a 

34 mužů. Případů krádeže vloupáním bylo celkem 31, objasněno 8 (25,81 %). Majetková 

kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality zaznamenaným na území OOP zdejší 

součásti. Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů v r. 2017 ve služebním 

obvodu OOP ČR Litovel tento druh kriminality čítá 43,34 %, když v r. 2016 byl poměr 

majetkové kriminality vzhledem k celkové kriminalitě 50,16 %.  

V oblasti hospodářské kriminality bylo zjištěno 21 hospodářských trestných činů, z nichž bylo 

15 objasněno (71,43 %). Největší podíl činily trestné činy úvěrový podvod, podvod a 

podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění.  

 U násilné kriminality v porovnání s r. 2016 došlo v r. 2017 k mírnému nárůstu tohoto druhu 

trestné činnosti – bylo zaevidováno celkem 20 násilných trestných činů s celkovou 

objasněností 70,00 %, kdy 14 skutků bylo objasněno. Bylo prošetřováno celkem 26 incidentů 

se znaky domácího násilí a pouze ve 2 případech byl využit institut vykázání – v jednom 

případě muž a v jednom případě žena.   

V oblasti mravnostní kriminality byly zaznamenány 4 události. Ve třech případech podezření 

ze spáchání trestného činu pohlavního zneužívání a v jednom případě ostatní mravnostní 

trestná činnost. Dva skutky se podařilo objasnit a dva případy doposud zůstávají 

neobjasněny.  

 V r. 2017 bylo prověřováno celkem 37 trestných činů statisticky zařazených do kriminality 

ostatní. Ve 29 případech byl zjištěn pachatel, objasněnost tedy činila 78,38 %. Do tohoto 

druhu kriminality patří např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání, sprejerství aj. Nejvíce zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality byl trestný čin 

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán ve 14 případech. Ve 

4 případech bylo prověřováno výtržnictví a v 5 přečin poškození cizí věci – sprejerství.   

V kategorii zbývající kriminality došlo v r. 2017 ve srovnání s r. 2016 k jejímu nárůstu o 7 skutků. 

V r. 2017 bylo evidováno 67 trestných činů s objasněností 92,54 %, což znamená, že v 62 

případech byl zjištěn pachatel. V této kategorii jsou početně nejvíce zastoupené trestné 

činy jako zanedbání povinné výživy (22), ohrožení pod vlivem návykové látky (17) a 

nedbalostní dopravní nehody v počtu 25 skutků.  
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V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili policisté celkem 649 

přestupků, z nichž bylo 600 vyřešeno v rámci blokového řízení a příkazu na místě a 49 

přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Za 600 přestupků vyřešených v blokovém 

řízení a příkazem na místě byly jejím přestupcům uloženy pokuty v celkové výši 271 700 Kč. 

Dalším společensky nebezpečným jednáním ze strany účastníků silničního provozu je řízení 

vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. Tento společensky škodlivý jev je možno 

kvalifikovat dvěma způsoby: jako přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu nebo jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.  Policisté OOP ČR Litovel 

zpracovávali celkem 20 případů týkajících se řízení pod vlivem alkoholických nápojů, 

popřípadě jiných návykových látek. Ve všech případech to byli řidiči motorových vozidel. 

Bylo zjištěno 17 případů jízdy řidičů pod vlivem alkoholických nápojů, kdy tito řidiči byli 

alkoholickými nápoji či jinou návykovou látkou ovlivněni natolik, že jejich jednání naplnilo 

znaky skutkové podstaty přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky. 

OOP ČR v Litovli je přímo podřízeno vedení ÚO Olomouc. Spolupráce s vedením ÚO 

Olomouc a dále se Službou kriminální policie a vyšetřování ÚO Olomouc se vyznačuje 

dlouhodobě velmi dobrou úrovní. Na obvodním oddělení v Litovli je služebně zařazeno 

celkem 21 policistů. Z celkového počtu policistů služebně zařazených na OO PČR Litovel 

jsou 2 služební funkcionáři, vedoucí oddělení npor. Ing. Martin Benešl a dále zástupce 

vedoucího oddělení npor. Bc. Jaromír Novák, dále 10 policistů je určeno k plnění úkolů v 

rámci trestního řízení, kdy z tohoto počtu je 1 policista členem pracovního týmu Služby 

kriminální policie a vyšetřování ÚO Olomouc, dále 8 policistů plní úkoly obchůzkové služby v 

jim přidělených okrscích. Většina policistů zdejšího obvodního oddělení pravidelně přispívá 

do Nadačního fondu policistů a hasičů ČR. Šest policistů zdejšího oddělení jsou 

dobrovolnými dárci krve a krevní plazmy. Vysokoškolského vzdělání dosahuje 5 policistů.  

Významnou prioritou OOP ČR Litovel bezesporu zůstává preventivní činnost spočívající v 

předcházení trestné činnosti. Bezpečnostní situace zdejšího teritoria je každodenně 

vyhodnocována a jsou ihned přijímána opatření vedoucí k předcházení škodlivých 

protiprávních jednání. Policisté jsou veleni do míst s největším nápadem trestné činnosti a 

do míst, kde v minulosti docházelo k narušování veřejného pořádku. 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.  

Jak k prevenci, tak k odhalování trestné a jiné protiprávní činnosti je využíván monitorovací 

kamerový systém MP Litovel. Je podporováno jeho další možné rozšiřování, a to zejména 

na hlavní příjezdové komunikace do města, což by nám v budoucnu mohlo výrazně 

napomoci s objasňováním trestné činnosti na úseku krádeží a neoprávněného užívání 

motorových vozidel.  
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Rok 2017 lze charakterizovat jako rok, který se opětovně vyznačoval zejména pokračujícím 

poklesem nápadu trestné činnosti, kdy došlo ke spáchání o 38 trestných činů méně, a to 

zejména trestných činů z oblasti majetkové trestné činnosti. Dalším velice pozitivním 

ukazatelem r. 2017 se jeví celková objasněnost trestné činnosti, která činí 63,50 %, a tento 

ukazatel je tak doposud nejvyšší za dobu existence OOP ČR v Litovli.  

Dále se ve vztahu k celkové objasněnosti trestné činnosti podařilo objasnit o 13 trestných 

činů více, evidujeme nejlepší výsledek zdejšího obvodního oddělení za uplynulá období.  

Zdejší obvodní oddělení je stále personálně stabilizováno. V průběhu prosince 2017 

proběhlo stěhování obvodního oddělení Litovel z dosavadního, nevyhovujícího, působiště 

v ulici Husově 805 v Litovli do nových prostor na adrese Havlíčkova 818/56 v Litovli. Stavební 

úpravy objektu v ulici Havlíčkově 818/56 v Litovli byly dokončeny dne 30. listopadu 2017. 

Celkové náklady činily cca 6 milionů korun.  

Zprávu podal npor. Ing. Martin Benešl, vedoucí oddělení. 

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL 

Obecní policie zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně a 

bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, OZV, podílí 

se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a na 

prevenci kriminality. Na plnění úkolů městské policie se podílelo 10 strážníků: velitel Mgr. 

Lubomír Broza, zástupce velitele Jiří Forst a strážníci Bc. Zdeněk Medek, Oldřich Příkopa, 

Radek Coufal, František Bartošek, DiS, Ludvík Opletal, Jan Grunt, Bc. David Vašíček a Ing. 

Leoš Rozsypal.  

Městská policie (MP) Litovel působí na území města Litovel. Mimo samotnou Litovel do 

územní působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, 

Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska.   Každý strážník má 

přidělenu jednu až dvě místní části. Pravidelně navštěvuje předsedu osadního výboru, je 

s ním v úzkém kontaktu. Na schůzkách projednávají problémy místních částí a domlouvají 

opatření k řešení vzniklých problémů. Mimo místní části má každý strážník na starosti část 

města Litovel. Město je rozděleno do čtyř bloků a vždy dvojice strážníků má na starosti jeden 

rajon. Zde potom dohlížejí na stav dopravního značení a komunikací, zábory veřejného 

prostranství. Kontrola přiděleného rajonu je jedním z úkolů na denních směnách.  

Rok 2017 byl pro činnost MP Litovel přelomový. V březnu došlo ke stěhování městského 

úřadu z ulice Havlíčkovy do nových prostor v bývalé slabozraké škole na náměstí Př. 

Otakara. Stěhovat se musela i služebna městské policie. Strážníci se ale nestěhovali do nově 

vybudovaných prostor, ale do uvolněných kanceláří IT, bytového a finančního odboru. 

Stěhování s sebou přineslo drobné stavební úpravy, spojené s vybudováním nového úložiště 

služebních zbraní. Celková rekonstrukce prostor městské policie byla plánována na 3/4 roku 

2017, ale do konce r. 2017 nebyla zahájena. Dalším mezníkem byla novela přestupkového 

zákona. Od 1. 7. 2017 přestal platit starý přestupkový zákon a nahradil jej nový zákon o 

některých přestupcích. Novelou prošlo i velké množství souvisejících zákonů. Šlo zřejmě o 

největší legislativní změnu za dobu existence obecních policií. Strážníci byli na tuto změnu 

proškoleni, ale uvedení nových postupů do každodenních činností si vyžádalo delší časový 
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úsek. V neposlední řadě ovlivnilo kladně bezpečnostní situaci ve městě uzavření jednoho 

domu se sociálními byty a odstěhování několika problémových občanů z města. 

Za rok 2017 řešili strážníci MP Litovel celkem 1 611 oznámení, z toho bylo 1 187 přestupků. Z 

nich bylo 553 řešeno domluvou či napomenutím, 535 blokovou pokutou (pokuty v celkové 

částce 211 200 Kč) a 99 oznámeno správnímu orgánu.  

Do veřejného pořádku jsou zahrnuty přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní 

samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Zde bylo 

řešeno celkem 410 přestupků. Z toho bylo 326 řešeno domluvou či napomenutím, 44 

blokovou pokutou (pokuty v celkové částce 12 700 Kč) a 40 postoupeno k projednání 

správnímu orgánu. Do veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících psů. 

V uplynulém roce bylo odchyceno celkem 63 psů, z toho bylo 12 umístěno do útulku pro 

opuštěná zvířata v Čechách pod Kosířem a 51 bylo vráceno majitelům. Při řešení 

protiprávních jednání bylo zadrženo 10 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu, 

kteří byli předáni k vyšetření protiprávního jednání na OOP ČR v Litovli. 

Ke každodenní práci strážníků patří řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu. Zde řešila MP celkem 590 přestupků. Z toho bylo: 273 řešeno domluvou nebo 

napomenutím, 282 blokovou pokutou a 35 postoupeno k projednání správnímu orgánu. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích umožňuje městským policiím provádět 

kontrolní měření rychlosti. V r. 2017 bylo provedeno 15 akcí, při kterých byla kontrolována 

rychlost vozidel v Litovli a jejích místních částech. Bylo zjištěno celkem 187 přestupků, z toho 

bylo: 163 řešeno blokovou pokutou a 24 postoupeno k projednání správnímu orgánu. 

Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje MP s OOP ČR v Litovli, 

zejména při pátrání po hledaných osobách, při zjišťování totožnosti osob a při zajišťování 

míst trestných činů nebo usměrňování dopravy u dopravních nehod. V rámci koordinační 

dohody plánují velitelé společné postupy při zajišťování pořádkových hlídek na velkých 

kulturních a sportovních akcích na území města. Spolupráce obou složek je na velmi vysoké 

úrovni. 

Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích, kontrola 

nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských kolonií, parků 

apod. Další oblastí v rámci prevence jsou besedy s mládeží na základních školách, které 

jsou zaměřeny na dopravní problematiku a zvyšování právního vědomí dětí. Velmi úzce 

spolupracuje MP s DDM Litovel při výchově mladých cyklistů. Činnost probíhá ve dvou 

úrovních. Teoretická, při které bylo realizováno 12 besed v ZŠ, kterých se zúčastnilo 150 dětí, 

a následně praktická, která probíhá na dopravním hřišti v Litovli.  

V r. 2017 zahájila MP, v rámci prevence kriminality, značení a registraci jízdních kol, tzv. 

syntetickou DNA. Jde o projekt, od kterého si slibuje snížení krádeží jízdních kol na území 

města. Projekt je realizovaný a finančně podporovaný ministerstvem vnitra.  

Další činností strážníků je doručování obtížně doručitelných písemností, obsluha parkovacích 

automatů, spolupráce s TS v hlášení závad na dopravním značení, sjízdnosti vozovek, 

poruch veřejného osvětlení. Podstatnou úlohu při zajišťování veřejného pořádku plní 

strážníci při sportovních a kulturních akcích ve městě jako Litovelský otvírák, Spartan Race, 
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Bobr Cup, mažoretky, akce pořádané školami, kulturní akce pořádané městským klubem 

atd. 

Strážníci jsou pravidelně proškolováni a procvičováni, aby byli náležitě připraveni na výkon 

svého náročného povolání. Každý strážník musí absolvovat jednou za tři roky přezkoušení 

z právních norem před komisí Ministerstva vnitra. V r. 2017 absolvovali přezkoušení 4 strážníci.  

Pravidelně je všech 10 strážníků procvičováno v zacházení se zbraněmi. Tato příprava 

probíhá na střelnici v Cholině. 

Ve městě je od r. 2011 provozován městský kamerový systém. V r. 2017 došlo k jeho dalšímu 

rozšíření, a to o kameru v parku na ulici Číhadlo, u dětského hřiště. Kamera je zde umístěna 

z důvodu ochrany dětí a zamezení vandalismu na městském mobiliáři.  Celkem jich má MP 

k dispozici 11.  Kamery jsou významným prvkem v oblasti bezpečnosti, zvyšují vnímání pocitu 

bezpečí občanů, pomáhají k usvědčení pachatelů nebo k získání doplňujících informací o 

protiprávním jednání. 

Oprávnění městské policie se postupem času rozšiřují a v dnešní době strážníci umí vyřešit 

nebo učinit zákonná opatření u každé zjištěné nebo oznámené události. I když v daný 

okamžik nedokáží být na všech požadovaných místech, snaží se občanům vyjít vstříc a 

zahrnout jejich požadavky, náměty, připomínky do výkonu služby. Spolupráci s občany se 

snaží dále rozvíjet a jde o jejich dlouhodobou prioritu. Společným zájmem musí být zvýšení 

bezpečnosti ve městě. 

Zpracoval Mgr. Lubomír Broza, velitel MP Litovel. 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LITOVEL 

HZS Litovel vede po smrti Bc. Petra Höchsmanna (22. 12. 2017) jako velitel Ing. Martin 

Žouželka. Službu konají 3 směny po 5 hasičích se střídáním po 24 hodinách a velitel, sloužící 

denně (po –pá). Nejmladšímu z hasičů je 30 let, nejstaršímu 57, průměrný věk je 44 let. 

Nejdéle sloužícím je nprap. Karel Kolář – 31 let (od 25. 1. 1987).  

HZS Litovel   provedl během roku 2017 340 zásahů. Největší škody způsobil požár technologie 

palivového hospodářství Litovelské cukrovarny (1. 8.) – požár palivového pásu způsobil 

škodu 3 327 000 Kč; nejvíce zraněných bylo při dopravní nehodě autobusu na D 35 (19. 6.) 

– 24 zraněných; nejzajímavější byl odchyt bobra ze dvora rodinného domku v Pňovicích (23. 

7.) – po odchytu byl vypuštěn do volné přírody.  

Technika: Výjezdové vozidlo CAS 15 MAN bylo nahrazeno novým CAS 20/4000/240 S2T 

Scania (4000 litrů vody, 240 litrů pěnidla). 

Zprávu podal Ing. Martin Žouželka, velitel HZS 

Zajímavé informace podal k tématu Sbor dobrovolných hasičů v Litovli: 

Jde o litovelský hasičský veterán Škoda 154 – hasičskou motorovou stříkačku na podvozku 

Škoda 154, kterou sestrojila firma R. A. Smékal Čechy pod Kosířem v r. 1928. Nynější majitel, 

kolektiv příslušníků Požární stanice Litovel HZS Olomouckého kraje (členové SDH Litovel), tuto 

historickou techniku udržuje v provozuschopném stavu. Funkční je i třístupňové čerpadlo 
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(výkon čerpadla 1000–1200 l/min., tlak 1,5 Mpa). Tehdejší pořizovací cena byla 86 000 Kč. 

Za zmínku stojí třeba i účinkování veterána v jednom dílu Četnických humoresek.  

Litovelským dobrovolným hasičům sloužila až do 70. let minulého století, kdy bylo rozhodnuto 

o jejím odvozu do šrotu. Ostatně se tak dělo s velkou spoustou krásných hasičských strojů. 

Členové sboru se tenkrát domluvili, že mezi sebou uspořádají sbírku kovového odpadu a 

stříkačku tzv. vykoupí, čili zachrání. Od té doby ji opatrují jako svého veterána. Vzhledem ke 

stáří stroje dochází k různému opotřebení součástek, které musí být opraveny nebo 

vyměněny. Opravy si hasiči hradili z vlastních prostředků.  

Litovelská koňka: Občanům Litovle není příliš známo, že dědictvím po jejich předcích je i 

hasičská stříkačka tažená koňmi, lidově nazývaná koňka. Byla vyrobena v r. 1877 (tento 

letopočet je zřejmý z nápisu na stříkačce). Bohužel se nedochovaly žádné písemné 

záznamy o její dávné historii. Lze tedy usuzovat, že byla zakoupena městem Litovel pro 

ochranu města před možným požárem. Stroj byl pořízen tehdy německému sboru hasičů, 

který v našem městě fungoval od r. 1871. V jeho držení byla stříkačka až do 10. května 1945, 

kdy byl sbor zrušen a majetek převeden českému hasičskému sboru. Oba sbory v Litovli 

působily od r. 1911 současně.  Koňka v době převodu již neplnila svůj účel, byla totiž 

nahrazena parní stříkačkou, která se bohužel nedochovala. Koňka upadla v zapomnění a 

jak už to tak bývá, nebýt obětavých jednotlivců, nedochovala by se ani ona. Putovala po 

různých přístřešcích, přežila mnohé „uklízecí akce“, až zakotvila v majetku SDH v Litovli, který 

cítí povinnost o ni pečovat. V současné době ji lze spatřit v hasičském muzeu v Čechách 

pod Kosířem. Bylo ji také možno vidět na výročí založení sboru v roce 2011 v Litovli.  

Za Sbor dobrovolných hasičů v Litovli Ing. Pavel Doležel, jednatel 

 

21. EKONOMIKA, ZAMĚSTNANOST  

EKONOMIKA 

Po zpomalení růstu v předchozích obdobích opět česká ekonomika povzbudivě roste. Jen 

za první čtvrtletí stoupla meziročně o 2,9 % a podle analytiků by měla zhruba tříprocentním 

tempem růst po celý rok. Byznys zažívá své nejlepší období od velké krize a lze to přičítat 

hlavně dobrým výkonům exportu, který jen za první měsíce roku stoupl o 6 %. České firmy se 

prosazují v tradičních zemích, jako je Německo, kam se vyvezlo meziročně o sedm procent 

více zboží a služeb. Bodujeme ale také třeba v Číně, kam export vzrostl o více než třetinu a 

po letech propadů se zvýšil i vývoz do Ruska o 26 %. 

Zároveň se v Česku zvedá poptávka po domácím zboží. Nedostatek volných pracovníků 

tlačí na růst mezd a ten spolu s rekordně nízkou nezaměstnaností a nízkými úroky vede 

k vyšším útratám. Prakticky ale nic z toho není zásluhou vlády, protože pokud pořádně 

nenakopne investice, bude závislost mezi tím, jak politici hýbají s daněmi a výdaji, a tím, jak 

roste ekonomika, velmi malá. Růst se nedá koupit tím, že se rozdávají důchody a dávky! 

Ekonomice by více prospělo, kdyby stát pravidelně ročně investoval tak sto miliard korun.  
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Vládní krize by neměla růst ekonomiky ohrozit (nebude-li trvat až do podzimu?). Situaci 

podnikatelů by ale mohlo ztížit zablokování důležitých zákonů či zpoždění investic. Přesto 

naše ekonomika roste svižněji než hospodářství Evropské unie i eurozóny a výkonem se 

přibližuje vyspělým zemím. Aktuálně jsme někde na 87,8 procenta průměru EU, co se týče 

HDP na osobu.    

Když začátkem dubna pustila Česká národní banka domácí měnu z okovů, panovaly 

obavy, že bude létat nahoru a dolů. A že nakonec ani nemusí moc posílit, protože si armáda 

spekulantů bude chtít vybrat své zisky co nejdřív. Díky dobrému stavu ekonomiky a vidině 

zvyšování úrokových sazeb ale zvolili vyčkávací taktiku a doufají, že koruna má potenciál 

ještě posílit. Euro od konce intervencí zlevnilo zhruba o jednu korunu, americký dolar 

dokonce o tři koruny. V dalších měsících by mohla koruna ještě o pár desítek haléřů posílit 

zejména ke společné evropské měně, vůči níž je podhodnocená. Silnější koruna přinesla 

levnější benzín i zboží z dovozu, třeba bílé zboží či elektroniku zejména v případě 

internetových prodejců, kteří drží minimální zásoby. Poznají to i lidé, kteří vyjíždějí na 

dovolenou do zahraničí, ti ušetří už při nákupu zahraničních měn. Posílení koruny také 

opticky vylepšilo dluhy státu, které jsou zhruba 270 miliard korun, jen na úrocích z tohoto 

dluhu můžeme zaplatit ročně o 40 milionů korun méně. V polovině července je koruna 

nejsilnější od začátku intervencí, když se dostala pod hranici 26,03 Kč za euro díky 

rostoucímu počtu globálních finančních institucí, které avizují, že ČNB zvýší své úrokové 

sazby asi o 20 bodů na 0,25 %.  

V letošním druhém čtvrtletí vzrostla tuzemská ekonomika meziročně o 4,7 % (mezi čtvrtletně 

o 2,5 %), meziroční růst ekonomiky byl nejrychlejší za poslední rok a půl, mezičtvrtletní tempo 

dokonce přineslo nejlepší výsledek za více než dvacet let. K příznivému vývoji přispěla jak 

domácí, tak zahraniční poptávka. Pomohl zpracovatelský průmysl tažený nejen výrobou 

aut, ale i zvýšením produkce elektrických přístrojů a zařízení. Takže díky nad očekávání 

silnému růstu bude se růst ekonomiky pohybovat nad čtyřmi procenty. Růst ekonomiky se 

promítl i do státního rozpočtu na příjmech z daní z příjmu právnických osob, inkasa daně u 

zaměstnanců, o které se postaral pokles nezaměstnanosti a růst mezd. Rostl i výběr 

spotřebních daní, DPH i výběr z hazardu. Za prvních osm měsíců skončila státní kasa 

v přebytku 15 miliard!  

I v létě, konkrétně v červenci, zrychlil meziroční růst na 3,3 %, takže průměrný dosavadní růst 

průmyslu činí 5,5 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2011. Analytici se shodli, že za mírným 

snižováním dynamiky stojí nedostatek pracovních sil a s tím související tlak na růst mezd.  

Zdá se, že prožíváme velmi úspěšný rok – vzestup české ekonomiky je nečekaně vysoký, ale 

je v tom růstu dost skromnosti, vytrvalosti a poctivosti? Do konce roku vzroste meziročně asi 

o 4,5 % (Slovensko o 3,1 %, Německo o 2,1 %). Co vede Evropu k růstu – píle jedinců, 

podnikatelů, zaměstnanců, kteří chtějí pracovat a něco dokázat – proto ten růst přichází. 

Růst podnikavosti asi bude trvat i nadále, samozřejmě nebude věčný. Od ledna 2014 přibylo 

v české ekonomice 274 000 pracovních míst, většina z toho v průmyslu a podnikání. Mzdy 

rostou o 5,3 % meziročně – nejvíce od konce roku 2008. Pokud bude naše ekonomika takto 

pokračovat dál, bude za celý rok růst hrubý domácí produkt přes 4 %, což nečekal nikdo…  
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Jenže už ani není kde brát lidi. A když pracovníky dovezeme, lidé se bojí kriminality. Zažíváme 

sice růstovou kapitolu, ale není to jen vzplanutí nad tím, jak státy rozdávají z rozpočtů 

dotace, minimální mzdy nebo sociální dávky? 

I krajská ekonomika dál nabírá svaly, a jako celek stále roste. Pozitivní trend má však podle 

některých expertů i svoji stinnou stránku. Tou může být v regionu až přehnaná koncentrace 

montoven pro automobilový průmysl, a tím pádem přílišná citlivost zdejší ekonomiky na 

výkyvy odvětví, které nyní prožívá extrémně silné období. O to více by však v budoucnosti 

mohl na kraj dolehnout jeho propad. V období, kdy se ekonomika dávala dohromady byly 

prospěšné, jenže v posledních letech už nemá region zapotřebí, aby zde vznikaly další 

podniky, které nepřinášejí žádnou, nebo jen minimální přidanou hodnotu. Experti varují, že 

příliv montoven deformuje trh, protože personálně „vykrádají“ ostatní obory. Protože mohou 

nabídnout mnohem vyšší platy, tak tam končí vyučení řezníci, kuchaři, servírky, vyučenci ze 

stavebnictví a další. To potvrzují i úřady práce, které však nemají páky, jak by jej mohly 

ovlivnit. Výše uvedení pak nutně chybí ve svých oborech. Zejména menší firmy pak 

nedokáží s montovnami soupeřit. Je to problém k zamyšlení! 

Stav ekonomiky v závěru roku: „Potvrzeno: Česku se daří“ – titulek z novin. Meziročně vzrostla 

naše ekonomika o 4,7 % a o 2,5 % se zvýšil HDP.  

ZAMĚSTNANOST 

Obvyklý obraz prvních lednových dnů na úřadech práce, tedy nárůst počtu uchazečů o 

zaměstnání, se ani letos v kraji nezměnil.  V meziročním srovnání byly zaznamenány rekordní 

hodnoty v pozitivním slova smyslu – počet uchazečů o zaměstnání klesá a počet volných 

pracovních míst se naopak zvyšuje. A to natolik, že se téměř vyrovnaly sezónní vlivy. 

Konkrétně pak – oproti lednu 2016 je počet nezaměstnaných osob nižší o 4 835.  Důvodem 

je dobrá ekonomická situace podniků a dostatek zakázek, které mají. K poklesu 

nezaměstnanosti některých skupin uchazečů, jako jsou zdravotně postižení, dlouhodobě 

nezaměstnaní, ženy s malými dětmi či čerství absolventi škol, pak výrazně přispěla 

vylepšená komunikace úřadů práce jak s uchazeči, tak i zaměstnavateli. 

Stále přitom platí, že určitým specifikem kraje jsou poměrně výrazné rozdíly 

v nezaměstnanosti mezi jednotlivými okresy na severu a jihu. Přesto je v každém okrese 

několik desítek volných míst, o která není mezi uchazeči zájem. Nezaměstnanost v kraji je 

ovšem minimální a jen za měsíc leden ubylo téměř sedm stovek jmen v evidenci a krajská 

pobočka eviduje na konci února 26 745 nezaměstnaných. V kraji je tak bez práce pouze 6 

% lidí v produktivním věku, podporu v nezaměstnanosti pobírá 8 216 uchazečů o 

zaměstnání, což je 31 % všech uchazečů vedených v evidenci. Příčinou pozitivního trendu 

je dobrá kondice ekonomiky firem o čemž svědčí vysoký počet volných míst, kterých je na 

konci února 6 661; na jedno volné místo připadají čtyři uchazeči.  

Stále stejná písnička – nejvíc chybí strojírenské profese. Firmy poptávají především svářeče, 

kováře, nástrojaře a zámečníky, mechaniky. Dopravci zase potřebují stovky řidičů nákladní 

dopravy. Stavební firmy stovky řemeslníků na stavební práce a montážních dělníků. 

Obchodníkům zase chybí prodavači, majitelé restaurací hledají kuchaře, číšníky a servírky. 

Zhruba tisícovka volných míst je pro lidi bez kvalifikace. Najít kvalifikované lidi však už pro 

některé firmy je problém. Zdroje pracovních sil pro zaměstnavatele jsou mnohem menší, než 
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kolik se z údajů úřadů práce může zdát. Většina z lidí bez práce, kteří jsou v evidenci, jsou 

nejen nezaměstnaní, ale především nezaměstnatelní! Nedostatek pracovních sil v regionu 

tak mohou snížit pouze cizinci. 

A je to skutečně tak. České firmy stupňují volání, aby jim stát přijímání cizinců usnadnil, 

protože nové zaměstnance nutně potřebují. Bez povšimnutí přitom mnohé z nich nechávají 

početnou skupinu lidí přes 50 let. Podíl nezaměstnaných nad touto věkovou hranicí na 

celkovém počtu lidí bez práce se totiž neustále zvyšuje. Ještě před čtyřmi lety jich byla 

čtvrtina, nyní je jich více než třetina, přesně 33 %.  

Stále za to mohou předsudky a obavy zaměstnavatelů, že se starší ročníky hůře učí novým 

věcem, hůře se adaptují na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s 

technologickým vývojem.  Často se nesetkává jejich kvalifikace s potřebami firem, zásadní 

jsou zejména jazykové znalosti a počítačová gramotnost. Zaměstnavatelé dávají přednost 

mladším, protože v nich vidí dlouhodobou pracovní sílu i přesto, že lidé mění podle výzkumů 

zaměstnání v rozmezí pěti až sedmi let. 

Obtíže mohou přinést i přísnější podmínky. Dnes je vysokoškolské vzdělání vyžadováno často 

i u profesí, kde ještě v nedávné době postačovalo vzdělání středoškolské. Firmy přitom 

navenek tvrdí, že o zaměstnance nad 50 let stojí. Některé z nich mají dokonce speciální 

programy, jak si je udržet. Týká se to například fyzicky náročných profesí, pro něž vedení 

často najde nové uplatnění uvnitř firmy. Spíše než dělníci se ale v ohrožení ocitají starší 

manažeři, které mnohde nahrazují absolventi bez zkušeností. Ti jsou pro ně levnější a často 

ochotni odevzdat firmě víc, než zaměstnanci několik let před důchodem.  Současným 

trendem jsou navíc přesuny centrál mimo naši republiku a obsazování klíčových pozic lidmi 

ze zahraničí. Manažerských pozic je tudíž čím dál méně a trh poslední dobou zaznamenává 

nebývalé pohyby manažerů. Mnohdy si raději najdou snadnou manuální práci nebo 

začnou podnikat. Mohou tak využít svých zkušeností a pro malé firmy budou moci dělat 

třeba externí poradce, analytiky či obchodníky. Dá se také říci, že kdo je ochotný pracovat 

rukama, má větší šanci si odpovídající práci najít i ve vyšším věku. Vždyť v dělnických 

profesích je nedostatek pracovníků a firmy jsou vděčné za každého. Jen taky spolknout ten 

společenský sešup k „los manuelos“! 

Jsme v květnu a nezaměstnanost v kraji klesla na 5 %. V regionu bylo na konci dubna 

celkem 22 495 nezaměstnaných, jejich počet klesl oproti březnu o 2 351 a ve srovnání se 

stejným obdobím minulého roku byl nižší dokonce o téměř 5 000. Ve všech okresech kraje 

došlo meziměsíčně k poklesu, dokonce i na Jesenicku o 14 %.  Na konci dubna je v 

Olomouckém kraji celkem 7 716 volných pozic a na jedno volné místo připadalo 2,9 

uchazeče. Hospodářská komora vidí v rostoucím nedostatku pracovních sil velký problém. 

Rezervy úřadů práce jsou prakticky vyčerpány, v evidenci skutečně zůstávají lidé 

nezaměstnatelní nebo velmi obtížně zaměstnatelní a nedostatek lidí se stává hlavní brzdou 

dalšího ekonomického rozvoje. Ke konci května je situace podobná – Krajská pobočka 

v Olomouci eviduje 20 945 uchazečů o zaměstnání, počet nezaměstnaných klesl na 4,6 %, 

což o půl procenta přesahuje hodnotu pro celou republiku. 
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Asi to chce hlubší zamyšlení. Máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě, nejvíc volných 

pracovních míst a nejvyšší zaměstnanost v historii Česka. Mzdy rostou a zaměstnanci se o 

práci nebojí. Jde o ideální stav?  Jen zdánlivě. Usnutí na vavřínech, co se týká reformy trhu 

práce a školství, se nám přitom do budoucna může vymstít. Smutným důsledkem nečinnosti 

politických stran je například i to, že máme nižší růst, než bychom mít mohli a chtěli. Podle 

údajů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsou u nás nyní skutečně bez práce jen 

čtyři lidé ze sta. V rámci EU je naše nezaměstnanost nejnižší nepřetržitě od konce roku 2015. 

Nikdy nebylo hlášeno více volných pracovních míst než právě letos v květnu. Zaměstnanost 

trhá rekordy, mzdy výrazně rostou a vypadá to, že zaměstnanci se mají skvěle. Co ale 

podnikatelé? 

Ti vidí vývoj v letošním i příštím roce pozitivně a jsou připraveni dále rozvíjet svoje produkty i 

firmy. Překážkou tedy není nedostatek zdrojů pro financování investic a podnikatelských 

záměrů, ale právě zoufalý nedostatek pracovní síly s odpovídající kvalifikací.  Na jedno 

volné pracovní místo pro absolventy škol a mladistvé připadaly v květnu jen 0,2 uchazeče 

této kategorie. Není odkud brát – české školství nepřipravuje absolventy v takové struktuře 

a vybavené takovými znalostmi, jaké by firmy potřebovaly, a nabídka práce ze zahraničí 

přes všechny pobídky nestačí poptávku firem pokrývat. Česká ekonomika se tak dostává 

na limity svého růstu, který táhne právě soukromý sektor.  

Svobodná volba je pro fungování ekonomiky zásadní. V případě, že si zaměstnavatel může 

vybírat mezi kandidáty na pracovní místo, může jeho firma fungovat efektivně a tvořit zisk. 

Pokud je lidí s odpovídající kvalifikací nedostatek – ať již vinou školského systému, 

zaměstnanecké migrace nebo demotivujícího systému sociálních dávek – jsou podnikatelé 

zahnáni do kouta. Buď budou přetahovat zaměstnance jiným firmám na vyšší mzdy a lepší 

pracovní podmínky, nebo musí nabírat zaměstnance bez ohledu na jejich schopnosti – musí 

však ignorovat produktivitu práce. Stává se tak, že zaměstnanci dostanou plat přesahující 

skutečnou hodnotu práce pro firmu. Zkrátka chybějí vhodní lidé, a to je varovné.  

Je ovšem řada rezerv na trhu práce, které vláda přehlíží. Jde v prvé řadě o matky s malými 

dětmi. Máme nejdelší rodičovskou dovolenou na světě, kvalitní předškolní výchova není 

moc dostupná a hlavně, dnešní nastavení podpor a daní přímo odrazuje maminky, aby 

dříve nastoupily do práce. Další skupinou jsou studenti vysokých škol, kteří jsou jedni z nejdéle 

studujících v zemích EU. Stát školám plošně financuje studenty studující nad akreditovanou, 

takzvanou standardní dobu studia. Studenti tak nemají motivaci dokončit studium včas, na 

trh práce se hned tak neženou. Neméně zásadním rezervoárem pracovní síly jsou lidé 

v předdůchodovém věku. Plošnou možností předčasných důchodů vláda strká hlavu do 

písku před skutečným řešením dlouhodobé nezaměstnanosti lidí v předdůchodovém věku. 

To je v zásadě špatné, když si uvědomíme, že nábor kvalifikovaných pracovníků v zahraničí 

je pomalý a příliš regulovaný. 

Při hledání za hranicemi nejde přitom jen o výrobní podniky, které do svých továren dovážejí 

celé čety zahraničních pracovníků, ale také o firmy, jež hledají vysoce kvalifikovanou 

pracovní sílu. Talenty ze zahraničí lákají i velké firmy.  Jen pro ilustraci – k 30. 6. je v Česku 

496 413 cizinců (279 662 mužů, 216 751 žen) a nejvíce jich přišlo z Ukrajiny (110 245), 

Slovenska (107 251), z Vietnamu (58 080), Ruska (35 987) a Polska (21 2016).   
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Květen 2017 – nářek zaměstnavatelů nad tím, že nejsou lidé, jen tak neustane. 

Nezaměstnanost již potřetí za sebou klesla, a to na 4,4 %. Tak nízko v květnu nebyla od 

předkrizového roku 2008. Bez práce je 327 000 lidí a počet volných míst se zvýšil na 159 000. 

Tak Česká republika drží prim, předběhli jsme i Německo a díky sezonním pracím by měla 

její míra i nadále klesat a na začátku léta by mohla klesnout i pod 4 %.  Je už nyní na tak 

nízkých hodnotách, že pracuje prakticky každý, kdo pracovat chce. Aktuálně mají o 

brigádníky zájem zaměstnavatelé v těžbě, stavebnictví, výrobě, dopravě, zemědělství či 

úklidu. Firmy a podnikatelé hledají kuchaře, číšníky a servírky, sběrače jahod a dělníky 

do lesních školek či lesa. Objevují se již nabídky letních brigád, například prodávání 

občerstvení a zmrzliny nebo práce instruktorů na dětských letních táborech.       

Jsme v polovině července a statistiky sdělují, že je u nás nejméně lidí bez práce za 

posledních 19 let! Najít novou práci by mělo být opět o něco snazší – nezaměstnanost 

v červnu klesla na 4 % a naopak nabídka volných pracovních míst vzrostla. Podle aktuálních 

čísel Úřadu práce ČR klesl počet registrovaných uchazečů na 297 439 lidí, což je téměř o 

56 000 méně než loni. Firmy nabízejí 183 500 volných pracovních míst a na jedno volné místo 

připadá 1,6 uchazeče. Vývoj tak aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu 

období, kdy nezaměstnanost pravidelně klesá. Trh práce ovlivňuje především růst 

ekonomiky, průmyslové výroby a sezónní práce, které jsou v plném proudu, zejména ve 

stavebnictví, lesnictví a zemědělství. V mezinárodním srovnání měla ČR podle Eurostatu za 

květen nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii!  

Lidičky, co se to děje? Dostanete bonus od zaměstnavatele v  řádu desítek tisíc korun, a 

jediné, co pro to musíte udělat, je podepsat pracovní smlouvu a nějaký čas ve firmě vydržet. 

Firmy lákají na takzvaný náborový příspěvek dělníky, operátory výroby, skladníky nebo 

programátory. Hlavně v dělnických profesích se peníze za „přestup“ osvědčily. Slyší na ně 

hlavně ti, kteří míří za prací do jiného regionu a se změnou práce musí řešit třeba bydlení. 

Zatímco pro pracovníky mířící do výroby může být velkou motivací ke změně 

zaměstnavatele výše odměny za nástup kolem 30 000 a také tak vysoký nástupní plat, u 

vysoce kvalifikovaných profesí už to takové lákadlo není. Titulky novin jsou fascinující: Až sto 

tisíc na ruku! Firmy se vlastně mezi sebou přetahují o lidi a nejsou skoupé.  Nástupní bonus je 

kombinován s dalšími benefity, jako je třeba firemní ubytování, pružná pracovní doba nebo 

svozové autobusy. Náborové příspěvky využívají vedle soukromých firem také státní 

instituce, například městská policie nebo nemocnice, které mají nedostatek personálu. 

Nejsou ovšem zcela hloupé, protože noví zaměstnanci dostanou náborový příspěvek 

nejčastěji po uplynutí zkušební doby, někdy až po roce, aby si je firmy pojistily. Jen výjimečně 

jej vyplácejí při nástupu. 

 Tak i v srpnu máme nejnižší nezaměstnanost v celé EU, a to přesto, že v červenci mírně 

vzrostla na 4,1 % kvůli příchodu absolventů a učitelů na úřady práce. Bez práce bylo 303 074 

lidí, kteří měli k dispozici 188 000 volných pracovních míst. Na jedno volné místo nyní připadá 

1,6 uchazeče a je to dobrá zpráva pro ně, protože si mohou firmy vybírat. Pro firmy to ovšem 

znamená růst mzdových nákladů.  

Takže, ačkoliv je tuzemská ekonomika v dobré kondici, nedostatek pracovníků se může stát 

překážkou pro její další rozvoj. Přehřívání ekonomiky je patrné právě z nárůstu volných míst. 

Firmy by potřebovaly zaměstnance, ti však na trhu nejsou. S příchodem chladnějších měsíců 
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půjde nezaměstnanost opět vzhůru. Je to sezónní vliv, který nesouvisí se zhoršením situace 

na trhu práce. Přetahovaná mezi firmami o zaměstnance se kvůli nedostatku lidí na trhu 

zřejmě ještě více vyostří, což povede k dalšímu růstu mezd. Na nižší nezaměstnanosti v srpnu 

se podílely mimo jiné sezónní práce. V evidenci úřadů práce je oproti loňsku o pět tisíc 

absolventů škol méně, asi i kvůli tomu, že si studenti hledají práci ještě při škole.  

V evidenci zůstávají hlavně uchazeči s nízkou kvalifikací a téměř 35 % registrovaných lidí je 

na úřadu práce déle než rok. Zhruba stejný podíl tvoří lidé starší padesáti let, kteří navzdory 

spoustě volných míst mají s hledáním zaměstnání nadále problémy. Prostor pro další 

snižování nezaměstnanosti bude už limitovaný. Podíl nezaměstnaných by měl letos 

v průměru dosáhnout 4,2 % a příští rok klesnout na 3,8 %. Firmy tak budou stále častěji 

narážet na kapacitní omezení a při snaze zvyšovat výrobu se tak budou muset vydávat spíše 

cestou investic do modernizace výroby než nabíráním nových pracovníků.  

I v našem kraji počet lidí bez práce klesl pod dvacet tisíc. Rekordní počet volných 

pracovních míst eviduje krajská pobočka úřadu práce v Olomouci. Je zde 9 367 volných 

pracovních míst, což je o 2 428 víc než před rokem; je to skutečný rekord v historii úřadu. 

Vysoká poptávka po pracovní síle tak dál snižuje nezaměstnanost a počet lidí bez práce 

skutečně klesl pod 20 000 – evidováno je 19 499 uchazečů, což je druhý nejnižší počet za 

dobu existence úřadu práce, když nižší byl jen v červnu 2008. Vzhledem k růstu ekonomiky 

úřad předpokládá, podle analytika úřadu Jaroslava Mikšaníka, že nezaměstnanost v kraji 

půjde ještě mírně dolů či bude stagnovat. Stejně jako všude rozvoj ekonomiky v kraji brzdí 

nedostatek lidí. Převážná většina v evidenci jsou nejen nezaměstnaní, ale také 

nezaměstnatelní. Další zdroje pracovních sil je třeba, podle šéfa krajské hospodářské komory 

Bořivoje Mináře, hledat pouze v zahraničí. 

Takže, zatímco dřív hledali lidé zaměstnání, nyní zaměstnavatelé musí hledat lidi. Dávno již 

nestačí jen dávat inzeráty, musí se vymýšlet různé jiné způsoby, jak zaměstnance nalákat. 

Potíže s obsazením volných míst má asi jedna třetina firem – největší nedostatek 

zaměstnanců má i nadále průmyslová výroba, které chybí technici a IT. Počet volných míst 

roste i v oblasti personalistiky a v podnikových službách. Kvalifikovaní pracovníci chybějí 

v podstatě ve všech průmyslových odvětvích, zejména v oborech zpracovatelského 

průmyslu, který mohutně expanduje. Konkrétně jde o svářeče, slévače, obráběče, 

soustružníky, elektrikáře, mechaniky, opraváře strojů, zámečníky či nástrojaře – tedy 

technicky zaměřené profesionály, nejen u vysokoškoláků, ale také absolventů středních 

škol, ať již vyučených, či s maturitou. Musí pomoci cizinci (o problémech s jejich zapojením 

jsme psali již výše), stejně jako vyšší využití lidí nad 55 let, maminek po mateřské dovolené aj. 

Protože skutečně nejsou lidi, firmy lanaří i důchodce. Podíl pracujících důchodců je u nás 

nižší, než je v EU obvyklé – 13 % : 15,5 %. Co bude dál, kde vzít na dlani chlup, když tam není, 

nikdo pořádně vlastně neví! 

V závěru kapitoly již jen několik čísel z našeho kraje. Ani tady hlad po lidech neustává a podíl 

nezaměstnaných v evidenci úřadů práce dál klesá a osciluje nad i pod „magickou“ hranicí 

4 %. Dále dochází k poklesu, když se celkový počet uchazečů o zaměstnání snížil na 18 728, 

což je ve srovnání se stejným obdobím loni pokles o 771 lidí. Daleko větší pokles nastal 

v meziročním srovnání. Ubylo přes 6 000 lidí bez práce, což je nejnižší nezaměstnanost od 

vzniku krajů; v dosavadní historii nikdy nepoklesl počet lidí bez práce pod hranici 19 tisíc. 
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Zájem lidí také dokládá vysoký počet volných pracovních míst, kterých je 9 125, což je o 

2 325 více než před rokem. Na jedno pracovní místo jsou v kraji současně pouze dva 

uchazeči!                

    

22. CENY, MZDY 

CENY 

Češi vydělávají více peněz, což se projeví v růstu cen. Ale dalo by se říci, že minulá léta byla 

léty levného jídla. Základní potraviny téměř nezdražovaly, výjimku tvořily pouze mléčné 

výrobky, máslo i sýry zákazníci nakupovali nebývale levně. To už se letos opakovat nebude. 

Potraviny se stávají jedním z cenových tahounů roku a zvýšení se očekává v průměru o 3 %. 

Cenový šturm sice nepřijde hned, protože po svátečním požitkářství poptávka po jídle 

počátkem roku tradičně klesá. Okolo Velikonoc začali obchodníci zdražovat a sešlo se 

hned několik faktorů, které růst cen ještě podpořily. Vedle zvýšené spotřeby související 

s dobrou ekonomickou situací Čechů, šlo především o rostoucí mzdy zaměstnanců nejen 

maloobchodních řetězců, ale i dalších odvětví ekonomiky, které celému sektoru zvyšují 

náklady.  

Ač se nám to nelíbí, ceny potravin i dalšího zboží jednoznačně rostou. Svědčí o tom 

prakticky všechny klíčové parametry v ekonomice, které zvyšují náklady. Napříč odvětvími 

výrazně rostou mzdy, stále roste cena surovin, jako jsou maso, ovoce a zelenina. Proti 

zdražování by naopak neměly působit minimální výkupní ceny zemědělských surovin, 

především mléka a vepřového masa. Ke zdražování mnohých potravin není vlastně žádný 

praktický důvod, konečnou cenu pro spotřebitele nakonec určují spíše marže obchodníků 

a výrobců než zemědělců. O kolik jídlo podraží, tak ve velké míře závisí na vůli obchodních 

řetězců. A mezi nimi u nás panuje ostrá konkurence a ceny zvedají jen velmi nerady. Podle 

statistik se až polovina zboží prodá v kolotoči slevových akcí, do kterého se obchodníci sami 

dostali a nyní nevědí, jak z něj ven.  

Výrazným faktorem, který ceny ovlivňuje zásadním způsobem nejen u potravin, ale 

prakticky veškerého zboží, je cena pohonných hmot. Nárůst cen nastal kvůli růstu cen ropy, 

jenž byl zapříčiněn zmrazením produkce ropy ze strany OPEC i některých zemí mimo tento 

kartel. Skokově podražil benzín i nafta na počátku roku, později se ceny drží více méně na 

stabilní úrovni, podle prognózy cena vystoupá o 3 – 4 %. Již zmíněné rostoucí příjmy a 

zvyšující se ekonomická sebedůvěra podporují poptávku po nemovitostech a i tady vedou 

k dalšímu zdražování. 

Pokud bychom měli vybrat položku, která skutečně zlevnila, tak je to jednoznačně teplo – 

teplárny avizovaly snížení cen nebo aspoň stagnaci. Způsobil to pokles velkoobchodní ceny 

zemního plynu a díky tomu komodity mohou ušetřit i lidé, kteří topí plynem přímo nebo na 

něm vaří. Od února se cena snížila přibližně o 4 %, a protože Energetický regulační úřad 

(ERÚ) navíc snížil poplatky za přepravu plynu, což se promítlo do regulované složky, která 

tvoří u plynu zhruba 20 %, konečná cena pro zákazníky klesla o 3 – 5 %. V konečném 

důsledku však bude mít na konečný účet za vytápění vliv chladná zima, která může 

sebevětší zlevnění přebít. 
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Jinak než u tepla a plynu je to u vody, která už tradičně patří k nejrychleji zdražujícím 

komoditám. Vodné a stočné v našem kraji (s výjimkou Olomouce) většinou podraží, někde 

počítají se zdražením až v průběhu roku. Otázkou zůstává cena elektřiny, jejíž hodnoty na 

burzách se po dlouhodobém propadu začaly mírně zvedat, ale velcí dodavatelé zatím se 

zdražováním nepočítají. 

Přestože města doplácejí za likvidaci odpadů ročně desítky milionů korun, poplatky se 

nemění. Zastupitelé se totiž obávají, že lidé po jejich případném zvýšení ztratí motivaci 

odpad třídit. Poplatek ve městech kraje pokryje přibližně dvě třetiny nákladů na svoz, třídění 

a likvidaci odpadu. Zbytek doplácí magistráty a radnice ze svého rozpočtu.  

Lidé v Olomouckém kraji uvítali rovněž nezměněné ceny za jízdenky v městské hromadné 

dopravě v rámci Krajského integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

(KIDSOK). Ten zavedl také některé novinky – zvýhodněné rodinné jízdenky, zvýhodněné 

jízdenky po dobu školního roku pro školáky a takzvanou celodenní jízdenku. V jednání je i 

poskytování dopravy zdarma seniorům. Stejné ceny hodlají zachovat i České dráhy na 

železnici. Majitelé psů v regionu také nikde nepřiplácejí – poplatek se pohybuje od 150 do 

200 korun. Takže suma sumárum – levnější energie, nárůst, ale i pokles cen za teplo, 

nezměněná výše poplatků za odpady, psy nebo jízdné – a pouze dražší voda. Tak se má 

ekonomika našich domácností – dobře nám tak! 

Jen to nepřechválit! Doby, kdy se ceny příliš nehýbaly, definitivně končí. Plných 42 % firem 

hodlá během následujícího roku zvednout ceny svých výrobků a služeb. Téměř čtvrtina 

dokonce více než o 5 %, pouze 3 % mají v plánu zlevňovat. Nejvyšší cenový šok zažijí lidé 

nejspíš v restauracích a při hledání ubytování, ve velkoobchodě a maloobchodě se chystá 

upravovat cenovky směrem nahoru 47 % firem, zhruba pětina o více než 5 % (výzkum ČSOB 

mezi 500 malých a středních podniků v dubnu 2017). Experti dodávají, že rychlejší růst cen 

očekávají u potravin, bydlení a nestabilní mají být ceny pohonných hmot. I rostoucí mzdové 

náklady nutí zaměstnavatele v první řadě potravinářských řetězců zavádět vyšší ceny. Ty už 

loni bojovaly s nedostatkem pracovních sil i stupňujícími se požadavky odborů. Proto asi 

právě potraviny budou jedním z tahounů letošní inflace. 

Těžiště nárůstu cen se bude postupně přesouvat od zboží ke službám. Na ceny zboží budou 

působit dozvuky zdražení ropy a ostatních komodit. Ceny služeb půjdou postupně nahoru 

v důsledku poptávkových tlaků v české ekonomice. Jako hlavní důvod pro plánované 

zdražení uvedly tři čtvrtiny firem rostoucí ceny vstupů, a to včetně mzdových nákladů, kdy 

se letošní vzestup výdělků může přiblížit až k 5 %.  

A právě rostoucí ceny ukousnou z tohoto růstu mezd větší část než loni. Mimo jiné i proto, že 

lidé podléhají „peněžní iluzi“, když vnímají mnohem citlivěji čísla na výplatnici než obecný 

růst cen v ekonomice. Často jim stačí ke štěstí  nominální  růst mezd a ani si přitom 

nepovšimnou, že reálně roste jejich příjem méně kvůli rychlejší inflaci. Zavedení elektronické 

evidence tržeb (EET) uvedlo jako impulz ke zdražování 26 % podniků, nejčastěji ti, kteří se 

orientují na koncové zákazníky. Zhruba čtvrtina podnikatelů zdražuje prostě proto, že jim to 

dovoluje situace, tedy příznivá poptávka po jejich produkci.  Lidé mají o něco víc 

peněz a nebojí se utrácet (hlavně podle statistik o rostoucích tržbách v maloobchodě), 

napomohl tomu i pokles počtu lidí bez práce. 
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Pro druhou polovinu roku však zaznívají i dobré zprávy.  Po čtyřech letech umělého 

udržování slabého kurzu se očekává posílení kurzu koruny.  Po ukončení devizových 

intervencí ze strany ČNB by se tak mohlo zdražování trochu přibrzdit snížením cenového 

tlaku dodavatelů importovaných surovin a materiálů. Koruna posílí vůči euru, a to povede 

ke zlevnění prakticky veškerého dovozového zboží, dovolených v zahraničí a nákupů 

v cizině i k nižším cenám benzínu a nafty.  

Ještě na závěr úvahy – rychlému nástupu inflace brání silný konkurenční tlak ze strany 

internetových obchodů, které představují obdobnou revoluci maloobchodu jako kdysi 

nástup super a hypermarketů. Nejmenší prostor pro růst cen je tak zatím vidět u vybavení 

domácností, kam patří například bílá technika (ale ta se nekonzumuje!). 

Je tu první vlaštovka – cena másla láme rekordy! Průměrná cena másla se dostala na 

rekordní úroveň, když se ve srovnání s loňským červnem v tom letošním zvedla o 10 korun, 

na více než 40 Kč. Za vysokou cenou prý strojí řada faktorů – situace ve výrobě, nedostatek 

mléčného tuku, vysoké obchodní přirážky řetězců a vysoká poptávka z mezinárodních trhů 

po evropském másle. Hlavně že výkupní cena litru mléka od dodavatelů osciluje kolem osmi 

korun!  A v polovině července hlásí novinový titulek: Máslo už je luxusní zboží – stojí 47 Kč a 

cena dosáhla nejvyšší hodnoty v historii. Je to o 43 % více než ve stejném období minulého 

roku a o 12 % více než v květnu. Podle aktuálních cenovek na regálech obchodů je patrné, 

že zdražování neskončilo; diskontní řetězce nabízejí máslo za více než 50 korun. Podle 

ekonomů se tak zařadilo mezi luxusní zboží. Jde o ostrý kontrast proti vývoji posledních dvou 

let, kdy kvůli ruskému embargu na dovoz potravin přetékala Evropa mlékem a 

nadprodukce srazila výkupní ceny na naprostá minima. Efekt embarga se nyní vyčerpal a 

kvůli vysoké poptávce je másla nedostatek. Nejde však jen o českou, ale prakticky 

celosvětovou záležitost. Ke zlevnění asi jen tak nedojde, vždyť tlak Čechů na snižování cen 

je v době rostoucích mezd a plné zaměstnanosti prakticky nulový a jak obchodníky, tak 

výrobce k zlevňování nic nenutí. Takže se dá očekávat spíše stagnace cen nebo mírné 

zdražování. 

Prudce, o více než 10 %, vzrostly ceny v restauracích. Za vydatný oběd skládající se 

z kulajdy, svíčkové na smetaně, půllitru čepovaného ležáku, palačinky jako dezertu a 

turecké kávy na závěr hosté platili loni na jaře kolem 210 korun, letos je na účtence čeká 

cifra o 26 korun vyšší. Podobně je to s obědovým menu – za stejné období se cena 

populárních „meníček“ vyšplhala v průměru o 9 korun – na 96 Kč. Vše odstartovalo nejen 

zavedení elektronické evidence tržeb, ale za poslední rok zdražily suroviny, vyšší platy chtějí 

nejen zaměstnanci restaurací, ale i pracovníci v celém potravinářském průmyslu. A jelikož 

Češi poslední dobou raději navštěvují restaurace, než aby postávali u plotny, zvyšující se 

ceny akceptují. V průměru Češi zaplatí za oběd 108 Kč, ale v Jihlavě a Olomouci se ještě i 

letos naobědvají do stokoruny. Ceny stravovacích služeb jsou jedny z nejrychleji rostoucích, 

když rostou ceny nakupovaných potravin i ostatní náklady restaurací. Celkový růst mezd se 

dotýká i zaměstnanců restaurací, což se také samozřejmě opět promítá do ceny jídla. 

Průměrná hrubá měsíční mzda v sektoru stravování a pohostinství se zvedla na 17 700 Kč 

(nárůst o 12,6 %), a stojí tak v čele tabulky Informačního systému o průměrném výdělku. 

Následující rok by se mohla zvýšit i o dalších 1 200 Kč, a tak by asi bylo marnivé volat po 
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udržení cen z posledních let a navíc dnešní zákazníci jsou ochotni platit za kvalitní jídlo 

mnohem více než v minulosti. Proč tedy plakat nad rozlitým mlékem?   

Je tu léto a meziroční růst spotřebitelských cen v červenci zrychlil na 2,5 % z červnových 2,3 

%. Meziroční inflace zrychlila proti červnu u čerstvého másla na 44,8 %, vajec na 27,7 % a u 

mléka na 14,3 %.  Ceny zeleniny pak zmírnily pokles na 2,6 %, a to hlavně zlevněním 

brambor. Ceny ve stravování a ubytování vzrostly úhrnem o 6 %, v dopravě zdražily 

automobily o 3,8 % – levnější zato byly mobilní telefony (ale ty si jeden asi nekupuje každý 

den!). 

Ani podzim nepřináší velké změny v cenách – ale máslo mizí z regálů, protože je rekordně 

drahé. Kilo stojí v průměru 187,50 Kč, kostka vyjde průměrně na 47 Kč (v Olomouckém kraji 

je v akci za 44,90 Kč, běžně za 57,90 Kč). Roste také cena smetany a dalších surovin, takže 

cena vánočního cukroví půjde zřejmě prudce nahoru. Vůbec hladina cen v českých 

obchodech například v září oproti loňsku stoupla o 2,7 %, za potraviny si připlácíme téměř 6 

%. Řádově desítky procent si obchodníci přisadili nejen k cenám másla, ale i sýrů, mléka i 

vajec. Kromě jídla podražilo také bydlení a pohonné hmoty. Tahounem inflace jsou tedy 

zejména potraviny – vajíčka jsou dražší o 26 %, mléko skoro o 12 %, sýry o 14 %, máslo se 

svými 55 % trhá rekordy. Dražší jsou pekárenské výrobky (o 6 %) i maso (o 5 %). Stouply také 

ceny tuků, ovoce přestalo zlevňovat, dolů šla jen cena zeleniny (o 4,4 %). K nárůstu inflace 

přispívá i dražší bydlení v důsledku realitního boomu a vyšší ceny pohonných hmot kvůli 

zdražující ropě. Mají být zvýšeny úrokové sazby, a tak budou zdražovat ještě spotřebitelské 

úvěry a hypotéky, dojde i ke zdražení půjček. 

Jsme na konci roku a musíme konstatovat, že letošní vánoční hodování se o dost prodraží. 

Ceny potravin, které tvoří štědrovečerní menu, od loňska výrazně poskočily, jak píšeme 

v předchozím odstavci. Zdraží i kapr, naštěstí ale navýšení ceny bylo jen drobné. Prodával 

se od 77 Kč za kilogram výše. Ale o 20 % se zvedla i cena moučkového cukru přesto, že 

produkční ceny cukrovarů klesly v očekávání konce produkčních kvót v EU. Češi si tak za 

tradiční sváteční menu včetně cukroví připlatí minimálně desítky korun. Suma sumárum – 

potraviny se letos promítají do statistik inflace a téměř se vyrovnají tempu růstu mezd. 

Nelitujme se! Tak jako nyní jsme se asi ještě neměli, takže žádný pláč nad rozlitým mlékem!  

             

MZDY 

V loňském roce došlo k rekordu, kdy mzdy rostly nejvíce od krize. Šlo o nejlepší čísla od konce 

roku 2009 a dobrou zprávou je, že mzdy by se měly zvedat i letos, a zřejmě i rychleji. Firmy 

totiž stále palčivěji pociťují nedostatek volných zaměstnanců. Pokud budou chtít rozšiřovat 

výrobu, nezbude jim nic jiného než dát lidem více peněz, nejen aby udržely vlastní, ale také 

přitáhly nové zaměstnance. Dá se tedy čekat, že růst mezd bude nejen pokračovat, ale i 

akcelerovat a překonání loňské pětiprocentní hranice růstu by neměl být velký problém. A 

také zvyšování minimální mzdy, která od 1. 1. stoupá na 11 000 korun, a za poslední čtyři 

roky vzrostla o tři tisícovky, tlačí na zvyšování platu všech hůře placených. A to by se letos 

měla zvýšit asi o další tisícovku! 
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Přivírají se nůžky mezi hůře a lépe vydělávajícími, ale tuzemské výplaty však stále zaostávají 

za výdělky v západní Evropě, když čeští zaměstnanci si odnesou domů pouze třetinu částky, 

kterou si vydělají jejích kolegové na Západě. Zatímco u nás dosahuje podle údajů Eurostatu 

průměrná hodinová mzda 7,2 eura, v Rakousku je to 23,9 eura a v Německu ještě o něco 

více. Nízké mzdy u nás jsou i „dědictvím“ vzestupu průmyslových montoven, kde už se toho 

nedá moc vymýšlet a vylepšovat. Nicméně právě tyto firmy potřebují nyní obsadit nejvíce 

míst, ať už kvalifikovaných či nekvalifikovaných. Podle odhadů Svazu průmyslu a dopravy 

chybí české ekonomice zhruba 140 000 pracovníků a dramaticky přibývá stížností na 

nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. 

Platy letí vzhůru – růst ekonomiky, poměrně slušný vzestup tržeb i nedostatek volných 

pracovníků skutečně nutí firmy zvyšovat mzdy rychleji než v minulosti. Počítá s tím téměř 

polovina malých a středních podniků a desetina dokonce počítá s růstem platů o více než 

pět procent. Podnikatelé musí reagovat na silný přetlak poptávky po zaměstnancích napříč 

mezi obory i regiony a mzdové tlaky narůstají. Rekordní růst výdělků postupně pocítí téměř 

všichni a nadprůměrné nárůsty zaznamenají nejhůř placené profese kvůli mimořádně 

silnému zvýšení minimální mzdy. Platí, že na vyšší mzdy se mohou těšit spíše lidé, kteří pracují 

ve větších firmách v oblasti výroby s vyšší přidanou hodnotou, v exportně orientovaných 

firmách a ve službách. Ani přes dobrou spotřebitelskou poptávku se nedají očekávat velké 

nárůsty ve sféře maloobchodu.  

Rychlý růst mezd u velkých firem, kde o nich vyjednávají odbory, straší menší firmy, které se 

nacházejí v okolí těch velkých. Působí jako magnet, protože díky vyšším platům dokážou 

„malým“ odlákat pracovníky a někde je už situace kritická (třeba na Rychnovsku). Také 

řidiči mají velkou naději na vyšší platy, jejichž růst jim vyjednala vláda, či zaměstnanci 

nemocnic.  

Navzdory růstu mezd v posledním období zůstaneme nadále „levnou“ zemí, kde jsou mzdy 

hluboko pod evropským průměrem. Stále dosahuje česká roční mzda (podle šetření 

Eurostatu) 354 000 korun ročně, což je pouhých 37 % průměru Evropské unie, a řadíme se 

tak až na 19. příčku žebříčku. Přesto vánoční odměny a 13. platy přiblížily průměrný výdělek 

na dohled 30 tisícům hrubého, v loňském čtvrtém čtvrtletí si naši zaměstnanci vydělali v 

průměru 29 320 Kč, což bylo po odečtení inflace meziročně o 2,8 % navíc. Není to žádná 

velká sláva, ekonomové čekali, že díky příznivému vývoji ekonomiky i rekordně nízké 

nezaměstnanosti povyskočí ještě o něco víc. Pokud se zohlední pohyby cen, dostali víc 

přidáno zaměstnanci na Slovensku i v Polsku, tedy v zemích, kde bývaly mzdy výrazně nižší 

(Slovensko – vzestup o 3,7 % na 990 eur = 26 750 Kč).  

A na výplatních páskách se už také projevují blížící se volby. Vláda během loňska přiklepla 

vyšší platy nejen úředníkům, ale také učitelům, policistům, hasičům a zdravotníkům. Tak lidé, 

kteří pracují pro stát, si polepšili mnohem víc, než zaměstnanci soukromých firem, a jejich 

průměrné mzdy se už přes třicetitisícovou hranici přehouply. Šlo meziročně o více než 6 % a 

průměrná mzda zaměstnance „ve státním“ překročila 31 500 korun.  I když podle ekonomů 

by letos mohly mzdy růst zhruba pětiprocentním tempem, přibližně polovinu přírůstku zřejmě 

ukousnou rostoucí ceny. A to je něco, čemu už Češi odvykli.    
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Rozdíl mezi výkonem ekonomiky a průměrnou mzdou patří v Česku k nejvyšším v Unii. Jednou 

z příčin může být třeba nízká angažovanost zaměstnanců v odborech, protože lidé pak mají 

malou sílu tlačit na zvyšování mezd. U nás je v odborech zhruba 13 % zaměstnanců, na rozdíl 

třeba od severských států, kde jsou jich v odborech na dvě třetiny. Zaměstnanci si tak 

víceméně vyjednávají svoji mzdu sami a individuálně. Kdy jindy by ale mohli na firmu zatlačit 

než při současné nízké nezaměstnanosti?  Jsou sice ve výhodné vyjednávací pozici, ale 

jelikož se spolu nedokážou domluvit, nemohou toho využít.  

Firmy tak s výraznějším zvyšováním platů začnou až ve chvíli, kdy už opravdu nemají na 

výběr, protože už neseženou vůbec nikoho. Loni například museli přidat tam, kde byly 

dlouhodobě mizerné platy, třeba v restauracích a hotelech. Je potřebí zopakovat, že k růstu 

nižších mezd zásadně přispěl růst minimální mzdy.           

Ještě k paradoxu – stejný džob, jiné peníze. Dělají sice úplně stejnou práci, ale peníze za ni 

dostanou různé. Záleží na tom, jestli pracují pro stát, nebo v soukromé firmě. Nejvyšší rozdíly 

v odměňování jsou u lékařů a sester. Zatímco medián platu lékaře specialisty ve státním 

zařízení je přes 67 tisíc korun, v organizacích, které se neřídí platovými tabulkami, je 

prostřední mzda o dvacet tisíc nižší, sestry bez specializace mají ve státních zařízeních až o 

40 % víc než jejich kolegyně ze soukromých. Na vyšší peníze ve státních službách si přijdou i 

jinak mizerně placené uklízečky. Vypadá to tak, že soukromník může personálu zaplatit jen 

to, na co má, státem vlastněné zařízení si dovolí žít dlouhodobě na dluh a lidem vyplácet 

to, co si vyvzdorují. To dobré není. 

Naopak u soukromých firem se mají lépe zejména „ajťáci“, bez ohledu na specializaci.  Také 

podnikoví právníci či specialisté na legislativu berou u soukromníků až o 13,5 tisíce víc. Navíc 

nabírání lidí do státní správy ztížil služební zákon, kvůli kterému se pak výběrová řízení 

neúměrně prodlužují.  Nespravedlnost odměňování je v českých poměrech jedno z 

nejcitlivějších témat, které pociťuje nadpoloviční většina českých zaměstnanců, což není 

příliš motivující. 

Jsme v září, a musíme konstatovat, že dochází k největšímu platovému skoku za 10 let, a  že 

Češi berou v průměru o dva tisíce víc než před rokem. K rychlému zvyšování platů nutí firmy 

zoufalý nedostatek pracovníků a růst by měl pokračovat! Průměrná hrubá mzda se přiblížila 

na dohled třiceti tisícům korun. Zaměstnanci měli na svých výplatnicích ve druhém čtvrtletí 

v průměru 29 346 korun, tedy o 7,6 % více než před rokem. Pokud se odečte vliv vyšších cen, 

mají pracovníci ve svých peněženkách o pět procent navíc. To je tempo, o němž se mohlo 

českým zaměstnancům dlouhá léta jenom zdát. Hlavním důvodem je nedostatek volných 

pracovníků, o něž se firmy přetahují nejen mezi sebou, ale i se státem, kde platové tarify 

opakovaně stouply. Průměrné mzdy také tlačí nahoru minimální mzda, která se zvedá již 

několik let v řadě.  

Rychlý růst mezd ale může pro firmy do budoucna představovat past, hlavně pro ty, které 

se nedokáží přizpůsobit konkurenceschopnosti. Současný růst mezd a zaměstnanosti už 

převyšuje růst ekonomiky a růst mezd tak spolu s nedostatkem pracovní síly může 

podnikatele přinutit dávat více peněz na investice, aby část drahé pracovní síly nahradili 

stroji a zvyšovali produktivitu své výroby. V konečném důsledku by to mělo zajistit domácí 

ekonomice dlouhodobější růst a prostor pro další zvyšování mezd a tím i životní úrovně u nás. 
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Vývoj na trhu práce včetně růstu mezd bude tak faktorem, jenž požene spotřebu 

domácností k dalšímu růstu, a to by mohlo být klíčovým tahounem růstu i v roce 2018.  

V závěru pohled na situaci v našem kraji. Zaměstnanci si v tomto roce platově výrazně 

polepšili, dokonce průměrná hrubá měsíční mzda v regionu rostla rychleji než celostátně. 

Nakonec vzrostla na 26 253 korun a oproti stejnému období konce loňského roku se zvýšila 

o 7,3 %. Ale i přes tento nárůst je průměrná mzda v kraji v rámci Česka čtvrtá nejnižší po 

Karlovarském, Zlínském a Jihomoravském kraji. Celostátní průměrné mzdy jsou téměř o tři 

tisíce vyšší a dosahují 29 050 Kč. S rostoucí poptávkou po pracovních silách a růstem mezd 

stoupl v kraji také průměrný počet zaměstnanců, jenž překročil hranici 220 000, což je o 3 

000 více než před rokem. Vzhledem k setrvalému posilování ekonomiky se dá očekávat 

zvyšování mezd i v budoucnu.  

Ještě zpráva v závěru roku: prémie budou! Výborná ekonomická kondice domácích 

podniků se propíše i do kolonky mimořádných odměn na výplatních páskách. Podle 

průzkumu to bude na předvánočních odměnách kolem 60 % měsíčního platu. Třetina firem 

už má jasno, že je svým lidem rozdá a dalších dvacet procent podniků to zvažuje. A téměř 

polovina firem, které s odměnami počítají, chce poslat zaměstnancům více než loni. Tři 

pětiny podniků hodlají přidělit odměny plošně všem zaměstnancům, bez ohledu na jejich 

profesi či pracovní nasazení. Téměř devět z deseti firem přitom rozdá vánoční bonusy v 

penězích, jiné formy odměn, jako třeba věcné dary, poukázky či příspěvky na pojištění, 

chystá pro své zaměstnance jen zlomek šéfů. Máme se špatně?     

 

23. ŽIVOTNÍ STANDARD 

Každý třetí obyvatel Česka se raduje z toho, že se jeho životní úroveň za loňský rok zlepšila. 

Spokojenější jsou, možná překvapivě, více Češi než Moravané. Nejspíš to souvisí s mizerným 

ovzduším na Ostravsku, krachem OKD a chatrnými vyhlídkami na lepší uplatnění (jak zjistil 

průzkum společnosti Median v prosinci 2016). U více než poloviny obyvatel to bylo stejné, 

ale 29 % domácností se dařilo lépe, což je o 8 % více než podle výzkumu za rok 2015. Naopak 

17 % vidí úroveň jako horší.  

Hodnocení se dosti mění s věkem; mladí odpovídali, že se jejich životní standard zvedl a 

čekají, že se bude zvedat dál, zatímco lidé po padesátce odpovídali opačně. Stoupala 

úroveň u podnikatelů i zaměstnanců, u nezaměstnaných a důchodců klesala a logicky 

platilo, že s vyšším příjmem a vzděláním respondentů rostl i počet kladných odpovědí. 

Spokojeni byli většinou voliči TOP 09, ANO 2011 a ODS, počet kladných a záporných 

odpovědí příznivců ČSSD byl vyrovnaný, vyloženě nespokojeni byli voliči lidovců a 

komunistů.     

S životní úrovní souvisí další kategorie výzkumu: zdraví. Také zde jsou spokojeni mladí lidé, a 

naopak ti po padesátce uvedli, že se jim zdraví zhoršilo. Zdravěji se cítí spíš lidé na vesnicích 

do tisíce obyvatel než ve velkých městech s více než sto tisíci lidmi. Nemocní se cítili častěji 

lidé se základním vzděláním. Na podlomené zdraví si stěžovali hlavně nezaměstnaní a 

důchodci, lidé s nízkými příjmy, voliči KSČM a ČSSD, což jsou většinou starší lidé, jejichž zdraví 

je ovlivněno věkem.  
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Vývoj na trhu práce vidí lidé pozitivně i tam, kde byla nezaměstnanost vysoká, ovšem pětina 

lidí se domnívá, že šance na uplatnění se zhoršila. Životní prostředí je podle poloviny lidí stále 

stejné, zbytek je rozdělen na zhruba stejné skupiny, které se domnívají, že se zlepšilo nebo 

zhoršilo. Situaci lépe hodnotí muži než ženy. Cítí se zdravější, domnívají se, že mají lepší šanci 

uplatnit se a získat lepší zaměstnání. To si myslí přes 41 % mužů, ale jen 24 % žen. O zhoršené 

bezpečnostní situaci ve světě jsou přesvědčeni dva lidé ze tří a obavy rostou s věkem. 

Navíc, loni se mluvilo o bezpečnostních rizicích v souvislosti s migrační krizí, lidé ale vidí, že se 

u nás nic moc nestalo. Třetina lidí míní, že se zhoršilo i životní prostředí ve světě, a téměř 

polovina vidí prohlubující se globální chudobu a nerovnosti ve světě a jsou přesvědčeni, že 

se situace nejen nezlepší, ale zhorší. 

Takže, příliš změn se nečeká. Těšit se můžeme na další růst životní úrovně a všech ostatních 

oblastí osobního života, které se dotýkají nás a našich rodin. Spokojenost na úrovni 

domácností však zastiňuje obava se zhoršující se bezpečnostní situací v Evropě. Obáváme 

se, že úroveň demokracie, vymahatelnost práva a spravedlnosti, společenská nálada a 

vzájemné porozumění se bude spíše zhoršovat.   

Malé zastavení: Nejsme sice nejšťastnější země na světě, ale nemáme si na co stěžovat. 

V pořadí 157 států Česko skončilo na lichotivém 27. místě s indexem 6,6 %, a předstihlo tak 

například Francii, Itálii, Japonsko či sousední Slovensko (45.) a Polsko (58.). Od roku 2013 si 

polepšilo o 12 příček (průzkum Kolumbijské univerzity v New Yorku na zakázku OSN o „indexu 

štěstí“). Základ hodnocení tvoří faktory jako HDP na obyvatele, délka života, korupce, 

dostupnost zdravotní péče, svoboda se rozhodovat, štědrost spoluobčanů či bezpečnost. 

Zpráva zdůrazňuje, že i když většina nejšťastnějších zemí patří také k nejbohatším, samotný 

příjem není tak důležitým faktorem jako osobní svoboda a podpora společnosti. V první 

desítce jsou kromě vítěze – Dánska, i další skandinávské státy; Island, Norsko, Finsko a 

Švédsko. Na druhém místě žebříčku štěstí figuruje Švýcarsko.            

Tak brzděme! Nouzí prý u nás trpí „jen“ půl milionu lidí. Počet Čechů, kteří trpěli nouzí byl loni 

nejnižší za posledních deset let. Výzkum zjistil, že většina našich chudých se ocitá ve velkých 

trablech ve chvíli, kdy je třeba neočekávaně vynaložit částku ve výši několika tisíc korun, 

například na rozbitou pračku nebo školní výlet. Většina lidí (51 %) si naopak může dovolit 

vynaložit částku nad deset tisíc korun, z toho značná část více než dvacet tisíc. Chudí, kteří 

rezervy nemají, mají větší tendence utíkat k dlouhodobě neracionálním strategiím, jako je 

zadlužování.  V čím horší materiální situaci jsou, tím více roste míra jejich rezignace a zhoršují 

se rozhodovací schopnosti. Lidé pak dělají série špatných rozhodnutí. A stát je podporuje 

tím, že pro ně vytváří podmínky, například pro půjčování peněz firmami komukoliv, tedy i 

lidem, kteří se rozhodují nezodpovědně.  

Český statistický úřad (ČSÚ) zjišťuje mezi obyvateli takzvaný materiální nedostatek u lidí, kteří 

si nemohou dovolit nejméně čtyři z devíti předem specifikovaných položek – jako je týdenní 

dovolená, neočekávaný výdaj 9 900 korun, auto, úhrady splátek a pravidelných plateb, 

pračka, telefon, televize, vytápění a maso obden. A těch, kteří tuto „podmínku“ splňovali, 

bylo v roce 2016 4,8 %, tedy kolem půl milionu (nejvyšší číslo statistici zaznamenali v roce 

2007, kdy materiální nouze ohrozila 7,4 % lidí). Ze srovnání položek vyplynulo, že třetina 

ohrožených si nemohla dovolit náhlý výdaj a 29 % nemohlo odjet na týdenní dovolenou. 

Statistici si zjišťovali i takzvanou míru chudoby a sociálního vyloučení, kam spadají 
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podkategorie – příjmová chudoba, materiální deprivace a ztráta zaměstnání. Těch, které 

ohrožovala alespoň jedna z nich, bylo 13,3 %, tedy v přepočtu asi 1,4 milionu Čechů a 

Češek. Nejhorší situace je na severu Moravy a na severozápadě Čech, kde chudoba a 

sociální vyloučení ohrožuje více než pětinu lidí, nejlépe je ve středních Čechách a v Praze, 

tam je to jen desetina obyvatel. 

Příjmovou chudobou byl loni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel republiky. Příjmy 

domácností, v nichž tito lidé žijí, totiž nedosáhly nad hranici 10 691 Kč pro domácnost 

jednotlivce za měsíc, u dvojice 16 036 Kč a u jednoho rodiče s dítětem do 13 let 13 898 Kč. 

Přibylo však domácností, které s příjmy vycházejí snadno na 11 % (v roce 2015 to bylo 9,5 %). 

V Olomouckém kraji bylo vypláceno 3 624 příspěvků na živobytí rodinám s nezaopatřenými 

dětmi (stav na konci roku 2016).  

Jak jsme na tom v našem kraji? Navzdory ekonomické konjunktuře, která tlačí počty lidí bez 

práce k historicky nejnižším hodnotám, a naopak umožňuje firmám přidávat svým 

zaměstnancům, se řada domácností musí ohlížet na každou korunu, a ani tak z výplaty 

neušetří. Ve srovnání životních podmínek rodin z regionu vládne optimismus, když v 

meziročním srovnání „chudších domácností“ mírně ubylo. S ohledem na situaci na trhu 

práce se zvyšovaly nástupní platy, vylepšoval se systém benefitů pro zaměstnance a 

v prvním kvartále roku dosahovala průměrná hrubá mzda 24 500 Kč, což je meziročně o 

dvanáct set víc než ve stejném období loni. Takové peníze ovšem ani zdaleka nepobírají 

všichni, průměr táhnou směrem nahoru šéfové velkých firem, manažeři bank či lékaři 

specialisté. 

Téměř 28 % lidí ale nosilo domů výplatu pod hranicí 10 000 Kč! Právě do této „cenové 

skupiny“ spadají domácnosti, které omezené rozpočty nutí, aby se uskrovnily v jídle. Patnáct 

procent domácností z kraje uvedlo, že si nemohlo dovolit jíst obden maso, což byl třetí 

nejvyšší podíl mezi kraji ČR. Překvapit 34 % domácností může jednorázový neočekávaný 

výdaj kolem 10 000 Kč, což odpovídá ceně automatické pračky či lednice, který je pro ně 

neřešitelným problémem, protože zmíněnou částku nemají v rezervě. Někde jsou problémy 

i se zaplacením běžného provozu domácnosti – těžko či s obtížemi vychází v regionu více 

než pětina rodin, dalších téměř 36 % hlásí menší problémy. Naopak snadno nebo velmi 

snadno vydrží do výplaty pouze něco málo přes 12 % domácností kraje. Přes zmíněná zjištění 

se finanční situace rodin zlepšila, když se meziročně průměrný čistý příjem na osobu zvýšil na 

165 600 korun za rok a zároveň se snížil podíl domácností s měsíčním příjmem na osobu do 

12 000 Kč. Přesto se zdá, že lidí s existenčními problémy spíše přibývá. Společnost jako celek 

bohatne, části populace se to ale netýká. Do rizikové skupiny patří zejména lidé s nižším 

vzděláním, matky a otcové samoživitelé, lidé s důchody či osoby odkázané na sociální 

dávky. Za problémy často může i nízká finanční gramotnost, která vede k tomu, že si lidé 

berou půjčky, aniž by zvážili, zda je budou moci splácet i při výpadku příjmů. Do spirály dluhů 

se dostávají i proto, že nejsou schopni vzhledem k nízkým příjmům ušetřit a musejí si půjčovat 

i na běžné poplatky třeba za vodu či popelnice.     

Tak pojďme účtovat. Přes všechna pozitiva uvedená výše, je Česko ve střední a východní 

Evropě pod průměrem. Minimální mzda přes letošní navýšení na 11 000 Kč (407 eur) patří 

stále k těm nižším, když průměr se pohybuje okolo 12 500 Kč (461 eur). Nejnižší minimální 

mzdu mají na Ukrajině – 3 051 Kč (113 eur), naopak nejvyšší v Rakousku, kde si zaměstnanci 
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vydělají v přepočtu 45 000 korun (1 677 eur). Podle výše minimální mzdy tak jsme na 9. místě 

z uvedených zemí, těsně za Slovenskem a Maďarskem, za námi jsou pobaltské státy (Litva, 

Lotyšsko) a státy Balkánu i Rusko (278 eur).  

Život je u nás kratší než na Západě, i když se za poslední desetiletí významně prodloužil. U 

žen se od roku 2006 zvedla naděje na dožití o 2,5 roku na 82,1 roku, u mužů o 2,8 roku na 

76,2 roku. Nicméně není to jednoznačně dobrá zpráva – střední délka života, tedy věk, 

kterého mají lidé šanci se dožít, je u nás stále o 5 let kratší než ve vyspělých západních 

státech. Samozřejmě svoje stáří máme ze značné míře ve vlastních rukou. Hovoří se o 

padesátiprocentním vlivu životního stylu, dvacetiprocentním vlivu prostředí, stejném podílu 

dědičnosti a desetiprocentní pomoci medicíny. Češi nemohou mít čisté svědomí, prý za 

vyspělými zeměmi zaostávají hlavně kvůli náchylnosti k alkoholu a tabáku (sic!?). 

Nezanedbatelnou roli kromě stravy a množství pohybu hrají i sociální faktory, rodinná 

soudržnost a kvalita vztahů. Na tom, že Češi za poslední desetiletí v průměrné době dožití o 

něco poskočili, se může podílet i kvalitnější medicína. Seniorská skupina v Česku se za 

poslední desetiletí rozrostla o půl milionu. Jenom loni přibylo lidí nad 65 let 56 500 a tvoří už 

bezmála 20 % populace. Stárnutí se projevuje rostoucím podílem seniorů i zvyšujícím se 

průměrným věkem – průměrnému obyvateli Česka loni bylo 42 let. Životní standard máme 

vysoký, tak nenadávejme! 

 

24. ZDRAVÍ 

Za peníze si zdraví nekoupíš, říká staré přísloví. Jako by ho potvrzoval uznávaný žebříček 163 

zemí světa sestavený agenturou Bloomberg. V takzvaném Světovém indexu zdraví se letos 

jako první umístila Itálie, kde má dnes narozené dítě pravděpodobnou délku dožití 80 let 

(pro srovnání například v africké Sieře Leone je tato prognóza 52 let). Index je však 

kombinací daleko více faktorů, než je jen předpokládaná délka života. Jsou mezi nimi 

například úmrtnost způsobená zraněním, zdravotní rizika, jako jsou vysoký krevní tlak, kouření 

či dostupnost nezávadné vody. Česká republika se v žebříčku nachází na 30. místě. Vyspělé 

země jsou vesměs v horní polovině žebříčku. Velkým problémem, který jejich postavení 

ovlivňuje, je však obezita, kde v počtu lidí s nadváhou vedou Spojené státy (ale ani naše 

populace tady není bez viny!). Přesto však ekonomika hraje v žebříčku zdravé populace 

značnou roli a odborníci uvádějí i jiný důvod – kvalitní zdravotní péči. Pro úplnost uvádíme 

ještě pořadí prvních deseti zemí Bloombergova žebříčku: Itálie, Island, Švýcarsko, Singapur, 

Austrálie, Španělsko, Japonsko, Švédsko, Izrael a Lucembursko. 

K dalšímu faktoru dobrého zdraví: Znečištěný vzduch prý bere rok života. Za více než pět set 

předčasných úmrtí v Praze a deset až dvanáct tisíc v celém Česku může nadměrné 

znečištění vzduchu. Nejčastějším důvodem je doprava, zvlášť nebezpečný je ultrajemný 

prach pocházející z dieselových motorů, který obvykle překračuje povolené limity. Kromě 

předčasných úmrtí má znečištěné ovzduší na svědomí také hospitalizace pro vážná 

onemocnění dýchacího ústrojí a srdečně-cévního onemocnění, zvýšení výskytu bronchitid 

nebo astmatických příznaků u dětí. Podle studie Centra pro životní prostředí a zdraví přichází 

každý člověk v Česku asi o deset měsíců života. Ovšem dalších zdrojů znečištění je přitom 

celá řada – patří sem spalovny odpadů, zastaralá topeniště, průmyslové podniky či 
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elektrárny spalující hnědé uhlí. Měla by se skutečně neodkladně přijímat opatření, která 

mohou vést ke snížení prachu v ovzduší jak ministerstvem životního prostředí, tak i obcemi. 

Věřme, že „kotlíkové dotace“ nejsou posledním pokusem vyčistit ovzduší našich sídel. 

Zdraví skutečně není zadarmo. Rekordní jsou „účty za život“ obecně a také v našem kraji. 

Extrémně drahé léčby se dostává desítkám lidí z regionu a nejnákladnější pacient stál letos 

zdravotní pojišťovnu 31,7 milionu korun! Opravdu jde o milionové zázraky – příběhy 

nemocných, kteří se uzdravili, nebo alespoň mohou vést ke kvalitnímu životu díky 

mimořádně nákladné léčbě. Náklady na léčbu nejdražších pacientů přitom neustále 

rostou. To, co péči o takové pacienty nejvíc prodražuje, jsou výdaje za léky, které tvoří na 

95 % všech nákladů. To, u které ze sedmi českých zdravotních pojišťoven je člověk pojištěný, 

nehraje při mimořádně nákladné péči roli. Díky systému přerozdělení se prostředky na 

nákladné zdravotní služby čerpají ze zvláštního společného účtu, do něhož přispívají 

pojišťovny i stát, a z něhož lze pokrýt až 80 % nákladů. 

Za moderní zdravotnické výkony a péči jsou ovšem Češi ochotni si připlatit, a to stále více 

peněz. Na tématu nadstandardů si letos mnozí politici postavili své volební programy ve 

zdravotnictví.  Výkonů, které si pacienti hradí ze svého, přitom v tichosti přibývá. Ukazuje se, 

že nejvíce si lidé připlatí nejen u zubaře, ale také v gynekologii, očním lékařství, za genetické 

testy nebo moderní metody v chirurgii. Desítky tisíc ze svého platí dnes i pacienti, kteří 

nechtějí zůstat v nemocnici déle, než je třeba, například při operaci křečových žil. Statistiky 

říkají, že zatímco v zemích EU a USA se provádí na 60 % plánovaných operací v režimu 

jednodenní chirurgie, kdy je pacient ještě téhož dne po zákroku propuštěn do domácího 

ošetření, v ČR je to pouze 5 – 10 % výkonů.  

Nejsmutnější případy plateb „ze svého“ jsou příběhy pacientů s nevyléčitelnými chorobami. 

Ačkoliv jsou na trhu moderní léky, které výrazně zvyšují jejich šanci na zdárný boj s nemocí, 

pacienti k nim často nemají přístup – ledaže by si je hradili ze svého. Česko totiž patří 

k zemím, kde pacienti čekají na úhradu nových léků nejdéle v Evropě. Podle lékařů průtahy 

snižují celkovou šanci pacientů na úspěšnou léčbu. Odborníci poukazují i na to, že pacienti 

mnohdy ani nevědí, že na jejich vážnou nemoc existuje nový a nadějný lék. Pacient by však 

měl právo vědět o všech nových lécích, byť je zatím české pojišťovny nehradí a nemocnice 

by tyto „cenovky“ léků ve svých cenících nehrazených výkonů mohly uvádět!? A jednání 

lékaře, který by pacienta o možnosti kvalitnější léčby – za vlastní peníze – neinformoval a 

léčil ho jen pojišťovnou hrazenými výkony či léky, by tak mohlo být žalovatelnou chybou!   

A teď k nám: Od 1. září funguje v Lékařském domě na ulici Vítězné u Svatojánu nová 

gynekologická ambulance MUDr. Jana Harašty, který ordinuje každé pondělí od 7 do 15 

hodin. Na konci listopadu byly dokončeny stavební úpravy na budově polikliniky na ulici 

Kollárově, kde došlo k zateplení obvodového pláště a střechy a fasáda dostala nový nátěr. 

Provoz byl omezen pouze dva měsíce a budova se díky svému novému nátěru stala i 

reprezentativní stavbou v centru města. Noticky v LN 11/2017, str. 1.       

Pozitivní skutečností je, že v našem městě se postupně daří saturovat všemi významnými 

lékařskými obory obyvatele Litovle a spádového území tak, aby nemuseli na většinu 

vyšetření dojíždět na velkou vzdálenost. Zásluhu zde má i město Litovel vytvářející  příznivé 

podmínky pro ordinace specialistů a snaha po zastoupení všech potřebných oborů pro 
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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 r. 2017: praktičtí lékaři –  MUDr. Kamila 

Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová, MUDr. Petr Vočka; dětské lékařky   

MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Křížová, MUDr. Šárka Nesetová  Šmakalová; gynekologie   

MUDr. Milan Dostál, MUDr. Jarmila Fousová, MUDr. Zuzana Týralová; ortopedie  MUDr. Alena 

Aulehlová; RTG  MUDr. Josef Hacar; onkologie MUDr. Blanka Gajová, MUDr. Jarmila 

Kovaříková;  revmatologie  MUDr. Antonín Gaja, CSc.; neurologie  MUDr. Sylvie Navrátilová; 

oční  MUDr. Pavlína Sekerková; chirurgie  MUDr. Vladimír Štefka; urologie  MUDr. Rabah 

Arzouni; interna  MUDr. Antonín Gaja, CSc., MUDr. Petra Mašková, Ph.D., MUDr. Ladislava 

Fryšáková; diabetologie  MUDr. Radana Syslová; psychiatrie MUDr. Věra Táborská, MUDr. 

Zdena Štěpánová, MUDr. Šárka Matelová; ORL  MUDr. Jana Žižková; logopedie  Mgr. Ivana 

Garlíková a Mgr. Jana Papulová; laboratoř prof. MUDr. David Stejskal. Vlastní ordinaci na 

Sušilově ulici 171 má dětská lékařka MUDr. Elena Vacová; gynekologickou ordinaci na ulici 

Příčné 1256/3 má MUDr. et RNDr. Vojtěch Konečný; ordinaci praktického lékaře MUDr. Věra 

Katzerová na ulici Studentů 242, MUDr. Alena Šromová a MUDr. Petr Šrom pak v ulici 

Poděbradově; MUDr. Romana Valouchová revmatologickou ordinaci na ulici Vítězné 402. 

V Lékařském domě na ulici Vítězné 183 ordinují diabetoložka MUDr. Jiřina Kočí, nefroložka 

MUDr. Jana Zahálková, revmatoložka MUDr. Jarmila Bačová, ortopedi společnosti AGEL 

MUDr. Roman Tkatchik a MUDr. David Baciak a je zde i nutriční poradna Radomíry 

Drábkové.  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 pracují 

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. Nové je na poliklinice zavedeno 

oddělení angiologie MUDr. Kateřiny Juranové. Jde o 57 lékařů a 4 odborné pracovníky. 
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25. CHARITA ŠTERNBERK – STŘEDISKO LITOVEL  

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE a DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 

 

Cílovou skupinou jsou lidé všech věkových kategorií, indikačních a diagnostických skupin, 

kteří jsou z důvodu změněného zdravotního stavu plně či částečně odkázáni na odbornou 

péči a pomoc druhé osoby (senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se 

zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocní a umírající). Rozhodující je zdravotní stav a 

celková potřebnost péče. Obsah služby – v rámci charitní ošetřovatelské služby je 

zajišťována veškerá potřebná odborná zdravotní péče. Domácí péče je léčebná, 

preventivní, ošetřovatelská a rehabilitační. 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. Jsou poskytovány 

následující zdravotní výkony: monitoring fyziologických funkcí; měření glykemie 

glukometrem; aplikace inzulínu (nácvik, edukace); odběry krve a biologického materiálu; 

aplikace léčebné terapie, transdermálních náplastí, injekcí, opiátů; infuzní terapie s. c. – 

hypodermoklýza a aplikace klyzmatu; péče o pacienty s výživovými sondami, drenážemi, 

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. Služba je 

poskytována nepřetržitě 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Na středisku Litovel je vrchní sestrou 

Miroslava Svozilová a pracovní tým tvoří 2 všeobecné sestry a 2 zastupující všeobecné sestry 

na DPP. Všechny sestry mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu.  

 

Oblastí působnosti jsou obce: Bílá Lhota (Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, 

Řimice), Bílsko, Bouzov (Bezděkov, Blážov, Doly, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, 

Kozov, Obectov, Olešnice, Podolí, Svojanov), Červenka, Dubčany, Haňovice (Kluzov), 

Cholina, Litovel (Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, 

Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice, Víska), Loučka, Luká (Březina, Javoříčko, Ješov, 

Střemeníčko, Veselíčko), Měrotín, Mladeč (Nové Zámky, Sobáčov), Náklo (Lhota nad 

Moravou, Mezice), Olbramice, Pňovice, Příkazy (Hynkov), Senice na Hané (Cakov, Odrlice), 

Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov (Prátná).  V roce 2017 byl počet klientů 200, počet 

uskutečněných návštěv 4 590, počet výkonů 7 526, najeto bylo 33 297 km. 

 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

 Cílovou skupinou jsou uživatelé se sníženou soběstačností v základních životních 

dovednostech z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku 

v základních životních dovednostech, zejména se sníženou schopností zajistit péči o svou 

osobu a domácnost.  
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Služba poskytuje následující základní činnosti dle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 

službách: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy; pomoc při zajištění chodu domácnosti; zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a fakultativní služby – přeprava uživatele autem pečovatelské 

služby a pronájem jídlonosičů. 

 

 Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí stanice Zita Stinglová. Služba je 

poskytována v pracovní dny pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hodin. Pracovní tým tvoří 

vedoucí projektu, vedoucí stanice, 2 sociální pracovnice, 7 pracovnic v sociálních službách 

a 2 pracovnice na DPP. Oblastí působnosti je Litovel a obce litovelského mikroregionu – Bílá 

Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Loučany, Loučka, Luká, 

Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, 

Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov. Počet klientů byl 81, počet vyhláškových výkonů 13 248, 

fakultativních 553 (celkem 13 801), počet hodin přímé peče 9 463, najeto 50 838 kilometrů.  

 

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 (81) bylo 58 % z 

Litovle a přidružených obcí, zbytek 42 % z dalších obcí Mikroregionu. Věkové složení klientů 

bylo: 1 % lidé do 64 let, 42 % lidé do 80 let a 57 % lidé nad 80 let.  

 V květnu byla pro klienty uspořádána pouť na Svatý Hostýn. Tuto příležitost využívají i těžce 

pohybliví klienti, kterým je zajišťován doprovod. V tomto roce službu podpořil Olomoucký 

kraj, Město Litovel a Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.  

 

JIROLO-SRDÍČKO (sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi) 

 

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ze Šternberska, Uničovska a Litovelska, které 

jsou dlouhodobě v obtížné sociální situaci. Služba poskytuje: základní činnosti výchovné, 

vzdělávací a aktivizační; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně-

terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních činností. Vedoucí služby je Mgr. Jana Smyčková. Pracovní tým tvořila vedoucí 

služby, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách. Počet oslovených rodin 8, 

počet kontaktů 69, počet intervencí 75.  

 

Oblastí působnosti je Litovel a obce Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Horka, 

Cholina, Křelov, Liboš, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Slavětín, Strukov, 

Střeň, Štěpánov, Vilémov. Služba je poskytovaná v oblasti Litovelska od 1. 8. 2017. Zde je 

realizovaná jako terénní forma, která probíhá v rodinách uživatelů. Pracovnice mají zázemí 

v budově sídla Charity Šternberk – středisko Litovel. V r. 2017 tuto službu podpořila Tříkrálová 

sbírka. 
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CHARITNÍ PORADNA – NEDLUŽÍM (odborné sociální poradenství) 

 

Cílovou skupinou jsou osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy, zejména v důsledku dluhové pasti. Obsahem služby je zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím – odkazy a zprostředkování, informační servis, 

doprovod, volný internet; sociálně-terapeutická činnost – poradenství v oblasti práva a 

v oblasti sociálních systémů; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí; první jednání a zahájení spolupráce, individuální 

konzultace a základní krizová intervence. Vedoucí služby je Bc. Dana Vrzalíková. Provoz 

zajišťovala 1 sociální pracovnice a 1 pracovnice v kumulované funkci vedoucí služby, která 

je zároveň i sociální pracovnicí (garantem odbornosti). Ambulantní forma služby je 

poskytována v Litovli, terénní forma služby je poskytována v Litovli a obcích regionu Litovel. 

Počet uživatelů byl 13 (9 mužů a 4 ženy), individuální činnosti (sociální práce) 331. Díky 

projektu MAS – Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku – rozšířila 

poradna svoji působnost i na region Litovel. V roce 2017 tuto službu dále podpořil 

Olomoucký kraj a Tříkrálová sbírka. 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA LITOVEL 

 

Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou Jarmila Dospivová. Cílovou 

skupinou jsou rodiče s dětmi do 6 let věku. Obsah služby: Mateřské centrum (MC) Rybička 

podporuje svou činností funkční rodinu a působí jako prevence sociálního vyloučení rodičů, 

kteří se dlouhodobě starají o děti na rodičovské dovolené.  Umožňuje jim uplatnit své znalosti 

a dovednosti i získat nové informace. Dětem poskytuje mateřské centrum možnost setkat 

se se svými vrstevníky a před nástupem do mateřské školy si tak přirozeně zvykat na dětský 

kolektiv. Provozní doba je pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hodin, další odpolední a víkendové 

činnosti dle aktuálního programu, který je uveřejněn na webových stránkách MC. Pracovní 

tým tvoří vedoucí služby, animátorka, sociální pracovnice, 1-2 pracovnice na DPP, které 

vedou některé programy, a podle potřeby dobrovolnice z řad maminek.  

 

V r. 2017 navštívilo akce MC 1107 dospělých a 1460 dětí. Průměrná návštěvnost za měsíc 

byla cca 110 dospělých osob. Počet účastníků jednoho klubového setkání byl 8-10 

maminek a stejný nebo i větší počet dětí ve věku do 6 let. 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 1x měsíčně zařazovány přednášky (první pomoc, přednášky o 

výchově dětí a vzájemných vztazích v rodině.). Ve spolupráci s pracovníky sociálního 

odboru byly uspořádány i 3 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. V předvánočním čase 

byl uspořádán kurz výroby adventních věnců. Maminky se svými dětmi také již tradičně 

vyráběly přání pro klienty pečovatelské služby. 
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V průběhu celého roku byly pořádány i mimořádné akce: dětský karneval, bazary dětského 

oblečení, knižní bazary, cyklovýlety, Den otevřených dveří, Den pro rodiny – setkání rodin se 

soutěžemi pro děti, „Uspávání broučků“ – lampičkový průvod s rozloučením s přírodou před 

začátkem zimy a seznámení dětí s životem zvěře v lese, Mikulášská besídka, návštěva 

ekocentra a soukromé farmy, Svatováclavské farmářské trhy, letní příměstské tábory. I 

v letošním roce podporovalo MC adoptovanou indickou holčičku Aschwithu Fernandes v 

projektu „Adopce na dálku“. Prostředky na financování jejího vzdělání byly získány 

prodejem výrobků dobrovolnic. Na projekt MC byla poskytnuta dotace Ministerstva práce 

a sociálních věcí a podporu poskytlo i Město Litovel. 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK LITOVEL 

Kontaktní osobou je Bc. Gabriela Šumšalová, DiS., a provozní doba v každý všední den od 

8 do 15.30 hodin. 

 

CHARITNÍ ŠATNÍK 

Kontaktní osobou je Mgr. Jana Milčická, provozní doba obdobná.  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Pořádá ji každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i 

distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, 

školami či různými mládežnickými organizacemi. Do ulic obcí a měst vychází více než 14 

tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a byla uspořádána již 

posedmnácté. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v 

regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také 

na humanitární pomoc do zahraničí. Výnos sbírky Charity Litovel byl 554 726 Kč, celého 

děkanátu Šternberk pak 1 484 871 Kč. Jako přímá pomoc byla využita částka 35 000 Kč, na 

zřízení dluhové poradny a SAS pro rodiny s dětmi pro ORP Litovel 286 000 Kč – středisko 

Litovel celkem 321 000 Kč, všechna střediska Charity Šternberk 903 000Kč. 

VÝZNAMNÉ AKCE 

Středisko Litovel pořádalo 14. Charitní ples (10. 2.) v Nasobůrkách. Tombolu podpořilo město 

Litovel, okolní obce, místní podnikatelé i jednotlivci. Bude z ní zaplaceno opět školní vzdělání 

třem dětem z Indie a Ugandy v projektu Adopce na dálku. Další den následoval maškarní 

karneval pro tříkrálové koledníky a děti z MC Rybička. Pro děti byly připraveny soutěže, 

vyhlášení nejlepších masek i malá tombola. V červnu proběhl Den rodin – akce určená pro 

všechny věkové kategorie. Pracovníci Charity se postarali o bohaté občerstvení, nechyběla 

ani živá hudba. Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky a soutěže, skákací hrad a 

trampolína. V rámci této akce proběhl Den otevřených dveří Charity a MC Rybička. 

V supermarketu Billa proběhla (11. 11.) první Národní potravinová sbírka.  Od dárců bylo 

získáno 518 kg potravin a drogerie, což představovalo 36 beden od banánů.  Darované 

potraviny budou pomáhat lidem v okolí prostřednictvím služeb Charity. V listopadu se 

uskutečnil tradiční „Lampičkový průvod“ – uspávání zvířátek a broučků v lese. Letos se ho 
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účastnilo 160 dětí se svými rodiči. Děti kromě lampionu nesly i tašky s dobrotami pro zvířátka 

na zimu. 

Zprávu zpracovala Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí střediska 

 

26. BYTY, BYDLENÍ 

Česko si stojí vysoko – v nákladech na bydlení v EU. V žebříčku Eurostatu se Česká republika 

umístila málem v čele – přesněji na 5. místě – před Velkou Británií, Itálií, Německem i 

Slovenskem. Na důvod k oslavě to ale nevypadá: Eurostat totiž porovnal náklady, které musí 

domácnosti v Unii dávat na bydlení. Vychází se ze součtu nákladů na nájem a poplatky za 

bydlení, vodu, elektřinu, plyn či jiné vytápění a určuje se procentní podíl těchto výdajů na 

životních nákladech, které musí jednotlivec během roku zaplatit (neukazuje tedy, kde je 

v Evropě nejdráž). Bydlení je v každém případě v celoevropském srovnání největším dílem, 

z něhož se skládá „koláč“ rozpočtu domácností v EU. V průměru představuje 24,4 % všech 

výdajů. Je pravidlem, že s větším počtem členů v domácnosti se tento podíl samozřejmě 

zmenšuje a u jednočlenných je vyšší, zvláště když jde o penzistu pobírajícího podprůměrný 

důchod.  

Jen po zajímavost: druhou hlavní položkou je překvapivě doprava (13 %), za ní se 12,3 % na 

první pohled to nejdůležitější – náklady na potraviny (bez alkoholických nápojů), následuje 

spotřební zboží se službami (11,5 %) a s 8,5 % rekreace a kultura stejně jako návštěva 

restaurací a hotelů. Další díl skládačky z průměrného rozpočtu evropských domácností 

představují nákup nábytku a vybavení domu (5,5 %), alkohol a cigarety (4 %), náklady na 

léčení a léky (3,9 %), připojení ke komunikačním sítím (2,5 %) a vzdělání (jen 1,1 %)! 

Za kolik se bydlí v Česku? Zhruba čtvrtina Čechů bydlí v pronájmu, ale dostupnost 

nájemného bydlení se v různých krajích výrazně liší – zatímco obyvatelé Moravskoslezského 

a Ústeckého kraje utratí za nájem necelých 50 % průměrné čisté mzdy, Pražany v průměru 

stojí 70 %. Podle statistik se nejvyšší a nejnižší nájemné v českých krajích liší i více než dvakrát. 

Domácí trh s bydlením je závislý na tom, jak je sledovaný region atraktivní z hlediska 

průměrného příjmu, pracovních příležitostí a řady dalších hledisek. Velké rozdíly vykazuje 

především průměrná čistá mzda. 

Nejdostupnějším typem bydlení v Česku zůstávají i nadále panelové byty. V posledních 

letech však podražily tak, že na ně často nedosáhne ani střední třída. Podle statistik 

realitních kanceláří podražily o desítky procent – hovoří se v průměru o 53 %. Nedostatek 

nabídky a vysoká poptávka po vlastním bydlení prodražuje vlastně všechny typy bytů 

napříč republikou. Že jde především o panelové byty je dáno jednak tím, že je jich na trhu 

stále nejvíce, jsou cenově nejdostupnější z celé nabídky. V některých oblastech jsou jedinou 

variantou z celé nabídky, proto je o ně zájem největší. Panelové byty zdražily i proto, že řada 

z nich prošla revitalizacemi a jejich standard se výrazně zvýšil. Tak se stávají dobrou 

alternativou pro ty, kteří zatím nemají rozpočet na bydlení v novostavbách. Lidé se už také 

méně bojí rekonstrukcí, a tak pro ně nejsou překážkou nemovitosti v původním stavu, což 

bývají právě panelákové byty. Obecně se dá říct, že právě ony zažívají renesanci a 

rekonstruují se jako na běžícím páse. V Olomouckém kraji se ceny zvedají kolem průměru – 

v roce 2013 to bylo 21 643 Kč za m2 a letos 34 185 Kč, jde o vzrůst 58 %. 
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Je tedy jasné, že i v našem regionu ceny bytů dál trhají rekordy. Ani letošní rok lidem, kteří si 

chtějí pořídit vlastní bydlení, zároveň za něj ale nejsou ochotni zaplatit přemrštěné částky, 

nepřál. Ceny nemovitostí opět vzrostly a realitní makléři tak doporučují kupcům totéž co 

loni: ještě počkejte. Nová bytová výstavba letos nabrala v kraji tempo, které region nezažil 

od r. 2008. Realitní trh investoři zatím nedokázali nasytit, což se projevuje v cenách bytů, 

které se už od ledna zvedaly. Výjimkou tak nejsou například ani nabídky panelákových bytů 

s původním umakartovým jádrem za 2,5 milionu korun. 

Ani ceny nových bytů se ovšem pro kupce nevyvíjejí příznivě. Už loni realitní makléři, když 

developeři nabízeli metr čtvereční v novostavbě za 40 000 korun, hovořili o přemrštěných 

částkách – dnes jsme už na 55 000 Kč a stometrový byt tak zájemce vyjde na neuvěřitelných 

5,5 milionu Kč. Jsme asi u stropu; další navýšení částek na kupních smlouvách, ale ani brzký 

pád cen realitní makléři nepředpokládají, spíše očekávají stagnaci, kdy se realitní trh zasytí 

byty v novostavbách. Potom cenová bublina praskne a developeři budou muset jít chtě 

nechtě s cenami dolů – proto to doporučené čekání.       

  

27. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ 

MJM  Litovel a. s., Cholinská 1048/19 

V únoru 2017 (4. 2.) zemřel Ing. Miroslav Šuba, zakladatel společnosti MJM Litovel a.s., 

dlouholetý předseda představenstva a generální ředitel.  Ve společnosti bylo jmenováno 

nové představenstvo ve složení: Ing. Petra Adamcová, předseda představenstva; Ing. 

Zdeněk Šoustal, místopředseda představenstva; Ing. Jitka Neischlová a Ing. Michael Knajbl, 

členové představenstva. Generálním ředitelem se stal Ing. Radomír Šmoldas, Ph. D. Dozorčí 

rada bude pracovat ve složení: Ing. Radomír Šmoldas, Ing. Boleslav Krejčíř a Jaroslava 

Köhlerová. 

Předmětem podnikání společnosti je výroba tepla; mlynářství; provozování drážní dopravy; 

měření emisí silničních vozidel; výroba, obchod a služby dle živnostenského zákona; opravy 

silničních vozidel; silniční motorová doprava; výroba nebezpečných chemických látek a 

směsí kvalifikovaných jako vysoce toxické; činnost účetních poradců; vedení účetnictví a 

daňové evidence; výroba a zpracování paliv a maziv; distribuce pohonných hmot; 

hostinská činnost; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. 

Hlavními činnostmi zůstávají i nadále výroba krmiv, mlynářství a nákup zemědělských 

komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování a 

obchodní činnost zaměřená na osiva, hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty a služby s nimi 

spojené pro zemědělské podniky. Celková skladovací kapacita činí 116 000 tun v obilních 

silech Šternberk, Uničov, Bruntál a Skalice, dále společnost vlastní sklady Tesco v Blatci, 

Bludově, Skalici a Přerově. Roční výkup činil cca 136 000 tun obilovin všech druhů, 41 000 

tun olejnin včetně máku a hořčice. Část nakoupených obilovin byla použita pro vlastní 

výrobu krmiv a krmných směsí (ta činila za rok 2017 24 271 tun). Ve vlastním mlýně ve 

Šternberku bylo vyrobeno 23 110 tun mouk.  
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Objemem výroby krmných směsí se společnost řadí mezi největší výrobce na Moravě a 

rovněž tak svou mlynářskou kapacitou patří k významným subjektům tuzemského trhu. 

Důležitou součástí činnosti jsou provozování nákladní autodopravy, drážní dopravy a 

laboratorní rozbory krmiv a surovin pro jejich výrobu. Během roku se pokračovalo 

v modernizaci všech výrobně obchodních provozů a prodejen společnosti a byla 

dokončena modernizace administrativní budovy v Litovli. 

  Zprávu podala PaedDr. Iveta Kubíčková, referát vnitřních věcí MJM Litovel a.s. 

EUROPASTA SE 

Závod na výrobu těstovin stojí ve Třech Dvorech od 90. let minulého století. Vznikl jako 

podnikatelský záměr zemědělského družstva, později se firma osamostatnila jako Adriana. 

Původně se zaměřovala na východní trhy a vyvážela své produkty s podporou evropských 

dotací především do Ruska. Po ústupu z tamních pozic se firma dostala do finančních 

problémů a v r. 2010 ji koupila skupina Europasta SE. Ta existovala již od r. 2002 jako 

holdingová společnost, která postupně získala výrobce českých těstovin Bratři Zátkové, Tero 

Rosice, Spojené těstárny CZ a slovenské Spojené cestovinárně SK. Po fúzi do firmy vstoupili 

strategičtí partneři, a to rodinné firmy z Portugalska a Španělska. Ty získaly po třetině akcií 

firmy. Zbývající třetinu drží generální ředitel firmy Pavel Hrdina. Podnik má svoji divizi Litovel, 

mlýn v Boršově nad Vltavou a dceřinou obchodní společnost pro slovenský trh Ideál 

Slovakia.  

Z Adriany se tak stal závod produkující těstoviny pro celý holding. Vznikají zde výrobky pro 

český trh, ale také pro okolní státy, Skandinávii, Izrael a země na Balkáně. Původní název 

Adriana je používán jako obchodní značka pro označení produktů a i k označení zdejšího 

závodu, který je největším ve střední Evropě. Vyrábí se zde na pěti linkách – jedna na 

špagety, zbývající na krátké těstoviny. Provoz je na vysokém stupni automatizace – od 

příjmu mouky až po zabalení hotových výrobků a jejich uložení na paletu se vše děje bez 

dotyku lidské ruky. Zajišťuje to firmě hygienu, vysoký výkon a efektivitu. Samozřejmě se závod 

bez zaměstnanců neobejde, pracuje jich zde 140, z toho 90 v samotné výrobě.  

Adriana dává stále jméno těstovinám z tvrdé pšenice – semoliny, kterou firma dováží ze 

Slovenska, Rakouska a Itálie. Vznikají zde i Rosické těstoviny z běžné pšenice a vaječné 

Zátkovy těstoviny. To se týká asi 40 % výrobků, zbývající část je určena pro obchodní sítě, 

které si je prodávají pod svými vlastními privátními značkami. Firma má ve svém sortimentu 

také bezlepkové a celozrnné těstoviny. Připravuje se spuštění produkce v biokvalitě a 

chystá se další modernizace a rozvoj tak, aby firma držela krok s nejnovějšími trendy trhu a 

přáními zákazníků. 

 Informace z článku Podniky Litovelska v LN 6/2017, str. 5, autorem je Ivo Heger.     

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o., provozovna: Bosch Car Service, Svatoplukova 

Jednatelem společnosti je Ing. Zdeněk Hlaváček. Provozovna v Litovli byla k 1. 1. 2016 

převedena ze společnosti AUTO Hlaváček a.s. do společnosti AUTOKOMPLEX OLOMOUC 

s.r.o., je dceřinou společností AUTO Hlaváček a.s. Z autorizovaného servisu a prodeje vozů 

Škoda se stal Bosch Car servis. Činnost provozovny zůstává beze změny, tedy opravy 

osobních a užitkových vozidel. Specializuje se na vozy ŠKODA, dále koncernové vozy   VW 
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a AUDI, ale provede opravu i na jakékoli jiné značce. Dále prodává originální díly a 

příslušenství ŠKODA a BOSCH. Na autosalonu nabízí roční a referentské vozy značky ŠKODA 

a KIA za velmi příznivé ceny. Na provozovně v Litovli je 13 zaměstnanců.  

 

SLADOVNY SOUFFLET ČR a.s., závod Litovel Uničovská ulice 

Rok 2017 ve Sladovnách Soufflet ČR a.s.  závod Litovel nepřinesl zásadní změny. Statutárním 

ředitelem je stále Ing. Richard Paulů. Sladovna Litovel má stále 24 zaměstnanců, jejichž 

průměrný plat byl 30 633 Kč měsíčně. Za rok se vyrobilo 10 395 t sladu. Specializace zůstává 

ve výrobě karamelového a barevného sladu. V České republice se prodalo prakticky 60 % 

produkce do všech českých pivovarů, zbytek se vyvezl. Největší odběratel byl v tuzemsku 

Plzeňský Prazdroj a v zahraničí japonský koncern Kirin. Úspěšně se pokračovalo 

v modernizaci technologie, především máčírny, kde byly náduvníky vyloženy nerezovým 

plechem, což přineslo zlepšení hygieny a sanitace výrobního zařízení. Bylo instalováno 

odsávání CO2, provzdušňování pomocí dmychadla, které umožnilo zlepšení proprání 

namočeného ječmene. Rovněž byl celý prostor máčírny zaizolován a zateplen. Rovněž byla 

zlepšena homogenita sladu v míchacích silech na expedici a jeho vyčištění na nové pulírce. 

 

HTM Sport s.r.o., Palackého 34 

Závod je součástí mezinárodní společnosti HTM Sport GmbH se sídlem v Rakousku. Ve 

statutárních orgánech v r. 2017 nedošlo ke změnám. Jako prokurista byl na konci roku 2016 

zapsán Ing. Jiří Hýbl (pověřen vedením společnosti), vedoucím produkce zůstává p. Walter 

Hutter (taktéž prokura). Za rok 2017 bylo vyrobeno 585 000 párů lyžařské obuvi (hodnota 

pod stanoveným výrobním plánem). Došlo k výstavbě nové haly údržby (původní hala 

údržby byla zrekonstruována a byly zde umístěny nové výrobní technologie). Největší 

překážkou pro dosažení výrobních plánů byl nedostatek pracovních sil. Ředitel Ing. Pavel 

Hýbl se vyjádřil následovně: „Daří se nám úspěšně naplňovat očekávání našich zákazníků 

s jednotlivými modely a kvalitou, což se odráží na růstu poptávky po našich výrobcích a 

požadavcích na dodatečné nábory nových pracovníků do výroby.“ 

Zprávu podal Pavel Měrka, Dis 

 AMS- intes, s.r.o., Cholinská 988 

Společnost AMS-intes, s.r.o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 21. 5. 1997. 

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé Jaroslav Pěruška (50 %) a Pavel Pěruška (50 

%). Společnost se specializuje na výrobu strojního zařízení, opravy pracovních strojů, 

kovoobrábění a zámečnictví, výrobu ozubených kol – evolventní s rovnými a šikmými zuby, 

řetězová, kuželová, šneková kola, výrobu, montáž, opravu a revize elektrozařízení, revize 

elektrických spotřebičů. Oblast obrábění je ve společnosti hlavní činností (cca 65 %), na 

oblast elektro připadá zbylých 35 %. 

Společnost má řadu významných zákazníků především u potravinářských firem (ALIBONA, 

NESTLÉ Česko, s.r.o., Makro Olomouc, Sladovny SOUFLET ČR a.s.) i zakázky u Města Litovel. 
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K 31. 12. 2017 zaměstnávala společnost celkem 7 zaměstnanců rozdělených dle 

organizačního schématu. V průběhu roku nedošlo ke zvýšení ani snížení stavu pracovníků. 

Zprávu podal Pavel Pěruška, jednatel 

BRAZZALE MORAVIA a.s., Tři Dvory 98 

Společnost změnila název z původního ORRERO a.s. k 1. 5. 2016. Statutárním orgánem – 

předsedou představenstva je Ing. Antonín Gec. Průměrný počet zaměstnanců byl 311. 

Z hospodářského hlediska šlo o běžný rok s kladným hospodářským výsledkem. Řady 

úspěchů dosáhly podnikové prodejny La Formaggeria – zejména zisk ocenění Mastercard 

Obchodník roku 2016 v kategorii Nový zákaznický zážitek (cena vyhlášena v lednu 2017) a 

1. místo mezi nebankovními společnostmi (a celkově 4. místo) v žebříčku „Fair Play – 100 

nejlepších zákaznických zkušeností v České republice 2017“ sestaveném renomovanou 

společností KPMG. Ocenění výrobku Česká chuťovka 2017 pro sýry Tre Corti a Il Salato a pro 

výrobek jogurt vanilka; úspěchy v soutěži Mlékárenský výrobek roku 2017 – výrobek Cri Cri 

Gran Moravia – absolutní vítěz 2017 i vítěz kategorie mléčných specialit. Sýr Furfante získal 

1. místo v kategorii Novinka roku – sýrová řada. Novinkami na trhu 2017 je rozšíření 

produktové řady „Přímo z naší sýrárny“, která je určena pro podnikové prodejny a La 

Formaggeria: sýry Tre Corti, Il Salato, Giuncata s medvědím česnekem, syrovátkový nápoj 

Aloe vera, jogurt čoko-višeň a jogurt vanilka. 

V r. 2017 firma zavedla tzv. Baby Bonus – speciální zaměstnanecký příspěvek za každé 

narozené dítě ve výši 20 000 Kč. 

Zprávu podala Mgr. Věra Křížová, asistentka představenstva Brazzale Moravia a.s.   

 

VÁPENKA VITOUL s.r.o., Měrotín 

Do společnosti v r. 2017 vstoupila manželka majitele Jitka Vitoulová MBA, jako druhý 

jednatel. Výrobní program zůstal stejný jako v předešlém roce, bylo vyrobeno 99 000 tun 

mikromletého vápence ve 13. třídách podle ČSN. Počet zaměstnanců zůstává stejný – 36. 

Průměrný plat je 35 000 Kč. 13. plat ve výši 25 000 Kč byl vyplacen v červnu, jako příspěvek 

na dovolenou; 14. plat vypočítán součtem všech měsíčních platů v roce a podělen 12 – byl 

vyplacen v prosinci. 

V listopadu dostala společnost na Pražském hradě diplom za nejlepší firmu v kategorii 

„Doprava a stavebnictví“ a zařadila se mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH – CZECH 100 BEST. 

Zpracoval Ing. Ladislav Vitoul, ředitel společnosti 

STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL, s.r.o., Pavlínka 4/5 

Statutárním zástupcem je i nadále Ing. Jiří Sedláček. K žádným změnám ve výrobním 

programu nedošlo. Průměrný počet zaměstnanců byl 38. Během roku dosáhl obrat firmy 

okolo 190 milionů korun. Významným projektem realizovaným společností pro město Litovel 

bylo dokončení výstavby bytového domu Litona v ulici Kysucké, dále pak dokončení 

výstavby výrobní haly pro společnost SEV Litovel, s.r.o. v Července, přístavba montážních a 
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výrobních hal v areálu Siemens, s.r.o. v Mohelnici a přestavba montážních a výrobních hal 

v areálu Miele technika s.r.o. v Uničově. 

Zprávu podala Jitka Freibergová, příprava staveb  

LITOVELSKÁ CUKROVARNA 

V r. 2017 došlo k akcionářským změnám, když majiteli Litovelské cukrovarny se stali manželé 

Klabalovi z Prostějova a tím se uzavřela delší etapa akcionářských neshod. 

Od 1. 7. 2017 nastoupil do funkce ředitele Ing. Václav Řehák, který tuto funkci vykonával 30 

roků v Cukrovaru Vrbátky. 

Kampaň byla zahálena 18. září 2017 a ukončena 14. ledna 2018. V této kampani bylo 

vyrobeno 40 388 t cukru, což vzhledem k neúrodě cukrové řepy je veliký úspěch. Bylo 

vykoupeno 255 582 t cukrové řepy o průměrné digesci 17,16 % od 55 stálých dodavatelů. 

V cukrovaru pracovalo 97 stálých pracovníků a 23 kampaňových. Společnost dosáhla za 

rok 2017 tržby ve výši 732 568 tis. Kč a zisk po zdanění 118 181 tis. Kč. 

Investice do majetku činily 25 876 tis. Kč, náklady na opravy 21 228 tis. Kč. 

Zpracoval Ing. Leopold Klabal, majitel 

SEV LITOVEL 

Tento největší světový producent gramofonových přístrojů v kvalitě hi-fi zvýšil tržby v roce 

2016 meziročně o 11 %, na rekordních 428 milionů korun a zisk vzrostl na 67,5 milionu korun. 

Bylo vyrobeno 124 000 přehrávačů desek, meziročně o 13 000 více. Většinu gramofonových 

přístrojů společnost exportovala – prodává je prostřednictvím rakouské firmy Audio Systems 

ve více než 60 zemích pod značkou Pro-Ject, kterou rakouský partner vlastní. Mezi hlavní 

exportní teritoria patří Británie, Německo, Francie, USA a Austrálie. 

Na celkových tržbách SEVu se gramofony podílely více než 90 %. Zbývající část připadla na 

součástky pro automobilový průmysl a na části vláčků. Ředitelem podniku je stále Ing. Jiří 

Mencl. Kvůli rostoucí poptávce společnost koupila v. 2015 výrobní objekt v Července, kam 

přesunula část výroby. Na okolních pozemcích v r. 2016 postavila novou výrobní halu a 

zahájila přípravu stavby další. V průměru firma zaměstnávala 383 pracovníků. Informace 

čerpány z článku MF DNES z 6. 9. 2017. Ředitel podniku v e-mailu sdělil, že tento rok pro firmu 

nebyl vůbec dobrý – tržby a prodej se propadly o 20 % a počet zaměstnanců klesl o 70. 

 

ALIBONA, a.s. 

Přední producent výrobků z ovoce a zeleniny působí na trhu již celých 100 let. Předmětem 

výroby jsou ovocné kompoty a sterilovaná zelenina, zeleninové saláty a sypké směsi pro 

domácí přípravu kompotů a nakládané zeleniny. Výroba společnosti je založena na 

tradičních českých recepturách. Při výrobě se používá koření a kořenicí výtažky, od čehož 

mnohé firmy upustily. V klasických výrobcích se nevyskytují barviva, konzervanty, umělá 

aromata ani látky zvýrazňující chuť či vůni nebo jiné chemické náhražky. 
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V průběhu posledních 20 let společnost významně zmodernizovala výrobní technologie a 

strojní zařízení, a to s přihlédnutím na požadavky zákazníka, jakož i na kvalitu a přesnost při 

výrobě. Široký sortiment produktů je zpracováván do skleněných, plechových nebo i 

plastových obalů. Zdravotní nezávadnost sortimentu je zajištěna léty prověřenou 

technologií – tepelnou sterilací.  

 Text z měsíčníku Olomoucký kraj 6/2017. 

Ředitelem podniku a manažerem prodeje zůstává i nadále Ing. František Toman, Ing. 

Dalibor Kokta technickým a Ing. Radomír Typovský ekonomickým náměstkem.  Průměrný 

počet zaměstnanců je 105 a jejich průměrný plat 15 500 Kč. 

 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO UNČOVICE 

Hlavním předmětem činnosti je nadále zemědělská výroba – rostlinná výroba včetně 

pěstování zeleniny a aromatických rostlin; rostlin pro technické a energetické využití; 

produkce chovných plemenných zvířat; živočišná výroba; výroba osiv, sadby a školkařských 

výpěstků a úprava, zpracování a prodej vlastní zemědělské výroby. 

K žádné změně organizační struktury v r. 2017 nedošlo. Předsedkyní představenstva zůstává 

Ing. Milada Měsícová. Počet pracovníků byl 181 (z toho 5 v řídících funkcích). Celková 

aktiva družstva jsou 908 546 000 Kč; finanční majetek 192 172 000 Kč; vlastní kapitál 

75 521 000 Kč, dlouhodobý majetek 555 503 000 Kč, tržby za rok 2017 410 915 000 Kč.   

Výnosy v rostlinné výrobě: řepka ozimá 3,4 tuny/ha; pšenice ozimá 8,1 t/ha; ječmen jarní 6,1 

t/ha; hrášek na zeleno 5,4 t/ha; cukrovka 66,9 t/ha. Výroba pícnin probíhala na 1 111 ha. 

V živočišné výrobě bylo odchováno 16 300 prasat, 939 telat, vyrobeno 8 592 000 a dodáno 

8 350 000 litrů mléka.   

Zprávu podal Ing. Jaroslav Danihelka, hlavní ekonom 

KIMBERLY CLARK, s.r.o., Studentů 49 

Nejvýznamnějším projektem tohoto roku bylo dokončení výstavby nové vrátnice a rozšíření 

parkoviště pro zaměstnance firmy. Dále byl pořízen nový výrobní stroj a kamerový detekční 

systém. Jako každý rok uspořádali zaměstnanci firmy charitativní sbírku pro Klokánek Dlouhá 

Loučka, do této aktivity se zapojilo všech 345 zaměstnanců závodu. Rok 2017 byl zakončen 

firemním vánočním večírkem v  sále litovelské Záložny. 

Zprávu podala Jitka Valouchová, asistentka správce závodu 

PIVOVAR LITOVEL 

V r. 2017 nedoznalo vedení žádných změn a od r. 2011 pracuje ve stále stejném složení: 

statutární zástupce a předseda představenstva Miroslav Koutek; ředitel pivovaru Ing. Lumír 

Hyneček, sládek Ing. Petr Kostelecký, ekonomický ředitel Ing. Josef Šnupárek a obchodní 

ředitel Ing. Tomáš Halouska. Průměrný počet zaměstnanců – 205. Počet kmenových 

zaměstnanců je stabilní. Celkový počet je ovlivněn potřebou brigádníků v sezónním období.  
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Ve sledovaném roce byla uvedena do trvalého provozu dvě nová technologická zařízení 

a jedno bylo stavebně i technologicky dokončeno: 1. propagační stanice kvasnic – jde o 

technologii, která umožňuje pomnožení vlastního kmene kvasinek z laboratoře (laboratorní 

pomnožení) až po takové množství, kterým lze zakvasit celou várku (provozní pomnožení). 

Zařízení sestává ze dvou menších nerezových tanků (10 a 60 hl) navzájem propojených 

nerezovým potrubím a zařízení je umístěno u hlavní kvasírny – spilky; 2. tanky na svrchně 

kvašená piva – technologie sestává ze dvou tanků z nerezové oceli o objemu 175 hl. Tanky 

slouží k výrobě svrchně kvašených piv (pivo pšeničné, IPA, APA atd.). Piva tohoto typu mají 

jiný charakter a jsou chuťově odlišná od piv spodně kvašených (výčepních ležáků nebo 

speciálů apod.).  Zařízení je umístěno poblíž ležáckého sklepa; 3. minipivovar – ležácký sklep 

– stavebně i technologicky bylo dokončeno ležácké oddělení sklepa minipivovaru. Sestává 

z šesti dvouhektolitrových a šesti čtyřhektolitrových nerezových ležáckých tanků. Prostor 

bývalé prádelny u sladovny, kde je sklep umístěn, je vybaven chlazením.  

V hodnoceném roce je třeba se zmínit o opravě omítek v pivovaru. Byla opravena celá 

severní stěna (směr k městu) sklepa a spilek, trafostanice včetně obložení budovy 

přetlačných tanků. Nové obložení má také západní stěna lahvárny. Novým nátěrem byly 

opatřeny budovy nádvoří (sudová stáčírna, spilka, ležácké sklepy, laboratoř, servisní 

středisko). Také muzejní expozice byla doplněna o nové vitríny, v nichž jsou vystaveny 

artefakty drobných jedinečných předmětů, etiket, fotografií a tiskovin. Expozice je též nově 

doplněna malou video-produkcí. 

Ve sledovaném roce pivovar vystavil 206 000 hl piva. Obrat činil přibližně 500 milionů Kč. To 

jsou příznivé výsledky vzhledem k vyvíjejícímu se trhu ať už z hlediska konkurenčního boje 

mezi pivovary nebo k nově zavedeným legislativním opatřením (EET, zákaz kouření 

v restauracích).  V ČR také roste počet minipivovarů, kterých každým rokem přibývá až 

padesát. V současné době vaří pivo cca 400 minipivovarů. Jejich produkce zaujímá zhruba 

2% výstavu piva v ČR. V rámci ČR došlo opět k poklesu spotřeby piva na osobu – na 138 litrů 

za rok. Řada restaurací zejména v malých obcích byla vlivem legislativy uzavřena. Dochází 

k poklesu odbytu sudového piva a k nárůstu piva v plechovkách. Pivovar Litovel čelí těmto 

nepříznivým vlivům trhu marketingovými aktivitami, širokou nabídkou piv, a to zejména 

vícestupňových ležáků a speciálů, jako je např. Václav, Premium, Granát, Gustav, Patrik 

nebo také piv svrchně kvašených. Celé portfolio je doplněno o řadu pivních míchaných 

nápojů např. Pomelo a Červený pomeranč. Velkou oblibu má na trhu již etablovaný Černý 

citron v alko i nealko provedení. Tradiční pivo Litovel Moravan slavilo ve sledovaném roce 

již 35. narozeniny od svého vzniku a k tomuto výročí byla stočena speciální retro edice 

s původními etiketami z roku 1982.  

Novinkami na trhu jsou svrchně kvašená piva, která byla původně vařena v  minipivovaru 

ve velmi omezeném množství a dodávaná jen jako sudová.  Nové technologické zařízení 

umožňuje co do množství zásobovat trh nejen pivem sudovým, ale také lahvovým. Jaro 

přivítal pivovar již druhým rokem sudovým nefiltrovaným jedenáctistupňovým ležákem 

zelené barvy pod názvem Patrik. V pivu vyniká nejen barva, ale také aroma a chuť chmelu 

a sedmi druhů pečlivě vybraných bylin. Požadavky na pivo pšeničné jsou i ze zahraničí, 

zejména Polska. Vánoční trh byl obohacen novým nefiltrovaným polotmavým 11°  ležákem 

pod názvem Granát. 
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Kvalita litovelského piva byla oceněna na nejprestižnějších anonymních celostátních i 

světových degustacích. Byly to soutěže Česká pivní pečeť v Č. Budějovicích (1 ocenění), 

Pivex v Brně (7 ocenění) a České pivo v Praze (3 ocenění). Také na mistrovství světa piv 

v Londýně na soutěži World Beer Award  získalo litovelské pivo 2 ocenění. Na stupních vítězů 

byla piva světlá i tmavá, míchané nápoje a také svrchně kvašené pivo pšeničné. Tradičními 

akcemi pivovaru byla Free jízda konaná v červnu, která je pořádaná hlavně pro milovníky 

jízdních kol. Trasa vedla již tradičně Litovelským Pomoravím, ať už pro závodníky nebo jako 

vyjížďka pro celé rodiny. Start i cíl byl v pivovaru, kde řada účastníků v různých kategoriích 

obdržela „pivní ceny“. Závěr patřil minifestivalu hudby, na pódiu vystoupily čtyři hudební 

skupiny. 

V pivovaru proběhl počátkem srpna již tradiční festival Litovelský otvírák. Třináctý ročník 

navštívilo přes 10 000 návštěvníků. K jejich plné spokojenosti koncertovaly kapely různých 

žánrů na třech pódiích. Téměř 2 000 návštěvníků nahlédlo při exkurzi pivovarem pod 

pokličku sládka a na akci se vypilo neuvěřitelných 336 hl piva. Při Otvíráku měli možnost 

zájemci navštívit muzejní expozici pivovaru. Podrobněji v kapitole Slavnosti. 

Koncert klasické hudby k oslavě 124. výročí otevření pivovaru byl pořádán již po šestnácté 

přímo ve varně pivovaru. Své umění zde tentokrát předvedli naši dva přední umělci: 

houslista, koncertní mistr české filharmonie Jiří Vodička a klavírní virtuóz Martin Kasík. 

Prostorem se nesla hudba Ludwiga van Beethovena, Josefa Suka nebo Pabla de Sarrasata. 

Zaplněná varna odměnila naše špičkové interprety bouřlivým potleskem. Pivovar Litovel se 

zúčastňuje dalších významných i méně významných společenských, kulturních i sportovních 

akcí např. Bobr cupu, Hanáckých Benátek, Litovelských slavností atd.  

Pivovar napomáhá učňovskému školství – na SOŠ v Litovli se od školního roku 2013/2014 opět 

po čtyřiceti letech vyučuje učební obor Potravinář – pivovarník, sladovník. Na SOŠ probíhá 

teoretická a v Pivovaru Litovel praktická výuka učňů. Rok 2017 byl již druhým zakončeným 

ročníkem. Tříletý obor ukončilo závěrečnými zkouškami 13 žáků. V krásné historické varně 

pivovaru byly absolventům v červnu slavnostně předány výuční listy. V září do prvního 

ročníku v tomto roce nastoupilo dalších 15 nových učňů. Noví adepti pivovarnictví jsou vždy 

slavnostně přijímáni k výuce řemesla opět ve varně pivovaru. O dění v pivovaru informuje 

občasník U nás – Pivo Litovel píše. 

Zprávu podala Lucie Kočí, asistentka ředitele 

V inzerci Pivovaru Litovel v MF DNES z 22. 4. 2017 kronikáře zaujala prezentace podniku 

v textu: Hlavní zásady Pivovaru Litovel jsou úcta k poctivému řemeslu, ruční práce a kvalitní 

suroviny. To ocenili i porotci na letošním ročníku prestižní degustační soutěže PIVEX 2017, kde 

hanácký pivovar získal hned 6 medailí a byl také vyhlášen druhým nejlepším pivovarem za 

uplynulé čtvrtstoletí. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v brněnském hotelu 

Voroněž, kde se soutěž tradičně koná. „Získali jsme skvělých sedm cen, z nichž jsou dvě 

ocenění zlatá (zlatý pohár za Litovel Dark v kategorii tmavých piv a Litovel Pomelo 

v kategorii míchaných piv). Naše pivovarnické umění odborníci korunovali druhým 

umístěním v kategorii nejlepší pivovar za posledních 25 let,“ říká sládek Pivovaru Litovel Ing. 

Petr Kostelecký. A dodává, že úspěch na soutěži PIVEX je pro pivovar o to prestižnější, že 

toto klání se řadí mezi ta nejrespektovanější u nás. Vzorky piv oceňují nejen odborníci, ale 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 145 

také samotní zástupci jednotlivých pivovarů, a proto má tato anonymní degustační soutěž 

ve střední Evropě opravdový punc. Na výše uvedené soutěži zabodovala tradiční 

receptura piva Litovel Moravan v sekci světlá výčepní piva a odnesla si stříbro. Mezi světlými 

ležáky se na třetím místě vyznamenala Litovel Premium, mezi tmavými pivy Litovel Dark 

Premium. Na bronz pak dosáhl i Litovel Červený Pomeranč v kategorii míchaných piv. 

Historie hanáckého pivovaru, jenž vznikl v roce 1893 jako ryze český vlastenecký Rolnický 

akciový pivovar se sladovnou v Litovli, je lemována četnými úspěchy a oceněními z mnoha 

výstav a gastronomických soutěží. V r. 2017 slavil úspěch i na soutěži Zlatá PIVNÍ PEČEŤ 2017 

v Českých Budějovicích např. v kategorii světlých výčepních piv, kde zlatou medaili získal 

Litovel Moravan. Portfolio Pivovaru Litovel tvoří piva vařená tradičními postupy na předem 

danou stupňovitost a také pivními speciály či pivními mixy. Kronikáři se totiž zdálo, že sám 

podnik se málo chválí, proto toto doplnění. 

 

PAPCEL, a. s., Uničovská 132  

Management společnosti pracoval ve složení: Ing. David Dostál, generální ředitel a 

předseda představenstva; Ing. Ladislav Řehák, technický ředitel; Ing. Hanuš Majer, ředitel 

obchodu a marketingu; Ing. Václav Heža, finanční ředitel; Ing. Jan Smítal, výrobní ředitel; 

Ing. Filip Wrnata, personální ředitel. 

Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 65 let vyrábí stroje a technologická zařízení 

pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se podílí více než 250 zaměstnanců. K dispozici 

má všechna potřebná oddělení nabízející kompletní obchodně-technickou podporu: 

obchodně-technické služby, konstrukci, vlastní technický a technologický vývoj včetně 

firemní zkušebny, oddělení inženýringu a řízení projektů a v neposlední řadě předvýrobní a 

výrobní útvary s veškerým technickým vybavením pro požadovanou strojírenskou výrobu. 

Společnost vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky papírenských strojů a 

přípraven látky. Zajišťuje kusové dodávky, dodávky kompletních technologií, opravy, 

repase, rekonstrukce výrobních uzlů a celých technologií. Pro dodaná zařízení zabezpečuje 

náhradní díly a kompletní servisní služby. Výrobní program je doplněn možností dodání a 

kompletní přestavby second-hand papírenských strojů.  

 

K 31. 12. ve společnosti pracovalo 278 zaměstnanců (188 THP, 72 DV, 18 DR) se vzdělanostní 

strukturou VŠ 46,88 %, SŠ 25,34 %, vyučen 27,78 %. Průměrná mzda za rok 2017 35 591 Kč. 

 

Litovelský PAPCEL byl založen v r. 1950, v r. 1955 přejmenován na národní podnik PAPCEL-

strojírny. Od r. 1989 funguje jako soukromá česká společnost, zaměřující se především na 

výrobu a dodávky zařízení pro papírenský průmysl. Ve svém oboru působí již více než 60 let. 

Výrobní program společnosti tvoří především stroje a zařízení pro papírenský a navazující 

průmysl. Vyrábí a dodává kompletní papírenské linky pro papíry v gramážích od 40 – 700 

g/m2. PAPCEL dnes svoje výrobky exportuje do řady zemí v Evropě i mimo ni. Více než 98 % 

produkce je určeno na export. Mezi hlavní odběratelské trhy patří Ruská federace, 

Bělorusko, Turecko a Egypt. Svoje reference má společnost také v Latinské Americe a Asii. 

Obchodní aktivity jsou řízeny z mateřské společnosti v Litovli. Již více než 10 let však působí 
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v Ruské federaci dceřiná pobočka PAPCEL Sankt Petěrburg a v r. 2014 společnost PAPCEL 

založila také novou společnost v Indii – PAPCEL PULP AND PAPER TECHNOLOGY PRIVATE 

LIMITED. 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. V průběhu r. 2015 proběhla akvizice italské 

firmy Comecart, která byla součástí italské skupiny BURGO Group a od r. 1980 působila jako 

výrobce a dodavatel strojů pro papírenský průmysl. Nově se společnost jmenuje PAPCEL 

A.S., Itálie a je to výrobní divize české matky. 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.  

Rok 2017 byl pro společnost PAPCEL, a.s. rokem změn. K nejzásadnějším patřily akvizice 

dvou nových italských společností – společnosti ICONē S.r.l. se sídlem ve Veroně (dříve 

Gapcon Tissue S.r.l.) a PMT S.r.l. se sídlem v Pinerolu. Cílem realizovaných akvizic bylo 

zejména posílit pozici skupiny v oblasti tissue strojů a v dodávkách nejproduktivnějších 

papírenských strojů na balicí a psací papíry. Kapacity společnosti se zvýšily o 30 % a rozšířily 

se výrobní možnosti. Akvizice ICONē S.r.l. proběhla v listopadu 2016 a akvizice PMT S.r.l. 

následně v dubnu 2017. Financování akvizice obou společností bylo postaveno na vlastních 

zdrojích společnosti společně s akcionářskými půjčkami. Významným výsledkem 

společnosti ICONē je úspěšné ukončení vývoje a provozní odzkoušení nového konceptu 

stroje ECON SOFT TM ERS. Nový revoluční koncept je nejekologičtějším, nejproduktivnějším a 

nejefektivnějším strojem na trhu, který dává předpoklad obchodnímu úspěchu společnosti 

v dodávkách a rekonstrukcích strojů na výrobu tissue v dalších letech. 

V průběhu r. 2017 klesla zakázková náplň rozhodnutím zákazníka odložit rozjetý projekt 

výstavby nového papírenského stroje v Evropě a v druhém případě zastavením projektu 

z důvodu nedostatku financí zákazníka. Úkolem v r. 2018 bude vyřešit výpadek tržeb více 

než 80 mil. euro a nahradit jej jinými projekty. 

Významně větší technický potenciál, nově vyvinutý koncept stroje  ECON SOFT TM ERS 

společně s dobrou poptávkou v r. 2018 a realizací úspor v rámci integrace jsou příležitostí 

k získání dalších zakázek, růstu zakázkové náplně a zvýšení rentability ve střednědobém 

horizontu. Ve struktuře tržeb za rok 2017 tvoří 64 % Rusko, 25 % Saúdská Arábie, 6 % Čína, 2 

% Jihoafrická republika – ostatní podíly dalších 12 zemí jsou kolem 1 %. 

Zprávu podaly Martina Pavlíková a Darina Zemanová, pracovnice managementu 
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28. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA   

Dne 9. února schválilo Zastupitelstvo města plán investic pro rok 2017. Starosta města o nich 

informuje v LN 3/2017 na str. 1 a 3 takto: Měla by být dokončena komunikace pro lokalitu 

nových domů na Pavlínce – cílem je zvýšení osídlení v této části města. Na Záložně je 

připravena realizace výtahu, který má sloužit i pro hostující umělce a jejich techniku. Na 

GJO se bude realizovat rekonstrukce vchodu do šaten a na budově bude zahájena první 

etapa výměny oken v objemu kolem 5 milionů Kč. V plánu je řada údržbových a 

rekonstrukčních prací na mateřských školách i v obcích. Připravují se projekty oprav dalších 

litovelských ulic.    

Do nově zřízeného fondu na protipovodňová opatření byla uvolněna částka 2 miliony Kč. 

Město odkoupilo do svého vlastnictví objekt na ulici Boženy Němcové (dříve VDP) a hodlá 

zde vybudovat parkoviště a sociální dům. Na průmyslové zóně hodlá podnikat firma Hopax, 

s.r.o., a tak bude prostor zóny brzy zcela využit.    

Slovo starosty v LN 9/2017 na str. 2 a 3 uvádí další investiční akce ve druhé polovině roku: 

Dále pokračuje revitalizace panelových sídlišť Uničovského předměstí 2. etapou na ulici 

Karla Sedláka. Provádí je společnost MODOS spol. s r.o. Olomouc za 8,8 milionu Kč včetně 

DPH. Stávající asfaltová vozovka byla odstraněna a nahrazena novou, nové chodníky mají 

zámkovou dlažbu, počet parkovacích míst se zvýšil na osmdesát. Velkou investiční akcí je 

také revitalizace historického centra, stavba č. VI, kde je upravován celý komunikační 

prostor z důvodů nežádoucího zvlnění a poničení chodníků i povrchu komunikací. Bylo 

vyměněno a doplněno nové veřejné osvětlení a městský rozhlas. Šířka komunikací zůstává 

zachována a všechny zpevněné plochy budou z kamenné dlažby s kamennými obrubami. 

Akci provedla společnost M – SILNIC a.s. Pardubice za 7,2 milionu Kč, včetně DPH.  

Stavební úpravy na poliklinice znamenaly zateplení obvodového pláště a střechy 

společností VESTAV group s.r.o. Vyškov a hodnota díla je 4 228 119 Kč. Ve spolupráci s obcí 

Červenka se rekonstruuje stezka tzv. Hrázka z Červenky do Litovle o šířce 3 metry, která bude 

nově i osvětlena. Stavební práce provádí firma STRABAG a.s. v hodnotě 2,3 milionu Kč, 

včetně DPH (litovelská část stezky).  V Chudobíně se rekonstruuje část dešťové kanalizace, 

oprava silnic vedoucích přes obec a město financovalo i nový chodník podél ní. Tok Nečízu 

připravuje Národní památkový ústav na zařazení do seznamu kulturních památek a chystá 

se jeho rekonstrukce v části Jungmannovy a Husovy ulice.    

 

29. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

S CHKO LP – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště 

Olomoucko. Po rozsáhlých změnách v minulých letech je nyní struktura organizace 

konsolidovaná a zůstává beze změn. V průběhu roku 2017 došlo k navýšení počtu 

zaměstnanců na 36 osob, což je ve srovnání s loňským rokem o 3 více. Dva z těchto 

pracovníků jsou určeni k posílení strážní služby v nejcennějších partiích CHKO Jeseníky. 

Zároveň budou zajišťovat i různé práce v péči o maloplošná zvláště chráněná území. 
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Hlavní prioritou činnosti byla ochrana přírody a výkon státní správy v kompetencích 

vymezených legislativou České republiky (stejně jako v letech předchozích) a 

zprostředkování dotací v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, zejména z prostředků 

Státního fondu pro životní prostředí. 

Vedle plnění běžných povinností v oblasti ochrany přírody a výkonu státní správy se v r. 2017 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví soustředila na přípravu souborů doporučených opatření 

(ekvivalent plánů péče o zvláště chráněná území) pro evropsky významné lokality. 

Propagovala problematiku ochrany přírody v hromadných sdělovacích prostředcích, a to 

v 6 televizních reportážích, 11 rozhlasových vystoupeních a mnoha zprávách v tisku 

s regionální i celostátní působností. Přednášek uskutečnila 32 a navštívilo je 1 348 

posluchačů. Uskutečnilo se 13 exkurzí, při nichž pracovníci doprovázeli 270 osob. Podíleli 

jsme se také na přípravě dokumentu o výzkumu a ochraně netopýrů nazvaného „Náš 

soused netopýr“, opakovaně vysílaného Českou televizí v rámci projektu „Nedej se!“. 

Návštěvnost Domu přírody Litovelského Pomoraví není vzhledem k jeho formě (částečně 

volně přístupné objekty v krajině) možné přesně evidovat, ale reálně lze odhadnout, že 

sedmi branami Litovelského Pomoraví v areálu u Horky nad Moravou prošlo 8 – 10 tisíc 

návštěvníků, přibližně 8 100 lidí navštívilo informační centrum a 3 099 osob se zúčastnilo 

organizovaných akcí (např.: komentované prohlídky, Den tvořivých rukou, Soví noc, 

Probouzení hory, Bylinkový den a další vzdělávací akce a koncerty) a dalších 974 dětí přišlo 

na speciální výukové programy.    

Za Regionální pracoviště Olomoucko RNDr. Jiří Šafář 

 

30. ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA LITOVEL, Jungmannova 655 

 

Tato ZŠ 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.  Ředitelkou je i nadále Mgr. Eva Hrachovcová, zástupkyní Mgr. Milena 

Jindrová a vedoucí vychovatelkou Alena Albrechtová. Výuka probíhá v jedné budově, 

součástí je školní družina a školní výdejna. 

 

Školu ve školním roce 2016/2017 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí, celkem 

427 žáků. Naplněnost se blíží kapacitě školy (440 žáků) a všechny místnosti jsou plně využity, 

největší problém je umístit všechny třídy do tělocvičny. Vyučovalo se 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 volitelně jazyk německý a ruský. 

Škola po celý rok zařazovala do výuky metodu CLIL a podporovala komunikaci v anglickém 

jazyce za pomoci E-Twinningu, projektu Edison a projekty z dotací EU. Jsou podporovány 

environmentální aktivity žáků. 
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Personální zajištění školy: 35 pedagogických pracovníků, 6 THP. Ve ŠD pracuje vedoucí 

vychovatelka a 3 vychovatelky na částečné úvazky, škola má 5 asistentek pedagoga. 

Pracuje zde výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů, 

koordinátoři ICT, EVVO a pro tvorbu ŠVP.  

  

K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/18 se dostavilo 52 dětí, z toho bylo přijato 38 dětí, 

zákonní zástupci 12 dětí požádali o odklad školní docházky o jeden rok. V září 2017 se proto 

předpokládá otevření dvou tříd 1. ročníku s celkem 38 žáky. 

 Ve školním roce 2016/17 si podalo přihlášky ke studiu na střední škole celkem 54 žáků 5., 7. 

a 9. ročníků. Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení a to: na osmiletá gymnázia 9, 

šestileté 1, na maturitní obory 31 a do učebního oboru s výučním listem 13. 

 

ZŠ je plně organizovaná.: 1. stupeň navštěvovalo 228 žáků v 10 třídách a 2. stupeň 199 žáků 

v 8 třídách. Ve škole se tedy vzdělávalo celkem 427 žáků v 18 třídách. Pokračovalo se ve 

spolupráci s družební školou na Slovensku v Revúci výměnou žáků. Odborná výuka 

probíhala v odborných učebnách – učebna pro výuku fyziky a chemie, přírodovědná 

učebna s koutkem živé přírody, počítačová učebna s 25 pracovními stanicemi pro žáky, 3 

učebny s interaktivní tabulí a školní knihovnou, 3 učebny cizích jazyků, školní kuchyňka, 

učebna výtvarné výchovy, keramická dílna a kmenové třídy. Ve třídách jsou využívány 

interaktivní dataprojektory.  

  

Výsledky 2. pololetí školního roku 2016/2017: v 1.–5. ročníku bylo 228 žáků (115 dívek, 113 

chlapců) z nichž 185 prospělo s vyznamenáním, 43 prospělo. Udělena byla 1 pochvala, 18 

napomenutí třídního učitele, 5 důtek třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy. Absence byla 

9 323 hodin, všechny byly omluveny. V 6. – 9. ročníku bylo 200 žáků (100 dívek, 100 chlapců) 

76 prospělo s vyznamenáním, 120 prospělo, 3 neprospěli. Byly uděleny 4 pochvaly, 28 

napomenutí třídního učitele, 10 důtek třídního učitele, 18 důtek ředitelky školy, 5 snížených – 

2. stupňů z chování. Celkem tedy končilo školní rok 428 žáků (215 dívek, 213 chlapců) z nichž 

261 prospělo s vyznamenáním, 163 prospělo, 1 žákyně hodnocena na zahraniční škole, 3 

neprospěli. Uděleno bylo 5 pochval, 46 napomenutí třídního učitele, 15 důtek třídního 

učitele, 19 důtek ředitelky školy, 5 snížených známek z chování.  Celkem bylo zameškáno 

19 776 hodin, z toho 19 598 omluvených a 178 neomluvených. Pochvala formou Smajlíků 

z Jungmannky byla udělena 132x.   

   

Velká pozornost byla rovněž věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro 

které jsou vypracovány individuální plány nebo plány pedagogické podpory a žáci mají 

nastavena podpůrná opatření na základě vyšetření v PPP a SPC. Žáci jsou v rámci nich 

podpořeni nákupem pomůcek, pedagogickou intervencí nebo předmětem speciálně 

pedagogické péče popřípadě asistenty pedagoga. 

   

ZŠ Jungmannova Litovel prezentuje svoje výsledky vzdělávání a informuje žáky, rodiče i 

širokou veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, facebookovým profilem a 

prostřednictvím regionálního tisku. Na webových stránkách nabízí elektronickou žákovskou 

knížku i omluvenku, schránku důvěry on-line, zadání domácích úkolů a učební materiály. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 150 

Každý žák druhého stupně se může prostřednictvím webových stránek přihlásit do svého 

profilu Office 365 a využít cloudového prostoru zároveň s e-mailovou schránkou.  

  

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování, slouží k výchově, vzdělávání i 

rekreaci. O kvalitní činnost se starají čtyři plně kvalifikované vychovatelky. Družinu 

navštěvovalo 110 žáků ve věku 6 až 11 let a pracovali ve čtyřech odděleních. Pro činnost 

jak pravidelnou, tak i zájmovou, využívá školní družina své prostory. Jsou vhodně upraveny 

tak, aby v nich žáci trávili volné chvíle po vyučování (plavecký bazén, dopravní hřiště, PC 

na DDM, keramická dílna, kuželna aj.). Kromě pravidelné činnosti družina uspořádala řadu 

besed, exkurzí, výletů. 

 Na začátku školního roku jsou dětem nabízeny kroužky: taneční, Veselá kytara, Hravá  

Věda, dramatický kroužek Rolnička, Pěvecký sbor Úsvit, gymnastika a rytmika, Šikovná 

vařečka.   Žákům byl nabídnut nepovinný předmět – Náboženství.  

 

Žáci 5. a 9. ročníků byli testováni v projektu Stonožka firmy SCIO, výstupy z testování žáků 9. 

ročníků byly využity jako jedna z informací k volbě vhodné střední školy. K dlouhodobým 

projektům patřil Mezinárodní program Ekoškola (ZŠ je zapojena již sedmým rokem a třikrát 

se podařilo obhájit titul Ekoškola). Na podzim a na jaře proběhly 2 sběrové týdny, ve kterých 

se žákům podařilo nasbírat celkem 10 000 kg a v rámci programu Recyklohraní odevzdali 4 

bagy malých elektrospotřebičů a 6 sběrných nádob vybitých baterií. Členové navštívili 

Doubravský dvůr, uspořádali tematický den ve ŠD „Koupíme si místní jablko?“, projektový 

Den Země a řadu výukových programů. Škola se zapojila do celostátních projektů Mléko 

do škol a Ovoce do škol a je zapojena do projektu Ekoškola. 

 

Škola připravila literární soutěž O cenu Josefa Jungmanna s tématem „Ve zdravém těle 

zdravý duch“ jako vzpomínku na litovelského siláka Gustava Frištenského. Žáci 1. tříd se 

zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“, výchovného programu „Příběhy pana 

Tydýta“, pasování prvňáčků na čtenáře (ve spolupráci s MěK), akce „Ukliďme svět“, 

absolvovali exkurzi do PVE Dlouhé stráně a dopravní soutěž (ve spolupráci s DDM). 

Uskutečnily se projekty „Záložka do knihy spojuje školy“, „Pravěká tlupa“, „Příběhy bezpráví“, 

„Velká Morava“, dále Den otevřených dveří (spojený s jarmarkem a dílnami), Listování 

s Lukášem Hejlíkem, exkurze do bývalého koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau a 

Edison (s 5 stážisty z různých koutů světa). Školu navštívila bývalá žákyně Kamila Bezová, 

která studuje na univerzitě v britském Buxtonu a Joao Roque Santos – portugalský pilot 

Airbusu A330.  

 

Úspěchy žáků školy: v literární soutěži „Paměť starých krovů a střech“ v Muzeu Litovel získaly 

žákyně Kateřina Buchtová 1. místo, Michaela Piperková 2. místo a Michaela Nantlová 

získala zvláštní ocenění; ve školním kole Olympiády v českém jazyce soutěžilo 46 žáků 

(nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Navrátil); v okresním kole Dějepisné olympiády Ondřej 

Navrátil obsadil 15. místo; v konverzační soutěži ZŠ Vítězná, Jungmannova a Pňovice 

v anglickém jazyce se z 11 reprezentantů školy umístilo 8 v první desítce a na 1. místě žák 8. 

ročníku Lukáš Svačina. 
Zprávu podala Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy     
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná 1250 

Ředitelkou školy je i nadále Mgr. Zuzana Absolonová. Jde o příspěvkovou organizaci od 1. 

1. 1993, jejímž zřizovatelem je Město Litovel. ZŠ Opletalova byla založena 1. 9. 1964, nově 

otevřena 1. 9. 2002, do sítě škol zařazena 1. 9. 2003 a do rejstříku škol 1. 9. 2007. Kapacita 

školy je 720 žáků, školní družiny 120 dětí a školní jídelny 700 strávníků. 

ZŠ Vítězná je nová moderní škola s 9 postupnými ročníky a nachází se v klidné části města. 

Ke škole patří i sportovní hala a plavecký bazén. Je zde řada odborných pracoven – 

přírodopisu, chemie, fyziky, 2 počítačové, 4 jazykové a 2 pracovny hudební výchovy, 

jazykové centrum a nově vybudovaná jazyková laboratoř. Pro rekreaci o velké přestávce, 

v letním počasí i jako místo výuky např. výtvarné výchovy či pro hodiny slohu, ale hlavně 

pro žáky navštěvující školní družinu je využíváno atrium.  

 Na 1. stupni ZŠ je 13 tříd s 261 žáky (průměr na třídu je 20,1); na 2. stupni 9 tříd se 212 žáky 

(průměr 23,6). Celkem je 22 tříd s 473 žáky s průměrným počtem 21,5 žáka na třídu.    

Volitelné předměty jsou zařazeny do nabídky pro žáky 6. – 9. ročníku: konverzace 

v anglickém jazyce, seminář z fyziky, sport a pohybové aktivity, psaní na PC, příprava 

pokrmů, technická praktika, užité výtvarné činnosti, seminář ze zeměpisu, užití PC. 

Nepovinným předmětem je náboženství. Žákům je k dispozici 19 kroužků. Škola nabízí výuku 

4 cizích jazyků – angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny. 

Zaměstnanci školy: pracovní smlouvy k 30. 9. 2016 mělo 29 učitelů, 4 vychovatelé, 9 asistentů 

pedagoga; nepedagogických pracovníků bylo 19 (14 ve škole, 5 ve sportovní hale a 

plaveckém bazénu). Sbor je věkově různorodý, převládají pedagogičtí pracovníci 

středního věku. Pedagogové zastávají následující funkce: výchovný poradce, metodik 

prevence sociálně-patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, 2 

koordinátoři ŠVP a metodik a koordinátor ICT. 

Přijímacího řízení se zúčastnilo 68 žáků třech 9. tříd a nejvíce jich bylo přijato na GJO Litovel 

(7), Gymnázium Uničov (2), SZŠ zdravotnická Olomouc (3), SPŠ strojnická Olomouc (3), SOŠ 

Praktik Olomouc (5), SPŠ a SOU Uničov (3), SPŠ Šumperk; SOŠ Uničov (3), SPŠ 

elektrotechnická Mohelnice (3) – u ostatních škol šlo o menší počty. 

Škola má na vysoké úrovni přístup k informacím i jejich přenosu – internetové stránky 

www.zsviteznalitovel.cz; škola OnLine–elektronická žákovská knížka; pravidelné konzultační 

hodiny každého vyučujícího; celoškolní konzultace všech pedagogů v odpoledních 

hodinách; třídní schůzky; informační tabule v prostorách školy; telefonní čísla do 

jednotlivých kabinetů; pravidelné relace školního rozhlasu (zprávy žákovského parlamentu, 

předsedů předmětových komisí); žákovské knížky a deníčky; všichni pedagogičtí pracovníci 

školy mají vlastní pracovní e-mailové adresy zveřejněné v žákovských knížkách i na 

stránkách školy a informační tabule před školou. 

Ve 2. pololetí školního roku (šk.r.) 2016/2017 bylo uděleno na 1. stupni 169 pochval a 1 

pochvala na vysvědčení; uděleno 14 napomenutí třídního učitele a 3 důtky třídního učitele. 

S vyznamenáním prospělo 219 žáků, neprospěli 3. Na 2. stupni bylo uděleno 84 pochval, 6 

pochval na vysvědčení; 21 napomenutí třídního učitele, 7 důtek třídního učitele, 4 důtky 
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ředitelky školy a 1 snížený stupeň známky z chování (2). S vyznamenáním prospělo 84 žáků, 

neprospěl 1 a 1 byl nehodnocen. Na škole bylo za 2. pololetí zameškáno 24 709 omluvených 

a 31 neomluvených hodin.    

Škola je zapojena do rozvojových a mezinárodních programů, je partnerskou školou 

v projektu EU Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji 

spolu s GJO a SOŠ Litovel a SPŠE Olomouc. Účastnila se projektů – Příběhy bezprávi, Ovoce 

do škol, Recyklohraní, Environmentální výchova „Litovelské Pomoraví“, Příběhy pana 

Tydýta, Školní mléko, „Edison“, Kyberšikana, „Romský hlavolam“, „Tonda obal“, „Ukliďme si 

Litovel“ a M.R.K.E.V. – ekologická výchova. 

Celoročně pracuje ve škole výchovná poradkyně, jejíž všeobecné zásady práce se řídí 

etickým kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu s žáky i zákonnými 

zástupci žáků. Výchovný poradce je členem rozšířeného vedení školy a členem výchovné 

komise, která řeší závažnější výchovné problémy žáků. Ve vhodném rozsahu informuje 

pedagogy školy o přijatých opatřeních a zjištěných skutečnostech. Zajišťuje informace pro 

žáky i zákonné zástupce z oblasti kariérového poradenství všemi dostupnými metodami. Byl 

vytvořen plán založení školského poradního centra v rámci prevence sociálně-

patologických jevů. Probíhaly i hodiny reedukace pro integrované žáky vždy ve 2 skupinách 

jak na 1., tak i na 2. stupni ZŠ, vždy 1x týdně.  

Školská rada začala pracovat od šk.r. 2005-2006. Je šestičlenná a do školské rady jmenoval 

zřizovatel dva zástupce, dva zástupci byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků a dva 

z řad zákonných zástupců žáků. Do Žákovského parlamentu volí své zástupce žáci 5. – 9. 

ročníků.  V parlamentu pracovalo 22 žáků. 

Ve šk.r. 2016/2017 školní družina pracovala ve čtyřech odděleních. K dispozici měla čtyři 

samostatné herny. Do každé byly přikoupeny nové stolní a společenské hry, didaktické hry, 

knihy, hračky, stavebnice. ŠD také využívá všechny prostory školy (bazén, kuchyňka, hřiště, 

hala, atrium, keramická dílna). Každé oddělení bylo naplněno do počtu třiceti žáků. ŠD také 

pořádá (nebo spolupořádá) příležitostné akce. Pracuje také kroužek keramiky. 

Školní jídelna – stravování pro 510 stálých strávníků. V jídelně bylo uvařeno 84 513 jídel 

včetně stravování v rámci doplňkové činnosti. Z toho bylo připraveno 3 940 dopoledních 

svačinek, které si děti mohou sníst v prostorách malé jídelny o velké přestávce. ŠJ také 

zajišťuje stravování pro ostatní akce konané mimo školní stravování. V srpnu proběhla ve 

školní jídelně oprava podlahy a kompletní sanitární úklid včetně malování kuchyně. Jídelna 

je přizpůsobena i jako sál k pořádání celoškolských akcí a setkání. 

Hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti, je využívána základní školou pro hodiny 

tělesné výchovy, kroužky a soutěže. Je využívána i pro sportující veřejnost a sportovními 

oddíly pro sportovní akce (např. Silácká Litovel). Svá utkání zde hraje extraliga mužů 

v házené, probíhají zde i mistrovská utkání II. ligy v házené, volejbalu a liga ve florbalu, 

využívají ji v zimních měsících i družstva malé kopané.  

Je to již 13 let, kdy se otevřel nově postavený plavecký bazén za účelem využívání 

plaveckého výcviku pro základní a mateřské školy z Litovle a okolí. Plavecký bazén je 

dopoledne využíván na plavecký výcvik. V odpoledních hodinách slouží bazén pro školní 
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družinu, kroužky, veřejnost a pronájmy (SOŠ Litovel, ČPZP, Seniorklub Litovel a sportovní 

organizace). Ve šk.r. 2016/2017 se zúčastnilo plaveckého výcviku 22 mateřských škol a 8 

základních škol. Jako každý rok se pokračovalo v kroužcích: Žabičky, Vodníček, Vydrýsek, 

kondiční plavání, aqua aerobic a Akvabely.  

V Dětském pěveckém sboru (DPS) Mládí působilo 22 žáků z 5. – 8. tříd.  Sbor uskutečnil 11 

vystoupení a v krajském kole soutěže dětských pěveckých sborů v Uničově se umístil ve 

stříbrném pásmu. Uskutečnil také koncertní zájezd do partnerského města Revúca.  DPS 

Benjamínek navštěvovalo 44 žáků 1. stupně. Uskutečnil 10 vystoupení a na krajském kole 

dětských pěveckých sborů v Uničově se umístil ve zlatém pásmu a jako náhradník si zajistil 

postup do celorepublikového kola. 

V oblasti mezinárodní reprezentace obsadili žáci ZŠ v r. 2017 na Mistrovství světa ve 

zpracování textů v Berlíně 2., 4. a 5. místo v korektuře textu, 6. místo v korespondenci a 

protokolování, 10. a 11. místo ve 30minutovém opisu a 5. místo v kombinaci všech 7 disciplín. 

V mezinárodní internetové soutěži v psaní všemi deseti Intersteno byla vybojována 2x 5. 

místa, 8. místo v Multilingual text production with PC a v soutěži Genius Logicus měla ZŠ 2 

úspěšné řešitele. 

V celorepublikových soutěžích v r. 2016 na MR jednotlivců (OPEN) ve zpracování textů získali 

žáci 2., 3., 5. a 9. místo; v r. 2017 v celorepublikové soutěži studentů 1. ročníků SŠ v korektuře 

textu 2. a 4. místo; na MR jednotlivců v psaní všemi deseti Zav Junior 4. místo. V soutěži 

Plaveme s městem se i díky ZŠ Vítězná umístila Litovel na 5. místě v ČR, když se soutěže 

zúčastnilo 340 plavců se ziskem 4 416 bodů.  

V krajských soutěžích v r. 2017 získala ZŠ na XXVIII. ročníku DPS zlaté a stříbrné pásmo; 

v programování v jazyce Baltík 2. místo; v matematické soutěži Pangea 1. místo a atletické 

soutěži OVOV 1. místo.   

V okresních soutěžích ve šk.r. 2016/2017 na 1. místě skončili žáci ve štafetovém přespolním 

běhu, OVOV jednotlivci, OVOV soutěž družstev, AJ – slovíčkový král 1. a 3. místo, AJ – 

konverzace 2. místo, AJ – hláskování 4. místo, fyzikální olympiáda 6. a 9. místo, matematická 

olympiáda 8. a 12. místo a v atletickém čtyřboji chlapci i dívky vybojovali bronzové medaile. 

V anketě Litovelské naděje byli oceněni 2 žáci a Talent Olomouckého kraje 1. žák.  

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka školy 

  

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY, Nasobůrky 81 

Ředitelkou školy je i nadále Mgr. Jana Nakládalová, jde o příspěvkovou organizaci, jejímž 

zřizovatelem je město Litovel s právní subjektivitou od 1. 1. 1995 a spojení ZŠ a MŠ bylo dle 

návrhu zřizovatele uskutečněno k 1. 1. 1997.  Je organizována jako dvojtřídní škola s pěti 

ročníky, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy. Součástí je i 

školní jídelna – výdejna. 

MŠ navštěvovalo 20 dětí ve věku od 3 až 6 let z obcí Nasobůrky, Chudobín, Mladeč a 

Sobáčov; ZŠ navštěvovalo 22 žáků ze stejných obcí. Výuka probíhala ve dvou kmenových 
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třídách, v jedné učebně v podkroví a v prostorách ŠD. Za příznivého počasí probíhá výuka 

i v prostorách školní zahrady. Rozdělení do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální 

naplněnosti jednotlivých ročníků.  

 

Třídy jsou vybaveny standardním sektorovým nábytkem sloužícím k ukládání aktuálně 

používaných pomůcek ve výuce a učebních potřeb žáků. V jedné z kmenových tříd je 

nainstalována interaktivní tabule Activboard, druhá třída je využívána pro výuku anglického 

jazyka, počítačové gramotnosti žáků v rámci zájmového kroužku. Vlastní tělocvičnu škola 

nemá. K výuce tělesné výchovy využívá přilehlý venkovní areál školy nebo vymezenou část 

místního kulturního domu. 

  

Během prázdnin proběhla výměna vybavení šaten MŠ i ZŠ. Obě místnosti byly vymalovány 

a následně vybaveny novými úložnými skříňkami na oblečení a boty. Do herny mateřské 

školy byly pořízeny skříňky na uložení výtvarného materiálu. Výmalbou prošla i školní výdejna 

stravy a kancelář ředitelky školy. 

Ve šk.r. 2016/2017 se vyučovalo v ZŠ podle školního vzdělávacího programu „OKO – ochota 

– komunikativnost – otevřenost“. Cílem základního vzdělávání ŠVP je pomoci žákům utvářet 

a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného 

vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Povinný 

předmět – anglický jazyk, je na škole vyučován od 3. ročníku. Povinný předmět – 

informatika, je vyučován ve 2. a 5. ročníku.  

MŠ vyučovala ve šk.r. 2016/2017 podle ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima, v Nasobůrkách je vždy 

prima“. Cílem bylo děti vést k samostatnosti, toleranci k odlišnostem, respektu k sobě i 

autoritě, vzájemné spolupráci a pomoci, podporovat jejich zájem o poznávání a 

objevování světa kolem sebe. 

Personální zabezpečení – 3 učitelky ZŠ (včetně ředitelky) a 2 učitelky MŠ, 2 provozní 

zaměstnanci a 1 pracovník na dohodu. 

Do 1. třídy bylo přijato 6 žáků (1 odklad) a do MŠ 7 dětí, všechny přešly do 1. ročníku ZŠ 

(dalších 7 nemohlo být z kapacitních důvodů přijato). 

V I. třídě (1. a 2. ročník) bylo 11 žáků (7 chlapců, 4 dívky); ve II. třídě 11 žáků (9 chlapců, 2 

dívky); ve školní družině 19 dětí (13: 6) a v MŠ 20 dětí (13:7). Výuky angličtiny se účastnilo 11 

žáků. Ve 2. pololetí šk.r. 2016/2017 z 22 žáků 13 prospělo s vyznamenáním a 9 prospělo. 

Žádná kázeňská opatření udělena nebyla. Zameškáno bylo 428 hodin (za celý rok 892 hod.), 

průměr na žáka 40,5 hod. – všechny zameškané hodiny byly omluvené.  

Škola má vypracován plán environmentální výchovy, je zapojena do projektu Recyklohraní 

a běžnou praxí je třídění odpadu.  Žáci a zaměstnanci základní a mateřské školy se účastnili 

soutěže ve sběru papíru nazvané „Sběr papíru s panem Popelou“ pod záštitou firmy FCC 

Environment, která se zabývá nakládáním s odpady. V rámci školní družiny žáci pečovali o 

školní zahradu a starali se o příkrm ptáků v zimě. V lednu podnikli žáci výlet do ekologického 

střediska Sluňákov, kde absolvovali výukový program nazvaný „Vypečená houska“.  

V červnu žáci absolvovali besedu o canisterapii. S velkým ohlasem se setkala návštěva 

soukromé minizoo v Rozvadovicích a v závěru šk.r. se žáci účastnili výletu do Dolní Moravy. 
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Seznámili se s nádhernou přírodou na pomezí Jeseníků a Orlických hor a měli možnost si 

vyzkoušet interaktivní aktivity s vodou v přírodním parku Mamutík. Organizovány byly 

přírodovědný a výtvarný kroužek a keramika. Opět probíhaly projekty podporující zdravý 

životní styl, tj. Ovoce do škol, Školní mléko. Organizována byla exkurze do HZS Litovel a 

ekologická aktivita „Ukliďme svět“. Pravidelně se škola věnuje dopravní výchově; žáci 4. 

ročníku absolvovali kurz „Mladý cyklista“, pořádaný DDM Litovel a všichni získali průkaz 

„Mladého cyklisty“. Škola dlouhodobě podporuje plavecký výcvik všech žáků i předškoláků 

v MŠ. Žáci 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy absolvovali základní kurz, žáci ostatních 

ročníků zdokonalovací. Děti ZŠ i MŠ se zúčastnily několika divadelních představení konaných 

v Litovli nebo přímo v budově školy.  

Žáci se zúčastnili výtvarné soutěže „Domácí mazlíček“, „Velikonoce“, recitační soutěže 

DDM Litovel (2x 3. místo v I. a II. kategorii) a plavecké soutěže „Den vody“. V průběhu 

celého šk.r. pořádala ZŠ a MŠ včetně školní družiny soutěže drobnějšího charakteru, které 

byly průběžně vyhodnocovány a děti odměňovány. Pro děti a rodiče byly organizovány 

akce: „Podzimní dílna“ – výroba drobných dekoračních předmětů z přírodnin; Rozsvícení 

vánočního stromu s vystoupením na litovelském náměstí, Dětský maškarní karneval; „Jarní 

dílna“, spojená s oslavou Dne matek, a „Probudili jsme se v ZOO“ – zahradní slavnost a 

rozloučení se školním rokem. 

Školní družinu navštěvovali všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. Nabízela žákům pestrý program – 

vlastní činnost ŠD a také zájmové kroužky. Kromě pravidelné činnosti byly realizovány menší 

projekty a jednorázové příležitostné akce např. návštěva představení v Litovli, výtvarné 

soutěže a jiné. 

Byl zpracován plán prevence patologických jevů, jehož dlouhodobým cílem je vést děti ke 

kritice i sebekritice, k umění jasně a srozumitelně vyslovit svůj názor (třeba i záporný), aniž by 

někoho zranily. K tomu je třeba zdravé sebedůvěry, proto byl kladen důraz na to, aby se 

uměly ocenit, pochválit sebe i druhého, chovat se fair play. Dokázaly přiznat chybu, omluvit 

se za ni a hledat případnou nápravu.  

V rámci prevence a pro rozvoj všestranných schopností a dovedností nabízí škola dětem 

volnočasové aktivity ve formě zájmových kroužků – výtvarný kroužek (9 dětí), 2 kroužky 

angličtiny (10), 2 počítačové kroužky (15), přírodovědný kroužek (8) a keramický (10), a nově 

„Cvičení s Evou“ (8). Mateřská škola má v ŠVP zahrnuty aktivity zaměřené na prevenci 

sociálně-patologických jevů a aktuálně reaguje na vzniklé situace. 

 Zprávu podala Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Palackého 938 

V r. 2017 nedošlo k žádným změnám ve vedení pedagogického sboru, ředitelkou je i nadále 

Mgr. Marcela Opletalová. Dne 3. 1. 2017 došlo k vyřazení z rejstříku škol ZŠ při zdravotnickém 

zařízení – DO Vojtěchov. Školské zařízení zaměstnávalo k 31. 12. 2017 celkem 27 pracovníků, 

z toho 6 učitelů, 8 vychovatelů, 5 asistentů pedagoga a 8 pracovníků provozu. 

Školní rok 2016/2017 byl ukončen s celkovým počtem 31 žáků, z toho 26 žáků v ZŠ praktické, 

5 žáků v ZŠ speciální. Škola měla 4 třídy, všechny byly s oddělením. Školní družina nebyla 

zřízena. Dětský domov měl k 31. 8. 2017 ve stavu 22 dětí (kapacita DD je 24 lůžek). Na DD 

pracovaly 3 rodinné skupiny. K 31. 12. měla škola celkem 35 žáků, 4 třídy s oddělením. Dětský 

domov měl k 1. 9. 2017 ve stavu 22 ubytovaných dětí, k 31. 12. beze změny. Děti jsou 

rozděleny do 3 rodinných skupin. 

V ZŠ praktické se žáci v 1. – 6. ročníku vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu 

(ŠVP) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní 

vzdělávání; obor vzdělání: Základní škola; žáci 7. – 9. ročníku se vzdělávají podle ŠVP 

zpracovaného podle RVP pro základní vzdělávání – příloha pro žáky s lehkým mentálním 

postižením. Žáci ZŠ speciální jsou vzděláváni podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZŠ 

speciální. Ve 3. – 6. ročníku ZŠ praktické je zařazena výuka cizího jazyka – angličtiny – 

v rozsahu 3 hodiny týdně, v 7. – 9. ročníku ZŠ praktické je zařazena výuka cizího jazyka – 

angličtiny – v rozsahu 1 hodina týdně. Volitelné předměty nebyly ustanoveny. 

Na konci šk.r. 2016/17 prospělo s vyznamenáním 10 žáků, 20 žáků prospělo, 1 žák neprospěl. 

Bylo zameškáno celkem 3513 hodin ( na žáka 113,32), z toho 56 neomluvených hodin (Ø 

na žáka 1,8). Bylo uděleno 12 pochval, 1 důtka třídního učitele, 2 2. stupně z chování a 1 3. 

stupeň z chování.  Celkem vycházeli 2 žáci z 9. ročníku ZŠ praktické, 1 žák z 8. ročníku ZŠ 

praktické a 1 žák ze 7. ročníku ZŠ praktické. Dva žáci 9. ročníku byli přijati na zvolený učební 

obor.  

Akce školy, reprezentace: 

Sportovní soutěže: Běh Litovelským Pomoravím – regionální kolo; Dopravní soutěž mladých 

cyklistů – školní kolo a Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických – školní, okresní a krajské kolo. 

Žáci se zapojovali do výtvarných soutěží: „Nakresli obrázek a vyhraj knihu“, „Vánoční 

kelímek“, „Vánoční pohlednice“, „Můj největší zázrak“, „Moje strašidla“, „Příroda kolem 

nás“, „Krkonoše očima dětí“, „Návrat divočiny do Českého Švýcarska“, „Voda a životní 

prostředí“, „Western a koně očima dětí“, „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat“, „Svět 

očima dětí“, „Můj vláček“, „S Rumcajsem za českými tradicemi“ a „Šťastné stáří očima 

dětí“. Velkým úspěchem bylo ocenění žákyně 4. třídy školy, která se z 1100 obeslaných 

výtvarných prací dostala mezi 26 nejlepších.  

Škola se zapojila do projektů: Záložka do knihy spojuje školy-Tajuplný svět knižních příběhů; 

Jsem Laskavec – děti 13. 11. 2017 na Světový den laskavosti navštívili místní Domov pro 

seniory; Krokus – je připomínkou holocaustu ve II. světové válce. Vysázením žlutých krokusů 

byla uctěna památka všech zahynulých židovských i nežidovských dětí. 
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Dětský domov nabízí dětem široké pole působnosti pro účelné využití jejich volného času. 

Během roku se zúčastnily velkého množství akcí pořádaných různými subjekty. Byly to 

sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi z jiných dětských domovů, 

karnevaly, diskotéky apod. Děti absolvovaly ozdravný pobyt v Loučné nad Desnou od 27. 

2. – 3. 3. V soutěži o nejhezčí knižní záložku pořádanou knihkupectvím Kosmas v Olomouci 

byl vybrán chlapec DD jako jeden ze tří výherců této soutěže. Dne 5. 4. se 2 dívky z DD 

zúčastnily regionálního kola – „Nejmilejší koncert" v Přerově. Prázdninový rekreační pobyt byl 

ve středisku Ivaň od 14. do 18. 8.  

Zprávu podala Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka 

 

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL, Opletalova 189 

Gymnázium Jana Opletala (GJO) v Litovli je školou s více než stoletou tradicí. Budova školy, 

která je již od roku 2001 kulturní památkou, se nachází v centru města Litovel. Školní 

vzdělávací program – s mottem „Non scholae, sed vitae discimus“ – nabízí nejen klasickou 

výuku, realizaci mnoha projektů, včetně mezinárodních, ale také integrace jednotlivých 

předmětů v oblasti přírodovědných předmětů, informačních technologií, ale i cizích jazyků, 

českého jazyka i estetiky. 

Od 1. 8. 2017 je ředitelem GJO Mgr. Radim Lindner, takže v hodnoceném roce ještě na 

gymnáziu nepůsobil, proto děkuje všem kolegům, kteří mu pomohli s kompletizací podkladů 

a materiálů, díky kterým tato výroční zpráva vznikla. Ředitelkou školy ve školním roce 

2016/2017 byla RNDr. Jitka Krausová a jejím zástupcem Radomír Dědek. 

GJO Litovel je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a školou 

zapojenou do Sítě přidružených škol UNESCO.  Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž 

zřizovatelem je Olomoucký kraj. Obory studia jsou 7941K41 Gymnázium – 4leté denní 

studium a 7941K91 Gymnázium – 8leté denní studium. Škola poskytuje úplné střední 

všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Zaměření školy je všeobecné s důrazem 

na přírodovědné obory. Škola nabízí příjemné prostředí uprostřed parků, přátelskou 

atmosféru, zapojení do zajímavých projektů, intenzivní spolupráci s VŠ. Díky dlouhodobému 

zapojení především do „evropských projektů“ mohou nyní žáci využívat nejen moderní 

vybavení, ale také výukové programy, včetně elektronických učebnic především 

v oborech biologie, fyzika, chemie, výpočetní technika. Nezapomíná se ani na rozvoj žáků 

v oblasti čtenářských a jazykových dovedností.  

Ve škole je zavedeno poskytování poradenských služeb prostřednictvím: výchovného-

kariérového poradenství; poradce pro žáky se specifickými poruchami učení; poradenství 

v oblasti primární prevence; práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky, kdy je 

využívána spolupráce s organizací Mensa ČR a Institutem pedagogicko-psychologického 

poradenství (IPPP) ČR, PřF UP Olomouc, PdF UP Olomouc a dalšími institucemi. Díky umístění 

školy uprostřed parků je v jejím okolí nadstandardní prostor pro relaxaci, který doplňuje 

sportovní areál TJ Tatranu Litovel pro plážový volejbal, volejbal, házenou a tenis, který má 

škola možnost využívat. K výuce tělesné výchovy jsou také využívány prostory tzv. sokolovny, 

která je v majetku Města Litovel. V nedalekém školním komplexu základní školy je využívána 
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pro výuku také plavecká třída. V areálu školy se nachází školní jídelna (zřizovatelem je Město 

Litovel), která po modernizaci nabízí velmi příjemné prostředí s rozšířenou nabídkou jídel. 

Výhodná je i dopravní dostupnost pro obce z nejbližšího okolí a samotnou Olomouc. 

Integrovaný dopravní systém města Olomouce (IDSOK) zahrnuje také zónu Litovel.  

Prioritou stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia. V průběhu vzdělávání se již 

léta škola zaměřuje na rozvoj přírodovědné i technické oblasti gymnaziálního studia. 

Výsledkem je přetrvávající zájem absolventů o studium vysokých škol technického, 

ekonomického a přírodovědného směru. S využitím dotací i projektů evropských, krajských 

i oblíbených školních se tento zájem prohlubuje. Úspěšným ukončením nižšího stupně 

osmiletého gymnázia (kvarta) získá žák školy základní vzdělání. Absolvováním vyššího stupně 

osmiletého gymnázia a čtyřletého studia získá žák střední vzdělání s maturitou. Europass – 

první jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, 

jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele – 

získají naši žáci po absolvování studia. 

Na webových stránkách školy www.gjo.cz lze najít základní i aktuální informace o škole jako 

celku. Jsou zde zveřejňovány veřejně přístupné informace, informace o přijímacím řízení, 

maturitních zkouškách, školním vzdělávacím programu a jiné dokumenty školy. V případě 

zájmu zde lze dohledat záznamy o projektech a dalších připravovaných i realizovaných 

školních aktivitách. Ke komunikaci uvnitř školy slouží intranet. Prostřednictvím zveřejněných 

e-mailových adres pedagogů je možná rychlá komunikace se zákonnými zástupci žáků. 

V tomto prostředí je rovněž umožněno zákonným zástupcům průběžně sledovat klasifikaci 

svých dětí. Lze listovat knihovnou školy či nahlédnout do připraveného jídelníčku školní 

jídelny. 

S účinností od 1. ledna 2006 byla Olomouckým krajem zřízena školská rada při GJO. Od 1. 

ledna 2015 byli jmenováni, v souladu se zákonem, noví členové školské rady. Šestičlennou 

radu vede zvolený předseda pan Viktor Kohout, místostarosta Litovle. 

Škola nese označení Fakultní škola přírodovědecké fakulty UP Olomouc.  Významná je 

spolupráce v rámci evropských projektů nejen s Přírodovědeckou fakultou UP, ale také 

s Pedagogickou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP Olomouc. Škola je dlouholetým 

členem Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, jako jediný zástupce středního 

školství Olomouckého kraje.  

Spolupráce se základními školami je jednou z priorit koncepce školy.  Již více než 10 let  GJO 

spolupracuje se společností Člověk v tísni. Nadále realizuje aktivity  s Občanským sdružením 

ADETO, British Council a studentským klubem Párátko o.s. v oblasti školních i mimoškolních 

aktivit sportovních, společenských i kulturních. Pokračuje se ve spolupráci s významnými 

institucemi počínaje Muzeem v Litovli, ale také s Národním pedagogickým muzeem a 

knihovnou J. A. Komenského v Praze. 

K 1. 2. 2017 studovalo na GJO 284 studentů (117 chlapců a 167 dívek) a to: v 8letém studiu 

179 (81;98) a ve 4letém studiu 105 (36; 69). Volitelnými předměty pro 3. ročník byly semináře 

z anglického jazyka, filozofie a přírodní věda a biologicko-zeměpisný; pro 4. ročník studia 

semináře z anglického jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, filozofie a 

http://www.gjo.cz/
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přírodní věda, zeměpis. Nepovinným předmětem byla hudební výchova a kroužek byl 

zaměřen na matematiku. 

Výsledky studia ve 2. pololetí: na nižším gymnáziu (prima – kvarta) studovalo 97 studentů, 

z nichž 49 prospělo s vyznamenáním, 48 prospělo, průměr známek byl 1,56 a zameškáno 

bylo 5 040 hodin (všechny omluvené). Na vyšším gymnáziu (kvinta – oktáva a 4leté studium) 

– 186 studentů, 45 prospělo s vyznamenáním, 139 prospělo, 2 neprospěli – průměr známek 

byl 1,86 a zameškáno bylo 16 386 vyučovacích hodin (z toho 2 neomluvené). Celkem šlo o 

283 studentů, z nichž s vyznamenáním prospělo 94, prospělo prostě 187, neprospěli 2, 

průměr známek byl 1,78.  Zameškáno 21 426 hodin (2 neomluvené) a průměrný počet 

zameškaných hodin na žáka byl 75,71 hodiny.     

Maturitní zkoušky se skládaly ze společné části – didaktického testu a písemné práce a 

dvou povinných zkoušek z předmětů český jazyk a cizí jazyk nebo matematika. Jako 

volitelné předměty byly další cizí jazyky (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ), fyzika, chemie, biologie, dějepis, 

společenské vědy, dějepis a informační a komunikační technologie (ICT). Oktáva skládala 

zkoušku v jarním zkušebním období v termínu od 16. do 19. 5., rovněž tak i třída 4. A. Bylo 

přihlášeno celkem 52 žáků. Ve třídě 4. A 20 žáků, z nichž 16 složilo zkoušku v jarním termínu 

a 4 v podzimním opravném. V oktávě z 22 žáků úspěšně složilo zkoušku 16 a 6 poté 

v podzimním termínu. Na vysoké školy bylo přijato 40 absolventů (oktáva 21, 4. A 19), na 

VOŠ 1 absolvent, 1 informace nedodal. Největší zájem žáci projevili již tradičně o studium 

na Masarykově Univerzitě v Brně, VUT Brno a Univerzitě Palackého v Olomouci. Stále 

přetrvává zájem o přírodovědné a technické obory (26 absolventů upřednostnilo tento 

směr studia). V oblasti humanitních oborů absolventi preferovali studium cizích jazyků. 

  

Řada akcí se uskutečnila v rámci primární prevence – seznamky pro nové studenty, 

projekt „Z výšky máme větší rozhled“ (návštěva lanového centra), „Poznáváme Litovelské 

Pomoraví ze sedla“ (cyklistický kurz), Paralympijský den, beseda s pracovníky společnosti 

Podané ruce, beseda o návykových látkách, patologickém hráčství, závislosti na 

počítačových hrách a sociálních sítích a projekt „Na vodě je nám hej“. Hlavním 

organizátorem byla Dana Baránková – metodik prevence. Výborně pracovalo i výchovné 

a kariérové poradenství. 

Zajišťováním nebo zprostředkováním diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 

intervenční činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a případnou přípravou 

podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením byla pověřena PhDr. Eva Sklenářová. 

Projekty ESF: „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ – 

cílem projektu byla investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného 

a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. 

 Pěvecký sbor PALORA: Školní rok Palora zahájila hudebním doprovodem ke zkrácené verzi 

„Noci na Karlštejně“. Představení uvádělo zářijovou veřejnou prezentaci projektů 

realizovaných v červnu 2016 na GJO k 700. výročí narození otce vlasti. Vánoční koncert se 

konal 8. 12. 2016 na závěr „Dne otevřených dveří“ na GJO. Na programu bylo poetické 

pásmo „Zpěvy k Ježíškovi“ Jana Maláta. Po Vánocích sbor zahájil přípravy na výroční 

koncert – červnové představení slavného muzikálu Mamma Mia s písněmi švédské skupiny 

ABBA. Část členů PS PALORA se zapojilo do celorepublikového projektu ZUŠ OPEN a spolu 
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s renomovanými pěveckými sbory Gymnázia Hejčín paní Lenky Mlynářové Dohnalové 

provedli dne 30. 5. 2017 Missu Brevis Jiřího Pavlici. 

Asociace středoškolských klubů ČR, z.s. udělila diplom „Školní časopis roku“ za 1. místo 

v kategorii II. stupeň a SŠ v Olomouckém kraji časopisu GJO Litovel Párátko. 

Zapojení do projektů, účast a výsledky soutěží uvádí jednotlivé předmětové komise: 

Předmětová komise cizích jazyků uvádí zapojení do projektu „Vánoční Vídeň“ a fakt, že 

studenti se zapojili do konverzačních soutěží (KS) ve všech na škole vyučovaných cizích 

jazycích – v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském. V AJ to 

byla mezinárodní on-line soutěž „Best in english“ (Angličtinář roku) 2016/2017 – testování 

poslechu a porozumění psanému textu (účast 34 žáků z 3. a 4. ročníků);  školní kolo KS v AJ 

– příprava na okresní kolo soutěže úrovně B2; okresní kolo KS v AJ úrovně B2 – Vlaďka 

Havlíčková (septima) 5. místo, Ondřej Nantl (3. A) 9. místo; okresní kolo soutěže v AJ pro 

kategorii I – Petra Holubová (sekunda) 2. místo. Ve FJ – krajské kolo KS ve FJ pro kategorii B2 

– Anna Kolářová (sexta) 7. místo. Německý jazyk – „Němčinář roku“ – on-line soutěž pro 

studenty gymnázií a středních škol pořádaná pod záštitou MŠMT s mezinárodním rozměrem 

a s hlavním partnerem pro ČR University of New York in Prague. Soutěže se zúčastnilo celkem 

10 žáků ze tříd septima, oktáva a 3. A.; školní kolo KS v NJ pro kategorii III – postupující do 

okresního kola Vojtěch Juráš (septima); okresní kolo KS v NJ pro kategorii III A – Vojtěch Juráš 

(septima) 5. místo. Ruský jazyk – krajské kolo KS v RJ – žákyně kvarty Marie Uličná vybojovala 

skvělé 1. místo a Vendula Lebová 7. místo; krajské kolo KS v RJ – v kategorii SŠII Barbora 

Němcová ze septimy obsadila 3. místo a Karina Tsyhanyn z 3. A 6. místo.  

Předmětová komise českého jazyka: 

V listopadu 2016 proběhlo školní, okresní i krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Do 

okresního kola postoupila v I. kategorii Tereza Hrachovcová (tercie), ve II. kategorii Mirko 

Spurník (kvinta), Veronika Vykydalová (2. A), Štěpán Kratochvíl (2. A) a Lucie 

Jurásková (2. A). V okresním kole v únoru 2017 se Štěpán Kratochvíl umístil na 7. místě. Dvě 

dvoučlenná družstva ve složení Hana Ellnerová a Štěpán Kratochvíl (oba 2. A) a Šimon Švub 

(2. A) a Ludmila Hrachovcová (sexta) se zúčastnila již tradiční Debatiády pořádané 

Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje.  Studenti GJO se umístili na 5. a 9. místě z 

celkového počtu osmnácti soutěžních týmů; Literární soutěž Muzea Litovel pro nižší 

gymnázium (prima, sekunda) na téma „komín, kominíci, půdy a podkroví“ – Matyáš Bartoň 

(prima) 1. místo, Valerie Verna (sekunda) 2. místo. V rámci projektových dnů se uskutečnil 

projekt zaměřený na porozumění problematice uměleckého překladu. Jeho náplní bylo 

porovnání různých přístupů k překladu uměleckého textu a také práce na vlastním překladu 

povídky britského autora. V průběhu školního roku navštívili studenti 4 představení v MDO 

Olomouc a jedno v pražském Rokoku. 

Komise přírodovědných předmětů: 

Zapojila studenty do projektů Čistá voda a Člověk a energie. Soutěže: účast v soutěži 

Přírodovědný klokan (pořádá Přírodovědecká fakulta UP Olomouc). V okresním kole 

matematické Pythagoriády se umístili Tadeáš Fryšák (prima) na 5. místě, Kristýna 

Pustoměrská (sekunda) na 10., Lukáš Putna (tercie) na 12. a Pavel Hampl (tercie) na 17. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 161 

místě. Již tradičně se žáci školy zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan (zúčastnilo 

se 76 žáků).  V okresním kole matematické olympiády se umístili Tadeáš Fryšák (prima) na 

15. místě, Pavel Hampl a Lukáš Putna (tercie) získali oba 1. místo se stejným počtem 

získaných bodů. V okresním kole fyzikální olympiády byl Lukáš Putna na 2. místě v kategorii 

F, Metoděj Koupil na 5. a Vojtěch Juráš na 9. místě, oba v krajském kole kategorie B. V oboru 

chemie se studenti zapojili do řešení 53. ročníku chemické olympiády. Do školního kola 

kategorie A, B, C i D se zaregistrovalo celkem 20 studentů. V krajských kolech ve všech 

kategoriích se všichni soutěžící, kteří postoupili ze školního kola, umístili jako úspěšní řešitelé, 

nejúspěšnější byl Ondřej Nantl a Metoděj Koupil ze 3. ročníku, kteří obhájili v kategorii A i B 

velmi pěkná umístění.  Studenti také navštívili výstavu „Otto Wichterle – vědec a vynálezce“, 

absolvovali exkurzi do farmaceutické firmy Farmak, a s. v Olomouci a 4 studenti 2. a 3. 

ročníku se zúčastnili týdenní stáže v laboratořích PřF UP Olomouc. 

Komise ICT 

V rámci předmětu ICT se zúčastňoval soutěží v grafických disciplínách žák třídy 2. A Štěpán 

Kratochvíl, který se stal vicemistrem ČR v Korespondenci a protokolování, dále získal 

ocenění druhého vicemistra ČR v disciplínách Audiotranscription (3300 hrubých úhozů), 

Wordprocessing (110 bodů) a bronz získal i ve vícejazyčném těsnopisu, čtvrtý skončil v 

korektuře textu a pátý ve třicetiminutovém opise. V nejprestižnější disciplíně  Kombinace 

disciplín skončil na třetím místě a nominoval se na Mistrovství světa, které se uskutečilo v 

červenci 2017 v Berlíně. Školu ještě reprezentoval v dalších významných soutěžích; na 

Mistrovství ČR v grafických předmětech vybojoval 3. místo v disciplíně korektura textu a 51. 

na Mistrovství světa v záznamu a zpracování textu a kongresu Intersteno Berlin 2017. Toho 

se zúčastnilo 500 osob z téměř 30 zemí světa. Štěpán soutěžil v sedmi disciplínách 

s vynikajícími výsledky – získal titul vicemistra světa v korektuře textu (obhájen titul z 

Budapešti 2015), 7. místo v protokolování (slohová disciplína), 8. místo v cizojazyčných 

diktátech, 13. místo v disciplíně Audiotranscription, 15. místo v záznamu mluveného slova a 

34. místo v královském opisu. V olympijském součtu všech disciplín se umístil na konečném 

sedmém místě. 

Předmětová komise společenských věd 

Projekt 44 – učitelé biologie v rámci udržitelnosti projektu pokračovali v aktivitách projektu 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání, „Ukliďme svět“ a Starám se o svoji řeku 

2017.  Uskutečnila se exkurze do Mladečských jeskyň, návštěva zoo DDM Litovel, 

geologicko-geografická exkurze Rejvíz 2017, biologická exkurze do ZOO Zlín-Lešná. Ve 

školním kole zeměpisné olympiády kategorie A, B, C, D (účast 47 žáků) měla kategorie A 

dva vítěze – stali se jimi Tadeáš Fryčák s Petrem Žampachem z primy, kteří získali v obou 

testech shodný počet bodů; v kategorii B zvítězila Simona Juřenová ze sekundy; v kategorii 

C soutěžili žáci z tercie i kvarty a vítězství a postup získal Radek Šišma z tercie. V kategorii D 

pro žáky vyššího gymnázia zvítězila a do okresního kola postoupila Marie Řeháková ze sexty, 

druhým postupujícím se stal Ondřej Nantl z 3. A, který v okresním kole zvítězil, postoupil do 

krajského kola. Tam byl na 2. místě, postoupil do ústředního kola, kde byl s úspěšností 71 % 

úspěšným řešitelem. V základním kole soutěže Zlatý list šestičlenné družstvo primy postoupilo 

do krajského kola. Tam byli čtvrtí a bronzová medaile jim unikla o jediný bod.  
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Společenské vědy, dějepis, výtvarná a hudební výchova 

Do okresního kola olympiády z dějepisu postoupili ze školního kola dva žáci tercie Lukáš 

Putna, který se umístil na 4. místě (postoupil do krajského kola, kde skončil sedmý) a Jiří 

Svoboda byl na 11. místě. Trojčlenné družstvo se zúčastnilo dějepisné soutěže o historii naší 

země v letech 1949-1967, kterou pořádalo gymnázium v Chebu za přispění odborných 

historiků a vyučujících na FF UK.  Školu reprezentovali Bára Podsklanová a Matěj Procházka 

z oktávy, Ondřej Nantl z 3. A. V konkurenci 12 škol se umístili na 4. místě.  

Celá řada aktivit byla zaměřena na „občanství“ – návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny 

ČR v Praze, v Den Evropy (9. 5.) zapojení do krajského projektu oslav. Vybraní studenti 

maturitních ročníků se zúčastnili národního kola filozofické olympiády „Nebojme se myslet“. 

Ve výtvarné výchově se uskutečnily projekty Olomouc výtvarná, Výpravy za uměním a 

olomoucké barokní kašny, Praha výtvarná, Výpravy za uměním (pro primu a kvartu), 

Křižovatky umění (společný projekt hudební a výtvarné výchovy). Na výtvarné přehlídce 

Olomoucké bienále studenti GJO získali ocenění ve III. Kategorii – Anna Kovaříková a 

Vojtěch Navrátil (kvinta) za animovaný film „Pet a Met“a ve IV. kategorii získal čestné uznání 

autorský kolektiv třídy 2. A za soubor papírových objektů „Koruna pro Karla“. 

Tělesná výchova 

V rámci ŠVP byly realizovány projekty: Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla, Z výšky 

máme lepší rozhled (lanové aktivity) a Na vodě je nám hej 2017. Ze soutěží ty úspěšné: turnaj 

ve vybíjené a přehazované pro ZŠ a nižší gymnázium (březen 2017) 2x 2. místo, 1x 3. místo; 

Vánoční turnaj ve florbalu chlapců 3. místo; Běh po stopách Jana Opletala a Memoriál 

Jiřího Vaci (XXVIII. ročník – listopad 2016) dorost 2. místo, žactvo 4. místo; turnaj v házené 

(okresní kolo – listopad 2016) 3. místo ve skupině; turnaj ve florbalu (okrskové kolo – únor 

2017) 2. místo. 

Uskutečnily se kurzy: Lyžařský kurz Javorový vrch (leden 2017) a Bílá v Beskydech (únor 2017); 

Vodácký kurz na Vltavě (květen 2017) a cyklistický kurz (v okolí Litovle květen 2017). Z dalších 

akcí: XIII. ročník turnaje v plážovém volejbale (září 2016); Paralympijský školní den ve 

spolupráci s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTV UP Olomouc (8. 12. 2016); 

Projektové dny 26. – 28. 6. 2017 (s realizací 13 projektů). 

Zprávu podali Mgr. Radim Lindner, ředitel školy a Radomír Dědek, zástupce ředitele.  

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, Komenského 677  

Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ředitelem od 1. 1. 

2012 je Mgr. Pavel Skácel, zástupcem ředitele pro teoretickou výuku a statutárním 

zástupcem Mgr. Vladimír Vaca, vedoucím učitelem odborného výcviku a vedoucím DM 

Bc. Zdeněk Jančí, ekonomem Ing. Jiřina Pospíšilová a výchovným poradcem Mgr. Jitka 

Vyhlídalová. 

Jedná se o komplexní střední školu, jejíž činnost vykonává SOŠ Litovel, Komenského 677, 

která zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik i výchovu mimo vyučování. Škola se 
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nachází v centru CHKO Litovelské Pomoraví, jež je současně i přirozeným regionálním 

centrem Mikroregionu Litovelsko. Součástí školy je i Domov mládeže.  

Studijními obory jsou elektrikář, cukrář, kuchař-číšník, výrobce potravin (pivovarník, 

sladovník), výrobce potravin (mlékař – od 1. 9. 2016) – vše tříleté učební obory v denním 

studiu a podnikání – nástavbové studium v denní formě. 

Ve škole působilo v daném období 24 pedagogických pracovníků, z toho 13 učitelů 

teoretické výuky, 9 učitelů odborného výcviku a 2 vychovatelé (částečný úvazek jako 

bezpečnostní pracovníci). Nepedagogické činnosti vykonávalo celkem 16 pracovníků, 

z toho 3 uklízečky, 1 prodavačka cukrářských výrobků, 1 školník, 1 správce budov, 

1 asistentka ředitele (pokladní), 1 ekonomka, 2 účetní (1 účetní zároveň také personalistka) 

1 vedoucí restaurace a školní jídelny, 2 servírky, 1 kuchař, 1 kuchařka, 1 pomocná kuchařka. 

Z celkového počtu 13 bylo 8 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a 5 učitelů 

odborných předmětů. Z jejich řad byli jmenováni – výchovný poradce, metodik prevence, 

koordinátor EVVO a správce sítě IT. 

Do žádného z nabízených učebních oborů se nekonaly přijímací zkoušky. Žáci byli přijímáni 

na základě výsledků ze ZŠ dle zveřejněných Kritérií přijímacího řízení. Do 1. ročníku studia 

bylo přijato 9 elektrikářů, 23 cukrářů, 23 oboru kuchař-číšník, výrobce potravin 15, podnikání 

21.  

Celkový počet žáků k 31. 3. 2017 byl 34 elektrikářů, 51 cukrářů, 56 v oboru kuchař-číšník, 37 

výrobců potravin a 18 podnikání. V klasifikaci za 2. pololetí uspělo 23 elektrikářů (8 

neprospělo), 43 cukrářů (2 neprospěli), 45 v oboru kuchař-číšník (neprospěli 2), 27 výrobců 

potravin (neprospěli 4). Další nebyli klasifikováni. Celkový průměr známek se pohybuje kolem 

2,58. V porovnání s minulým školním rokem jsou výsledky vzdělávání mírně lepší, a to ve 

všech oborech. Hlavním důvodem je individuální přístup učitelů k žákům a poskytované 

konzultace žákům nad rámec výuky. Všechny vyučované obory se realizovaly podle 

příslušných ŠVP. V rámci inkluze byly u žáků s doporučením SPC využity příslušné podpůrné 

prostředky. 

U maturitních zkoušek oboru podnikání z 6 přihlášených neuspěl nikdo, 4 byla povolena 

opravná zkouška, při níž uspěli 2. Ze současného modelu maturitní zkoušky žákům činil 

problémy zejména didaktický test z matematiky. I když školou stanovený Kánon literatury 

znamená přečíst pouze 20 titulů, žáci opět podcenili situaci, jako každoročně místo čtení 

celé knihy si přečetli pouze její anotaci na internetu, a s tímto u zkoušky nevystačili. Tento 

stav se nedaří změnit i přes nezměrné úsilí vyučujících v rámci konzultačních hodin 

a nabídkou titulů Kánonu ve školní knihovně. Špatné výsledky byly i v případě písemných 

prací z anglického jazyka, didaktických testů z anglického jazyka, které někteří studenti 

nezvládli ani v podzimním opravném termínu. 

U závěrečných zkoušek učebních oborů z 10 elektrikářů prospělo 6 (2 byla povolena 

opravná zkouška); z 15 cukrářů uspělo 9 (3); v oboru kuchař-číšník uspělo všech 18 a u 

výrobce potravin ze 14 uchazečů uspělo 13. Jednotné závěrečné zkoušky probíhaly ve 

všech oborech podle projektu Nová závěrečná zkouška, navazujícího na pilotní zadání 

Kvalita I. Nebylo využito psaní písemné závěrečné práce na počítači. Zadání zkoušky pro 

obory cukrář, kuchař-číšník, výrobce potravin a elektrikář bylo přiměřeně náročné jak po 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 164 

praktické, tak po teoretické stránce. Škola nabízela možnost závěrečné zkoušky také 

v rámci profesních kvalifikací. 

Ve šk.r. 2016/2017 byla prevence zaměřena především na oblasti: drogových závislostí, 

alkoholismu a kouření, šikany a násilí mezi spolužáky, záškoláctví a drobné kriminality a na 

projevy kyberšikany či stalkingu. Škola je zapojena do projektu „Škola, zóna bez drog“, MP 

je pověřena namátkovými kontrolami přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek 

v šatních skříňkách i v dechu. Výchovný poradce řeší s třídními učiteli, učiteli odborného 

výcviku a zákonnými zástupci (ZZ) všechny neomluvené absence žáků. Je 

nezpochybnitelné, že žáci chodící za školu se právě v té době dopouštějí vandalismu, 

drobné kriminality a požívají alkohol, případně další návykové látky. Zásadním problémem 

je postoj některých ZZ, kteří nepřímo své děti kryjí. Pokud ZZ při telefonickém rozhovoru neví, 

kde je jeho dítě, žije v přesvědčení, že se přece nachází ve škole a další den mu absenci 

omluví. Žák zjistí, že mu v takovém případě nehrozí žádný postih a své chování často 

opakuje, výchovná opatření ze strany školy mnohdy nepomáhají. Základní strategií celé 

prevence je vytváření příznivého školního klimatu, preferování zdravého životního stylu, 

vzájemná spolupráce a v extrémních případech nutná represe v součinnosti s represivními 

složkami (OSPOD, POLICIE ČR a s dalšími dotčenými orgány).                                

Výsledky soutěží a přehlídek: 

Cukrářky: Priessnitzův dortík Jeseník 2017 – Alena Nepustilová 3. místo; Gastro Kroměříž 2017 

– cukrář junior – Alena Nepustilová 4. místo a Martina Nevěřilová 7. místo; Velikonoční 

beránci (Rotary club Prostějov) – Šárka Cinková 1. místo, Zdeňka Vojáčková 2. místo, 

Markéta Skopalová 3. místo; Gastro Hradec Vitana cup 2017 – Zdeňka Vojáčková 3. místo. 

Kuchaři: Gastro Makro cup – Moravský kuchař 2017 – Nikola Hlásná 10. místo. 

Elektrikáři: Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech elektrikář slaboproud v Nové 

Pace –Jaroslav Král 7. místo, Roman Navrátilík 8. místo, v družstvech celkově 2. místo. 

Barmani: Junior coctail CBA Frenštát – A. Pohajdová 1. místo a E. Bartuňková 8. místo; 

Amundsen cup Blansko – Z. Kopčilová 1. místo a E. Bartuňková 8. místo; Amundsen cup 

Prostějov – A. Pohajdová 8. místo; Birrel cup Brno 2017 – O. Dudáš 1. místo, D. Czepiec 2., Z. 

Kopčilová 3. a E. Bartuňková 6. místo.  

Vzdělávací aktivity školy: barmanský kurz v délce 30 hodin, ukončený testem a potvrzený 

Certifikátem CBA; kurz vyhlášky 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

ukončený závěrečným testem a potvrzený certifikátem; kurz ručního obloukového 

svařování, ukončený zkouškou a potvrzený Osvědčením; kurz barmanství v délce 100 hodin 

ukončený písemným testem a praktickým výrobkem, potvrzený Certifikátem – certifikovaný 

baristický kurz. Volnočasové: středoškolský klub ASK ČR slouží v odpoledních a večerních 

hodinách hlavně mladým barmanům. Sportovní: soutěže středoškolské mládeže 

v individuálních i kolektivních sportech v rámci okresu, školní soutěže ve volejbale a 

kuželkách, kondiční kulturistika ve školní posilovně a plavání v krytém bazénu ZŠ Vítězná. 

Z ostatních aktivit jde třídění odpadů a elektromateriálu a spolupráce se záchrannou stanicí 

sov a dravců „Sovinsko“ Stránské (pobočka Uničov). Škola se často prezentuje na veřejnosti 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 165 

obsluhou na plesech, rautech či firemních oslavách a spoluprací s MAS (prezentace 

regionálních výrobků). 

Z významných oprav byla provedena modernizace vzduchotechniky ve školní jídelně 

(950 000 Kč) a rekonstrukce elektroinstalace (496 000 Kč). Dalšími většími akcemi byla 

kompletní výměna podlahových krytin na Domově mládeže (301 000 Kč) a zde také oprava 

vodovodu (47 000 Kč) a sociálního zařízení (91 000 Kč).  

Zprávu podal Mgr. Pavel Skácel, ředitel školy 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOVEL, G. Frištenského  

 V r. 2017 v MŠ Frištenského bylo vedení školy i pedagogického sboru beze změn, ředitelkou 

je i nadále Zdeňka Zmundová. Zapsáno bylo 42 dětí ve dvou odděleních. Z oprav v budově 

školy proběhlo odvlhčení budovy, oprava podlah v šatnách, byla položena nová 

podlahová krytina, doplněn nábytek ve výdejně jídel. 

V MŠ Unčovice i nadále pracuje jako vedoucí učitelka paní Helena Pavlíčková, druhou 

učitelkou je paní Ptáčníková. Je zde zapsáno 24 dětí v jednom oddělení. Byla provedena 

celková rekonstrukce sociálního zařízení. 

V MŠ Čihadlo došlo od 1. 9. ke změně vedoucí učitelky; po paní Marii Mikešové, která odešla 

do důchodu, na toto místo byla dosazena paní Miroslava Tchírová, a od 1. 9. nastoupila 

nová učitelka Miloslava Bušfyová. Zapsáno bylo 45 dětí ve dvou odděleních. Při opravách 

bylo provedeno odvlhčení budovy ve sklepních prostorách.    

MŠ se pravidelně zúčastňují akcí MěK– dodávají výtvarné práce dětí na výstavy a soutěže, 

každá MŠ má vlastní aktivity a akce ve spolupráci s rodiči, které prezentuje na svých 

webových stránkách a probíhá i tradiční spolupráce s oběma ZŠ. Během celého roku je 

průběžně doplňován výukový materiál a hračky z rozpočtu školy. 

Zprávu podala Zdeňka Zmundová, ředitelka 

MŠ GEMERSKÁ 

V r. 2017 k žádné změně ani v názvu organizace ani ve vedení pedagogického sboru 

nedošlo, ředitelkou je i nadále Irena Blektová. Ke změně došlo, když zastupující učitelka 

Lucie Vrbová Benešová od srpna 2017 odešla na MD a důchodkyně Marie Novotná 

nastoupila na zástup za nemocnou učitelku Danu Blaháčkovou. Nastoupily asistentky 

pedagoga Ing. Jana Kořalková a Kateřina Vařeková (do 31. 8.), asistentky pedagoga Petra 

Gazdíková a Veronika Skládalová (od 1. 9.) a nastoupila učitelka na dobu určitou Kateřina 

Vařeková jako zástup za MD. 

V MŠ Gemerská je 5 tříd, se 113 dětmi, v MŠ Kollárova 2 třídy a 44 dětí. Základem je Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání realizovaný ve Školním vzdělávacím 

programu s názvem „Hrajeme si spolu“ a následně pedagogy rozpracován na Třídní 

výchovné programy. Od 1. 9. 2017 nabyl účinnosti upravený Rámcový program pro 

předškolní vzdělávání.  
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Akce školy, mezinárodní spolupráce, reprezentace školy 

 MŠ Gemerská uskutečnila 2 výlety, prohlédla si expozice v Muzeu  Litovel a TIC Litovel, 

navštívila Hasičskou jednotku v Litovli (prohlídka a čtení požárních pohádek), zúčastnila se 

pěti divadelních představení v MŠ, organizovala dopravní soutěž, sportovní soutěže, 

karneval, nadílky a výstavu vyrobených „Podzimníčků“. Projekty MŠ Gemerská: Houbový 

den, Barevný týden, Vločkový den, Příběhy pana Tydýta (G centrum Olomouc), Hravá 

věda (pokusy s panem Chajdou) a Stavíme s Legem (Malá polytechnická univerzita). 

Škola úzce spolupracuje s rodiči, se základními školami (ZŠ Vítězná – Akademie a přípravná 

odpoledne s budoucími prvňáčky; ZŠ Jungmannova – Putování s Matem a Patem a 

Edukační odpoledne pro budoucí prvňáčky. Ve spolupráci s MK děti navštívily 4 divadelní 

představení a vystoupily při rozsvěcování vánočního stromu v Litovli. Proběhla výuka na 

dopravním hřišti a návštěva DDM na Dni otevřených dveří (ukázka chovaných zvířat a 

živočichů). Ve spolupráci se ZUŠ Litovel se uskutečnil Koncert (představení hudebních 

nástrojů). 

Akce MŠ Kollárova: výlet do ZOO Olomouc, beseda s ukázkou živých papoušků, Mikulášská 

nadílka, Velikonoční nadílka a Školička kouzel. Z projektů se uskutečnily Barevný týden a 

Sněhulákův den. Reprezentace škol: výstavy výtvarných prací či vystoupení pro Seniorklub 

Litovel. V rámci ŠVP proběhla výuka plavání 5-6letých dětí (bazén ZŠ Vítězná). 

Zpracovala Irena Blektová, ředitelka 

 

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK, Vítězná 1129/2a 

Po personální stránce byl rok 2017 velmi pestrý, až v červnu se konečně ustálil pedagogický 

personál s nově nastoupenou paní učitelkou Janou Kabelíkovou. Školní rok byl velmi 

náročný jak pro pracovníky, tak také pro rodiče a hlavně děti. Neustálé změny paní učitelek 

ve třídě způsobovaly časté výkyvy nálad dětí, určitou nejistotu.  

Během školního roku nebyla plně využita povolená kapacita dětí ve třídách. Třídu Broučků 

(mladší děti), navštěvovalo 24 dětí a třídu Motýlků dětí 24. Ke konci školního roku školku 

navštěvovalo 47 dětí.  

Mateřská škola zajišťuje dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které 

vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem dětí.  Je vybavena poměrně novým 

dětským nábytkem, který je výškově přizpůsobený dětem, tělocvičným nářadím, zdravotně 

hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně 

nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Na budovu mateřské školy navazuje rozlehlá 

zahrada, která je vybavená pískovištěm, průlezkami, altánkem a dalšími potřebnými 

pomůckami. 

Ke konci června proběhla výměna starých oken v budově školky. O tuto výměnu se 

postaralo město Litovel (po finanční i materiálové stránce). 

Školní vzdělávací program CMŠ je sestaven ze čtyř výchovně-vzdělávacích celků, 

integrovaných bloků. Programem se prolíná 5 vzdělávacích oblastí. Vzdělávací program 
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školky je propojen s obsahem duchovním a etickým, jehož cílem je utváření předpokladů 

pro zdravý psychický, duchovní a etický vývoj dítěte ve zdravého a plnohodnotného 

člověka. Snahou je pomoci dítěti na jeho cestě v duchovním růstu a zrání ve víře s mottem 

programu „Buďte světlem světa a solí země“. Nově byly do ŠVP zařazeny také dva projekty, 

zaměřující se na Křesťanskou a Environmentální výchovu.  

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, farností, Charitou, Mateřským centrem 

Rybička, Městem Litovel, Místní akční skupinou, pracovníkem BOZP a odborníky poskytujícími 

pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Školka 

během roku dále spolupracovala s MK Litovel, se základními školami, s ekologickým 

centrem Šargoun, ale především s rodiči dětí.  

 Během r. 2017 byly děti 2x na pohádce v MK, navštívily 4x dopravní hřiště, kostel sv. Marka, 

uspořádaly si karneval, výlet na Doubravský dvůr, setkaly se s policisty OO P ČR, navštívily 

ZUŠ Litovel, pro maminky připravily program 2 besed a 3x uskutečnil katechezi farář Mgr. 

Miroslav Bambuch.  

Zprávu podala BcA. Anežka Kološová, ředitelka 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL, Jungmannova 740 

Během roku nedošlo k žádným změnám v údajích o škole nebo její charakteristice. Výuku 

hudebního oboru zajistilo 24 vyučujících, výtvarný obor vyučují dvě učitelky. Provozní 

zaměstnanci ve škole jsou 3. 

Žáci ZUŠ byli zapsáni v těchto studijních zaměřeních/předmětech: akordeon, baskytara, 

bicí, housle, keyboard, klarinet, kytara, klavír, příčná flétna, saxofon, zobcová flétna a zpěv. 

V rámci kolektivní výuky žáci hrají v komorních seskupeních a různých souborech, nebo 

navštěvují předmět Hudební soubor, kde žáci zpívají i hrají. K hudebně-teoretickým 

předmětům patří hudební nauka. 

  

Počet žáků zapsaných ke studiu k 30. 9. 2017 byl 380 – na hudebním oboru 313 a na 

výtvarném oboru 67. V r. 2017 byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci a 

přestavbu budovy ZUŠ, v r. 2018 se předpokládá zahájení stavebních prací.  

Ocenění Pedagoga roku se z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka 

dostalo v březnu Jiřímu Kovářovi – učiteli hry na akordeon a keyboard, okresnímu a 

krajskému metodikovi ve výuce hry na akordeon. Každoročně přináší vynikající výsledky 

svých žáků, a to na úrovni celostátních a mezinárodních soutěží. Více viz v kapitole, O kom 

se píše… 

Škola navázala v měsíci březnu dvě spolupráce – při návštěvě keyboardistů v ZUŠ v Opavě 

a na koncertním zájezdu kolegů a žáků akordeonistů z Bystřice nad Pernštejnem. V květnu 

obdrželi žáci Viktorie Zapletalová a Aneta a Michal Zavadilovi od starosty města Litovle Ing. 

Zdeňka Potužáka cenu Litovelské naděje. 

Významnou akcí, která škole přinesla značné zviditelnění, byla celodenní akce ZUŠ Open 

dne 30. května. Město Litovel se podílelo na zajištění zázemí, a tak mohl hudební obor 
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vystupovat přímo na náměstí. Výtvarníci pracovali v městském parku a zapojili do práce i 

veřejnost. Akce vzbudila velký ohlas, byla poměrně dobře divácky navštívená. 

K tradičním koncertům školy patří Podzimní koncert, Koncerty mladších žáků v prosinci, 

Pololetní koncert, Jarní koncert, Okresní přehlídka akordeonů a keyboardů, koncerty bicích 

souborů a Minibandů, Klavírní koncert, Absolventský koncert a výstava, samostatné 

koncerty na pobočkách školy, vítání občánků, četná hudební vystoupení na vernisážích a 

třídní besídky.  

Na Jarním koncertě bylo připomenuto významné výročí – 50 let od úmrtí ředitele a 

pedagoga Hudební školy v Litovli Aloise Holoubka. Jako žák Leoše Janáčka sem byl přímo 

Janáčkem doporučen a přijat na post ředitele školy už v roce 1919. Ve své funkci vydržel 

celých 40 let. Věnoval se výuce, vedení orchestrů, bandu, zpěváků, byl činný jako skladatel. 

Jeho skladby byly nahrávány i v rozhlase, získal také několik skladatelských cen. Holoubkův 

význam prozatím žádný ředitel ani pedagog nepředčil. Na jeho počest vystoupili nejlepší 

žáci a soubory školy, koncertu se navíc účastnil starosta města Ing. Zdeněk Potužák a bývalý 

ředitel školy Zdenko Krajči.   

Miniband ZUŠ Litovel oslavil své 10. výročí existence velkým koncertem v květnu. Miniband- 

junior byl letos úplně omlazen a na koncertě se představil poprvé. Vedoucí souborů Martin 

Pánek pozval jako hosty bývalé žáky, se kterými předvedl současný Miniband část svého 

programu. 

Zájem veřejnosti o soubory bicích nástrojů dokazuje několik žádostí obcí  

a institucí o jejich koncert – setkání s delegací z Revúce, dále koncert v Drahanovicích, 

Ústíně, v nemocnici ve Zlíně a na festivalu v Lošticích.    

Častým účastníkem přehlídek a soutěží je velmi talentovaná žákyně školy Viktorie 

Zapletalová, která pod vedením učitelky Lenky Bodlákové dosahuje velké úspěchy. Jedním 

z nich je i druhé místo v ústředním (republikovém) kole soutěže pořádané Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

V hudebním oboru se v okresním kole vždy na 1. místě s postupem v kategoriích oboru klavír 

umístily Ema Kudláčková, Amálie Nedomová, Viktorie Zapletalová (udělena zvláštní cena) 

a Kateřina Vaňková (1. místo bez postupu); v oboru kytara Zuzana Blaháčková na 2. místě 

a na 3. místě Michal Peřina. V krajských kolech: MINIBAND – 1. místo bez postupu v kategorii 

ostatní orchestry; Viktorie Zapletalová 1. místo s postupem, Amálie Nedomová 2. místo a 

Ema Kudláčková 3. místo vždy v oboru klavír. V ústředních kolech získala Viktorie 

Zapletalová 2. cenu v oboru klavír a na mezinárodních soutěžních přehlídkách zlaté pásmo 

Kateřina Buchtová a Kateřina Jarošová; Michal Jonáš a Richard Kunst stříbrné pásmo 

v oboru keyboard. Vítězi komorních her se stalo keyboardové duo Aneta a Michal 

Zavadilovi, kteří také obdrželi cenu za mimořádnou interpretaci skladby. Pedagog Jiří Kovář 

získal pochvalná uznání za dlouhodobý přínos, rozvoj a zkvalitnění hry na keyboard a za 

aktivní účast na mezinárodních soutěžích v Považské Bystrici, dále za mimořádné výsledky 

a vynikající přípravu na soutěžní přehlídce ZUŠ z České a Slovenské republiky ve hře na 

keyboard. Regionální přehlídky smyčcových duet v Uničově se zúčastnili nejmladší žáci – 

Daniel Buchta a Filip Soldán, Amálie Nedomová a Joanna Haltofová, Zuzana Hamouzová 

a Beáta Šišmová, Tereza Trnková a Amálie Nedomová. 
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Ve výtvarném oboru se mezinárodní soutěže Bohúňova paleta zúčastnili žáci ZUŠ Baroňová 

Beáta, Bartoň Matyáš, Bartoňová Adéla, Bednář Matěj, Coufal Vít, Dohnálek Jaromír, 

Gottwaldová Viktorie, Janáčková Emma, Janáček Matyáš, Jurásková Lucie, Kloss  Radek, 

Lakomá Eliška, Lovečková  Eliška, Nerušilová Anna, Ošťádalová Tereza, Smrčková Barbora, 

Sovová Michaela, Šromová Barbora, Vaňková Kateřina, Vašíček Tomáš a Závodný Aleš. 

Krajského kola soutěžní přehlídky výtvarného oboru pak Balcárek Ondřej, Bednář Jiří, Drešr 

Filip, Drešrová Silvie, Holubová Petra, Grossmann Vojtěch, Hrachovcová Ludmila, Jurášová 

Eliška, Koudelková Nikola, Látal Lukáš, Najmanová Ester, Navrátil Jakub, Nedopilová 

Barbora, Oherová Gabriela, Šmoldasová Sabina, Tománková Karolína, Vacková Jana, 

Vícha Mikuláš, Vrtková Taťána a Zouvalová Alena. 

Zpracovala: Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., ředitelka 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, Studentů 91 

Právní formou je školní jídelna příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Litovel. 

Ředitelkou organizace je nadále Bc. Irena Halířová. Hlavní účel a předmět činnosti je 

vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. 

Předmětem činnosti organizace je zajištění stravování dětí, žáků, studentů a také vlastních 

zaměstnanců v souladu s platnými předpisy. Okruhy doplňkové činnosti – organizace je 

oprávněna provozovat závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících 

činnost škol a školských zařízení vymezené vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě i provozovat hostinskou činnost. 

Personální zajištění – evidenční počet zaměstnanců v organizaci je 15 na trvalý pracovní 

poměr: ředitelka Bc. Irena Halířová; ekonom Bc. Nantlová Markéta; pokladník Bartoňová 

Markéta; vedoucí kuchařka Věra Tichá; 6 kuchařek 5 provozních pracovnic. 

Školní jídelna vykazovala k 31. 10.  1 208 strávníků, z toho dětí, žáků, studentů a vlastních 

zaměstnanců 1 081. Ve školním roce 2016/2017 bylo uvařeno 201 000 obědů, připraveno 

58 000 přesnídávek a 52 000 svačin. Školní jídelna připravuje stravu pro 14 výdejních míst. 

V doplňkové činnosti nabízí stravování cizím strávníkům přímo v prostorách jídelny, možnost 

rozvozu stravy po Litovli i jejím okolí a zajišťuje stravování při různých sportovních a 

společenských akcích. Nabízí kompletní gastronomické služby jak v prostorách jídelny, tak 

mimo ni. 

Jídelna zajišťuje stravu a rozvoz pro MŠ Frištenského, Čihadlo, Gemerská I. a II., Kollárova, 

Unčovice, Nasobůrky, Červenka, Svatojánek 1. a 2.; ZŠ Jungmannova, Nasobůrky a 

Červenka; SŠ – GJO. Cizími strávníky jsou Charita Litovel a Uničov, zaměstnanci škol a 

školských zařízení i cizí strávníci (stravování ve ŠJ, s možností odběru do jídlonosičů ve ŠJ či 

s rozvozem až do domu). Ceny stanovené od 1. 4. 2017 pro děti, žáky a studenty dle finanční 

normy na potraviny: 3-6 let 16 Kč, 7-10 let 22 Kč, 11-14 let 24 Kč, 15 a více 26 Kč. Pro MŠ je 

cena celodenní stravy 34 Kč, příp. přesnídávka 9 Kč nebo svačina 9 Kč. Cizí strávníci zaplatí 

u stolu v jídelně 70 Kč, s dovozem pak 74 Kč. 

Zprávu podala Bc. Irena Halířová, ředitelka ŠJ 
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31. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Litovel  

Jde o příspěvkovou organizaci, zřizovatelem je Olomoucký kraj a ředitelkou zařízení je Mgr. 

Jana Chmelařová. Do sítě škol a školských zařízení byla zařazena 24. 5. 1996. Hlavní budova 

a sídlo organizace je na ulici Komenského 719/6, další objekty jsou na Staroměstském 

náměstí 182, Klub mladých při DDM Litovel pak sídlí v budově MK na náměstí Přemysla 

Otakara 753. Stálou táborovou základnu má DDM v Cakově 77. 

Hlavním účelem zřízení Domu dětí a mládeže Litovel je poskytování zájmového vzdělávání. 

Nabízí široké spektrum zájmových aktivit pro děti, mládež a dospělé, včetně seniorů. DDM 

Litovel neposkytuje stupeň vzdělání – cílem nabízených aktivit je smysluplné využití volného 

času, rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí účastníků. Nabízené zájmové aktivity jsou 

v neposlední řadě také prvkem duševní hygieny účastníků, neboť pomáhají kompenzovat 

jednostrannou zátěž ze školy, případně ze zaměstnání, a zvyšují tak kvalitu osobního i 

společenského života.  

Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat jako doplňkovou činnost: 

pronájem nemovitého majetku včetně poskytování služeb zajišťujících jeho řádný provoz; 

mimoškolní výchovu a vzdělávání; pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti; 

ubytovací služby a pronájem a půjčování věcí movitých. Doplňková činnost je vykonávána 

za účelem zlepšení hospodářského výsledku a tyto zisky jsou používány k dofinancování 

hlavní činnosti organizace. 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost spočívá ve vytvoření nabídky 

pravidelných zájmových kroužků a v jejich následné realizaci dle zájmu veřejnosti. Dá se 

rozdělit do několika tematických oblastí: dramatická a literární výchova, dále hudební, 

jazyková, taneční, výtvarná kulturní a historická výchova, přírodověda, technika a 

tělovýchova. 

Největší počet otevřených a nejlépe obsazených kroužků byl v oblasti taneční, 

tělovýchovné i výtvarné a byl zaznamenán vzrůstající zájem o technické kroužky. Nově byly 

otevřeny zájmové kroužky keramiky v ZŠ Červenka, pohybových her na Července a 

v Nasobůrkách, v Litovli pak kroužek Astrologie, Badatelé v tajemném muzeu, Drumbeny a 

Příprava na klavír. V pololetí školního roku byla ukončena činnost kroužků Drumbeny, 

Divadélko Rolnička a Angličtina pro mírně pokročilé. 

Kroužky v okolních obcích, kam dojíždějí zaměstnanci, probíhají v základních nebo 

mateřských školách. Ve školním roce 2016/2017 se konaly kroužky v Senici na Hané (taneční 

kroužek), v Těšeticích (taneční kroužek) v Nasobůrkách (přírodověda a keramika),  

v ZŠ Červenka (dva kroužky angličtiny, jeden kroužek aerobiku, tři kroužky pohybových her 

a dva kroužky keramiky) a v ZŠ Haňovice (kroužek pohybových her, aerobiku a keramiky).  

Z významných úspěchů: Taneční soubory Kaster a Trips se účastnily několika soutěží na území 

Moravy, děti si z těchto soutěží dovezly mnoho ocenění. Taneční skupina KASTER se v květnu 

zúčastnila tří tanečních soutěží, a to v Zubří, v Uničově a v Litovli, na kterých získala 

medailová umístění. V měsíci březnu se zúčastnili žáci tanečních kroužků Baby Trips Senice 

na Hané, TK Těšetice a Show Dance Trips při DDM Litovel taneční soutěže, kterou pořádal 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 171 

DDM Orion Němčice nad Hanou. V květnu se taneční skupiny TRIPS účastnily nepostupové 

taneční soutěže „O erb města Litovel“, kde děti skončily na předních místech.  

Ve spolupráci s radiotechniky z Olomouckého kraje a Českým radioklubem bylo pořádáno 

okresní a krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže. Účastníci zájmového 

kroužku radioelektrotechniky pod vedením pana Jiřího Bahounka se umístili na postupových 

místech v kategoriích Ž1 a Ž2 a zúčastnili se celorepublikového kola soutěže, které pořádal 

Dům dětí a mládeže v Hradci Králové. V kategorii Ž1 reprezentoval Tadeáš Fryčák a v 

kategorii Ž2 František Vybíral. Oba chlapci se umístili na 3. místě, přičemž v celkovém počtu 

10 zúčastněných krajů se Olomoucký kraj umístil na krásném 2. místě!  

Příležitostná činnost je další významnou součástí práce. Je mnohem náročnější na 

organizaci a přípravu než činnost pravidelná. Jsou to akce pro širokou veřejnost, pro menší 

cílové skupiny nebo o akce kroužků. Některé jsou pořádány pro celé rodiny, jiné přímo pro 

určitý věk, popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. Jde například o jednodenní výlety 

za zajímavostmi a zábavou při různých příležitostech nebo o vánoční besídku a rozlučku se 

školním rokem, kde se zapojují také rodiče dětí, které navštěvují taneční kroužky. Dále jde o 

účasti na různých soutěžích a přehlídkách, vystoupení tanečních kroužků na různých akcích 

v regionu, tradiční pečení perníčků, maškarní karneval, den dětí, aj.  

Mnoho let je pořádáno také široké spektrum akcí v oblasti přírodovědy. Především jsou to 

víkendové procházky do přírody (procházky Litovelským Pomoravím, za bobry kolem 

Oskavy), návštěvy trhů terarijních zvířat, setkání chovatelů terarijních zvířat, výlety do zoo, 

návštěvy útulků pro zvířata, pořádání podzimního a jarního kola výstavy domácích 

mazlíčků, Minizoo pro veřejnost, pro ZŠ i MŠ. Proběhlo také několik besed o zvířatech ve 

spolupráci se školami a školkami, při nich pomáhají také děti z chovatelských kroužků. Mladí 

chovatelé tak získávají trvalé dovednosti a návyky při manipulaci se zvířaty, a možná jednou 

v budoucnu také pro práci s dětmi.  

Výuka dopravní výchovy žáků 4. ročníků škol v litovelském regionu pokračovala i v tomto 

školním roce. Je rozdělena na praktickou a teoretickou část a ukončena zkouškou. Úspěšní 

žáci dostávají průkaz cyklisty. Vzdělávání v oblasti dopravní výchovy probíhá ve spolupráci 

s koordinátorem BESIP v Olomouckém kraji a dále za podpory města Litovel a Městské 

policie Litovel na dopravním hřišti a na základních školách v mikroregionu: Jungmannova a 

Vítězná Litovel, Haňovice, Cholina, Skrbeň, Vilémov, Luká, Senice na Hané, Červenka, 

Nasobůrky a Střeň.   

 DDM organizoval soutěž Dívka roku, která je slavnostní událostí DDM Litovel a po celou 

dobu konání této akce se k ní přistupuje jako k prestižní události v rámci zařízení pro volný 

čas, města a regionu. DDM pořádá základní kolo této soutěže krásy, jež je určena dívkám 

ve věku od 13 do 15 let.  Devět dívek z Litovle, Nového Malína, Uničova, Nové Hradečné, 

Podolí a Nové Dědiny soutěžilo o titul Dívka roku ČR 2017 základního kola v šesti disciplínách. 

Taneční nepostupová soutěž „O erb města Litovle“ je největší a organizačně nejnáročnější 

akcí DDM. Jako každý rok se do Litovle sjely soubory z celé Moravy. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 31 souborů s počtem 893 tanečníků, přičemž více jak 300 z nich tancovalo vícekrát. 

Porota měla možnost vidět celkem 103 vystoupení.  
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Dopravní soutěže mladých cyklistů se letos zúčastnilo celkem 28 soutěžících základních škol 

– ZŠ Litovel Vítězná a Jungmannova Litovel, Cholina a Červenka. Soutěž sestávala z těchto 

disciplín: pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na 

pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), jízda zručnosti a zásady poskytování 

první pomoci.  

Ve školním roce 2016/2017 byly realizovány 4 výtvarné výstavy, z nichž některé byly soutěžní. 

Výstava „Podzimní krása“ se konala v říjnu v prostorách Městské knihovny Litovel. Zúčastnily 

se jí mateřské školy Gemerská, Kollárova, Frištenského, Čihadlo, školní družina ZŠ Vítězná 

Litovel a dále děti, které navštěvují kroužky Pastelka, Raníček a Koumáci při DDM. Před 

vánočními svátky proběhla již tradičně výstava výtvarných prací dětí z mateřských a 

základních škol z Litovle a okolí s názvem „Vánoční výstava“ ve spolupráci s MK Litovel. 

V pořadí předposlední výstavou byla „Velikonoční výstava“, opět pořádána v prostorách 

MK Litovel. Úplnou novinkou v letošním roce byla „Výstava badatelů v tajemném muzeu“.  

Vernisáž této výstavy se konala ve středu 14. června 2017 v litovelském muzeu. Byla to 

výstavu prací dětí z kroužku „Badatelé“ při DDM Litovel.                       

Počátkem února proběhla v sálku DDM na Staroměstském náměstí tradiční pěvecká soutěž 

„Litovelský skřivánek“, které se zúčastnilo 31 dětí ze základních škol z Litovle a z Červenky. 

V první polovině března uspořádal DDM tradiční recitační soutěž, které se zúčastnilo 63 dětí 

ze základních škol z Litovle, Nasobůrek a Červenky.  

 

Desátý ročník vědomostní soutěže „Máme rádi zvířata“ proběhl za obvyklého zájmu dětí, 

zejména z litovelských i mimolitovelských základních škol a nižších ročníků víceletého 

gymnázia v Litovli.  

 

Spontánní aktivity jsou nabízeny ve Skateparku, který se nachází v areálu DDM na 

Staroměstském náměstí. Skatepark je otevřen denně, i o víkendech. Vystřídá se zde 20–30 

dětí a mládeže denně. Město Litovel se stará o revize a následné opravy překážek. Hřiště je 

využíváno k jízdě na skateboardu nebo na free-style kolech, stále častěji také na 

koloběžkách. Dětem i mládeži DDM nabízí využívání otevřeného Klubu mladých. Klub je nyní 

umístěn celkem nevhodně ve dvou klubovnách MK Litovel ve druhém poschodí.  Ve 

spolupráci s organizací Člověk v tísni o.p.s. byla ke konci školního roku realizována společná 

akce „Hledáme poklad“. V oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit spolupracuje DDM 

již mnoho let s komisí prevence kriminality Rady města Litovel a Městskou policií Litovel.  

 

Ve školním roce 2016/17 bylo pořádáno celkem 12 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, ale také v Proseči nebo ve Vernířovicích. Pěti 

příměstských táborů se zúčastnilo 96 dětí, sedmi pobytových táborů nebo akcí se zúčastnilo 

celkem 274 dětí. Běžnou součástí práce se stala integrace dětí z rodin a z dětského domova. 

Podařilo se z dotace města Litovel a prostředků Ministerstva vnitra uspořádat tábor pro 25 

účastníků ze sociálně znevýhodněného prostředí s názvem „Prázdninový pobyt“. Většina z 

nich by se bez takovéto finanční pomoci nikdy na tábor nedostala. DDM se aktivně podílí 

na životě města Litovel při kulturních a společenských událostech (Hanácké Benátky, 
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Litovelské slavnosti, aj.), a kroužky buď na těchto akcích vystupují, nebo se podílejí na tvorbě 

části programu.  

 

V DDM pracuje 7 pedagogů volného času a 5 provozních zaměstnanců. Kromě interních 

zaměstnanců zabezpečují zájmové vzdělávání a některé práce provozního charakteru 

externí pracovníci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 

buď v hlavní, nebo doplňkové činnosti. 

 

Pro činnost DDM jsou využívány dvě budovy patřící městu Litovel, za jejichž užívání je placen 

městu nájem. Hlavní budova (sídlo organizace) je v ulici Komenského 719/6, další budova 

je na Staroměstském náměstí, Klub mladých využívá část prostor budovy MK.  Je 

zabezpečován provoz skateparku pro spontánní aktivity a kroužek skateboardingu. 

Dopravní hřiště v parku Míru je provozováno pro potřeby dopravní výchovy, které se účastní 

školy z Litovle a celého mikroregionu. Stálá táborová základna v Cakově patří obci Senice 

na Hané, která ji pronajímá za symbolickou 1 Kč za rok, provoz v ní je celoroční. Dále jsou 

využívány prostory škol nebo kulturních domů v Litovli a okolních obcích pro provozování 

činnosti kroužků, dopravní výchovu, nebo příležitostné akce. Protože jsou potřeba zejména 

větší prostory pro zájmovou činnost tanečních kroužků, využívají se i tělocvičny místních škol. 

 

DDM se stále přizpůsobuje poptávce a snaží se také přicházet s nabídkou nových aktivit. 

Všichni pedagogové mají splněno kvalifikační vzdělání. Hodně pozornosti je věnováno 

pravidelné zájmové činnosti, avšak ani příležitostná činnost není opomíjena. Je snahou 

nabídku zpestřit a obměnit tak, aby byla zajímavá. Při přípravě akcí je reagováno na 

společenskou poptávku a je tu snaha zapojovat celé rodiny tak, aby rodiče trávili svůj volný 

čas s dětmi. I nadále se pracovníci snaží vytvářet podmínky pro spontánní činnosti. 

 

Zpracovala Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel 

32. MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITOVEL  

 

Vedoucí knihovny je dále Mgr. Lenka Fišrová. Během roku nedošlo k žáné změně 

v personálním obsazení, které činí 4 plné úvazky. 

 

Počet výpůjček v r. 2017 byl 44 122; registrovaných čtenářů 1 565 (z toho 682 dětí do 15 let). 

Fyzické návštěvy – celkem 18 496 návštěvníků (16 870 + 789 uživatelů internetu + 837 osob 

se účastnilo kulturních a vzdělávacích pořadů). Počet virtuálních návštěv knihovny, kdy si 

návštěvníci prohlíželi webovou stránku knihovny, hledali v on-line katalozích či vzdáleně 

spravovali své uživatelské konto bylo 5 324 za rok. Pro uživatele bylo zajištěno 

prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 73 požadovaných knih z jiných knihoven. Ve 

všech parametrech statistiky je zaznamenán další pokles. Pokračuje trend nastoupený 

v předchozích letech, kdy uživatelé požadují menší počet svazků na jednu návštěvu. Pokles 

fyzických návštěv nastal zejména u uživatelů, kteří přišli pracovat s Internetem – oproti r. 2016 

méně o 399 osob. Dalším faktorem, který snížil počet výpůjček a fyzických návštěv, bylo 

stejně jako v r. 2016 uzavření knihovny. Na měsíc bylo zavřeno oddělení pro děti z důvodu 
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sanace vlhkých omítek, II. etapa, kdy se opravovaly provozní prostory v přízemí budovy a 

návštěvníci oddělení pro dospělé museli použít zadní vchod. 

 

Městská knihovna (MěK) Litovel vede metodicky 11 místních knihoven (MK), (z toho 

knihovna ve Vísce je evidována jako pobočka městské knihovny a statistiky jsou zahrnuty v 

MěK), které stejně jako MěK zřizuje město Litovel. V pobočkách bylo v r. 2017 registrováno 

112 čtenářů, z toho 22 do 15 let, v nich bylo evidováno 5 237 výpůjček, MK navštívilo 1 347 

návštěvníků, z toho s internetem pracovalo celkem 381 uživatelů. V pobočkách MěK tedy 

mírně vzrostl počet výpůjček a návštěv internetu. 

V knihovním fondu MěK+Víska+MK v místních částech jako nákup a dary byl přírůstek 1 746 

svazků (z toho pro pobočky bylo pořízeno 84 sv., tj. dary, nákupy a převody svazků 

z krajských nákupů z programu regionálních funkcí). Náklady na nákup knih celkem činily 

257 733 Kč, z toho 11 491 Kč pro pobočky MěK (10 poboček kromě Vísky); rabat byl 139 569 

Kč, tj. průměrná sleva 35 %. Z celkové částky na nákup bylo vynaloženo na nákup periodik 

22 503 Kč, z toho místním knihovnám byla zakoupena periodika za 4 012 Kč. Pokračovalo se 

v nákupu audioknih, knihovna nyní vlastní 93 svazků a audioknihy našly v knihovním fondu 

uplatnění nejen u uživatelů se zrakovým omezením. 

Knihovní fond MěK+Víska tvoří k 31. 12. 2017 celkem 28 794 knih, ve Vísce je čtenářům k 

dispozici ještě navíc 240 svazků z výměnných souborů.   Pokračuje se v aktualizacích KF, 

(standard pro dobrý fond), část duplikátů – doporučená a klasická četba, byla přemístěna 

do skladu, který byl získán v nové části radnice. Ostatní pobočky mají k dispozici 9 326 svazků 

základního fondu a 3 002 zapůjčených z výměnných fondů z programu regionálních funkcí. 

 

V r. 2017 bylo uskutečněno 40 akcí, z toho 12 úvodních knihovnických lekcí  a seznámení 

s knihovnou. Naučné pořady zastupovaly 2 přednášky o tvorbě Wikipedie a práci s drony 

při audiovizuální dokumentaci a dále pracovní setkání tvůrců české části wikipedie v 

knihovně, kdy do encyklopedie přibylo zhruba 145 stran textu o Litovli a okolí. 

V pravidelných intervalech knihovnu navštěvovalo 11 školních tříd a půjčovalo si 

dokumenty v rámci literární výchovy, 1 skupina ze ZŠ Vítězná knihovnu pravidelně 

navštěvuje v rámci školního projektu „Čtenářský klub“. Žáci ZŠ Jungmannova byli i v r. 2017 

zapojeni v projektu Čtení pomáhá a spolupracují s MěK v plnění úkolů z projektu. 

 

Pokračovalo se v akci Knížka pro prvňáčky a Už jsem čtenář, kdy bylo pasováno na čtenáře 

více jak 90 dětí prvních tříd. V červnu se knihovna zapojila do propagační akce projektu 

MěK Louny – Slyším, tedy čtu (účastnilo se kolem 100 dětí). Knihovna byla znovu účastníkem 

celoměstské akce – Otevírání turistické sezóny, kdy si prostory historické budovy přišlo 

prohlédnout přes 90 turistů. V Týdnu knihoven četl dětem z mateřských škol Dědeček 

Linďáček pohádky. 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. 

MěK Litovel vykonává na základě objednávky pověřené knihovny – Knihovny města 

Olomouce – některé regionální funkce pro 41 knihoven. Jde o metodické návštěvy a 

konzultace – 173x, aktualizace knihovních fondů 17x a 8 revizí knihovních fondů. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 175 

Katalogizace knihovního fondu – za r. 2017 bylo do systému Clavius vloženo 512 sv., tj. 

knihovní fond pro místní knihovny obsluhované v rámci RF – dary a nákupy, z toho 

dohledané svazky pro retrokatalogizaci – 28. Vykonané odborné činnosti na základě 

smlouvy o regionálních funkcích (720 hodin), uhradila Knihovna města Olomouce Městské 

knihovně v Litovli částkou 10 5437 Kč. 

 

MěK Litovel nadále používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Pro uživatele slouží 8 

počítačů (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska). Výpočetní technika, jejíž SW 

zastarává, je průběžně obnovována. Pořízeny byly 2 nové počítače typu AiO a na 3 

pobočkách byly posíleny výkony stávajících PC. Na adrese www.knih-litovel.cz jsou 

dostupné dva katalogy – klasický on-line katalog a katalog Carmen, majitelé chytrých 

telefonů mohou používat aplikaci Smartkatalog. Uživatelé knihovny jsou o rezervacích 

žádaných titulů informováni elektronickou poštou. Stejným způsobem jsou zasílány tzv. 

připomínky těm uživatelům, kterým dobíhá výpůjční lhůta. V on-line katalogu knihovny je 

kromě dalších informací přístupný rovněž základní fond knihoven v místních částech a 

rovněž je aktualizována informativní databáze svazků z cirkulačních fondů právě 

zapůjčených v 11 pobočkách knihovny. Webové stránky a oba katalogy pracují od r. 2017 

v režimu zabezpečených stánek (protokol https). V prostorách oddělení pro dospělé 

čtenáře funguje přístup na Internet pomocí WI-FI, který využívají uživatelé k práci na svých 

zařízeních. 

 

Informace o činnosti, výpůjční době a službách byly prezentovány formou plakátů ve 

vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, na webu knihovny, v článcích 

v Litovelských novinách nebo v regionálním tisku a v místním televizním vysílání. Na akce, 

které jsou pořádány pro dospělé uživatele, zve knihovna osobními pozvánkami a velmi se 

osvědčila spolupráce se Seniorklubem Litovel. Každý měsíc byly pro čtenáře Litovelských 

novin připravovány knižní tipy – upozornění na knižní novinky v knihovním fondu. 

 

V r. 2017 se uskutečnily udržovací práce v budově knihovny, které zkomplikovaly život 

uživatelům knihovny a potažmo i zaměstnancům, ovšem šlo o nutné opravy a jejich 

provedení již nešlo dále odkládat. Uskutečnila se 2. etapa sanací vlhkého zdiva 

v provozních a komunikačních prostorách v přízemí, kdy došlo opět k úplnému uzavření 

oddělení pro děti. 
Zprávu zpracovala Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí MěK 

 

33. MUZEM, MSL 

MUZEUM LITOVEL 

Za celý rok 2017 navštívilo muzeum Litovel 5 005 návštěvníků, z toho 682 dospělých, 2 377 

návštěvníků s 50% slevou (děti od 6 let, studenti, senioři…) a 2 446 osob s nulovým vstupným 

(celoměstské akce, ZTP…). Ceník vstupného do muzea po celý rok 2017 se nezměnil. Celý 

rok pracovali v muzeu 4 pracovníci na plný úvazek. 

Výstavní akce v r. 2017: Optické klamy (nejrůznější druhy optických klamů odhalující záhady 

lidského vnímání a zákonů fyziky přinášející poučení i nevšední zábavu pro děti i dospělé) – 

http://www.knih-litovel.cz/
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do 24. 1.; od 1. 2. do 23. 4. Paměť historických střech (historické krovy a střechy severní 

Moravy a jejich skrytá krása); od 2. 5. do 27.8. Zmatené peníze (putovní numismatická 

výstava o zmatcích ve financích států hlavně v období 1. světové války a o rozmanitých 

tématech na tehdejších platidlech); od 1. 9. do 5. 11. Společenský život hmyzu (rozmanitost 

společenského života hmyzu od nejprimitivnějších forem až po dokonale strukturované a 

vysoce organizované hmyzí „státy“) a od 12. 11. –  5. 2. 2018 Barbie, jak je neznáte... (výstava 

panenek ze soukromé sbírky paní Miluše Lublinerové).  

Stálé expozice: Litovelská řemesla v 1. polovině 20. století, Gustav Frištenský a Gramofony – 

od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu. Restaurace v přízemí budovy 

ukončila svoji činnost k 28. 2. 2018 a muzeum začalo využívat pravou část přízemí pro 

muzejní dílnu, pracovnu pro výchovně-vzdělávací programy a zázemí pro realizované 

výstavy. 

Doplňkové a doprovodné programy k výstavám a expozicím: 

Od 29. do 31. 3. bylo realizováno „Velikonoční tvoření“ pro žáky základních škol.  Celkem se 

zúčastnilo 150 dětí ze Základní školy Vítězná a Jungmannova Litovel a ze ZŠ Červenka. Při 

zahájení turistické sezóny v Litovli (8. 4.) byl vstup do muzea po celý den zdarma a v rámci 

akce proběhl „Velikonoční jarmark“, odpoledne doprovodný program tvůrčích dílen, 

ukázky malování a zdobení vajíček, pletení pomlázek, králičí hop apod. Do muzea přišlo 

tento den 313 návštěvníků. V dubnu (21. 4.) byla vyhodnocena literární soutěž k výstavě 

Paměť starých krovů a střech. „Velká muzejní loupež“ byl název doprovodného programu 

k aktuální výstavě „Zmatené peníze; spojeno s hledáním pokladu.  Davida Křížan přednášel 

13. června „Tajná poselství naší měny“, což byl další doprovodný program k aktuální 

výstavě. Kroužek Badatelé v muzeu uspořádal výstavu svých prací – v 16 hodin byla 

slavnostně zahájena za přítomnosti starosty Ing. Zdeňka Potužáka a vedoucí kroužku Bc. Evy 

Mariánkové, členky MSL a pracovnice DDM, v expozici řemesel. K vidění byla celý týden, 

tedy do 23. 6. 2017. Jako doprovodný program k výstavě „Zmatené peníze“ si mohli 

návštěvníci muzea také vytvořit papírového penězožrouta (pokladničku) a odlít vlastní 

mince (čokoládové). Tři prázdninové soboty byly věnovány „Penězohrátkám“, což byly 

výtvarné dílny pro děti i dospělé. Celkem se v r. 2017 doprovodných programů k výstavám 

a expozicím, včetně výchovně-vzdělávacích programů a tvůrčích dílen, zúčastnilo 1 896 

lidí, z toho bylo 61 skupin, z nich 7 byli zdravotně handicapovaní. 

Pracovníci muzea Litovel poskytovali po celý rok studijní, poradenské a badatelské služby. 

Celkem byly poskytnuty materiály ke studiu 45 badatelům. Celý rok se intenzivně pracovalo 

na vydání Velkých dějin města Litovle. PhDr. Vítězslav Kollmann několikrát týdně navštívil 

muzejní knihovnu a badatelnu a doplňoval podklady do připravované knihy. Stejně tak i 

další autoři využili našich poznatků, dochovaných dokladů a dokumentů. Průběžně po celý 

rok také probíhaly pracovní schůzky ke knize Sokol v Litovli, která vyjde příští rok. Pan Zdeněk 

Mikeš začal zpracovávat dějiny sportu v Litovli (pravidelné návštěvy muzejní badatelny 

každou středu dopoledne). Tato oblast zájmové činnosti v Litovli ještě nikdy nebyla uceleně 

podchycena a zaznamenána. 
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Muzeum za r. 2017 získalo bezplatně a rozšířilo své sbírky o 125 kusů sbírkových předmětů.  

Koupilo například obraz od paní Míry Horilové z Olomouce „Českobratrská kaple v Litovli, 

soubor kreseb od Petra Lindušky – motivy města Litovle a 10 ks různých keramických výrobků 

od Miluše Hlavinkové. Mgr. Z. Frištenská zajistila restaurování dřevěných hodin, tzv. 

pendlovek, opravila se mechanická část i vnější vyřezávaná část dřevěného obvodu. 

Hodiny jsou nyní plně funkční a vystaveny ve výstavním sále muzea Litovel. Muzeum získalo 

bezplatně od střední školy v Uničově 3 kusy dřevěných modelů krovů střech, které byly 

nejdříve prezentovány na výstavě „Paměť historických krovů a střech“. Poté byly umístěny 

do prostoru podkroví muzea k historické vazbě, která je vidět přes interiérovou skleněnou 

stěnu výstavního prostoru. 

V listopadu pracovníci muzea ve spolupráci s MSL navštívili restaurátorské pracoviště 

Okresního archivu Olomouc. Prohlídku zajistil a tajemství rozličných úprav papíru zajistil p. 

Tomanec, odborný pracovník Okr. archivu Olomouc. 

Celý r. 2017 se různými akcemi připomínalo 50. výročí vzájemné spolupráce Litovel – 

Revúca. Muzeum instalovalo menší výstavu ve výstavní síni Muzea prvého slovenského 

gymnázia v Revúci (od dubna do srpna 2017). V Litovli v prostorách Městského klubu 

muzeum instalovalo výstavu o Revúci. Ta zde byla k vidění do konce roku 2017. Celý rok 

pokračovala spolupráce s archivem Olomouc, Spolkem Gustava Frištenského a Muzejní 

společností Litovelska. 

V průběhu roku se řešily rozličné reklamace spojené s novou půdní vestavbou a 

depozitářem, jež byl otevřen v roce 2016. V hlavní budově muzea se tohoto roku 

reklamovalo větrání půdního prostoru (závada – odvod kondenzačních par), posílil se jistič 

pro půdní vestavbu, opravilo odpadávající těsnění skleněných vitrín. Pan Miroslav Tkáčik 

provedl systémovou opravu bezpečnostních kamer v depozitáři i ve výstavních prostorách 

muzea. V depozitáři se řešil odvod dešťové vody, odpadávala omítka, řešil se problém 

s vlhkostí vzduchu apod.  

Další vzdělávání pracovníků muzea: Hana Ošťádalová složila závěrečné zkoušky v rámci 

nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Muzejní výstavnictví s vyznamenáním (14. 

6.); 6. – 27. 9. – Robert Najman, Regionální komise Moravy a Slezska v Uherském Hradišti; 27. 

9. - Zdenka Frištenská, setkání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Olomouci; 

5. 10.–Hana Ošťádalová, Hanácká konference v Muzeu Komenského v Přerově. 

Dle rozhodnutí Rady města Litovle jsou na webu města Litovel a na webu muzea Litovel 

umístěny od tohoto roku odkazy na městské kroniky – viz  

https://www.litovel.eu/cs/turistika/kronika-mesta.html  

http://www.muzeumlitovel.cz/cs/pro-badatele/pracovna-a-studovna.html 

Zapsala: Mgr. Zdenka Frištenská, vedoucí Muzea Litovel 
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MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, z.s. 

Leden byl zasvěcen administrativní práci spojené s uzávěrkou roku a přípravou plánu na 

celý rok 2017 včetně výroční schůze – Shromáždění členů MSL. Předseda MSL navrhl za 

spolek na Cenu Olomouckého kraje realizaci dvou nových stálých expozic v Muzeu Litovel, 

bohužel nebyla udělena. První akcí r. 2017 byla výroční členská schůze (7. 2.), která byla 

zahájena komentovanou prohlídkou aktuální muzejní výstavy Paměť historických krovů a 

střech. Role průvodce se ujala Mgr. Lucie Augustinková, Ph. D. z Fakulty stavební Vysoké 

školy báňské Technické univerzity Ostrava, od níž byla výstava zapůjčena. Následovalo 

Shromáždění členů MSL, přítomno bylo 44 řádných a 1 čestný člen. Činnost byla 

připomenuta již tradičně promítáním fotografií z akcí v r. 2016, byla podána a vzata na 

vědomí zpráva revizní komise. Schváleny byly: zpráva o hospodaření za rok 2016, plán 

činnosti a návrh rozpočtu na r. 2017. Shromáždění členů MSL na návrh Výboru MSL 

jmenovalo čestným členem MSL pana Jiřího Sedláčka, který už více než 5 let zpřístupňuje 

ve svém domě v Litovli Muzeum harmonik. V pátek 10. března 2017 navštívili pracovníci 

Muzea Litovel, Zdenka Frištenská a Robert Najman, manžele Sedláčkovi u nich doma 

v soukromém Muzeu harmonik v Javoříčské ulici. Čestné členství převzal pan Jiří Sedláček 

z rukou předsedy MSL. Pozoruhodná sbírka hudebních nástrojů a doslova uměleckých děl 

stále láká k návštěvě, pan Sedláček pořád harmoniky nejen sbírá, ale také na ně hraje a 

opravuje je. Mezi smělými plány Sedláčkových je umožnit zájemcům bezbariérovou 

prohlídku sbírky. Popřejme jim v jejich snažení mnoho elánu i energie a hlavně hodně 

spokojených návštěvníků.  

V březnu (14. 3.) návštěvníci ve výstavním sále Muzea Litovel, ve stálé expozici řemesel, 

vyslechli přednášku Mgr. Jana Martínka z Ješova s názvem Staré stezky na Litovelsku a 

v širším okolí. Odborník na historickou geografii se tématem zabývá už několik let. Populární 

formou přiblížil 49 návštěvníkům, z toho 28 členům MSL, vlastní výzkum, moderní metody i 

zdroje informací pro opravdové zájemce o toto téma. 

Na konci měsíce (30. 3.) jsme ve výstavním sále Muzea Litovel přivítali naši členku paní Evu 

Vaňkovou, která promluvila o studánkách a pramenech Litovelska, které v dubnu vyšly jako 

samostatná publikace. Iniciátorka obnovy a propagace těchto míst v Mikroregionu 

Litovelsko nalákala 46 osob, z toho 32 členů MSL. Téma je hodně živé, svými vzpomínkami 

přispěli také pánové Ing. Zdenek Braný a Jiří Ženožička. Již dnes se ví o dalších místech, která 

v publikaci chybějí, ale zaslouží si naši pozornost. 

Jedním z nejvýznamnějších občanů města ve 20. století byl bezpochyby Gustav Frištenský. 

U příležitosti 60. výročí úmrtí se u jeho hrobu 4. dubna uskutečnila pietní vzpomínka. Program 

připravil Spolek Gustava Frištenského a Muzejní společnost Litovelska se na této akci 

finančně podílela příspěvkem na věnec s trikolorou.   

Předseda MSL a paní Marie Hrubá prezentovali několikaletou činnost MSL a Letopisecké 

komise Rady města na městských hřbitovech na Zastupitelstvu města Litovel 20. dubna. 

Pozvánku do Vesnického muzea Želechovice 22. dubna využila jen hrstka sportovců. Jako 

cyklovýlet akci pojali 4 členové MSL, ostatních 5 osob se dopravilo k cíli autem. Kdo jel, 

určitě nelitoval. Dostalo se nám vlídného přijetí od obou průvodců a zakladatelů muzea – 

pana Ing. Petra Stránského, emeritního učitele i Ing. Antonína Hampla, starosty obce 
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Želechovice. Mimo obecní úřad a bývalou hasičskou zbrojnici, kde se nacházely sbírky 

muzea, účastníci navštívili kapli sv. Cyrila a Metoděje na návsi. 

V květnu (8. 5.) se konalo páté Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví. Akce se 

zúčastnilo 11 příznivců ornitologie, z toho 4 členové MSL. Jde o celoevropskou akci, která se 

v našem prostředí koná díky spolupráci s Moravským ornitologickým spolkem. Oba již 

tradiční vedoucí vycházky – ornitolog Jan Vidlař a Ing. Radovan Urválek, vedli účastníky, 

mezi kterými nechyběli dalekohledy vybavení zájemci ze Šumperka či Vyškova, směrem na 

NPR Vrapač a kolem splavu zpátky na nádraží. Ptákem roku 2017 byl vyhlášen datel černý 

a i toho bylo možno vidět i slyšet. Z administrativních důvodů bylo bohužel na poslední chvíli 

odřeknuto kroužkování. 

Tradiční květnovou vycházku po litovelském hřbitově si připravila opět paní Marie Hrubá, 

ale tentokrát bylo počasí a zejména hustý déšť proti. Akce se v termínu 13. května nekonala, 

a přesunula se na říjen. 

Nová výstava v Muzeu Litovel s názvem Zmatené peníze si doslova koledovala o 

doprovodné programy. Tím prvním byla přednáška Ing. Josefa Moši, CSc. s názvem Peníze 

jak je neznáte. Sběratel, předseda České numismatické společnosti, pobočky v Olomouci 

a předseda numismatické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci v jedné 

osobě, doslova nadchl 20 posluchačů (z toho 14 členů MSL), kteří se dostavili 18. května do 

muzea. Mezinárodní den muzeí, který na tento den připadá, byl tak oslaven tím nejlepším 

způsobem. Zasloužil se o to nejen poutavý výklad, ale i výstava části sbírky přednášejícího.  

Autobusový zájezd s názvem Krásy Kroměříže se uskutečnil 28. 5. Celkem 49 přihlášených 

účastníků, z toho 23 členů MSL a 3 děti do 15 let, se těšilo na velmi zajímavý program. 

Průvodkyně Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., ředitelka Metodického centra zahradní kultury, je 

provedla dopoledne Květnou zahradu, odpoledne účastníci zamířili do zámecké Sala 

terreny a následně do Podzámecké zahrady.   

Přednáška Tajná poselství naší měny člena MSL Davida Křížana se uskutečnila ve výstavním 

sále Muzea Litovel 13. června a 16 osob, z toho 11 členů MSL, na prezentaci vidělo 

zajímavou symboliku nejen československé měny. Řada zmíněných skrytých poselství byla 

z oblasti politiky nebo erotiky, v některých případech šlo o ústní lidovou slovesnost a bujnou 

představivost lidí. 

Další akcí v září byl zájezd: 23. 9. se 21 účastníků, z toho 13 členů MSL vydalo poznávat krásy 

Lipníku nad Bečvou, Veselíčka a Tršic. V Lipníku to byla vycházka po historickém jádru města 

s průvodcem se zastávkami na židovském hřbitově, v bývalé synagoze, zvonici s hodinovým 

strojem a střešní zahradě. Ve Veselíčku zaujala prohlídka Muzea Záhoří i zámeckého parku 

a na zámku v Tršicích účastníky provedla obecním muzeem paní Lenka Svrčková.  

Komentovaná vycházka po litovelském hřbitově vedená paní Marií Hrubou se konala 14. 

října již za krásného podzimního počasí. S využitím řečnického systému všichni dobře slyšeli 

nejen úvodní informace o pohřebních spolcích a službách, ale také jak je nakládáno 

s hroby, za které se už léta neplatí, co se za posledních pět let podařilo a nepodařilo 

zachránit apod.  
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V předvečer Dne válečných veteránů (10. 11.) členové Výboru MSL paní Marie Hrubá a 

Mgr. Robert Najman a spolu s nimi redaktorka Litovelských novin Mgr. Eva Kratochvílová, 

paní Marie Procházková a Josef Hetcl již počtvrté uctili zapálením svíček a položením 

umělého květu vlčího máku památku padlých nejen v Litovli, ale navštívili místní části. 

V Unčovicích se setkali i s místními občany.  

Michal Tomanec, litovelský občan, konzervátor a restaurátor olomouckého archivu, vedl 

14. 11. pro dvě skupinky předem přihlášených komentovanou prohlídku svého pracovního 

prostředí včetně digitálního pracoviště. Dopoledne přišlo 14, odpoledne 10 osob, z toho 19 

členů MSL.  Na ukázku byly přítomným představeny i archiválie týkající se historie Litovle. 

Již potřinácté byla poslední akcí roku Oživlá řemesla. Ve druhý svátek vánoční, 26. prosince, 

celé odpoledne tradičně hrála Hanácká mozeka Litovel hanácké písničky a hanácké 

koledy. Sváteční atmosféru dokreslilo stylové osvětlení petrolejovými lampami a svíčkami. 

Akce se účastnilo celkem 375 osob (z toho 300 platících návštěvníků a 75 dětí), což 

představuje dosud největší počet. Na přípravě a organizačním zajištění se podílely také 

Muzeum Litovel a Historický spolek Kirri. Některé činnosti jsou tradiční a nelze si bez nich 

Oživlá řemesla již představit (obuvnictví, košíkářství, hrnčířství, písmomalířství, pečetění, lití 

olova). Byly zajištěny i úplně nové činnosti – Jaroslava Levinská paličkovala, Hana Kadalová 

prováděla slámové intarzie a Lucie Voglová představila lucetkování. Nechybělo bohaté 

občerstvení, a především spokojení účinkující i návštěvníci akce. Je třeba poděkovat všem 

dobrovolníkům z řad Muzejní společnosti Litovelska za pomoc při různých akcích v roce 

2017. 

Činnost MSL finančně podpořilo město Litovel. Stejně jako v minulých letech šlo o částku 15 

000 Kč a celá byla řádně vyúčtována. Sedmičlenný Výbor MSL a 3 členové Revizní komise 

pracovali vzorně. Sešli se celkem desetkrát, zpravidla první úterý v měsíci, vyjma července 

a srpna. Personální změna proběhla jedna – dosavadní hospodářka Pavlína Kosová 

předala svou funkci od dubna 2017 Mgr. Haně Ošťádalové, která se stala i novou členkou 

Výboru MSL. Kromě zajištění uvedených akcí bylo městu Litovel předáno doporučení 

ohledně prohlášení Nečízu za kulturní památku i stanovisko k zamýšlenému přístřešku na 

městském hřbitově. 

Celý rok 2017 se Výbor MSL průběžně zabýval myšlenkou tvorby a umístění informativních 

tabulí o místních osobnostech k názvům ulic, které jsou po nich pojmenované. Jde celkem 

o 6 litovelských ulic nesoucí jména Gustava Frištenského, Jana Opletala, Karla Sedláka, 

Jana Smyčky, Václava Sochy a Josefa Šmakala. V r. 2017 nedošlo k uskutečnění tohoto 

záměru, ale návrh byl předán městu Litovel. Na základě námi dodaných textových 

podkladů vznikl aspoň informativní letáček. 

Členská základna v r. 2017 byla poměrně stabilní. Byli získáni 4 noví členové, a tak ke konci 

roku MSL čítala 80 řádných a 3 čestné členy. Věková struktura je pestrá, nejstarší člence je 

91 let, nejmladší je 18letý student. Dne 6. května 2017 nás navždy opustila dlouholetá členka 

MSL i Letopisecké komise Rady města Litovle, paní Blanka Opíchalová. Dne 7. října 2017 tiše 

zesnula ve věku 96 let nejstarší členka MSL, paní Jarmila Pekařová. Čest jejich památce. 

Zprávu podal Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní společnosti Litovelska, z. s. 
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SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO 

V r. 2017 byla realizována Spolkem Gustava Frištenského (SGF) řada akcí směřující hlavně 

k připomenutí 60. výročí úmrtí světoznámého sportovce a občana města Litovle Gustava 

Frištenského (dále GF). Za svůj život toho velice mnoho dokázal – od propagace České 

republiky po celém světě už v době Rakousko-Uherska a první republiky, až po podporu 

sportovních klubů a různých společenských, kulturních a sportovních aktivit. Proto i 

připomenutí jeho osobnosti bylo vedeno v širší rovině při různých příležitostech a na 

rozličných akcích. Byly uskutečněny besedy ve Střeni, Polici nad Metují, Horce nad Moravou, 

Slavkově u Brna, Třech Dvorech (2x) a Olomouci.  

Besedy o GF se konají v prostorách určených pořadateli akce, obvykle jsou to kulturní a 

společenské sály (Střeň, Police nad Metují, Slavkov u Brna, Tři Dvory u Kolína), kluby seniorů 

(Horka nad Moravou, Olomouc-Holice) nebo ve vhodných prostorách, typů společenských 

sálů místních restaurací (Tři Dvory u Litovle).  Besedu vede Mgr. Zdenka Frištenská 

(místopředsedkyně Spolku GF). Technické zázemí zajišťuje, filmy a dokumenty promítá, Ing. 

Petružela Jan (člen SGF). Beseda je spojena s malou výstavkou různé literatury o GF, 

fotografií a dochovaných dokladů a dokumentů o GF.  

 

Pietní vzpomínka se uskutečnila na Litovelském hřbitově v úterý 4. dubna 2017, přesně na 

den, kdy před 60 lety Gustav Frištenský zemřel. Na akci zazněl mimo jiné proslov, který 

přednesl v den jeho pohřbu osobní přítel pan Matejsek. Čestnou stráž u hrobu drželi 

krojovaní sokoli, neboť GF byl celoživotní podporovatel Sokola a mj. i mecenáš při stavbě 

litovelské sokolovny. Kromě ostatních zúčastněných na slavného spoluobčana zavzpomínali 

i starosta města Ing. Zdeněk Potužák a emeritní ředitel pivovaru p. Miroslav Koutek. 

S pivovarem je život GF úzce spjat (oženil se s dcerou prvního sládka Josefa Elledera a 

v pivovaru také po svatbě společně žili). Pietní setkání doprovodila hudbou kapela 

Nákelanka. 

 

Gustav hospodařil na statku v Lužici u Šternberka, který mu byl jako součást Sudet po 

Mnichovské dohodě v r. 1938 zabaven. Po r. 1945 mu byl statek navrácen, ovšem vypleněný 

Rudou armádou a poté byl kolektivizován. Na začátku svého hospodaření v Lužici nechal 

postavit pro své zaměstnance dvojdomky, pro děti českou školu (stojí a slouží jako škola 

dodnes), dodával na svačiny do škol zeleninu, ovoce, mléko – samozřejmě zdarma.  Proto 

se starosta obce Lužice rozhodl společně s občany obce a Spolkem GF, že 13. května 2017 

slavnostně odhalí GF pamětní desku na statku, kde hospodařil. Akce byla spojena se 

sportovním a kulturním kláním. 

 

Uskutečnily se i další sportovní akce: sportovní odpoledne v Lužici „Gustavova Lužice“, Fit 

cup Cerhenice „Běh o pohár Gustava Frištenského“, Silácká Litovel (květen), Sportovní den 

v Mateřské školce v Litovli, Sportovní den ve Třech Dvorech u Kolína (červen); Šternberk 

„Soutěžíme s Gustavem“, Praha „10. výročí otevření Park Holiday“ (září); Štětí, dračí lodě „O 

pohár Gustava Frištenského, Prostějov „Memoriál Gustava Frištenského v řecko-římském 

zápase“ (říjen). 
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IV. celosvětové setkání příslušníků rodu Frištenských se uskutečnilo v sobotu 5. 8. na Zámku 

ve Velké Bystřici u Olomouce. Mimo přímých nositelů příjmení se akce zúčastnili i zástupci 

spřízněných rodových větví z České republiky, Švýcarska a USA. Na programu byly 

prezentace jednotlivých rodových větví, kulturní program, promítání filmů (hlavně 

dokumentů o GF), ukázka rodových dokladů, alb, navazovaly se osobní kontakty (vždyť 

někteří se zde viděli poprvé v životě). Akce byla všemi velice kladně hodnocena. Každý si 

odnesl spoustu zajímavých zážitků, postřehů, poznatků i osobních prožitků. Řada účastníků 

díky této akci prožila na Olomoucku svoji dovolenou. Američané (s výjimkou dvou) zde byli 

poprvé v životě, moc se jim zde líbilo a příští rok přijedou znovu.  

 

Krátkodobé jednorázové výstavy byly uspořádány ke každé besedě. Dlouhodobá, stálá 

výstava je v Litovelském muzeu.  Speciální výstavy, kde je osobnost GF připomenuta a je jí 

věnovaná poměrná část, proběhly a veřejnost je mohla vidět od 3. 5. do 25. 10. 2017 – „13. 

komnat první republiky“, Tančící dům, Praha a od 9. 5. do 28. 2. 2018 – „Sport za velké války“ 

v Národním památníku na Vítkově, Praha. SGF realizoval tyto akce za finanční podpory řady 

spřízněných organizací, fyzických i právnických osob.  

 
 Zaznamenala: Mgr. Zdenka Frištenská, místopředsedkyně SGF 

 

34. MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL  

Zřizovatelem organizace je Město Litovel, odpovědnou osobou Bc. Hana Neumanová – 

ředitelka, statutárním zástupcem Ing. Zdeněk Potužák – starosta města. Kulturní zařízení je 

příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou a o jeho zřízení ke dni 1. ledna 

1992 rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle. Účelem Městského klubu (MK) Litovel je 

organizace a podpora kulturního dění a poskytování veřejných služeb v oblasti kultury. 

Městský klub vyvíjí činnost na území města Litovle a připojených obcí.  

Předmětem hlavní činnosti je zejména pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí 

pro všechny věkové a sociální skupiny, podpora činnosti zájmových skupin, kurzovní činnost, 

spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcích, spolupráce 

s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM, ZUŠ, vydavatelská činnost a provoz 

turistického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti. 

Předmětem doplňkové činnosti je poskytování reklamních služeb a pronájmů, 

zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností a hostinská činnost. MK je 

rozdělen do 2 oddělení: Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, 

propagace) a Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, 

technika aj.) 

Pro svou činnost MK využívá sály v budovách a objektech města, které současně spravuje: 

Koncertní sál, klubovny, učebny, zkušebny a Výstavní síň (v budově MK); Velký sál, Malý sál 

a prostory TIC (budova Záložny). Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, 

organizacím a agenturám k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a 

nácvikové prostory kurzům, souborům a skupinám zájmové činnosti. 
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Vzhledem k tomu, že akce MK jsou podrobně uváděny v kapitole Události, omezíme se 

pouze na sumář jednotlivých typů akcí a případné hodnocení. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

V rámci divadelní sezóny bylo odehráno 6 představení: Bernard Slade – Každý rok ve stejnou 

dobu; Daniel Keyes – Růže pro Algernon; Petr Kolečko – Žena za pultem; Veronique Olmi – 

Jenom život; Dermot Canavan – Třetí prst na levé ruce; Divadlo Járy Cimrmana – Vražda 

v salonním coupé. Šlo o odlehčené komedie i těžší kusy. Vyprodáno bylo na představení 

Divadla Járy Cimrmana a na hře Žena za pultem, kde excelovali Jiří Lábus a Odřich Kaiser. 

Abonentku si zaplatilo 184 diváků. 

KONCERTY 

Velmi navštěvované byly koncerty, kterých se uskutečnilo 18, a to: koncert Evy Urbanové, 

Michala Zapletala, kapely NOACO, Honzy Nedvěda, operetní pořad – Když se dva rádi 

mají, 4TET, Hanácké guláš, La Boujean, Štefan Margita, Koncert populární hudby – aneb 

každý to vidí jinak, Pocta Haně Hegerové, Michal Tučný revival band, Slet bubeníků, 

Metallica revival Litovel, Desmond, České Vánoce, Helena Vondráčková, J. J. Ryba – Česká 

mše vánoční. Koncertů ve spolupráci bylo 12, většinou šlo o koncerty žáků ZUŠ Litovel. 

Největší zájem veřejnosti, a tím i vyprodané sály, byly zaznamenány u koncertů Heleny 

Vondráčkové, Jana Nedvěda, 4TETu a kapely DESMOND. Líbila se i vystoupení osobností 

české operní scény Evy Urbanové i Štefana Margity. 

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

Koncertů Kruhu přátel hudby (KPH) bylo 7, permanentní vstupenku si zakoupilo 25 zájemců 

o vážnou hudbu. Hlavní organizátorkou a vedoucí KPH byla Ing. Helena Najmanová, Ph. D. 

Koncerty letošního roku byly opět multižánrové. Byly pořádány nejen v prostorách MK, ale 

také v kostele sv. Marka, varně pivovaru, v Mladečských jeskyních, na náměstí nebo v kapli 

sv. Jiří. Koncerty si našly své posluchače a měly vysokou úroveň. Byly podporovány Nadací 

Českého hudebního fondu i sponzory. Prostor byl dán profesionálním i amatérským 

umělcům. 

VÝSTAVY  

Ve Výstavní síni MK bylo uspořádáno 10 výstav a v prostorách TIC 4 výstavy. Ve Výstavní síni 

MK jsou preferována díla uměleckého charakteru (obrazy, sochy, fotografie), v prostorách 

TIC zajímavé exponáty jiného charakteru. Vernisáže doprovázeli místní nadějní umělci a žáci 

ZUŠ Litovel. 

POŘADY PRO DĚTI 

Pořadů pro děti bylo 15. Byly určeny jak pro MŠ, tak pro žáky I. stupně ZŠ a během roku jich 

bylo realizováno 6, pro II. stupeň ZŠ 2 představení a 5 pořadů pro děti a rodiče. Celkem tři 

akce byly uspořádány ve spolupráci s Agenturou BAVI a ODS, DDM Litovel a ZŠ 

Jungmannova. Šlo o pořady hudební, pohádkové, loutkové, ale i naučné a výchovné. 

Velký zájem byl zejména ze strany MŠ a I. stupně ZŠ.  
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KURZY 

Kurzů bylo 5 – salsa a taneční kurzy; celoročně působil kurz Caramba, jehož náplní je výuka 

latinsko-amerických tanců (samba, cha cha, rumba, jive, paso doble). Účastní se a doplňují 

program různých akcí a plesů. Vedoucí byla Pavla Vydrželová (tento kurz navštěvovalo 8 

účastníků). 

ROZTLESKÁVAČKY 

Působily tři skupiny roztleskávaček: GOLDEN BEES tvořilo 14 dívek ve věku od 7–12 let a 

skupina vystupovala při různých akcích města Litovle a okolí. Skupinu HAPPY BEES tvořilo 7 

maminek, které cvičí pro radost a zábavu. Skupinu DANGEROUS BEES tvoří 8 starších dívek. 

Trenérkami byly Miroslava Tchírová a Lenka Bohuslavová. Kurzy probíhaly také celoročně. 

V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládaly taneční lekce a kurz 

salsa tanců pro ženy, který vedl pan Pavel John.  

BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, KINA A OSTATNÍ AKCE 

Těchto akcí bylo celkem 18 – populární byly pořady Hanácké ambasády, přednášky pana 

Václava Arnoše a všechny akce vánoční. Ve spolupráci proběhlo například 10 meditací 

s paní Jiřinou Markovou, akce DDM Litovel, základních škol, TJ Tatran i SOŠ Litovel. Celkem 

šlo o 9 akcí. Akce byly hojně navštěvované, zajímal se o ně tisk i rozhlas, těšily se i velké 

mediální podpoře. Zájem byl i o zajímavé cestopisné přednášky. 

PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

Tyto akce byly 4, a ve spolupráci se ZŠ, GJO, SOŠ, Seniorklubem Litovel, litovelskými podniky 

a Agenturou BAVI 12. Spolu s dalšími uvedenými výše se konalo 16 plesů. Přes náročnou 

přípravu a složité shánění darů do tomboly a přípravy zajímavého programu, návštěvnost 

tohoto typu akcí stagnuje. 

HANÁCKÉ BENÁTKY 2017 – celoměstská akce 10. 6. (Viz kapitola Slavnosti) 

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 Hudebních večerů v restauraci Amazonka bylo 6 (včetně Folkového Pomoraví) a Letní kino 

bratří Čadíků promítlo na náměstí 4 filmová představení. Většina akcí byla zdarma nebo se 

vstupným dobrovolným. Největší zájem diváků přilákalo Letní kino, jehož dobrovolné 

vstupné bylo využito na dobročinné účely.  

ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 

FOTOKLUB LITOVEL 

Rok 2017 byl pro fotoklub rokem významným především proto, že uplynulo 70 let od jeho 

založení. Za finanční podpory Městského klubu byl vydán katalog, ve kterém jsou svými 

fotografiemi zastoupeni všichni aktivní členové. V rámci propagace města Litovle byly 

katalogy rozeslány významným institucím v ČR a mnohým fotoklubům. V červnu byla pak 

uspořádána klubová výstava fotografií ve výstavní síni Městského klubu. 
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Přehled akcí jednotlivých členů: Jindřich Buxbaum – výstavy na téma židovská kultura, 

Chasidé, židovské památky na mnoha místech republiky. Účast a fotodokumentace na 

akcích pořádaných židovskými obcemi v Praze, Olomouci a v Brně a na dnech židovské 

kultury v Holešově. Pavel Čunderle – účast ve fotosoutěžích Solitér, Černobílé valéry, Ploty 

kolem nás, S Meis Litovel, Bystřická zrcadlení. Výstavy v Žerotíně, Pňovicích a Litovli, tvorba 

a vedení kroniky fotoklubu. Pavel Dačický – společná výstava fotoklubu v Litovli, výstavy 

Kyrgyzstán – země jezer, hor a divokých koní (zámek Hranice), Od Šumavy po Himálaj (Dům 

soc. služeb Mor. Třebová). Besedy s promítáním a vytvoření katalogu, pozvánek, plakátů a 

skládačky k 70. výročí založení fotoklubu. Pavel Forst – fotosoutěž Černobílé valéry 

(Rýmařov) a společná výstava fotoklubu v Litovli. Jan Gottfried – společná výstava 

fotoklubu v Litovli, přednášky s promítáním. Radek Opluštil – fotosoutěž Pojďme fotit ven 1. 

místo, (Spolek Bouzovsko), výstavy Atelier J. Beneše v Lošticích (dvě výstavy), Velikonoční 

výstava KD v Lošticích, Společná výstava fotoklubu v Litovli, Podzimní výstava KD v Lošticích 

a vánoční výstava v KD Loštice. Jaroslav Petráš – fotosoutěže AMFO Svitavy, Solitéry, 

Zrcadlení 2. místo (Černobílé emoce), výstavy – Fotofestival Mor. Třebová, společná výstava 

fotoklubu v Litovli. Miroslav Pinkava – fotosoutěže Solitéry, Bouzovské Vrchoviny 3. místo (Lidé 

a dění kolem nich), výstavy – Autorská výstava v Ludéřově, společná výstava fotoklubu v 

Litovli, trvalá výstava retro fotografií Litovle v restauraci Záložna a vydání kalendáře „Litovel 

na starých pohlednicích a dnes". Eduard Ullmann – společná výstava fotoklubu v Litovli. 

Marie Vykydalová – výstava „Litovelské Pomoraví" v restauraci ve Třech Dvorech. Lenka 

Zapletalová – výstava Itálie a karneval v Benátkách v restauraci ve Třech Dvorech. 

 Zpracoval: Ing. Pavel Dačický, předseda fotoklubu Litovel 

STUDIO ATELIÉR 

Je skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve Výstavní síni MK, ale také 

po celé republice. Letos se konaly dvě významné výstavy: jedna v galerii Senátu PSČR, kde 

vystavoval pan Jiří Tomanec spolu s bratrem Miloslavem a paní Marií Mazánkovou a druhá 

v Arboretu Bílá Lhota, kde vystavoval pan Jiří Tomanec spolu s bratrem Miloslavem. 

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. Paní Miluše Hlavinková obdržela významnou cenu 

Olomouckého kraje „Mistr tradiční rukodělné výroby“. 

KINEMAKLUB – kabelová televize 

Díky jeho aktivním členům může veřejnost zhlédnout záznamy nejen z kulturních akcí MK. 

Nejaktivnějšími členy, s kterými MK Litovel často spolupracuje, jsou pan Jaromír Hlavinka st. 

a pan Jaromír Hlavinka ml. V květnu bohužel zemřel jeho dlouholetý člen pan Jiří Hrozek. 

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, sestavuje pro veřejnost pásmo humorného vyprávění v 

hanáckém nářečí. Vše doplněno o hudební vystoupení místní krojované Hanácké mozeke. 

Kolektiv „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" je zvláštností v oboru amatérské 
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veřejné zájmové činnosti, zasluhující si pozornost všech, kdož uznají jeho snahu a osobní 

zainteresovanost pro věc. Jeden z členů – Jaromír Hlavinka st., vydal v tomto roce knihu 

„Hanácky nebe“ a významný je kulturní počin také dalšího člena ambasády, pana 

Lindušky, který napsal divadelní hru „Vinnetou - Poslední ústřel“. 

MK podporuje soubory HANAČKA (folklorní soubor – viz kapitolu Zájmové organizace a sdružení), 

HANAČKA – dětský folklorní soubor, SENIORKLUB Litovel, SENZAKORD z. s. – smíšený pěvecký 

sbor a kapelu COKOLIV. MK 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).  

 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LITOVEL 

TIC se nachází na náměstí Přemysla Otakara v objektu Záložny a kontaktní osobou je 

Kateřina Gelová.  

Služby informačního centra: propagace města, regionu, turistické oblasti. Poskytování 

všech důležitých informací zdarma, poskytování informací uložených v databance 

veřejnosti – verbálně, telefonicky či e-mailem; poskytování informací o významných 

osobnostech regionu, institucích a službách ve městě; vyhledávání dopravních spojů vlaků 

a autobusů po celé ČR. TIC zajišťuje prodej drobných upomínkových předmětů a 

regionálních produktů (Brazzale Moravia Tři Dvory, Pivovar Litovel, bronzové šperky Jiřího 

Tomance, dřevěné šperky Miloslava Tomance, keramika Miluše Hlavinkové…), pohlednic, 

map, turistických známek a vizitek, Litovelských novin, knih a publikací od regionálních 

autorů, včetně prodeje knih na dobírku. K dispozici jsou časopisy a noviny (TIM, Kam po 

Česku, Doma na Hané, Moravský senior, 5+2, Metro, OL4You) zdarma. Do činnosti TIC spadá 

předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí, prodej vstupenek sítě 

Ticketstream a Moravské divadlo Olomouc i zajišťování průvodcovské služby ve městě, 

informování 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; procházka po městě Litovel s průvodcem – po předchozí domluvě i 

v anglické a německé verzi; Dům soukenického cechu – knihovna, kaple sv. Jiří, Muzeum 

harmonik – informace o otevírací době, prohlídka s průvodcem, Muzeum – informace o 

otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem – vše  po předchozí domluvě. Poskytování 

informací o: turistických cílech v Litovli a blízkém okolí; možnostech ubytování v Litovli a okolí; 

místních památkách, jejich otvíracích dobách a naučných stezkách v Litovli; cyklotrasách; 

půjčovně kol; půjčovně lodí a koloběžek; Vodním světě – centru zábavy pro rodiče a děti. 

Dále poskytuje: tvorbu balíčků pro jednotlivce i skupiny; kopírovací, skenovací a laminovací 

služby; veřejný internet (30 min. zdarma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč); prodej 

poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu. V provozu je úschovna kol a 

zavazadel; prodej cylindrických vložek do bezpečnostních zámků na stojany na kola. 
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NOVINKY V ROCE 2017: tvorba letáků – tvorba čtvrtletních a ročních přehledů akcí 

konajících se v Litovli a okolí; tvorba nové pohlednice – Zimní Litovel; nové suvenýry – puzzle 

magnetky, medaile Stamp, dřevěná tužka s motivem radnice; rozšířená nabídka časopisů, 

které jsou k dispozici zdarma: Metro. 

TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou společnosti Nadace Partnerství – „Cyklisté 

vítáni“. Výstavy v TIC: Jak se rodí večerníčky (9. 2 – 22. 4.); výstava absolventů výtvarného 

Oboru ZUŠ Litovel (4. 4. – 23. 6.); Klobouky od Marie (29. 6. – 23. 11.); Vánoční prodejní výstava 

Studia Ateliér (4. – 16. 12).  

Novinkou v TIC je Knihotoč – hra, která podporuje putování knih mezi čtenáři. Vymyslel ji 

před několika lety Američan Ron Hornbaker a z USA se šíří po celém světě. Cílem hry je číst 

knihy a potom je pouštět dále do světa. Sledovat je, kam až doputují. Každý má možnost si 

knihu nejen vypůjčit, ale také rovnou vzít. Na oplátku přinese svoji a jen vymění kus za kus. 

Jedno takové místo je nyní i v Turistickém informačním centru Litovel.  

DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2017 

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ 

Prostory MK byly využívány i jinými pořadateli kulturních, společenských, komerčních, 

prodejních a prezentačních akcí, které MK 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 2017 

maximální. 

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE: Advokátní poradna JUDr. Calábkové; prodejna 

MOZAIKA – pana Petra Hájíčka folklorní soubor Hanačka; prodejna Rakola – Radek 

Kohoutek; Kapela Cokoliv – Robert Anderle; Senzakord, z. s.; DDM Litovel – Klub mladých 

(od 1. 9. 2013). 

PERSONÁLNÍ OBLAST – ZAMĚSTNANCI MK 

Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků, což je značný radikální pokles z patnácti 

osob, které pracovaly v MK po jeho zřízení. Je to ředitelka, asistentka a propagační 

pracovnice, provozní a organizační pracovnice, technik – údržbář, technik – osvětlovač a 

zvukař, uklízečka a provozářka, ekonomka – účetní a zástupkyně ředitelky, pracovnice TIC 

a na ½ úvazek studenti zajišťující provoz o víkendech a o dovolené. 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. 
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HOSPODAŘENÍ 

Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2017, který celkově činil zisk po 

zdanění plus 279 021,83 Kč. Zatím se daří plnit plánovaný rozpočet i přesto, že ceny 

kulturních pořadů, DPH a energií se neustále zvyšují a dopad finanční krize se odráží 

v návštěvnosti akcí. 

REKONSTRUKCE A INOVACE ze zdrojů MK 

Oprava a nové obklady WC v 1. patře MK, renovace dveří na Záložně, renovace dveří 

v klubovnách a vestibulu budovy MK, drobné opravy. Zakoupena řada přístrojů přenosové 

techniky a věcí dlouhodobého drobného majetku.  

V r. 2017 MK Litovel uspořádal 203 akcí, kterých se zúčastnilo cca 32 000 návštěvníků. Z toho: 

6 divadelních představení, 30 koncertů (i 5 koncertů Kantiky mimo Litovel, řadu koncertů 

v rámci akcí Hanácké Benátky, Folkové Pomoraví, Vánoční náměstí, OPEN MIC, Litovelské 

kulturní léto), 7 koncertů KPH, 14 výstav ve Výstavní síni a prostorách TIC (17 výstav členů 

Fotoklubu mimo výstavní síň MK, 2 výstavy Studia Ateliér mimo Litovel a 16 přednášek 

s komentovaným promítáním + 2 výstavy členů Studia Ateliér), 15 pořadů pro děti (a akce 

pro děti v rámci Hanáckých Benátek, Zahájení turistické sezony a vánočních náměstí), 2 

kurzy společenského tance, 2 kurzy salsy pro ženy, 1 kurz latinsko-amerických tanců 

Caramba, 3 kurzy roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejím rámci 6 

koncertů a spousta akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3 

koncerty), 5 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 

16 plesů, zábav a tanečních večerů a 37 zábavných pořadů a ostatních akcí. TIC 

uspořádalo mimo tradiční výstupy na radniční věž a prohlídkové okruhy tyto akce: 8 

cyklovýletů Litovelským Pomoravím, 1 pěší výlet a velkou akci Zahájení turistické sezony. 

Dále se kolektiv MK podílel částečnou organizací, technickým dozorem, úklidem a jinou 

přípravou na 79 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. 

Zpracovala Bc. Hana Neumanová, ředitelka 

Nezbývá než opět uznat velký přínos všech pracovníků MK litovelskému kulturnímu dění, 

které nám závidí i okolní města. Daří se obsáhnout širokou paletu programů a akcí, ze 

kterých si může vybrat snad každý. O tom, že je tato práce úspěšná, svědčí i celkový počet 

návštěvníků, diváků či posluchačů, jejich uznalé reakce a spokojenost. Držte dále vysoko 

standard kultury ve městě, díky vám! Tolik slovo kronikáře. 

 

35. SLAVNOSTI 

SILÁCKÁ LITOVEL 

Soutěž Silácká Litovel se dříve konala jako bienále, nyní ji organizátoři připravují již každý rok 

a pořádá ji město společně s Muzeem Litovel a Spolkem Gustava Frištenského. Letos se 

konal již 10. ročník, a protože mu předcházela značná reklama, tak se v sobotu utkala řada 

siláků a sešla se poměrně slušná divácká kulisa. Týmy se utkaly ve shybech na hrazdě, 

přemisťování břemen, hodu medicinbalem, skoku dalekém z místa a dalších disciplínách. 
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Čas na odpočinek týmů vyplnily exhibice v řecko-římském zápase a vystoupení siláka Franty 

(vlastním jménem František Šebela). Ten navazuje na legendárního lamželeza Františka 

Kocourka známého například z vyprávění herce Miroslava Donutila o Brně. Tomáš Sohnel 

předvedl exhibici v kulturistice a amatérský silák Jan Stoklasa lámal podkovy, ohýbal v ruce 

hřebíky, trhal nové balíčky karet či v holé ruce držené hřebíky zatloukal do desek. Den, kdy 

se v Litovli snoubila síla s fortelem, se uskutečnil za podpory řady sponzorů. 

 

HANÁCKÉ BENÁTKY 

Sobota 10. června, den tradiční celoměstské slavnosti, zpočátku nevypadala pro akci 

příznivě. Ochladilo se a hned ráno se spustil deštík, který však před slavnostním zahájením 

ustal a během dne se na početné návštěvníky začalo usmívat i sluníčko. To také vyhladilo 

vrásky pořadatelů z Městského klubu, kteří přípravě akce věnovali několikaměsíční úsilí.  

V 10 hodin moderátor Gustav Skládal pozval diváky na první vystoupení na hlavní scéně na 

náměstí, kde byla připravena 2 pódia. Hlavně rodiče a příbuzní přihlíželi vystoupení 

mažoretek Linetbells Baby, Girls a Miss mini formace, které odměnili bouřlivým potleskem. 

Následovalo taneční pásmo pro děti s herečkou a moderátorkou Magdalenou Reifovou – 

„Taneční dopoledne s Majdou“, kterou děti dobře znají z televizních pořadů. Po 

autogramiádě začala dovádivá koncertní show – Pískomil se vrací. Kapela Pískomil patří 

k jedné z mála profesionálních kapel výhradně se věnujících moderní dětské tvorbě 

v duchu holk ´n´- kluk´n´rollu, což je nový hudební styl pro mladé, malé i nejmenší. Šlo o 

vtipné a originální texty písniček, barevné kostýmy a skvělou práci s dětským publikem. 

V pravé poledne vystoupily taneční skupiny Golden Bess, TS Kaster, Dangerous Bees a své 

zdravice pronesli hosté. Poté vystoupila popová skupina Slza, která vyhrála v r. 2015 na 

festivalu Utubering cenu diváků a dostala se do TOP 5 v kategorii Kapela roku v anketě 

Český Slavík; i u nás bodovala.  Vystřídaly ji opět taneční soubory Show Dance Trips a TS 

Kaster a na další hodinu kapela Jelen. Tu tvoří 7 muzikantů a září její zpěvák Jindra Polák, 

charismatická osobnost s příjemným hlasem, který dal k dobru i známé písně jako 

Magdaléna nebo Co bylo dál? Jejich písničky byly směsí žánrů – rocku, popu, folku i country, 

které se nyní říká „roots music“ – hudba vracející se ke kořenům.   

Kapelu vyměnila opět taneční skupina TS Kaster a poté na hodinku Pekař a po něm 

mažoretky, které již známe – Linetbells Ladies a Miss Mix. Velký zájem posluchačů pak 

vzbudila skupina patřící ke špičce české revivalové scény – Pangea – The Beatles Revival 

Band ze Šumperka, známá svými vystoupeními po celé Evropě na revivalových festivalech, 

oldies akcích a plesech, v rockových klubech i kulturních středicích a všude, stejně jako 

tady, jsou vítaným zpestřením akcí. Kromě stovek úspěšných koncertů má skupina na svém 

kontě několik televizních a rozhlasových vystoupení. Potěšila nejen příznivce Beatles, ale i 

mladší publikum.  

Předvečer charakterizovalo vystoupení tanečníků Happy Bees a Caramba, svým výkonem 

také zaujala zpěvačka Lenny. Jde o dceru zpěvačky Lenky Filipové, která již vydala dvě EP, 

dostala několik singlů do rádií a provází ji pověst jedné z nejtalentovanějších a hlasově 

nejcharakterističtějších zpěvaček domácí scény. Její energický chraplák se plně uplatnil 
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v anglicky zpívaných textech a není divu, že v anketě Anděl zvítězila v kategorii Objev roku 

a v mnoha žebříčcích nejlepších alb za rok 2016 obsadila první místo. Dokázala i na 

litovelském pódiu, že je velkou nadějí české hudební scény. Večer se pak na hlavní scéně 

prezentovala ještě skupina „Poletíme?“, a slavnost ukončil sice krátký, ale úderný ohňostroj. 

V doprovodném programu v parku Míru a před muzeem bylo otevřeno dopravní hřiště, 

farmářské trhy, pro děti zdarma hopsala „Pony“ a také MiniZoo z DDM Litovel. Po předložení 

vstupenky na Hanácké Benátky byl na ZŠ Vítězná vstup do posilovny a bazénu hodinu 

zdarma, totéž platilo i pro městské koupaliště – přírodní biotop. Umožněn byl vstup na 

radniční věž (pro dospělé za 40 Kč, děti do 10 let 20 Kč) a jízda na pramici pod náměstím 

(60 Kč, děti do 10 let 30 Kč). Na prostranství před budovou Českého rybářského svazu na 

ulici Palackého 1162 u příležitosti oslav 95. výročí založení Rybářského spolku v Litovli byly 

k dispozici rybí speciality, možnost soutěží pro děti i dospělé, možnost lovu ryb na speciálním 

simulátoru a živá hudba k tanci i poslechu. V Muzeu Litovel si návštěvníci kromě stálých 

expozic mohli prohlédnout interaktivní výstavu „Zmatené peníze“ a mezi 13. a 16. hodinou 

byla organizována „Velká muzejní loupež“ (20 Kč).  

Vstupné na celou akci bylo pro děti od 11 let a dospělé v předprodeji za 200 Kč (na místě 

pak 250 Kč), děti do 10 let a ZTP/P 50 Kč i na místě, děti do 5 let měly vstup zdarma.   

 

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 

Již v pozvánce na akci 12. srpna sládek Pivovaru Litovel Ing. Petr Kostelecký uváděl, že tento 

rok se v pivovaru odvíjí ve znamení 35. výročí narození Moravana, kterého se už vypilo 

neuvěřitelných 56 olympijských bazénů, a že věří, že na tom letošním se bude řádně 

vyprazdňovat další, už 57! Říká, že samozřejmě nezůstane jen u něj, protože Otvírák je známý 

svou pestrostí nabídky piv, která je pro litovelský pivovar po celá desetiletí charakteristická. 

S kolektivem nadšených a odborně zdatných mistrů a sladovníků připravil celou řadu 

dalších skvělých piv, ať už klasických a spodně kvašených ležáků a speciálů, nebo těch 

svrchně kvašených. Nebudou prý chybět ani osvěžující míchané nápoje z piva s různými 

příchutěmi. Nabízí možnost exkurze do výrobních prostor, kde budou k vidění i novinky ve 

formě „porodnice“ pivovarských kvasnic, která se odborně nazývá propagační stanice, 

nebo nové tanky na svrchně kvašená piva. Nabídka hudby na třech scénách je více než 

lákavá, a tak doporučuje, protože všechna lákadla se ani vypovědět nedají, přijít se raději 

přesvědčit sami a vychutnat si jedinečnou atmosféru již třináctého Litovelského otvíráku 

přímo v pivovaru. Přeje příjemnou zábavu s pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí“.  

Již v pátek 11. 8. od 14 hodin probíhaly komentované prohlídky muzea pivovarnictví spojené 

s ochutnávkou a hudbou v podání kapely Hubertus. Tradiční festival skvělé hudby, a ještě 

lepšího piva, tím otevřel svůj 13. ročník.  V sobotu se pak vše rozjelo od 10 do 24 hodin na 

uvedených třech scénách. Na hlavní scéně od 13 hodin vystoupil Janek Ledecký s kapelou. 

Jde o jednoho z nejoblíbenějších českých umělců, který se na hudební scéně objevuje už 

téměř dvacet let a v anketách popularity je na předních místech. Zazněly písničky 

z úspěšného alba Na ptáky jsme krátký, které s ním zpíval celý početný houf fanoušků, i 

z dalších sólových alb, například z toho druhého Právě teď. Všichni pak čekali na skladby 

moravské kapely z Mezic Stracené ráj. Většina jejích skladeb je napsána v hanáčtině a 
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zasahuje do mnoha žánrů. Oni sami svůj styl nazývají „hanácké bigbít“ a povedlo se jim 

skutečně rozparádit posluchače. Představili i skladby ze svého nového CD.              

Potom nastaly nejdůležitější chvíle akce – slavnostní naražení soudku. Na hlavní pódium se 

dostavili rozhodující aktéři – emeritní ředitel a předseda představenstva pan Miroslav Koutek 

i se synem, který držel historickou pípu, současný ředitel Ing. Lumír Hyneček, sládek pivovaru 

Ing. Petr Kostelecký a hejtman Olomouckého kraje Ing. Ladislav Okleštěk, a za velkého 

potlesku a volání se uskutečnilo vlastně oficiální zahájení. Návštěvníci mohli ochutnat nejen 

klasické litovelské pivo, například již zmíněný populární Moravan, který chutná všem již 35 

let, ale i zajímavé pivní speciály, například nefiltrovaný Weizenbier, čtrnáctistupňové pivo 

typu IPA z minipivovaru nebo míchaná piva Višňový speciál, Medový ležák a Černý zázvor.  

Následovalo „jiné kafe“, vlastně INÉ KAFÉ – velmi známá slovenská punk-rocková kapela 

z Bratislavy, která odehrála již na 800 koncertů a prodala více než 90 000 alb. Kvalitu 

dokázali! Podobná pop-rocková formace, ne tak známá, REFLEXY, existující již od r. 1993, 

ovšem za 24 let odehrála tisíce vystoupení po celé České republice, na kontě má již 11 alb. 

Ta publikum dokonale bavila přes hodinu a půl, až do 19.30 hodin. Přímo ze Zlína pocházela 

také pop-rocková kapela PREMIER, založená o rok dříve (1992) s nerozlučnou dvojicí Danem 

Hrnčiříkem (basová kytara) a Jardou Bobowskim (zpěv), také úspěšně koncertující po celém 

Česku i Slovensku. 

Spíše s radostným očekáváním, než s hrůzou posluchači přivítali po Janku Ledeckém druhou 

„pecku“, a to Michala Hrůzu s KAPELOU HRŮZY. Původně byl ve skupině Ready Kirken, 

založené v r. 1996, se kterou natočil 5 alb. Jeho skladba pro Anetu Langerovou Voda živá 

byla v letech 2005 a 2006 hitem roku. V r. 2006 však skupinu opustil a založil skupinu KAPELA 

HRŮZY. Byl to ale spíše odvaz než hrůza, a odměnou byly bouřlivé ovace. Poslední 

vystoupení na hlavní scéně, již po ohňostroji, obstarali hudebníci z okolí Litovle, kteří se 

rozhodli orientovat jen na texaskou skupinu ZZ Top, a to se vším všudy. Repertoár skupiny ZZ 

TOP  REVIVAL BAND představil průřez tvorbou od počátku 70. let do současnosti. 

Na scénu na nádvoří nejprve vstoupila po poledni moravská hudební skupina na pomezí 

folk-rocku a world muzic KOŇABOJ, která podala moravské a slovenské lidové písně 

v rockovém podání. Vystřídala ji dámská kapela LORETTA, známá z klipů z obrazovky ČT 

s tvrdší muzikou, která ale návštěvníkům na nádvoří jen přispěla k veselé náladě. Mladá 

pražská kapela MAGNETIKUM (bicí, basa, kytara, zpěv) přinesla výhradně svoji tvorbu 

s českými texty; olomoucká kapela FASTMADE se představila také s vlastní tvorbou, 

doplněnou o rockové covery. Předposlední hudební vystoupení na nádvoří obstaral 

frýdecko-místecký pop-rockový písničkář David Stypka se svým BANDJEZZEM  a vše ukončila 

pozdě večer česká symphonic-metalová kapela WISHMASTERS především s vlastní tvorbou, 

hlavně z prvního debutového alba z r. 2014. 

Třetí scéna bavila neotřelou elektronickou muzikou v různých tempech i barvách, skvělým 

zvukem a pestrou vizuální show. Již popáté se na pivovarském dvoře představila parta 

domácích i zahraničních DJs, kteří postupně servírovali dávky elektronických žánrů, jako 

house, techno nebo drum and bass. Hlavním hostem byla jedna z nejvýraznějších postav 

slovenské hudební scény, všestranný DJ, promotér, moderátor a milovník muziky DJ LIXX, 

kterého podpořila sestava vokálních i přespolních DJs. 
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Početní návštěvníci akce nepřijeli pouze auty (těch byla Litovel plná až k prasknutí), ale 

využili i kyvadlové autobusové dopravy, která chrlila další účastníky z Uničova, Mohelnice, 

Konice, Prostějova a Slatinic, Šternberka či Olomouce, odkud autobus odjel každou 

půlhodinu (první v 11.00 a z Litovle poslední pak v 0.30 hod.), otočil se tak celkem 15x!  Přišlo 

přes 11 000 návštěvníků, kteří si užili nejen koncerty na třech scénách s 20 účinkujícími, 

exkurze, atrakce, dostatek občerstvení ale i závěrečný ohňostroj. Vypilo se 337 hl piva na 30 

výčepních místech a snad všichni byli spokojeni, podobně jako i sám kronikář, kterému jste 

umožnili nahlédnout i za oficiální kulisy a kontaktovat řadu významných osobností spojených 

s pivovarem. 

 

LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 2017 

V sobotu 9. září se u nás již tradičně konaly Litovelské slavnosti, které se letos nesly v duchu 

výročí 50 let vzájemné spolupráce s partnerským městem Revúca. Počasí nám přálo, a i 

když se honily mraky, Vaše dobrá nálada je zahnala. Akci navštívilo přes 3 tis. lidí. 

Již dopoledne bylo otevřeno muzeum se všemi svými expozicemi, skoro celý den byly 

pořádány výstupy na radniční věž, odpoledne jste si mohli zpříjemnit návštěvou Muzea 

harmonik, zhlédnout několik pořádaných výstav, prohlédnout si kapli sv. Jiří či kostel sv. 

Marka, nebo využít komentované prohlídky za památkami města. 

Hlavní program vypukl v 13 hodin úvodním slovem pana místostarosty a poté celé pódium 

ovládly tance a písně z folklorního regionu Gemer. Toto vystoupení přilákalo zejména starší 

ročníky. Během jejich vystoupení se náměstí začalo pomalu plnit, protože ve 14 hodin 

proběhlo slavnostní přivítání – krátce a výstižně pohovořil pan starosta, primátorka města 

Revúca a předseda Seniorklubu. Po tomto přivítání se na pódiu začala střídat jedna hvězda 

za druhou – svými písněmi nás rozproudila vždy dobře naladěná Heidi Janků, dále vystoupili 

Karel Kahovec a Viktor Sodoma se skupinou George & Beatovens, energický Petr Kotvald s 

kapelou Trik, pro mladé rapper Lipo a závěr patřil Ivanu Mládkovi a Banjo Bandu. 

Velkému zájmu se těšil turistický vláček a aktivity, které připravila společnost EKO-KOM – děti 

se vyřádily na skluzavce, jezdily v popelářském autě, přemýšlely u maxidomina a maxipuzzle 

nebo u třídění odpadu. 

Sami víte, že toho bylo mnohem více, než jsem zde jmenovala. Doufám, že jste si letošní 

Litovelské slavnosti ve společnosti dobré hudby, pití a zábavy užili! 

BOBR CUP 

Podzimní lužní lesy, všudypřítomné vlhko a brodění Moravy – zima, bláto, voda – to vše zažili 

závodníci tradičního letošního extrémního závodu tříčlenných štafet na 23. ročníku Bobr 

Cupu v sobotu 7. října. Patnáct kilometrů krosovým během, pětadvacet v sedle horského 

kola z velké části v lužních lesích, šest v kajaku. K tomu několik koupelí ve studené vodě řeky 

Moravy při jejím brodění s bicyklem na zádech i bez něj v běžecké části klání. Litovel po 

roce znovu ožila závodem pro tvrďáky Bobr Cup. Tento ročník štafetového závodu doslova 

okořenily všudypřítomné vlhko a rozbahněný terén. Také teplota vzduchu a především vody 
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v řece zrovna nevybízela ke koupání. Někteří závodníci z ní přitom vybíhali mokří až po 

hlavu.  

Extrémního závodu se zúčastnilo 230 štafet a deset „Bobrmanů“, kteří zvládli všechny tři 

disciplíny. Klání jednotlivců se při Bobr Cupu konalo poprvé. „Dlouhá léta jsme byli pod 

tlakem, abychom oficiálně umožnili start jednotlivcům, kteří chtějí „Bobra“ zvládnout na 

vlastní triko. Několikrát se už v minulosti stalo, že první člen štafety, tedy běžec, pokračoval 

v dalších dvou disciplínách až do cíle, vždy to ale bylo bez našeho vědomí, tak trochu na 

zapřenou“. Proto poprvé byla otevřena startovní čára i jednotlivcům (TREK BOBR MAN), a 

pro nejlepší byly připraveny prize money, a každý závodník v cíli obdržel originální triko 

(uvedl jeden z organizátorů Ing. Petr Čamek k letošní novince). V kategorii mužů zvítězil tým 

OpavaNet před Pivovarem Litovel a X-parkem Františkov, u žen pak byla na prvním místě 

trojice Ecodecman před Czech outdoor eXtréme XX a Holkama od bobří řeky. 

Velkým zážitkem byl Bobr Cup i pro diváky, kteří se jako obvykle stahovali k brodům, aby na 

vlastní oči viděli říjnovou koupel ve studené Moravě. Běžci totiž okusili koupel hned pětkrát 

a i cyklisté museli svoje tretry ponořit na dno řeky třikrát. Nejvíce diváků však bylo v cíli, kde 

divoká voda byla opravdu divoká. Kajakáře a kanoisty čekaly nově dvě 2,5km kola a 

hustota provozu způsobila na řece opravdové vlnobití. K tomu se přidaly dva skluzy a nový 

extrém byl na světě. Na početné diváky i závodníky čekal bohatý doprovodný program 

včetně koncertu či piva Bobr Litovel, které pod dohledem sládka uvařil organizační tým. 

Dle informací z LN 11/2017, str. 20; MF DNES ZE 7. 10. na str. 17 a z www.bobr-cup.cz  

       

36. PAMÁTKY 

SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK MĚSTA LITOVLE 

Většina z nich byla prohlášena za kulturní památku 3. 5. 1958 (pokud jde o jiné datum, je 

uvedeno): kostel sv. Filipa a Jakuba; kostel sv. Marka; kaple sv. Jiří; městské opevnění; 

morový sloup; budovy – radnice, knihovna, gymnázium (22. 5. 1991), muzeum; přístup 

k Nečízu na náměstí Přemysla Otakara; Svatojánský most; altán ve Smetanových sadech; 

Švédská deska u parku Míru; Sochova vila (29. 4. 2004); Langův dům; měšťanský dům na 

náměstí 779, sídlo městského úřadu (14. 8. 2000); měšťanský dům, Boskovicova 780; 

Rohlederův dům, 1. máje 626; měšťanský dům, Masarykova 764; městský dům, 

Poděbradova 750 a 751; měšťanský dům, Boskovicova 784 (27. 9. 1994); měšťanský dům, 1. 

máje 787; socha sv. Jana Nepomuckého ve výklenku domu v ulici Palackého (22. 8. 2000); 

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Staroměstském náměstí; boží muka před muzeem; 

kříž u kostela na Staroměstském náměstí; kříž u mostu na ulici 1. máje; kříž u kaple sv. Jiří; kříž 

v zahradě domu v Červenské ulici.   

V Litovelských novinách vyšla informace o nejvýznamnější z nich: Morový sloup na náměstí 

připomíná události z července 1714, kdy v Litovli propukl mor a vyžádal si 123 obětí během 

následujících čtyř měsíců. Jako připomínka této události byl v letech 1716-1724 na 

objednávku města zhotoven morový sloup olomouckým sochařem a kameníkem 

Václavem Renderem, sochy jsou připisovány sochaři Janu Sturmerovi. Na sloupu jsou 

umístěny sochy sedmi světců, z nichž většina má s morem spojitost. Svatá Pavlína má čestné 
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místo v osmiboké otevřené kapli, která je centrem sloupu, v ruce drží knihu a hromádku 

kamení. Svatá Rozálie leží u nohou sv. Pavlíny, sv. Roch je zachycen se psem, sv. Šebestián 

v bederní roušce probodán šípy, sv. Karel Boromejský (arcibiskup milánský) a sv. František 

Xaverský s rukou na srdci (misionář v jižní a jihovýchodní Asii). Na vrcholu sloupu je socha 

Panny Marie.  

LN 2/2017, str. 11. 

O historii domu na náměstí v souvislosti s rekonstrukcí budovy po ZŠ pro zrakově postižené 

píše Lubomír Šik. Historie tohoto domu je úzce spojena s rychtou a dědičnými rychtáři na 

protějším břehu ramene Moravy – Nečízu. Roku 1613 koupil dům majitel haňovického 

panství a jeho dcera prodala dům v r. 1654 městu Litovel. V 18. stol. sloužil dům jako kasárna, 

pivovar, sladovna a špitál pro Francouze po bitvě u Drážďan. V r. 1870 byla přední kasárna 

zbořena a budova prakticky nově postavena pro potřeby okresního hejtmanství. V r. 1933 

městská rada rozhodla o rozšíření domu pro potřeby okresního úřadu. Po zrušení okresu v r. 

1960 bylo do celé budovy dislokováno zemědělské učiliště a r. 1977 Základní internátní škola 

pro slabozraké. Po přestěhování školy do Olomouce se na náměstí opět vrátily úřady správy 

města.  

Lubomír Šik v LN 3/2017, str. 7. 

„Litovelské zvony, neviditelný hlas každého dne“ – článek redaktorky Mgr. Heleny Kaštilové 

v LN 5/2017 na str. 10 a 11 píše o historii našich zvonů. Uvádíme alespoň základní informace, 

které získala od arcidiecézního kampanologa RNDr. et Mgr. Františka Johna, Ph.D.  Ve 

zvonici kostela sv. Marka visí dnes čtyři zvony – Marek, Josef a Alois jsou elektrifikované, ten, 

který rozhoupává zvoník, se jmenuje Anděl. Jako na historicky památný a cenný zvon se na 

něj zvoní jen při zvláštních příležitostech. Pochází již z r. 1475 a ulil jej olomoucký zvonař 

Václav – zlatník, cínař a mědirytec. Do věže kostela sv. Marka se dostal až po peripetiích v r. 

1699, která byla v té době zvýšena. V r. 1939 pukl a musel být opraven. Jedním ze zvonů, 

který nepřetrval do dnešních dnů, byl zvon Zuzana z r. 1625, kterým se poprvé zvonilo 

v červnu 1652. V době zvýšení věže (1699) byly sneseny staré zvony a přelity ve 3 nové – 

Salvator mundi (tj. Spasitel světa), sv. Marie a sv. Marek.  

Nejčastějšími příčinami zániku zvonů bývaly požáry, při kterých se zvony roztavily, či jejich 

prasknutí. Ve 20. stol. pak drastické rekvizice světových válek zasáhly i tento zvonovový 

fond. V r. 1915 bylo jen v olomoucké diecézi rekvírováno 722 zvonů pro válečné účely na 

výrobu děl. Během let 1916 a 1917 tak přišla Litovel o 4 zvony z věže kostela sv. Marka, 

včetně umíráčku, dva zvony z kostela sv. Filipa a Jakuba a zvon z kaple sv. Jiří. Po skončení 

války se vracely i zvony na věže – nebo spíše, odlévaly se zvony nové. V srpnu 1926 byly 

vysvěceny zvony sv. Marek, sv. František z Assisi a sv. Josef. 

Jenže přišla 2. světová válka, rok 1942 a další rekvizice. Zvony Marek, František a Josef, 

pořízené teprve nedávno, zmizely navždy. Čí zvuk tedy zní městem každý den v poledne? 

Současné 3 zvony (Marek, Josef, Alois) byly odlity v r. 1921 pro město Kojetín v brněnské dílně 

Rudolfa Manouška z ocelolitiny. V roce 1982 byly zavěšeny do litovelského farního kostela, 

protože v Kojetíně si pořídili nové bronzové zvony.   
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Zvony však nebyly jen na kostelní věži a nejsou pouze tam. Při rekvizicích v r. 1942 byly 

zabaveny zvony v Husově sboru, národní škole a cukrovaru. Uniknout se podařilo zvonu na 

radniční věži, pravděpodobně díky jeho historické hodnotě. Velký požár 26. 6. 1724 zničil 

radnici i šerhovnu, shořela i radniční věž včetně hodin. Roku 1724 byla vystavěna věž nová 

a na ni přišel požární zvon, zavěšený na ochozu věže (dnes je vystavený v interiéru věže). 

Nese vyobrazení Panny Marie, k jejíž cti byl ulit. Jen o tři roky mladší je cimbál, který byl 

vyzdvižen do lucerny věže po jejím opětovném vybudování r. 1727 a věžní hodiny na ně 

odbíjí dnes každou celou hodinu. Vypadají jako nízké zvony a jsou vyrobeny také ze 

zvonoviny (bronzu o přesném složení mědi a cínu). Velký hodinový cimbál litovelské radnice 

byl odlit v r. 1727 zvonařem Janem Antonínem Behrem z Olomouce.   

Pamětní desky padlým ve světové válce v Litovli 

Válečné hroby, připomínající padlé vojáky 1. světové války, jsou téměř v každé obci. Litovel 

postavila pomník svým padlým až mnoho let po jejím ukončení. Nebylo to tím, že by si své 

padlé město nechtělo připomínat, vždyť sbírky na jeho výstavbu začaly již během války. 

Prioritou se však stalo postavení pomníku T. G. Masarykovi. Nakonec se od velkého pomníku 

upustilo a v r. 1933 byly odhaleny pamětní desky na radniční věži, jak to schválilo 

zastupitelstvo města v květnu toho roku, aby byly pořízeny na jeho náklady vybranou firmou 

– Fr. Anýž a spol. Praha. 

U příležitosti sjezdu olomoucké župy legionářské v Litovli 2. 7. 1933 byly 2 pamětní desky 

slavnostně odhaleny. Do zaskleného okénka pod oknem byla uložen prsť z bojišť, na nichž 

bojovali čeští vojáci: I. odboj Zborov, Terron, Dos Alto, Bachmač. Prsť byla za německé 

okupace odstraněna, proč – nechápeme? Nacisté odstraňovali nápisy, sochy, ale proč 

v podstatě obyčejnou hlínu? Obě bronzové desky nesou název Obětem světové války, dole 

je vyryto V Litovli 2. VII. 1933. Každá deska nese 36 jmen, celkem tedy připomínají 72 obětí 

1. světové války. 

V květnu 1950 byla nově upravena spodní část věže a do okna byla vsazena železná mříž 

se znakem města a datem 28. 10. 1938, podle návrhu akademického malíře Františka 

Doubravy. Další desky byly odhaleny 9. 7. 1950 – když pod původní bronzové byly osazeny 

další dvě, tentokrát kamenné. Přibylo dalších 46 jmen… Znovu byla uložena prsť z bojišť první 

světové války, nově doplněna prstí z památných míst války druhé – Osvětim, Malá pevnost 

Terezín, Český Malín a Dukla. Pod oknem byla nainstalována travertinová deska s nápisem 

„My jsme zemřeli, abyste vy žili“. Později byl ještě nad oknem osazen pískovcový reliéf 

znázorňující poprsí muže, který v ruce drží pochodeň a na pravém zápěstí nese zbytky 

okovů. Reliéf doplňuje dvouocasý lev a holubice. Autorem je sochař Julius Pelikán. 

Samostatný pomník sice 118 litovelských občanů, kteří zemřeli během dvou světových 

válek, nemá. Jejich jména se však stala součástí radniční věže, součástí historie města.  

Použito textu Evy Vaňkové „Válečné hroby 8: Pamětní desky padlým ve světové válce v Litovli“ v LN 6/2017, str. 15. 
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HUSŮV SBOR V LITOVLI SI PŘIPOMÍNÁ 90 LET OD OTEVŘENÍ 

Budova Husova sboru stojí na krásném a poetickém místě – sousedí s Nečízem a Uničovským 

rybníkem, naproti budově gymnázia, jejími sousedy jsou také budova základní školy a 

Sochova a Kolářova vila. Původně byla v r. 1874 postavena ke zcela jiným účelům – vznikla 

jako první sokolovna na Moravě, když ji podle návrhu Jana Kunčara postavil litovelský 

stavitel Otakar Douša. V průběhu první světové války sloužila jako vojenský lazaret, ale byla 

potom natolik zdevastována, že sokolská jednota se vzdala plánů na její obnovu. Budovu 

odkoupilo město, a když v r. 1920 vznikla Církev československá, našla v ní své útočiště. Po 

několika letech práce a budování byl kostel – Husův sbor – slavnostně otevřen 4. září 1927.  

Při sboru vznikly různé spolky a kroužky, konaly se zde přednášky, byly pořádány poznávací 

výlety. Sloužily se zde bohoslužby a byla poskytována pastýřská péče. Za varhanami se 

vystřídali významní hudebníci, známý byl také orchestr Husova sboru. Mezi významné 

osobnosti duchovních se řadí faráři Mgr. František Dokoupil, PhDr. Přemysl Dostál, Mgr. 

Lubomír Hrudník, ThMgr. Josef Bezděčka či Mgr. Rostislav Valušek, nyní Mgr. Lucie Haltofová 

a Mgr. Vlastimír Haltof. V současné době neplní Husův sbor jen účel náboženský, ale je 

významným kulturním centrem města. Kromě bohoslužeb se zde konají koncerty, akce pro 

seniory i děti, přednášky, oslavy církevních svátků nebo dětské besídky základních škol. 

Pravidelně tu zkouší pěvecké soubory Litovelští koledníci a Hanácká mozeka, konají se 

biblické hodiny a setkání Klubu pro děti Cvrček. Výročí bylo připomenuto slavnostní 

bohoslužbou v neděli 10. září 2017.  

Informace čerpány z článku Mgr. Lucie Haltofové v LN 9/2017, str. 5.  

V presbytáři kostela sv. Marka byly zhotoveny nové obrazové vitráže, jejichž výměna za 

okna v kněžišti byla prováděna již za působnosti P. Mgr. Josefa Rosenberga a poslední 

z vitráží byla letos dokončena již za působení P. Mgr. Miroslava Bambucha. Vitráže, zvláště 

za slunečních dní, krásně barevně oživují přední část kostela a jsou zhotoveny na motivy 

Růžence světla (1. obraz – Růže světla o Ježíšově křtu v Jordánu; 2. – první projev Ježíšova 

božství při zázraku v galilejské Káni; 3. – rozjímání o tom, jak Ježíš ohlašoval příchod království 

Božího a vyzýval k pokání; 4. – Ježíšova sláva při proměnách na hoře Tábor; 5. – Ježíš 

ustanovuje svátost Eucharistie jako vyjádření velikonočního tajemství). Vitráže byly 

financovány z darů farníků. 

Informace podala PhDr. Hana Likešová, se svolením faráře litovelské farnosti Mgr. Miroslava Bambucha. 

 

37. PUBLIKACE 

Litovelsko – „Studánky“. Mikroregion Litovelsko představil v dubnu 2017 knihu věnovanou 

studánkám a starostové obcí ji společně pokřtili vodou z prameniště Čerlinky. Vydání knihy 

inspiroval velký zájem občanů o informační letáky představující svaté vody a studánky na 

Litovelsku. Autorka Eva Vaňková proto shromáždila informace o takřka 40 pramenech 

nacházejících se ve 13 obcích mikroregionu a jejich místních částech. Knížka vznikla za 

pomoci starostů i místních lidí a přináší nejen základní popis studánek a informace, jak se 

k nim lidé dostanou, ale u některých autorka přidala informace z historie a pověsti, které se 

k danému místu váží. Vydání knihy finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
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Působivé je úvodní slovo předsedy Mikroregionu Litovelsko, starosty města Ing. Zdeňka 

Potužáka: „Mikroregion Litovelsko vám představuje knížku obrázků a příběhů, kterou 

odkrývá další tajemství svých krás. Tajemství vody – nezbytné pro život i radost ze života. 

Tentokrát se nejedná o vodu řeky, která je osou našeho regionu. Ukazujeme skryté kapky 

na zemi – studánky, tůně, pramínky. Naši předkové je uctívali, čistili a chránili. Voda ze 

studánek byla osvěžením při práci v přírodě – pasáčkům, dřevorubcům, žencům na poli, 

poutníkům i těm, kdo se museli skrývat. A samozřejmě i zvěři, ta bez ní nemůže existovat. 

Studánka je dobrá ke každému, nezkoumá osud příchozího, jeho radost ani trápení – 

pomůže každému… Až budete chtít ochutnat toto dílko, pak musíte putovat a hledat, jít 

naší krajinou a radovat se z pohybu přírodou, krásných veršů a nakonec nalezeného cíle – 

čisté studánky. V tu chvíli i vy budete mít čisto v duši. Prosím, chraňte tu vodu, prastaré 

zrcadlo hvězd“.  

Jindřich Fiala: „Kuneš Sonntag. Životní příběh z dvacátého století“ 

Knížka vyšla o něco dříve (2013) v Praze v Nakladatelství P3K, ale v kapitole Publikace 

nebyla v tomto roce zmíněna. Pokusíme se to napravit, protože zachycuje pohnutý život 

jednoho z našich spoluobčanů, který si svou angažovaností v životě města pozornost 

nepochybně zasloužil.  

Kuneš Sonntag (1919–2010) byl synem prvorepublikového ministra, zapojil se do 

protinacistického odboje a v listopadu 1939 jej jako studentského vůdce zatklo gestapo. 

Spolu s dalšími českými vysokoškoláky byl odeslán do koncentračního tábora 

Sachsenhausen, kde strávil tři roky. Po válce završil studium na právnické fakultě, věnoval se 

práci na statku ve Střelicích, svědčil v procesu s K. H. Frankem a podílel se na obnově 

univerzity v Olomouci. Při jednom z procesů v padesátých letech byl odsouzen ke dvanácti 

letům v pracovních táborech. Domů na Hanou se vrátil po šesti letech, a ačkoli byl 

vystudovaným právníkem, musel pracovat jako skladník. Kniha je pojata jako rozhovor, 

spočívá v líčení krutého života v obou pracovních táborech – nacistickém i 

komunistickém… Jeho život se uzavřel 28. 1. 2010 v Hranicích. Jeho žena Věra zemřela po 

dlouhé nemoci 24. 12. 2011. 

Fotoklub Litovel vydal k 70. výročí své existence zajímavou publikaci – katalog. V úvodu píše 

mimo jiné předseda Ing. Pavel Dačický: „Během sedmdesátileté existence litovelského 

fotoklubu se uskutečnila řada autorských i společných výstav, fotosoutěží tuzemských i 

zahraničních, kde získali jednotliví členové i kolektiv řadu ocenění i uznání. Někteří členové 

v průběhu let publikovali v odborných časopisech i v ostatním tisku a vydali několik knih. 

Tento katalog je jen malou ukázkou naší rozsáhlé činnosti, snad i pro radost a potěšení“. 

V katalogu byly uvedeny fotografie Jindřicha Buxbauma, Pavla Čunderleho, Pavla 

Dačického, Petra Dolinského, Pavla Forsta, Jana Gottfrieda, Jiřího Hlavinky, Michaely Petřek 

Linhartové, Petra Machačky, Radka Opluštila, Jaroslava Petráše, Miroslava Pinkavy, 

Eduarda Ullmanna, Petra Vojance, Marie Vykydalové a Lenky Zapletalové. Součástí 

katalogu byly i fotografie z archivu města Historická Litovel a Současná Litovel, seznam 

členů fotoklubu a společná fotografie členů současných. Katalog vyšel za podpory 

Městského klubu Litovel. 
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Pokračovalo vydávání leporel městem Litovel s texty a fotografiemi z archivu města, které 

zpracoval Jan Machovský. V prvním vydání vyšlo leporelo Litovelský morový sloup a 

Svatojánský most v Litovli, ve 3. vydání pak Litovelská radnice. Praneteř Gustava 

Frištenského Mgr. Zdena Frištenská vydala skládačku „Gustav Frištenský 1879–1957“, kde je 

uveden životopis, mezinárodní úspěchy, filmové role, spojení s Litovlí a další zajímavosti ze 

života významného zápasníka.   

 

38. SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

ŠACHY V ROCE 2017 – TJ Tatran Litovel 

V sezoně 2016/2017 měla TJ Tatran Litovel v soutěži dospělých 4 družstva: „A“ družstvo hrálo 

extraligu ČR, kapitánem byl Ing. Michael Knajbl. Družstvo se umístilo na 11. místě, když získalo 

6 bodů: 2x zvítězilo a 9x prohrálo. Za družstvo hráli následující hráči: 

GM Kacper Piorun, IM Daniel Sadzikowski, IM Marcel Kanarek, IM Michal Luch, IM Pavel 

Zpěvák, FM Luboš Roško, FM Tomáš Studnička, IM Lukacz Butkiewicz, FM Lukáš Kuchynka, IM 

Kamil Stachowiak, FM Vojtěch Straka, FM Stanislav Cífka, FM Hollan Petr, FM Vladimír 

Bělunek, Honza Krejčí sen., Antonín Neoral a Michael Knajbl. 

„B“ družstvo hrálo 2. ligu skupinu „F“ tzv. ostravskou, kapitánem byl Ing. Jan Krejčí. Družstvo 

skončilo na 11. místě v soutěži se ziskem 4 bodů a sestoupilo do nižší soutěže: 1x zvítězilo, 1x 

remizovalo a 9x odešlo poraženo. Za družstvo hráli následující hráči: FM Vladimír Bělunek, IM 

Zdeněk Beil, Tomáš Zbořil, Antonín Neoral, Jan Krejčí sen., Petr Mohapl, Jaroslav Šobáň , Petr 

Švancara, Jan Gerych, Vlastimil Fiala, Petr Pavlík, Milan Zapletal, Radek Pytolaj a Karel 

Haderka. 

„C“ družstvo hrálo krajskou soutěž, skupinu sever a umístilo se na 8. místě, kapitánem byl Ing. 

Karel Haderka CSc. Získalo 12 bodů; 4x zvítězilo a 7x bylo poraženo. Družstvo hrálo v sestavě: 

Petr Pavlík, Jan Homola, Jiří Homola jun., Michal Freiberg, Tomáš Míka, Radek Pytolaj, 

Michael Knajbl, Jiří Homola sen., Martin Hampl, Vít Prázdný, Mirko Spurnik st., Tomáš 

Němeček, Tomáš Sklenář, Mirko Spurnik ml., Vít Maitner, Pavel Hampl a David Beza. 

„D" družstvo hrálo okresní přebor a tvořili ho převážně začínající šachisté a mládežníci. 

Kapitánem byl Martin Hampl. Družstvo získalo 4 body za jedno vítězství a 1x remizovalo, 

ostatní utkání prohrálo, přesto získalo důležité zkušenosti. Družstvo hrálo v sestavě: Vít 

Prázdný, Martin Hampl, Tomáš Sklenář, Tomáš Němeček, Mirko Spurnik ml., Vojtěch Štaffa a 

Pavel Hampl. 

Mistrovské soutěže jednotlivců 

Na Mistrovství České republiky mužů v bleskovém šachu v Praze hrálo 213 hráčů. Nás 

reprezentoval Ing. Jan Krejčí, který získal 6,5 bodu z 15 utkání a umístil se na 152. místě. 

Mládež 

Skupina žáků trénovala pod vedením mezinárodního mistra Ing. Zdeňka Beila, trenérovi 

vypomáhali Ing. Jan Krejčí a Martin Hampl. Mládežníci se zúčastnili řady turnajů v rámci 
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okresu i kraje, kde získávali cenné zkušenosti. Přeboru Moravy a Slezska se zúčastnil 

v kategorii H14 Jaroslav Renda, který obsadil 69. místo z 81 účastníků a v kategorii H16  Vít 

Maitner (56. místo) z 65 účastníků. V bleskovém turnaji se umístil na 37. místě Martin Hampl 

z 83 účastníků. V rámci Olomouckého kraje se zúčastnili 6 turnajů GRAND PRIX (Krajský 

přebor mládeže v rapid šachu). V celkovém součtu se umístili následovně: v kategorii do 12 

let – 13. Jaroslav Renda (36 hráčů), v kategorii do 18 let – 9. Tomáš Němeček (30 hráčů), 11. 

Maitner Vít, 14. Hampl Pavel, 16. Sklenář Tomáš, 17. Štaffa Vojtěch, 24. Spurnik Mirko, 25. 

Beza David. 

Pod záštitou starosty města Ing. Potužáka se v sobotu 8. 4. v Městském klubu v Litovli 

odehrála pátá série Grand Prix, Krajského přeboru jednotlivců mládeže chlapců a děvčat 

ve čtyřech věkových kategoriích, jako druhý ročník rapidu O Stříbrnou věž města Litovle. 

Klání se zúčastnilo 75 šachistů a šachistek.   

V r. 2017 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, Ing. Zdeněk Beil, Martin Hampl. V oddílu bylo 

zaregistrováno 35 hráčů. 

Zprávu podal Ing. Jan Krejčí, organizační pracovník. 

AMK Litovel v ÚAMK 

V názvu organizace nastala loni malá změna – k názvu AMK Litovel bylo přidáno „v ÚAMK“. 

Byl to požadavek ústředí, abychom i názvem deklarovali, že jsme pobočný spolek ÚAMK 

Praha. 

Statutárním orgánem zůstává jako předseda Ing. Karel Haderka. Žádné jiné organizační 

změny v r. 2017 neproběhly. Počet členů 12 se již několik let nemění, někteří členové mají 

tendenci členství ukončit z důvodu vyššího věku a zdraví. Prioritou činnosti je uspořádání 

alespoň jednoho republikového závodu malých motocyklů – pitbiků. To se podařilo, i když 

nadvakrát. Poprvé musel být závod den před termínem zrušen pro nesjízdnost trati po průtrži 

mračen. Trať se už nedala upravit. Druhý termín byl bez problémů, mrzí ale malý zájem 

diváků. Jsme nakonec rádi, že na naší trati v Litovli trénují všechny věkové a výkonnostní 

kategorie motokrosových jezdců; přispíváme tak k jejich kvalitním volnočasovým aktivitám. 

Zprávu podal Ing. Haderka Karel CSc., předseda AMK Litovel.  

 

SOKOL LITOVEL 

Výbor pracoval ve složení: starosta Mgr. Mirko Spurník, místostarostka Ing. Dana Buchtová, 

jednatelka Ing. Ilona Jančí, hospodářka Ludmila Gottwaldová, náčelnice Vlasta 

Machalová, náčelník David Dvořák, člen (za oddíl tenisu) Ing. Marek Bednář. Předsedkyně 

kontrolní komise: Eva Prucková.  

T. J. Sokol nabízela možnost cvičení ve 12 oddílech: Ženy I. – cvičitelka Vlasta Machalová, 

Ženy II. – Marie Smékalová, Zdravotní, kondiční cvičení pro seniorky – Anna Gruntová, Jana 
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Svojanovská, Jóga I – Ing. Milan Čech (od září 2017 Vladimíra Blažková), Jóga II – Milan 

Marek (od září 2017), Věrná garda – Petr Hojgr, Mažoretky – Bc. Hana Popelková a Mgr. 

Martina Faltusová (do 30. 6. 2017), Tenis – Ing. Marek Bednář a Ing. Petr Soldán, Kondiční 

kulturistika – David Dvořák, Badminton – Ing. Marek Drešr, Pilates – Miroslava Vojáčková, 

Předškolní děti – Mgr. Martina Faltusová a Taťána Popelková (do 30. 6. 2017). Od měsíce 

září začal nácvik na 16. všesokolský slet a v T. J. se nacvičují dvě skladby: Méďové – cvičení 

pro rodiče s dětmi – cvičitelka Mgr. Martina Faltusová a Cesta – cvičení pro ženy a seniorky 

– cvičitelky Vlasta Machalová a Ing. Ilona Jančí.  

Celkový počet členů je 277, z toho: všestrannost (ženy I., ženy II., zdravotní cvičení pro 

seniorky) 59, jóga 50, mažoretky 65 (z TJ odešly k 30. 6. 2017), věrná garda 3, kondiční 

kulturistika 28, tenis 22, divadelní odbor 12, pilates 30, badminton 5, ženy – nácvik na slet 36, 

rodiče a děti – nácvik na slet 32 (16 párů). Počty jsou pouze orientační, neboť oddíly žen se 

vzájemně prolínají, ženy navštěvují více druhů cvičení. 

T. J. Sokol Litovel dostává od města na pravidelnou činnost ročně 170 000 Kč. Po prodeji 

sokolovny Městu Litovel je se spoluprací s městem spokojenost. 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 – Tatran Litovel, Vodní sporty Litovel 

a oddíly petangue. Tyto sportovní subjekty pořádají své turnaje, zápasy i soustředění 

v areálu sokolovny, případně jim sokolovna slouží jako zázemí. Ochotnický soubor Sokola 

Litovel připravil dvě premiéry divadelních představení: „Co skrýval hrad v Karpatech“ – 

režisérka Jana Burešová, hrálo se 1. a 2. 4., 14. a 15. 4. a „Vinnetou – poslední ústřel“ – režisér 

Petr Linduška, hrálo se 17. a 18. 11., 24. 11 a 25. 11 2017. V rámci 50. výročí družby se 

slovenským městem Revúca se zúčastnil divadelní odbor 2. 5. 2017 43. ročníku přehlídky 

„Zochova divadelná Revúca“, kde prezentoval hru režiséra Pavla Soldána „Furt furianti“. 

Mažoretky si od 1. 6. založily samostatný spolek a odešly od TJ. Do této doby dosáhly 

následujících úspěchů: v soutěži „O poklad Hanáckých Atén Kroměříž“– 3. místo kadetky, 3. 

místo sólo kadetky Johana Štaffová, 1. místo duo senior N. Elgnerová a I. Rosmanová, 2. 

místo sólo junior Barbora Zlámalová, 2. místo duo junior B. Zlámalová a J. Štaffová; „O 

Litovelský pohárek“ – 3. místo kadetky, 2. místo juniorky, 2. místo seniorky mini mix, 1. místo 

seniorky mini baton; „Region MČR Těšany“ – 4. místo kadetky, 2. místo juniorky, 2. místo 

seniorky mini baton, 1. místo mini mix; „Mistrovství Moravy“ – 7. místo kadetky, 3. místo a titul 

II. vicemistryně Moravy juniorky, 2. místo seniorky mini baton; „MČR Brno“ – 6. místo seniorky 

mini baton, 5. místo a postup na Mistrovství Evropy seniorky mini mix. 

Vilémov 8. 7. 2017 – sportovně zábavné odpoledne Mikroregionu Litovelsko „Hry bez 

hranic“, kterého se zúčastnili členové oddílu kulturistiky Petr Plhák a Patrik Vysloužil. Soutěžilo 

celkem 24 týmů, družstvo Litovle, ve kterém soutěžil Patrik, se umístilo na 2. místě a družstvo 

Kluzova, ve kterém soutěžil Petr, na 5.  Člen oddílu kulturistiky Patrik Vysloužil se s týmem SRTG 

Litovel zúčastnil 19. 8. mezinárodního překážkového závodu Spartan Race, který se již potřetí 

konal v Litovli. Patrik s týmem skončil na 4. místě z celkového počtu 339 týmů. Patrik se 

zúčastnil ještě dalších závodů Spartan Race – v Polsku, obsadil 4. místo a na Slovensku 

obsadil 3. místo. Oddíl tenisu uspořádal dva turnaje – jeden klubový turnaj mládeže 
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v kategorii do 16 let na konci června a další, již prestižní, turnaj dospělých ve dvouhrách a 

čtyřhrách na konci srpna.  

Zprávu podal Mgr. Mirko Spurník, starosta T.J. Sokol Litovel.  

OODÍL KUŽELEK TJ TATRAN LITOVEL 

Oddíl kuželek má ke dni 31. 12. 33 členů, z toho je 28 mužů, 1 žena a 4 dorostenci, v sezoně 

2016/2017 měl v soutěži celkem čtyři družstva. Družstvo A hrálo 3. kuželkářskou ligu a skončilo 

na 9. místě, družstvo B hrálo krajský přebor a bohužel 10. místo znamená po roce opět sestup 

do okresního přeboru. Družstvo C v okresním přeboru sezónu zakončilo na 13. místě. 

Dorostenci hrající severomoravskou regionální soutěž končí na 6. místě. 

V měsíci lednu se konaly okresní přebory jednotlivců všech kategorií. Přeborů se zúčastnili 

hráči s následujícími výsledky. Muži – kuželna Přemyslovice: 1. Axmann Kamil 597 kolků; 14. 

Mokoš Jakub 506; 20. Brosinger Stanislav 490. Senioři – kuželna Olomouc: 5. Talášek Miroslav 

527 kolků; 15. Vymazal Ludvík 481; 16. Vrobel Jiří 472. Dorostenci – kuželna HKK Olomouc: 7. 

Zapletal Filip 435 kolků. Do krajského přeboru postoupili a umístili se v kategorii mužů na 12. 

místě Axmann Kamil 556 kolků (hrálo se na kuželně KK Zábřeh na Moravě), v kategorii seniorů 

na 27. místě Talášek Miroslav 481 (hrálo se na kuželně Sokol Přemyslovice).  Po ukončení 

mistrovských utkání a po odehrání přeborů jednotlivců začíná příprava na novou sezónu 

účastmi na turnajích, které pořádají sousedské oddíly.   

Ve dnech 9. – 11. června navštívili kuželkáři naše kamarády kuželkáře v Drážďanech-

Radebeulu. V rámci návštěvy odehráli přátelské utkání s výsledkem Radebeul 4061: Litovel 

3917, takže prohra 8:2 o 144 kuželek. A aby nebylo jen u kuželek, tak proběhlo ještě jedno 

sportovní klání, a to ve fotbalgolfu. V neděli v dopoledních hodinách proběhlo rozloučení s 

přáním brzkého shledání za rok.  

V září oslavil jubileum výročí narození Fiala Jiří 60 let.   V měsíci listopadu oslavili členové 

oddílu kuželek velmi významné výročí – 70 let založení oddílu. U této příležitosti byla 

uspořádána výstava v prostorách turistického centra v Litovli na Záložně, která byla hojně 

navštívena veřejností nejen z Litovle. 

Zprávu podal Kamil Axmann, vedoucí oddílu 

ODDÍL VOLEJBALU TJ TATRAN LITOVEL 

Počet aktivních a registrovaných členů je 88: přípravka dívky 22, žačky mladší 14, juniorky a 

kadetky 14, amatérské družstvo 14, ženy 6, muži 12. Počet trenérů a funkcionářů 6. 

Sportovci oddílu jednoty dosáhli v sezoně 2017/2018 řady úspěchů v domácích i 

mezinárodních soutěžích v kategoriích mládeže i dospělých. Ženy získaly 1. místo v krajském 

přeboru Olomouckého kraje a účast v kvalifikaci o 2. ligu, juniorky obsadily 2. místo a 

kadetky 1. místo v krajském přeboru Olomouckého kraje. 

Oddíl volejbalu zakončil rok 2017 s 88 sportovci s výrazným zastoupením mládeže a dětí.  

Kromě úspěšných sportovních družstev, která se zúčastňují mistrovských utkání, je  v oddíle  

zastoupeno i družstvo „amatérů“, jež je složeno z bývalých aktivních hráčů volejbalu a 
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sportovců jiných odvětví. Cílem oddílu je hlavně rozvoj mládežnické kategorie a 

zvelebování vlastního sportovního areálu. 

Zprávu podal Tomáš Remeš, vedoucí oddílu 

TJ VODNÍ SPORTY 

Správní rada spolku TJ VS Litovel pracovala v roce 2017 ve složení: Kutý Tomáš předseda, 

Čamek Petr jednatel, Čapáková Eliška, Šotola Karel, Stratil Michal, Bukna Lukáš, Smrček 

Ludvík členové. Jako hlavní akce byl uspořádán 23. ročník Free Litovel Bobr Cupu, akce 

probíhala v prostorách kempu TJVS a přilehlých pozemcích města Litovle. Podrobně viz 

v kapitole Slavnosti. 

Sezona zahájena běžeckým soustředěním na Nové Vsi a probíhala i kondiční příprava v 

tělocvičně ZŠ Jungmannova, bazénu ZŠ Vítězná a v Olomouci i v posilovně na loděnici. Na 

trénování dětí a mládeže se v TJ VS Litovel podíleli trenéři a pomocníci Kutý Tomáš, Dimov 

Keno, Čamek Petr, Smrček Ludvík, Stratil Michal, Šotola Karel, Čapáková Eliška, Prucek Miloš, 

Daševský Karel, Berka Aleš, Šmoldas Michal, Smékal Ivan, Jakub Frič – kondiční příprava, 

Jirka Hrachovec – plavání. 

Oddíl vodního slalomu a sjezdu 

Jeho 4 členové (Šmoldas, Šotola, Dimovová B., Čapáková) oddílu odjeli v únoru na 14denní 

kondiční soustředění s reprezentací ČR do Španělska – Empuria Brava. Po návratu z teplých 

krajin začíná od poloviny března již klasický kolotoč veřejných přípravných závodů – 

Hanušovice, Postřelmov. Seriál Českého poháru se odjíždí na zavedených tratích – 

Kamenice, Č. Pila, Š. Mlýn, Roudnice, Lipno a Č. Budějovice. Naši nejmenší navštívili 

slalomové závody v Kroměříži, V. Mýtě, Olomouci, Dolních Kounicích. 

MČR dorostu v dlouhém sjezdu se konalo v Postřelmově, ve sprintu na USD na Křivoklátě na 

řece Berounce. Žákovské republikové přebory se uskutečnily v Brandýse nad Labem – 

sprintový závod.  Klasický sjezd se uskutečnil společně s dorosteneckým v Postřelmově. 

Oddíl žáků navštěvuje 14 dětí. Vzhledem k plánovanému konání MČR žáků v Brandýse, bylo 

rozhodnuto udělat prázdninové týdenní soustředění na místním kanále. Poté se závodníci 

přesunuli na závod poháru žáků do Českého Vrbného. Tento kanál je už obtížnější, a tak 

někteří mládežníci měli se zdoláním problémy. V poslední prázdninový týden se konal v ČR 

ECA CUP ve sjezdu, kterého se účastnili i naši dva žáci – Papula a Šmakal. 

MS juniorů a U23 ve sjezdu se konal v Rakousku na řece Mur. Z TJ Vodní sporty Litovel si 

juniorskou reprezentaci vyjela Barbora Dimovová (K1ž). Zajela opravdu krásné výsledky – na 

dlouhém sjezdu se stala Mistryní světa, ve sprintu získala stříbrnou medaili. V hlídkách přidala 

dvě zlata. V kategorii do 23 let reprezentovali Michal Šmoldas a Karel Šotola. Oba jeli na C1 

a společně na deblkánoi (C2). Šmoldas získal v kategorii hlídek na singlkánoi zlatou a 

stříbrnou medaili. Na C2 brali kluci v závodě družstev stejné medaile. 
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ME dospělých se uskutečnilo v Makedonii, přímo v hlavním městě Skopje. 

Reprezentovali Michal Šmoldas a Eliška Čapáková – Šmoldas skončil na 7. místě v klasiku, 

11. ve sprintu. Čapáková bere deváté místo ve sprintu, na deblkánoi s Mašínovou získaly 

čtvrté místo ve sprintu a páté v klasiku.  

V podzimní části sezony se konalo ještě MS dospělých ve sprintu ve Francouzském Pau. Po   

25 letech jde o společný podnik se slalomovým MS. Barbora Dimovová se umístila na velice 

pěkném čtvrtém místě. 

Podzimní část sezony je zaslíbena zejména říčním maratonům, v r. 2017 jsme navštívili 

Krumlovský vodácký maraton. Maraton v Ardeche byl pro vysoký vodní stav zrušen. 

Zprávu podal Tomáš Kutý, předseda 

MALÁ KOPANÁ TJ TATRAN LITOVEL 

Oddíl malé kopané byl i v r. 2017 součástí TJ Tatran Litovel a své domácí zápasy hrál na hřišti 

u ZŠ Vítězná. Vedoucím v FC Levotilu nadále zůstává Milan Jirsák. Počet hráčů zůstává 

stejný. 

V sezoně 2016/2017 se oddíl po úspěšném jaru nakonec umístil na 5. místě a v nejvyšší soutěži 

se udržel i pro další rok. Vedoucí děkuje panu Kamilu Jarmarovi za jeho nemalou finanční 

podporu pro náš oddíl. 

Zprávu podal Milan Jirsák, vedoucí oddílu FC Levotil 

FLORBALOVÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL 

V květnu 2017 skončila florbalová sezona 2016/2017 a oddíl TJ v ní reprezentovala 4 

družstva. Přípravka hrála OL ligu, elévové hráli OL ligu, což je liga Olomouckého kraje. Tato 

soutěž se nehrála průběžně, ale jako jednotlivé turnaje, oddíl reprezentovala dvě družstva 

– FBC TJ Tatran Litovel a Rybičky TJ Tatran Litovel. Muži také hráli OL ligu a měli skvělou 

sezonu; jen díky horšímu skóre skončili na 4. místě za Hranicemi. V soutěži 11 družstev sehráli 

20 zápasů, z nich 11 vyhráli, ve 4 remizovali a 5 prohráli. Získali 15 bodů a skóre zápasů bylo 

104:89. 

V září začala nová sezona, ve které oddíl nasadil 4 družstva: přípravku, elévy, mladší žáky a 

muže (všichni OL liga). 

Zprávu podal Jiří Skála, vedoucí oddílu florbalu 

TENISOVÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL 

Předsedou oddílu zůstává Tomáš Bartoň, místopředsedou Jiří Pinkava. V r. 2017 se podařilo 

stabilizovat členskou základnu dětí a mládeže, která činí již přes 40 členů. Včetně dospělých 

je celkový počet členů přes 80. Děti od věku 5-7 let jsou úspěšní v kategorii minitenis a 

zkoušejí hrát místní turnaje i turnaje na regionální úrovni. Zde je nadějnou hráčkou Valerie 

Kratochvílová. V kategorii babytenis nemá oddíl v soutěžích zástupce, ale v kategorii 

mladších žáků, 9-11 let, už hraje Matěj Janáček, Jáchym Fidler a Adéla Bartoňová. Žáci jsou 

na hostování pod klubem TJ Gymnázium Uničov a zúčastnili se turnajů družstev. Ostatní hráči 

se pilně připravují a trénují herní dovednosti na turnajích, které oddíl sám organizuje. 
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V r. 2018 nadále probíhá příprava stavebního povolení na realizaci výstavby nového 

tenisového areálu v Litovli na Komárově. V současné době je požádáno o dotační titul 

z programu Olomouckého kraje. Pokud vše dobře dopadne, stavba by se měla realizovat 

do konce roku 2018. 

Zprávu podal Tomáš Bartoň, předseda oddílu 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ TATRAN LITOVEL 

Oddíl KČT Litovel měl v r. 2017 členskou základnu 28 členů, z toho 16 členů dospělých, 6 

členů důchodců a 6 juniorů do 25 roků. Výkonný výbor oddílu pracoval ve složení: Ing. Šišma 

Zdeněk, předseda oddílu; Ing. Lakomý Miroslav, Kaštilová Ludmila, Iveta Hrachovinová a 

Šišmová Ivana, členové. Výbor se scházel 1x měsíčně za účelem přípravy vycházek a 

vedení agendy odboru. 

Oddíl uspořádal 7 jednodenních vycházek a 4 vícedenní akce: tradiční zahájení roku 

výstupem na Pardusku (1. 1., účast 22), Zimní Šumperská 50 (25. 2.); zahájení turistické sezony 

v OK Moravičany (25. 3., 14); ve spolupráci s městem Litovel „Zahájení turistické sezóny 

v  Litovli“ (8. 4., 548); vycházka Kaple –  Kosíř – Slatinice (22. 4., 16); vycházka na rozhlednu u 

Bludova (27. 5., 24); KČT uspořádal 3. 6. turistický pochod Toulky Litovelským Pomoravím 

společně s rodičovským sdružením při ZŠ Jungmannova, při celkové účasti 594 pěších turistů, 

cykloturistů a organizátorů; poznávací družební akce v Revúci  (16. – 18. 6., 9) a výlet Rapotín 

– Bukovka – Velké Losiny (24. 6.). V září byla provedena obnova značení Litovel – Mladeč – 

Javoříčko a Bouzov –  Kladky;  akce Babí léto v Jeseníkách (15. – 17. 10., 10); akce Krkonoše 

– Pec pod Sněžkou (28. 9. – 1. 10., 16); Svatý Kopeček (21. 10., 9); zakončení turistické sezony 

Cholina – Haňovice – Litovel (18. 11., 17). Při značkařské činnosti členové provedli obnovu 

značení v délce 18 km, provedli údržbu 3 rozcestníků a 3 rámů s TVM v okolí Šternberka a 

Mladče. Členové oddílu KČT TJ Tatran Litovel se dále účastnili i akcí dalšího oddílu TJ Uničov 

v odboru Haná, týdenního zájezdu do Norska. 

Zprávu podal Ing. Zdeněk Šišma, předseda KČT Litovel 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ TATRAN LITOVEL  

Oddíl má v současnosti 18 členů, z toho je 5 muži a 13 členů mládeže. Výbor oddílu tvoří 

předseda a pokladník oddílu Uvízl Radek a trenéři Kučera Lukáš a Uvízl Radek. 

Oddíl stolního tenisu reprezentují dvě družstva (muži a mládež), kteří tréninky a mistrovské 

zápasy hrají v budově litovelské sokolovny. 

Družstvo A hraje nejvyšší sokolskou župu Olomouc - 1. třídu a v letošní skončené sezóně se 

umístilo na 10. místě s celkovým počtem 41 bodů. Po ukončení sezóny se vyhodnocuje také 

úspěšnost jednotlivců v dlouhodobé soutěži. Z celkového počtu 56 hráčů se umístil Radek 

Uvízl na 10. místě s úspěšností 67 % vyhraných utkání a Ivan Čikl na 15. místě, s úspěšností 62 

%. 

Družstvo B hraje sokolskou župu Olomouc - 4.třídu a v této sezóně skončilo na 8. místě se 

ziskem 40 bodů. V úspěšnosti jednotlivců z celkového počtu 86 hráčů se umístil Jakub Kolář 

(mladší žák ročník 2003!) na 2. místě s 94 % vyhraných utkání a Kučera Lukáš na 9. místě s 76 

% vyhraných utkání. Mladí se také každý rok pravidelně účastní bodovacích turnajů, které 
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nahrazují dlouhodobou soutěž mládeže v rámci okresu i kraje. V následující sezoně chce 

oddíl uspořádat turnaj nejlepších 10 hráčů mládeže všech věkových kategorií nazvaný TOP 

10 a také by chtěl obnovit turnaj dospělých nazvaný „Turnaj o pohár města Litovle“. Oddíl 

pořádá každý rok v září v sokolovně nábory nových členů ve věku 8-12 let. 

Za oddíl stolního tenisu zpracoval Uvízl Radek, předseda  

ODDÍL HÁZENÉ TJ TATRAN LITOVEL   

Ve výboru oddílu působí: Ing. David Číhal – předseda oddílu, Ing. Karel Zmund – sportovní 

manažer, Ing. Ladislav Sléha – ekonom, Mgr. Radovan Šimek – tajemník. V trenérských 

pozicích působí Sv. Rozsypalová, J. Kráčmar, M. Zifčák, J. Klanica, L. Filipová, V. Mach, P. 

Vašíčková, D. Krejčí, D. Číhal, Z. Sléha, Z. Čtvrtníček, M. Hradil, K. Kuba, J. Macek, R. Baláž V. 

Navrátil a jako rozhodčí: D. Číhal, M. Hlavinka, J. Kolář, T. Pernička; zapisovatelé: J. Nič, V. 

Číhalová, L. Filipová, J. Vedra, M. Hlavinka, M. Baránek; fotograf: P. Štěpánek; komentátor: 

P. Horváth a kronikář: M. Beňa. Extraligová utkání zajišťují J. Nevrlý, P. Štěpánek, J. Kolář, J. 

Přikryl, J. Kobzová; správu zápisů M. Baránek, R. Šimek; jako hospodář J. Macek a PR tým T. 

Navrátil, R. Šimek a M. Baránek. 

Členů oddílu je celkem 155, z toho zasloužilí 19, dospělí 57, mládež 79 a hostující 16. Klub se 

stal zakládajícím členem Asociace ligových klubů házené (ALKH). Neúspěchem oddílu je 

poslední místo v extralize. 

Muži A – trenéři M. Hradil, K. Kuba. Družstvo hrálo 3. sezónu v extralize, byly problémy 

s nalezením hlavního trenéra. D. Juříček ukončil činnost jako asistent, 1 měsíc tým vedl A. 

Lasovský, zbytek sezóny M. Hradil. Družstvo skončilo na 12. místě, získalo 10 bodů za 4 výhry, 

2 remízy. Vyrovnanou brankařskou dvojicí byli Prauzek a Pšenica; nejlepšími střelci: Zbránek 

136, Nedoma 114, Bechný 110 gólů.  

Muži B (trenér Zd. Čtvrtníček) – hráli 2. ligu Morava-sever a obsadili 6. místo s 24 body za 11 

výher a 2 remízy. Nejlepšími střelci byli Schmalz 84, Nedoma 74, Jindra 62.  

Starší dorost (trenéři Zd. Sléha a Zd. Čtvrtníček) - hrál 2. ligu – Morava-sever. V základní části 

obsadil 7. místo s 8 body za 4 výhry ze 14 zápasů, v nadstavbě s Moravou-jih získal plný počet 

16 bodů z 8 zápasů. Nejlepšími střelci byli Číhal 151, Štencl 107, Kráčmar 68. 

Mladší dorost (trenéři Zd. Čtvrtníček a Zd. Sléha) - hrál 2. liga Morava-sever a obsadil 3. místo 

s 26 body za 13 vítězství z 18 zápasů. Dobré výkony podával brankář A. Pekař a nejlepšími 

střelci byli Čikl 154, Protivánek 111, Valouch 107, Hemelka 99. 

Starší žáci (trenéři P. Vašíčková, D. Krejčí) – hráli Olomouckou krajskou ligu. Na podzim získali 

6. místo za 4 vítězství, na jaře 1. místo s 8 body za 4 vítězství z 5 zápasů. Nejlepšími střelci byli 

Krejčí 94, Růžička 48, Dubový 41, Stejskal 41, Spurný 37. 

Mladší žáci (trenéři L. Filipová, V. Mach) – v Olomoucké krajské lize na podzim obsadili 8. 

místo s 8 body za 4 výhry z 11 utkání a na jaře 1. místo se 14 body za 7 výher ze 7 utkání. 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 206 

Miniházená (trenéři M. Zifčák, J. Klanica, S. Rozsypalová, J. Kráčmar) - pořádají turnaj 

MiniCup – již 5. ročník (ředitel M. Zifčák). Výborné jsou úspěchy starší miniházené v turnajích 

4+1 i 6+1 (Prague Cup, Bobo Cup a Botica Cup). 

Zprávu podal Mgr. Radovan Šimek, tajemník oddílu 

LYŽAŘSKÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL 

Ve vedení oddílu ke změnám nedošlo, vedoucí je i nadále Jitka Rampasová. Zimní sezóna 

byla dlouhá a úpěná. Mladí závodníci absolvovali sérii závodů Madeja cupu 

Moravskoslezského kraje i Rychlebského poháru v oblasti Jeseníků. Členové oddílu lyžování 

se zúčastnili i místních závodů O skřítka Ostružníčka, Mázik a závodu O přeborníka 

Olomouckého kraje, který je spojen se závodem O petříkovskou vločku, od kategorie 

Myšáků až po mladší žáky. Nejlepších výsledků dosahovali v obřím slalomu.  

Významná umístění: Madeja cup – 2. místo Jiří Kročák (12 závodníků); Rychlebský pohár (22 

závodníků); Přebor Olomouckého kraje – 2. místo Jan Papula. Tato sezóna byla pro mladé 

lyžaře skutečně úspěšná a vybudovali si skvělé pozice pro další sezónu. Jako výborné je 

hodnotil i trenér olympijské vítězky Ester Ledecké Tomáš Bank.  

Zpracovala Lenka Zlámalíková, členka výboru  

 

Přes žádost, urgenci, urgenci starosty města, osobních dopisů a proseb se ani za půl roku 

nepodařilo získat zprávy za rok 2017 od vedoucích oddílů kopané a horolezeckého oddílu. 

Snahy tajemníka TJ ani předsedy TJ nevedly k úspěchu. Je s podivem, že pozici mrtvého 

brouka předvádí ti, kteří ze strany města čerpají nemalé částky na svou činnost a 

předpokládala by se tedy alespoň minimální vstřícnost nebo nejúčinnější vakcína proti 

„broučí nemoci“ – obyčejná slušnost odpovědět! 

 

39. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE  

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 

K 31. 12.  má ZO ČSV Litovel 68 členů a obhospodařuje 755 včelstev. Rok 2017 patřil pro 

včelaře, co se týče výtěžnosti medu, k méně příznivým, když při rychlém nástupu jara a 

teplém a suchém počasí skončila snůška již koncem června. Včelaři stáčeli med jednou, jen 

někde dvakrát. 

Vzhledem k měnícímu se klimatu a nemocem včel některá včelstva nepřezimovala. Včelaři 

nakupovali nová včelstva nebo si dělali oddělky. ZO ČSV se v září prezentovala na výstavě 

zahrádkářů v Litovli. V rámci vzdělávání včelařů se uskutečnila přednáška učitele včelařství 

pana Ženčici na téma Včelařův rok. 

Zprávu podal Zdeněk Rozsypal, předseda ZO ČSV Litovel 
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

Členská základna organizace kolísala během roku v rozmezí 105 – 110 členů, hlavní činnost 

byla zaměřena na běžný chod organizace. Postoupilo se i v opravě domku. Byla opravena 

vrata a dokončena úprava dvora. K těmto úpravám jsme mohli přistoupit díky finančnímu 

příspěvku od města. V letošním roce byla uspořádána tradiční výstava ovoce, zeleniny a 

květin. Na výstavu se nám podařilo zajistit široký sortiment rajčat, paprik, tykví a cibule. I 

vzorků od našich členů bylo více než v minulých letech.  Díky paní Steigerové byla výstava 

doplněna větším množstvím krásných aranžmá. Jen škoda, že ji zhlédlo málo návštěvníků. 

Na podzim v klubovně ČZS proběhly okrskové volby do Parlamentu ČR. V měsíci březnu 

odstoupila na vlastní žádost paní Hornová z funkce tajemnice. Na tuto funkci byla v říjnu 

kooptována do výboru paní Helena Vlčková.  

Problém, který bylo nutno řešit, pramenil ze změny zákona. Tímto zákonem pozemek, na 

kterém je zahrádková osada u koupaliště, přešel pod Agenturu ochrany přírody a krajiny 

ČR v roce 2002.  Až v r. 2017 se tato agentura ozvala, že žádá nájemné pozpátku. Po 

jednání jsme se dohodli jen na tři roky pozpátku. Rychle chtěli uzavřít dohodu o nájmu, aby 

se vše vyřídilo do konce roku. Do dnešního dne se zatím agentura neozvala. 

Za ZO ČZS Litovel Ing. Leonard Machala, předseda organizace.         

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ 

Členská základna: ke dni 31. 12. 2017 měla organizace celkem: 762 členů (o 20 více než v r. 

2016). Z celkového počtu bylo dospělých 670 členů z toho 20 žen, mládeže 16 – 18 let 14 

členů, mládeže do 15 let 78 členů. Nově přijatých členů, kteří úspěšně složili předepsané 

zkoušky, bylo 44. 

Složení výboru MO po celé funkční období let 2014 – 2018 bylo beze změn: předseda 

Jurečka Jan, jednatel Machala Petr, hospodář Čamek Vladimír, zástupce hospodáře Forst 

Petr, účetní a pokladní Bomberová Světlana, vedoucí mládeže Mgr. Dočkal Ondřej (od roku 

2016 Jan Bombera), referent ČV + ŽP Vortel Václav a rybniční referent Novák Pavel. Výbor 

se scházel pravidelně většinou první čtvrtek v měsíci. Práce výboru byla řízena plánem 

práce, vypracovaným vždy na půl roku dopředu. V naléhavých případech se členové 

výboru scházeli i vícekrát v měsíci. Účast na zasedáních výboru byla vždy vysoká a všichni 

členové pracovali řádně a svědomitě. Výbor na svých schůzích řešil veškeré záležitosti 

související s činností MO a dále se členové výboru zúčastňovali různých jednání jako 

zástupci MO, popřípadě byli též pověřeni zastupováním ÚS OV zejména při vodoprávních 

řízeních. 

V úvodu roku bylo nutno společně s myslivci oznámit CHKO zahájení odstřelu kormorána 

velkého, který se po zamrznutí stojatých vodních ploch přesunul na řeku Moravu, a zde 

působil značné škody na rybí obsádce. Vzhledem k stanoveným pravidlům se podařilo 

odstřelit pouze 29 kusů, ale i nikterak velké číslo je možno považovat za úspěch, jelikož 

odstřel tohoto predátora je poměrně složitý vzhledem k jeho značné opatrnosti. Zástřelné 

bylo vyplaceno za 19 kusů. Myslivcům, kteří se na odstřelu podíleli, je nutno poděkovat za 

jejich obětavost. Začátkem roku je pravidelně prováděno školení nových členů. Nových 
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zájemců o rybářský sport bylo celkem 20 a všichni u zkoušek pro vydání prvního rybářského 

lístku uspěli.  

V r. 2017 oslavila MO 95. výročí založení rybářského spolku v Litovli. Při této příležitosti se 10. 

6. uskutečnil rybářský den, který se konal na prostranství před účelovou budovou, kde 

všichni zájemci mohli ochutnat řadu rybích specialit při poslechu živé hudby. Též byla 

připravena řada soutěží jak pro děti, tak pro dospělé. V budově měla řada zájemců 

možnost si vyzkoušet zdolávání ryb za pomoci simulátoru. Celá tato akce byla velice kladně 

hodnocena příchozími účastníky z řad široké veřejnosti.  

V rámci modernizace stávajících budov byla provedena výměna garážových vrat u 

účelové budovy a provedena výměna střešní krytiny na přilehlých garážích, která již byla 

nezbytně nutná z důvodu zatékání. Po celé uplynulé funkční období byla řešena 

problematika lovu ryb na pískovně Náklo. Po náročných jednáních bylo dosaženo 

smluvního vztahu na tříleté období, které končí rokem 2018. I přes uzavřený smluvní vztah 

stále nejsou podmínky pro výkon rybářského práva bohužel ideální. Ostatní revíry též nejsou 

zcela bezproblémové, a je nutno průběžně řešit zejména neoprávněnou manipulaci s 

vodou. K té dochází zejména vlastníky MVE, kteří v rámci oprav či údržby nerespektují 

uložené podmínky správních úřadů. V r. 2017 byla neoprávněně snížena hladina v nadjezí 

šargounského jezu, kdy majitel MVE bez předchozího ohlášení svévolně snížil hladinu cca o 

1 m, a to v době, kdy byly v tocích značně nízké průtoky vody. 

Po celé období byla též řešena problematika litovelských rybníků, které ač byly 

revitalizovány, potřebují další opravy, aby bylo možno konstatovat, že jsou v pořádku. Na 

„Českém" rybníce je nutné provést rekonstrukci loviště včetně výpustného zařízení, které je 

v havarijním stavu, stejně tak jako zatrubněný odtokový kanál nacházející se v areálu 

sokolovny; již na několika místech se propadl. Bohužel finanční částka na opravu je příliš 

velká a v městském rozpočtu tyto prostředky nejsou k dispozici. Co se týká financování této 

opravy pomocí dotací, tak žádný takový dotační titul není vypsán, aby ho bylo možno 

využít.  Byla též započata aktualizace projektu na úpravu loviště na „Německém" rybníce, 

které by mělo být prohloubeno a zvětšeno tak, aby bylo možno provést kompletní spuštění 

vody a stažení ryb do jeho prostoru. Po provedené revitalizaci a odbahnění to není možné. 

Je plánováno i vybudování sjezdu do prostoru loviště pro snadnější nakládku vylovených 

ryb. Realizace je však opět závislá na finančních prostředcích města. 

Ve druhé polovině září 2017 se konaly tradiční rybářské závody, které se uskutečnily na 

Uničovském rybníce. Účast závodníků byla potěšující zejména proto, že to byli převážně 

členové naší MO, kteří se v minulosti těchto závodů příliš neúčastnili.  Výlovy rybochovných 

zařízení MO se uskutečnily v tradičním termínu, první říjnovou sobotu. Loveny byly všechny 

tři rybníky a díky dobré organizaci a zkušenostem z předešlých let se je podařilo vylovit bez 

problému a s dobrým hospodářským výsledkem. S obavami se očekával výsledek 

hospodaření na Novozámeckém rybníce, kde v r. 2015 byl problém s výskytem vydry, která 

tehdy obsádku totálně zdecimovala tak, že výlovek byl prakticky nulový. Po docela 

úspěšném roce 2016 se netrpělivě čekalo, jak dopadne rok 2017, kdy pobytové stopy od 

vydry nebyly zaznamenány, ale byl značný až kritický nedostatek vody. I přes tyto problémy, 

byl konečný výsledek uspokojivý. Celkový průběh výlovů bylo možno vyhodnotit jako 

úspěšný a opětovně je nutno připomenout nenahraditelnou spolupráci s členy sboru 
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dobrovolných hasičů z Třech Dvorů, kteří zajišťovali přísun čisté vody a čerpadla pro 

odčerpání vody z rybníků, kterou nebylo možno spustit. Za jejich obětavost a spolupráci jim 

patří poděkování.  

Tak jako v předchozích letech i v r. 2017 bojovali členové na poli závodním. Některým se 

dařilo více a některým méně, ale v závodním poli se rozhodně neztratili. Závodníci v lovu 

ryb udicí – přívlač se snažili navázat na úspěchy z let minulých. V extralize přívlače skončil 

tým na 10. místě a tým MO Litovel A obsadil místo 8. místo v I. lize. V celorepublikovém 

žebříčku skončil na pěkném 6. místě Janeček Martin. Na krajském poháru závodníci MO 

obsadili první 3 místa v pořadí: Martin Janeček, Robert Forst a Jan Němec. Do širšího výběru 

reprezentace se nominoval Robert Forst.  

Vynikajících úspěchů v uplynulém období dosahoval pan Jan Bombera na poli rybolovné 

techniky. Pravidelně reprezentuje ČR na MS, kde dosahuje špičkových výsledků. Svoji kvalitu 

a výkonnost potvrdil i v r. 2017, kdy byl opětovně zařazen na základě trvalé výkonnosti do 

seniorské reprezentace ČR.  Na přelomu srpna a září se zúčastnil MS v Polsku, kde obhájil 

titul mistra světa v devítiboji a s družstvem ČR rovněž titul mistrů světa v týmové soutěži. 

Celkem z Polska dovezl 5 medailí.   K dalším úspěchům patřilo např. vítězství v Českém 

poháru.   

Čistota vod a stav životního prostředí 

 Stejně jako v minulých letech, tak i v r. 2017 probíhal monitoring na revírech MO ČRS Litovel 

a rybochovných zařízeních. Monitoring zahrnuje měření pH, obsah kyslíku ve vodě a teploty 

vody. Výsledky měření jsou průběžně hlášeny hospodáři MO. Během r. 2017 nebylo při 

pochůzkách zjištěno ani nahlášeno znečištění vodních ploch a úhyn ryb. V zimních měsících 

byla zaměřena činnost hlavně na sčítání predátorů, zejména kormorána velkého, dále 

potom volavku popelavou, norka amerického a vydru říční. Na řece Moravě byl 

zaznamenán vysoký výskyt morčáka velkého, který se v Litovli v minulosti vyskytoval pouze 

sporadicky.   

Práce s mládeží 

Odbor mládeže pracoval v r. 2017 pod vedením p. Bombery a proběhlo následující: kroužek 

pro mladé rybáře v Litovli ve školním roce 2016 – 2017 pod vedením pánů Bombery a 

Doležela. Závěrečné zkoušky, které byly v dubnu, nakonec složilo všech 24 nových mladých 

rybářů.  Rybářský kroužek v Nákle pokračuje pod vedením p. Zdeňka Závodníka a 

navštěvovalo jej 7 dětí. Kroužek Rybolovné techniky vede p. Jan Bombera. Počet dětských 

zájemců o rybaření účastnících se pravidelných setkání všech kroužků ve zmíněném školním 

roce dosahoval 25. Za nedílnou součást náboru do kroužku mladých rybářů je třeba 

považovat možnost vyzkoušení si lovu ryb udicí, proto proběhly v sobotu 23. 9. odpoledne 

na Českém rybníce závody pro mladé rybáře. Celkem se zúčastnilo 18 dětí.   

Po zhruba 20 letech byl obnoven tradiční dětský závod „Zlatá Udice“, komplexní soutěž pro 

děti do 15 let. Dětské účastníky prověří jak z teoretických znalostí, tak i ze zručnosti 

nahazování na suchu a nakonec i z praktického rybolovu. Soutěž se uskutečnila v dubnu a 

zúčastnilo se jí 21 dětí. Místní kolo Zlaté udice je plánováno i v r. 2018. V r. 2017 děti do 15 let 
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ulovily při 812 docházkách 71 kaprů, 2 líny, 4 cejny, 2 tlouště, 4 candáty, 2 úhoře a 3 pstruhy 

duhové.   

Činnost rybářské stráže 

Na revírech MO bylo provedeno celkem 208 pochůzek, při kterých bylo zkontrolováno 394 

členů naší MO a 421 členů jiných MO. Při těchto pochůzkách nebyla zadržena žádná 

povolenka. Zjištěné drobné prohřešky byly řešeny na místě domluvou, případně úklidem 

břehů. Kontrolní činnost byla zajišťována též ze strany policie a činitelů profesionální rybářské 

stráže. Zejména na revíru Morava 19A byla zvýšena kontrolní činnost profesionální rybářské 

stráže, aby bylo zajištěno dodržování pravidel, dohodnutých s vedením pískovny a 

nájemcem přilehlých pobřežních pozemků, zejména v udržování pořádku. V současné 

době má MO 11 členů rybářské stráže, z toho jsou 3 policisté a 3 členové s rozšířenou 

krajskou působností. 

Činnost hospodářského odboru 

Prvořadým úkolem v roce i po celé uplynulé volební období bylo plnění zarybňovacího 

plánu. Ke splnění přispěla i vlastní rybochovná zařízení. Na „Český" rybník byla vysazena 

násada o váze 240 kg, průměrná váha 15 dkg. Výlovek činil 1 009 kg.  Na „Německý" rybník 

se vysadila násada o váze 160 kg, výlovek činil 1 068 kg. Na „Novozámecký" rybník byla 

vysazena násada o váze 150 kg, výlovek činil 137 kg. Také se mimořádně vysadil amur o 

váze 374 kg (63 ks), průměrná váha 6 kg na kus. Ostatní druhy ryb, například lín o celkové 

váze 87 kg, candát a štika byli rozvezeni do revírů MO.  Výlovek z rybníků MO činil 2 985 ks o 

váze 2 715 kg za částku 165 944 Kč. Celkem do revírů MO bylo vysazeno 48 907 ks o váze 

13 663 kg v hodnotě 897 693 Kč.  

Stav brigádnické činnosti je velmi žalostný. Ke zlepšení účasti na brigádách nepomohlo ani 

navýšení finanční náhrady za 1 neodpracovanou hodinu ze 70 Kč na 75 Kč. Bylo vyhlášeno 

celkem 12 brigád, z toho na 6 nepřišel ani jeden brigádník. Zúčastňovalo se v průměru 

pouze 5 brigádníků. Řadu nutných prací musela odpracovat část výboru, aby nebyl 

narušen chod rybochovných zařízení.  Vzniká obava, že na tyto brigádnické práce se do 

budoucna budou muset najímat externí firmy, které práce provedou za úhradu. Tyto 

finanční prostředky by mohly být spíše použity na nákup ryb do revírů. 

Úlovky 

Rybářům MO se v tomto roce dařilo i při samotném lovu, kdy po zpracování úlovkových 

lístků, které byly odevzdány po skončení platnosti povolenek, bylo následnou sumarizací 

zjištěno, že rybáři v r. 2017 ulovili celkem na našich revírech: 3 205 ks ryb o váze 5 779 kg, při 

11172 zapsaných docházkách. Na ostatních rybářských revírech se jim podařilo nalovit 

celkem 1 423 ks ryb o váze 2 397 kg při 4 801 docházkách. Celkem vykázán úlovek 415 členů 

4 628 ks ryb o celkové hmotnosti 8 176 kg při 15 973 docházkách. Nejvíce kg ulovených ryb 

měli: Vladimír Prchal 119,70 kg, Pavel Valovič 112 kg a Leopold Hykel 107,88 kg. Největšího 

kapra 93 cm o váze 14 kg ulovil Vladimír Čamek na Orlíku; největší štiku 110 cm, 10 kg na 

revíru Morava 20A ulovil Luděk Kusý; amura 99 cm, 12 kg Vladimír Čamek na Orlíku; sumce 

130 cm, 14 kg na Slezské Hartě Karel Kašík; úhoře 108 cm, 1 kg v revíru Morava 19 Jan Chyťa; 

parmu 55 cm, 2,5 kg, Morava 19 Martin Urban (dítě); okouna 41 cm, 1,1 kg, Morava 20A Petr 
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Schneider; tlouště 52 cm, 1,3 kg, Morava 19 Emil Bazala; karase 40 cm, 1,4 kg na Dyji 4B 

Václav Lón a pstruha 43 cm, 0,7 kg na Moravě 19 Michal Vybíral.  

„Petrův zdar! “ –  Petr Machala, jednatel MO ČRS Litovel 

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ – ZO Litovel 

Během r. 2017 došlo ke změně složení výboru ZO. Předsedou se stal pan Satora, 

místopředsedou p. Moťka, pokladníkem p. Měsíc, výcvikářem p. Zbořil, jednatelem p. 

Hlubinka. Revizní komise pracovala ve složení pánů Blechty, Kubíčka a Hanáka. Počet členů 

klesl na 11 (po úmrtí p. Kvapila).  

Hlavní činností ZO byla účast na tuzemských a zahraničních závodech, kterých členové 

absolvovali celkem 20. Uvádíme některá nejlepší umístění: Rakovník 1 – počet holubů 2 496, 

počet kilometrů 239, umístění – 2. Moťka, 8. Kubíček; Rakovník 2 – 2 442, 239 km – 1. Kubíček, 

10. Ing. Duda; Krajková 1 – 2 662, 330 km – 5. Duda, 8. Moťka; Cheb 1 – 2 630, 348 km – 3. 

Kubíček, 23. Moťka; Wertheim – 1 065, 543 km – 11. Hlubinka, 15. Moťka; Koblenz – 605, 685 

km – 3. Hlubinka, 7. Moťka; Krajková 3 – 2 284, 330 km – 2. Duda, 8. Hlubinka; Leverkusen – 

520, 730 km – 4. Hlubinka, 13. Kubíček; Cheb 4 – 2 060, 348 km – 1. Satora, 3. Hlubinka; 

Krajková 4 – 2 039, 330 km – 4. Blechta, 5. Duda; Kokke (Ostende) 298, 990 km – 12. Duda, 

13. Moťka; Rostendorf – 1 258, 505 km – 5. Kubíček, 9. Duda. 

Po hlavní sezóně začal nácvik a závody mladých holubů v Kolíně, Mochově, Slaném a 

Rakovníku. V celkovém pořadí 130 chovatelů OS Uničov má ZO Litovel 3 chovatele v první 

desítce: 7. Ing. Duda, 8. p. Moťka, 9. p. Kubíček. 

Zprávu za Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek 0231 Litovel podal předseda ZO p. Satora.   

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Předsedou ZO ČSCH Litovel je dále pan Ladislav Janeček. ZO má ke konci r. 2017 36 členů, 

z toho jsou 3 mladí chovatelé. Organizace pořádala 5 výstav:  40. ročník okresní výstavy 

holubů „Memoriál Josefa Vrbky“ (vystaveno 321 holubů 36 plemen); Okresní výstavu exotů 

(287 papoušků, drobných exotů aj.); Místní všeobecnou výstavu (189 králíků různých 

plemen, 80 voliér drůbeže, kačenky, perličky, slepice); Setkání chovatelů a příznivců holubů 

slezských plemen z ČR a Slovenska; Klubovou výstavu velkých voláčů (účast chovatelů z ČR, 

Slovenska, Německa a Holandska); Celostátní setkání holubářů (79 chovatelů, účast 

předsedů klubů a zástupců ÚV holubářů ČSCH Praha).  

Mladí chovatelé se na Okresní olympiádě v oborech králík, drůbež, holub umístili takto: 

v oboru drůbež Miroslav Vitoul na 2. a Michaela Vitoulová na 3. místě, v oboru holubi Jakub 

Erlec na 1. místě.  Chovatelé ZO Litovel se účastní velkých výstav v rámci ČR a Slovenska a 

reprezentují jak ČR, tak i město Litovel – chovatel Vladimír Vrba se stal mistrem Slovenska v 

oboru králík na výstavě v Nitře. 

Zprávu podal Ladislav Janeček, předseda ZO ČSCH Litovel       
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ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÝ ODDÍL Litovel  

Klub nadále prováděl a provádí svou činnost na cvičišti v městské části Litovel – Komárov. 

Hlavním výcvikovým dnem byla neděle, výcvik stopy probíhal od 8 hodin. V 9,00 hod. se 

pak na cvičiště scházeli ostatní psovodi se svými psy, zde už probíhal klasický výcvik na dvou 

cvičištích zaměřený na poslušnost. Na jednom cvičišti byli již vycvičení psi, kteří si upevňovali 

naučené, nebo se zdokonalovali a připravovali k různým zkouškám či závodům. Cvičili na 

cvičišti přímo v areálu ZKO, kde jsou na pevno zabudované překážky a odkladačky. Štěňata 

a mladí nezkušení psi cvičili na prostranství před hlavním cvičištěm. Po výcviku poslušnosti a 

aportu přecházeli na základní cvičiště, kde se učili zdolávat překážky a poté se přecházelo 

na výcvik sebeobrany.  Výcvik i nadále probíhal dle dohody s výcvikáři a figuranty i jiné dny 

v týdnu. Klub sdružoval celkem 52 členů nejen z Litovle, ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí. 

V r. 2017 pracoval kynologický klub pod tímto vedením: Ondřej Vespalec, předseda; 

Zdeněk Kubín místopředseda; výcvikáři – Ondřej Vespalec a Zdeněk Kubín; výcvik štěňat 

Miroslav Reichel, Veronika Sloupská a Martina Valentová; Veronika Vespalcová, pokladník 

a účetní; Martin Buchta, hospodář. Kontrolní a revizní činnost Ladislav Havlíček. Členky 

revizní komise: Mgr. Eva Hrachovcová a Dajána Tůmová. Správce MTZ Pavel Sedlář, sociální 

síť FA Veronika Vespalcová, správa webu Eva Hrachovcová, kronikářka Miloslava 

Kargerová.  

Činnost během roku byla opět bohatá. Kolektiv se omladil novými členy, kteří pravidelně 

docházeli na výcviky psů. Potěšující je aktivita jednotlivců při účastech na soutěžích, 

výkonnostních zkouškách, a zvláště pak chovatelské úspěchy: zkoušky VH1 a ZVV3 Jitka 

Koňaříková; štěňátka Jitka Koňaříková, Eva Hrachovcová a Dajána Tůmová. Úspěchů na 

závodech dosáhli Petr Moťka a Veronika Sloupská. 

Pravidelné byly brigády členů, kteří při těchto akcích nejen udržovali cvičiště sečením trávy, 

ale budovali a opravovali překážky. Během roku pak proběhla výměna sloupků a oprava 

plotu, chystání dřeva na zimu, položení nové podlahy v klubovně, zbudování venkovního 

posezení atd. Nejen cvičení a brigády stmelovaly členy ZKO, ale také  společné  klubové 

akce – pochody s pejsky do blízkého okolí. V tomto roce postihly ZKO dvě smutné zprávy, 

opustili nás navždy dva dlouholetí členové klubu – Antonín Konečný a Zdeněk Vočka. 

Zprávu podala Miroslava Kargerová, kronikářka. 

Folklorní soubor HANAČKA, z. s.,  

Během roku 2017 nedošlo k žádným organizačním změnám. Předsedkyní souboru a vedoucí 

dospělé taneční složky je nadále p. Stanislava Kulatá, zástupkyní předsedy je p. Kamila 

Sléhová a hospodářem p. Pavla Bezová. K 1. 1. měl soubor celkem 35 členů (z toho 26 

dospělých a 9 dětí). V dospělé části ukončil činnost 1 manželský pár, takže na konci roku byl 

počet dospělých 24 osob. V dětském souboru ukončily činnost 3 děti (především z důvodu 

dojíždění), takže počet dětí se změnil na 6.  K 31. 12. měl soubor celkem 30 členů (24 

dospělých a 6 dětí), ale během podzimu začaly zkušebně chodit další děti, které budou 

zapsány po novém roce, takže je naděje, že v dalším roce bude počet dětí příznivější.  

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2017 

 213 

Činnost v roce 2017: 

Během roku se uskutečnila různá vystoupení, některá za doprovodu Hanácké mozeke, jiná 

při CD nahrávce. V lednu se zástupci tanečníků společně s Hanáckó mozekó a delegací 

města Litovel zúčastnili Gemerského plesu v Revúcej, který byl zahájením celoročních oslav 

50. výročí partnerství mezi městy Litovel a Revúca. Následně se tanečníci setkali s hosty 

z Revúcej na Městském plese v Litovli 20.1. Na únorovém Hanáckém bále v Litovli účinkovali 

dospělí tanečníci i dětský soubor za doprovodu Hanácké mozeke. V březnu se dětský 

soubor Hanáčci zúčastnil přehlídky dětských folklorních souborů v Tovačově (vystoupení 

s CD nahrávkou) a koncem měsíce účinkovali dospělí tanečníci za doprovodu CD nahrávky 

v Olomouci na Reprezentačním plese Sboru dobrovolných hasičů ČR.  

V dubnu proběhla prezentace pro Seniorklub Litovel o historii 35 let souboru Hanačka – 

promítnuty videoukázky z různých zájezdů, komentované předsedkyní souboru Stanislavou 

Kulatou. Na Svátek matek se zástupci souboru předvedením a komentováním našich krojů 

aktivně zúčastnili Slavnosti kroje ve Velké Bystřici, letos zaměřené na téma rozdílů 

v hanáckých krojích dle jednotlivých oblastí Hané. Koncem května dětský soubor Hanáčci 

za doprovodu CD nahrávky účinkoval na Dětském dnu v Mladči.  

V červnu tanečníci spolu s lidovým vypravěčem, Hanáckó mozekó, Klubem turistů a 

delegací města Litovel vycestovali do partnerského města Revúca na „Dni mesta Revúca 

2017“, kde uskutečnili za doprovodu muziky úspěšné vystoupení opět v rámci oslav výročí 

50 let partnerství mezi oběma městy. Koncem měsíce několik krojovaných členů po celý 

den asistovalo při dekorování vítězů jednotlivých závodů mezinárodního Světového poháru 

v parkurovém skákání v Olomouci. V srpnu se členové souboru zúčastnili XIV. 

mezinárodního tanečního a hudebního festivalu v Maďarsku v městě Kecskemét, 

Tápiószölös a okolí. Festivalu se kromě Hanačky, domácích maďarských souborů zúčastnily 

také soubory z Itálie, Turecka, Bulharka, Litvy a Lotyšska.  

Soubor se neustále potýká s malou členskou základnou, zejména v dětské části. V 

současnosti je pro děti atraktivnější být členy různých skupin účinkujících při moderní hudbě 

(mažoretky, roztleskávačky apod.), takže folklor a lidový tanec bohužel zůstávají v Litovli u 

většiny dětí mimo jejich zájem. Děti z okolních obcí mají někdy problém s dojížděním na 

zkoušky. U dospělých členů je problém především v pracovní vytíženosti, takže se těžce 

hledá termín vícedenní akce, které by se mohla zúčastnit většina členů.  

Zprávu podala Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru  

KANTIKA – smíšený pěvecký sbor MK Litovel. 

Zřizovatelem je Městský klub Litovel. K žádným zásadním změnám za rok 2017 nedošlo.  

Rámec základního repertoáru zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k 

dalšímu rozšíření o nově nacvičené skladby tak, že v repertoáru převažují skladby, které 

vznikly, nebo byly upraveny v 19. a 20. století a nově už i několik skladeb naprosto 

současných – ze století 21.  

Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 21 

řádných členů, z toho 16 žen a 5 mužů.  Sbor řídí umělecká vedoucí a dirigentka Irena 

Blektová. Předsedou sboru, který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací, je Ing. 
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Zdeněk Zavadil. Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se 

přestěhovali za prací nebo za životními partnery. Sbor je proto třeba doplňovat neustále 

novými zpěváky.  V r. 2017 ovšem nedošlo k výraznějším změnám ohledně personálního 

složení sboru. Stále je pociťována potřeba mužských hlasů – tenor a bas, ale sbor by uvítal i 

kvalitní posilu v sopránu.  

Výsledky r. 2017 byly velmi dobré. Celkem bylo po celé republice předvedeno: Tříkrálový 

koncert Chudobín, koncertní pásmo v Nechanicích (2 koncerty), další koncerty v Kopřivnici 

a Ostravě, Vánoční pásmo Litovel – J. J. Ryba – tedy celkem 5 vystoupení. 

Velké ocenění bylo sboru vysloveno v Nechanicích (Pardubický kraj), ale i v Kopřivnici a 

Ostravě, kde byl odborníky vysoce ceněn předvedený kvalitní a hlasově velmi vyrovnaný 

výkon.  Zejména byla vyzvednuta práce umělecké vedoucí a dirigentky sboru, paní Ireny 

Blektové, za příkladný nácvik, dirigentský projev a výtečný výběr skladeb, přesně podle 

hlasových a rytmických schopností sboru. Sbor Kantika byl proto vysoce hodnocen nejen 

pořadateli, ale i vlastními posluchači, kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes sboru. 

Z výše uvedených důvodů obdržel sbor pozvání na vystoupení i v následujících letech (např. 

Ostrava). Velmi se sboru osvědčila spolupráce s dalšími sbory na větších hudebních 

projektech – zejména s gymnaziálním sborem Palora. 

Zpracoval Ing. Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika 

SENZAKORD 

Rok 2017 byl pro pěvecký sbor Senzakord poměrně náročný. Hned 8. ledna se sbor 

představil jako host na Tříkrálovém koncertě v Medlově. Poté následovala jarní vystoupení, 

a to společný koncert s pěveckým sborem Příkazy dne 14. května v Záložně v Příkazech. 

Příkazský sbor oplatil 4. června návštěvu a koncert obou sborů se konal v Koncertním sále 

MK v Litovli. Litovelský fotoklub požádal Senzakord o vystoupení na svém kulatém výročí, 

které se konalo 7. června. Sbor tuto akci osvěžil populárními skladbami, které oslovily mnoho 

posluchačů. Jako každý rok, tak i v tomto roce byl pěvecký sbor Senzakord vrcholným 

hudebním tělesem při rozsvěcování vánočního stromu v Litovli. Letos se akce konala 1. 

prosince na náměstí za poměrně mrazivého počasí. 

Ve dnech 2. – 3. prosince sbor vyjel na své koncertní turné do Brna, kde zpíval v plné 

katedrále sv. Petra a Pavla. Večerní koncert byl spojen se dvěma dalšími pěveckými sbory 

– Hutnik z Českého Těšína a ženský pěvecký sbor Cantus feminae z Nechanic. Druhý den 

sbory zpívaly v rakouském městě Pulkau. Součástí výjezdu byly jak adventní trhy, tak i 

koupání v lázních Laa an der Thaya, takže pro sbor se tento zájezd stal jedním z nejhezčích 

zážitků. 

Tradiční vánoční koncerty sbor pořádal 10. prosince v kostele sv. Marka v Litovli a 15. 

prosince v Husově sboru v Lošticích. Jako hosté hráli na koncertech žáci Základní umělecké 

školy pod vedením p. učitelky Petry Machkové Čadové. Toto hudební těleso hrálo barokní 

skladby a bylo složeno převážně z hráčů na housle a violoncella.  

Zprávu podala Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., vedoucí sboru 
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MYSLIVECKÝ SPOLEK DOUBRAVA 

V roce 2017 došlo k personálním změnám, když dosavadního předsedu pana Františka 

Sležka vystřídal PhDr. Josef Rampas. Došlo také k řádné přeregistraci na myslivecký spolek. 

Byla uskutečněna řada akcí, například: Myslivecký ples v Července (13. 1.); Jarní myslivecký 

den pro děti (6. 5.); 48. ročník Poháru Doubravy ve střelbě na asfaltové terče (24. 6.); 

společenské odpoledne pro členy (září). Bylo odchováno 600 ks bažantů, uskutečněny 2 

všestranné zkoušky ohařů (lesní práce), vystavěna nová voliéra v Dolech (červen) a 1 nová 

„kazatelna“. Pokračuje se ve výstavbě druhé velkokapacitní voliéry pro odchov bažantů. 

Na 4 lovech na drobnou zvěř bylo k dispozici 305 bažantů, uloveno bylo 275 (74 %) – 

průměrná účast byla 37 lovců, z toho 18 členů MS. Při lovu na spárkatou a černou zvěř bylo 

uloveno 8 srnců, 1 srna, 11 daněl, 9 daňčat a 4 kusy černé zvěře. V lovu na škodnou šlo o 1 

lišku a 7 liščat. Při hodnocení stavu zvěře v honitbě bylo zaregistrováno 116 zajíců, 34 

bažantů, 6 koroptví, 68 kusů srnčí zvěře (29 srnců, 23 srn a 16 srnčat) a 14 kusů daňčí zvěře 

(4 daňci, 6 daněl a 4 daňčata).  

Členská základna má 27 členů z toho 25 mužů a 2 ženy (nejstarší člen má 81 roků a nejmladší 

26 roků, věkový průměr celé členské základny je 60 roků). Z těchto je 17 z Litovle. Hlavní 

činnost je rozdělena do 3 základních částí: myslivost, odchov zvěře a kulturní akce pro 

veřejnost. V myslivosti hospodaří MS na výměře 1 470 ha (z toho zhruba 300 ha les, zbytek 

pole). Honitba se rozkládá na katastru obcí Červenka, Tři Dvory, Litovel a část Mladče. 

V honitbě převládá zejména v KÚ Červenka zvěř daňčí, černá, stejně tak v KÚ Tři dvory, v KÚ 

Litovel je to srnčí. Drobná zvěř je stále na hraně výskytu a je předmětem pozornosti, co se 

týká péče o ni. Bez odchovu bažantů by myslivost jistě nebyla tím, čím má být. Na úseku 

kynologie jsou každoročně pořádány vrcholové akce na mezinárodní úrovni, 

Moravskoslezský pohár a Memoriál Jaroslava Svobody, konané na chatě Doubravě. Jsou 

velice náročné na organizaci a kolektiv spolku je zvládá se vším všudy. Důkazem toho je 

účast kynologických špiček ČR a okolních států. Z akcí pořádaných pro děti (květen)  je 

nejpopulárnější myslivecká naučná stezka kolem Doubravky.  

Zprávu podal Rudolf Kráčmar ml., hospodář MS Litovel – Doubrava 

HANÁCKÁ MOZEKA 

Hanácká mozeka Litovel je cimbálová muzika, která se od svého vzniku (r. 2001), tehdy jako 

součást FS Hanačka Litovel, zaměřuje na písně a taneční pásma z oblasti Hané. Tvoří ji 

muzikanti a zpěváci všech věkových kategorií z Litovle a okolí. Za dobu své existence již 

odehrála mnoho vystoupení, od malých komorních až po vystoupení na velkých festivalech 

jak v blízkém, tak širokém okolí. Několikrát také reprezentovala Hanou v zahraničí – jak s FS 

Hanačka Litovel a FS Haná Přerov, tak i samostatně (Holandsko, Chorvatsko, Polsko, 

Slovensko, Srbsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko). Pravidelně se účastní hanáckých bálů, 

masopustů a dalších kulturních akcí v okolí. V době adventu tradičně zařazuje do programu 

několik vánočních vystoupení s hanáckými koledami, které v r. 2014 nahrála na CD s 

názvem Nad Betlémem vězda stoji. Od druhé poloviny r. 2013 Hanácká mozeka Litovel 

funguje jako občanské sdružení, od r. 2016 jako samostatný spolek bez finanční podpory 

dalších subjektů. Vystupuje samostatně a zároveň spolupracuje s různými folklorními a 

národopisnými soubory a spolky, které se zaměřují na udržování tradic a tanců z Hané – FS 
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Hanačka Litovel, NS Cholinka Cholina, FS Haná Přerov, Smíšený pěvecký sbor Příkazy. V 

současnosti je vedoucí muziky Mgr. Iveta Navrátilová. 

Rok 2017 byl také rokem ve znamení milé spolupráce se slovenským partnerským městem 

Revúca, kam Hanácká mozeka zavítala dokonce dvakrát a mohla Hanou a Litovel 

reprezentovat u našich slovenských přátel (v lednu Gemerský ples a v červnu Dni mesta  

Revúca – společně s FS Hanačka). V tomto roce Hanácká mozeka absolvovala  29 

vystoupení, z nichž nejvýznamnější byla:  Gemerský ples, Revúca (Slovensko), 50. výročí 

spolupráce měst Litovel a Revúca – společně s FS Hanačka Litovel (14. 1.);  XXIV. Hanácký 

bál Olomouc – vystoupení s NS Cholinka a samostatné hraní k tanci a poslechu (21. 12.); 

XXXI. Hanácký bál Litovel – vystoupení samostatně a společně s FS Hanačka Litovel – 

Hanačka a Hanáčci (18. 2.); Masopust v Lanškrouně  s FS Haná Přerov (25. 2.); Masopust v 

Cholině  s NS Cholinka (26. 2.); Přendite si splknót – Hanácká ambasáda a Hanácká mozeka 

Litovel (16. 3., 22. 6. a 14. 9.); Filipojakubská pouť KDU-ČSL v Litovli (7. 5.); Hanácké slavnosti 

Chropyně – samostatné a pak společné vystoupení s NS Cholinka a FS Haná Přerov (27. 5.); 

Festival V zámku a podzámčí Přerov – vystoupení s FS Haná Přerov k jejich 50. výročí (10. 6.); 

Dni mesta Revúca 2017 (Slovensko) – společně s FS Hanačka Litovel (16. – 18. 6.);  Oslavy 

750 let od vzniku obce Třebařov (24. 6.); Příkazy – Žně a dožatá – účinkující: FS Zákopčan 

Hutisko-Solanec, DS Větřák Pivín, Hanácká mozeka Litovel, pěvecké sbory: RASODA (Litva), 

KETURNYTIS (Litva), Smíšený pěvecký sbor Příkazy (5. 8.); Festival Moravské chodníčky, 

Napajedla – vystoupení společně s FS Haná Přerov (12. 8.); 4. ročník folklorního odpoledne 

Setkání pod Světlovem, Bojkovice – společně s FS Haná Přerov (16. 9.);  Akce „Poznej svého 

farmáře" na farmě Doubravský dvůr u Červenky (23. 9.); Slavnostní ekumenická bohoslužba 

k památce sv. Václava, samostatný koncert po bohoslužbě – Husův sbor Loštice (28. 9.); 

Slavnostní večer k 50. výročí FS Haná Přerov (21. 10.); Adventní koncert, Husův sbor Litovel  – 

11. ročník (17. 12.); Oživlá řemesla, Muzeum Litovel (26. 12.). 

Zprávu podala Mgr. Iveta Navrátilová, vedoucí souboru 

 

FOTOKLUB, STUDIO ATELIÉR, KINEMAKLUB, HANÁCKÁ AMBASÁDA – jsou zájmové skupiny 

Městského klubu a informace o nich v kapitole Městský klub. 

 

40. POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ 

ČESKÁ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA 

Předsedou MO ČSSD je pan Miroslav Janeček, místopředsedou Mgr. Pavel Skácel, Petr 

Šrůtek a Lubomír Čunderle – členové. K 31. 12. má MO 31 členů a během roku uskutečnila 

4 členské a 4 výborové schůze. Petr Šrůtek a Miroslav Janeček jsou členy Okresního 

výkonného výboru ČSSD. 

Hlavní akcí strany byl Dětský den na 1. máje v parku Míru a na dopravním hřišti, kterého se 

zúčastnil i současný předseda strany Bohuslav Sobotka. Ve spolupráci s DDM Litovel byly 

připraveny atrakce pro děti (skákací hrad a prohlídka hasičského auta), soutěže 
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s Agenturou Jana, smažené bramboráky a další občerstvení. MO se zúčastnila i kontaktní 

kampaně voleb do Poslanecké sněmovny.  

Zprávu podal Miroslav Janeček, předseda MO ČSSD 

 

KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 

Výbor MO KDU- ČSL pracoval ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová – předsedkyně, JUDr. Marie 

Mazánková – místopředsedkyně, MUDr. Alena Šromová, Ing. Gabriela Gyurka a Olga 

Barančíková – členky. Počet členů MO je 35. Hlavní akcí byla tradiční pouť na Staroměstkém 

náměstí u kostela sv. Filipa a Jakuba 7. 5. Po zpívané mši svaté vystoupila Hanácká mozeka. 

Propagovalo se i MC Rybička svými výrobky a činností, široký byl prodej poutního zboží, 

atrakce pro děti i dospělé, bohaté občerstvení. Během roku se ještě uskutečnil ples a 

maškarní rej v Nasobůrkách;  za podpory MO Farní den na faře s hudbou, občerstvením, 

hrami pro děti a ukázkou hasičské techniky. 

Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně MO KDU-ČSL  

 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

SNK fungovalo v r. 2017 ve stejném složení  svých členů. Oblíbená akce, slet čarodějnic, 

musela být zrušena z důvodu nepříznivého počasí – silné deště.  

 

SNK  prosazovalo další investiční akce ke zlepšení života ve městě  a v obcích. Šlo především 

o pokračování   II. etapy revitalizace sídliště Karla Sedláka a Gemerská a výměnu první části 

oken na GJO. Ke zlepšení historického vzhledu města byly rekonstruovány ulice 

v historickém centru. 

Byly to ulice Havlíčkova, Poděbradova, Jungmannova a Husova. Nejnáročnější akcí byla 

rekonstrukce budovy po ZŠ Vejdovského, do které se na jaře nastěhovaly odbory městského 

úřadu. Nyní je tedy celá městská správa i samospráva v jedné budově – radnice – na 

náměstí. Pro veřejnost je zde i instalován výtah, který umožňuje bezbariérový přístup.  

Další akcí bylo zateplení fasády polikliniky, která dostala i pěkný barevný vzhled. 

  

Největší akce v obcích – příprava budování kanalizace v Myslechovicích, která by měla být 

zahájena v r. 2018. Dále pak projektování kanalizace v Nové Vsi a Savíně (zde i 

vodovod).  Tím by měla skončit dlouhodobá éra budování splaškových kanalizací ve městě 

a obcích. Přestože bylo vše budováno s podporou dotací, investovalo zde město 

stamilióny.  Pro budoucnost to znamená ulehčení finanční zátěže v rozpočtech města 

 
Zprávu podal Ing. Zdeněk Potužák, starosta města 

 

Ostatní oslovené strany či hnutí (ODS, ANO 2011, KSČM, SNK – ED, SNK – Občané a sportovci 

Litovelska) buď nereagovaly vůbec, nechtěly svou činnost prezentovat nebo nebylo o čem 

podávat informace. 
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41. CÍRKVE 

Církev Římskokatolická Litovel ve spolupráci s obcí Červenka k výročí narození pana 

Františka Flasara, rodáka z Červenky, nechala původní sádrové reliéfy křížové cesty 

zpracovat a odlít ze zvonařského bronzu v dílně Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. 

Financování celého projektu zajistila obec, sponzoři a dárci z řad občanů, spolků a farností. 

Křížová cesta je umístěna v prostorách zahrady Domova důchodců v Července. 

Byly dokončeny vitráže v kostele sv. Marka (podrobněji v kapitole Památky). Dále bylo 

zabudováno nové osvětlení celého kostela sv. Marka, kostela sv. Trojice v Rozvadovicích a 

sv. Alfonse v Července. Bylo v nich také instalováno nové ozvučení. 

Zprávu podala Hana Likešová 

Další oslovené církve – Církev československá husitská Litovel, Církev československá husitská 

Chudobín, Pravoslavná církev Chudobín na žádost ani urgenci a osobní dopis nereagovaly. 

 

42. PARLAMENTNÍ VOLBY  

O nich už slyšíme nejméně půl roku předem a jednotlivé strany a hnutí se předhánějí ve 

slibech a dodávkách předvolebních materiálů do domácností. Stopněme to dva týdny 

před otevřením volebních místností a uveďme, co říkají průzkumy o nadějích účastníků. Zdá 

se, že nadějí ANO 2011 na přesvědčivé první místo nic neotřese – exkluzivní průzkum 

agentury STEM/MARK přisuzuje Babišovu hnutí 27,7 % hlasů. O druhou pozici soupeří KSČM a 

ČSSD, obě však na hlavního favorita ztrácejí šestnáct procentních bodů (KSČM 11,9 %, ČSSD 

11,7 %). To potvrzuje dlouhodobý trend, ale přináší i zjištění: v cílové rovince kampaně se 

některé hlasy tříbí, a to ve prospěch Pirátů a především SPD Tomia Okamury. Možný vstup 

Pirátské strany do Sněmovny ukazuje jejich 7,4 % hlasů a rychlý růst Okamurovy SPD se dá 

považovat za hlavní zprávu kampaně, když s 9,2 % zaujala čtvrté místo a porazila ODS (7,5 

%), TOP 09 (6,7 %) i lidovce (5,8 %). Stávají se z nich opravdu „černí koně“ voleb. Zelení (3,3 

%), STAN (2,9 %) ani Svobodní (1,5 %) by volebním sítem neprošli.  

V Olomouckém kraji kandiduje 25 stran a hnutí a naši občané jsou na volebních lístcích na 

následujících místech. Volební číslo 4 – ČSSD 19. Miroslav Janeček, 35 let, živnostník, člen 

ČSSD; 7 – Starostové a nezávislí 9. Ing. Zdeněk Potužák, 62, ekonom, bez politické příslušnosti; 

8 – KSČM  10. Kamil Veselý, 50, pojišťovací zprostředkovatel, člen KSČM; 24 – KDU-ČSL 13. 

Ing. Ludmila Zavadilová, 51, vedoucí střediska Charity, členka KDU-ČSL; 26 – Realisté – 1. Ing. 

Lubomír Hartmann, 58, jednatel společnosti, člen Realisté; 27 – Sportovci 7. Svatopluk 

Skarupský, 70, trenér kanoistiky; 12. Jitka Rampasová, 63, manager lyžování; 14. Jiří Nič, 63, 

trenér házené; 16. Ludvík Smrček, 43, podnikatel; 21. Jiří Kohout, 38, zubní technik – všichni 

členové hnutí Sportovci.  

Po masivní volební kampani jsou tu dny voleb, 20. a 21. říjen 2017. Ty jasně vyhrálo hnutí ANO 

2011 s 29,64 %, před ODS 11,32 %, Piráty 10,79 %, SPD 10,64 %, KSČM 7,76 %, ČSSD 7,27 %, 

KDU-ČSL 5,80 %, TOP 09 5,31 % a STAN 5,18 %. Volební účast byla 60,84 %. Nové strany uspěly, 

protože ty ostatní jen útočily na Andreje Babiše a ANO. 
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V našem doposud spíše levicovém kraji se přeskupily síly, a volby ovládlo ANO a SPD: ANO 

2011 31,39 %, SPD 13,54 %, ODS 8,92 %, KSČM 8,78 %, Piráti 8,49 %, KDU-ČSL 8,26 %, ČSSD 7,44 

%, STAN 4,44 %, TOP 09 3,24 %.  Podobně to dopadlo i u nás v Litovli: ANO 2011 31,7 %, SPD 

12,8 %, KSČM 9,7 %, Piráti 8,9 %, ČSSD 8,6 %, KDU-ČSL 8,3 % a ODS 7,7 %.  

Jaké je tedy složení Sněmovny: ANO 78 mandátů (+ 31), ODS 25 (+ 9), Piráti 22 (+ 22), SPD 

22 (+ 22), KSČM 15 (- 18), ČSSD 15 (- 35!), KDU-ČSL 10 (- 4), TOP 09 7 (- 19!) a STAN 6 (+ 6). 

Takže se stalo to, co se dalo přepokládat – Andrej Babiš vyhrál volby, a teprve daleko za 

ním se umístily další politické strany. Překvapením je druhé místo ODS a třetí příčka pro Piráty, 

úspěch SPD Tomia Okamury však nikoho šokovat nemůže. Překvapivý je i propad komunistů, 

ale debakl sociální demokracie je naopak logickým vyústěním nečitelné politiky strany, 

která uplynulé čtyři roky vedla českou koaliční vládu. Z konečných výsledků voleb jasně 

vyplývá, že minimálně padesát procent voličů hlasovalo pro výraznou změnu ve vládě.  

Hlasy pro hnutí ANO, Piráty i SPD jsou jasným varováním pro dosavadní „tradiční“ politické 

strany. Místo aby si jejich předáci uvědomili, co voliči považují za důležité, rok před volbami 

hodili za hlavu úspěšnou vládní koalici s hnutím ANO a pár měsíců později Babiše společně 

vytlačili z vlády. Tím poslali voličům jasný vzkaz, že politikaření je pro ně mnohem důležitější 

než společná práce pro Českou republiku – což výsledky voleb jasně potvrzují. 

Jinak by Andrej Babiš nemohl nikdy získat třikrát tolik hlasů, než dělá součet odevzdaných 

hlasovacích lístků pro ČSSD a KDU-ČSL. Teď jistě budou donekonečna hledat vinu jinde než 

u sebe, ale to je jejich problém – voliče to nezajímá a zajímat nebude. Voliči se od nich 

jednoznačně odvrátili a máme tu nové hvězdy naší politické scény – v pořadí podle 

úspěchu je to Andrej Babiš, pražský lídr Václav Klaus mladší, předseda Pirátů Ivan Bartoš a 

šéf SPD Tomio Okamura. Každý z nich ukázal svým poraženým kolegům od Miroslava 

Kalouska, přes Miroslava Chovance až po Vojtěcha Filipa, co je to správná kampaň, co 

vůle zvítězit a co je radost z politické hry – proto také vyhráli. Z toho také vyplývá, že 

skutečně většina voličů si o změnu řekla! 

Z našich litovelských kandidátů neuspěl žádný. V kraji byli poslanci zvoleni za ANO: Milan 

Brázdil, Ladislav Okleštěk, Petr Vrána, Milan Feranec a Adam Kalous; Radim Fiala a Pavel 

Jelínek za SPD, Zuzana Majerová Zahradníková za ODS; Alexander Černý za KSČM; Vojtěch 

Pikal za Piráty; Marian Jurečka za KDU-ČSL a Antonín Staněk za ČSSD – kraj tedy bude mít 

ve Sněmovně 12 poslanců. Olomoucký kraj, jak jej lidé dlouhou znali, po sněmovních 

volbách zanikl – levice, která roky dominovala, padla. Smetlo ji drtivé vítězství ANO a SPD, 

stran založených spíše na principu vůdcovství, které v regionu dokonce uspěly výrazněji než 

na celostátní úrovni. Zdá se, že na politické scéně se dá teď a v dalších volbách spolehnout 

jen na málo co – počkáme si čtyři roky.  

 

43. ZÁVĚR  

Roky se sedmičkou na konci nebývají přelomové ani kdovíjak nabité událostmi, tedy pokud 

zrovna někdo nestřílí z Aurory, nezakládá Chartu nebo se Václav Klaus nevydá na nevinnou 

zahraniční cestu do Sarajeva. Sedmičkové roky nejsou moc oblíbené, toužebně ani 

nervózně očekávané – už proto, že se nekoná žádná olympiáda, světový ani evropský 
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šampionát ve fotbale, tedy to, co nejméně polovinu planety eminentně zajímá. 

V sedmičkovém roce se v Česku nikdy v novodobé historii nekonaly žádné volby. A roky bez 

voleb bývají klidné, trochu ospalé, vláda a celý státní aparát alespoň trochu předstírají 

práci, zbytečně nerozhazují peníze ani nebuzerují lidi, v zemi se krapet zacelí politické jizvy 

a příkopy. A nebýt kabelek Jany Nagyové, aktivismu Ivo Ištvana a nové politické sliny, kterou 

po deseti letech ve vyhnanství na Vysočině chytil Miloš Zeman, nebyly by před čtyřmi lety 

předčasné volby, nevybočilo by se z volebního cyklu a idylka sedmičkových let tu mohla 

být i letos.  

Nebyla! Čekal nás horký a divoký rok parlamentních voleb a vrcholící prezidentské 

kampaně. Avšak je pravdou, že ani bez domácích voleb by to ta pravá idylka asi nebyla. 

Centrální banka ukončila měnové intervence (což poněkud rozhoupalo kurz koruny), 

nastartoval nesmysl roku – zákaz kouření v hospodách. Mytická EET už postihla celý 

velkoobchod i maloobchod. V cizině to byl rok brexitu, rok nástupu Donalda Trumpa, rok 

německých parlamentních voleb a francouzských prezidentských voleb. A zdá se, že ani 

světový terorismus se na nudu nechystá. Tak žádný klid ani nuda nás nepotkala, alespoň že 

jsme ten sedmičkový rok přežili ve zdraví a v našem městě bez katastrof.  

Čtenář kroniky snad promine poněkud volnější pojetí jejího závěru, ke kterému snad přispějí  

i veršované „aféry“ pana Lubomíra Šika, jenž je uvádí v podobném stylu:  

 

AFÉRA LIDSKOPRÁVNÍ 
 

Heslem dneška se stala „lidská práva“, 

za „lid“ se kdekdo ve světě vydává. 

Lid, to je něco, co je víc než lidi; 

ti se milují nebo nenávidí, 

jsou prostě různí, každý trochu jiný, 

jsou zlí i dobří, mají své slabiny. 

Lid – to je ale neurčitý pojem, 

nerozeznáš ho řečí ani krojem. 

Řečníci proto klidně bez omluvy 

prohlašují, že hlasem lidu mluví, 

ať nezávislí, praví nebo leví, 

lid k tomu mlčí, nejspíš o tom neví. 
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VLÁDNÍ AFÉRY 
 

Měli jsme v čele vlády premiéra, 

co býval často v roli outsider;  

proslavil se, když předstíral demisi, 

na svojí funkci prý nijak nevisí, 

za prezidentem kvůli tomu přišel, 

demisí hodlal odstranit Babiše, 

ať proboha už táhne někam k čertu 

a věnuje se svýmu Agrofertu, 

koupil si kdysi vládní dluhopisy 

a to je přece důvod pro demisi. 

V té věci mu však Zeman nepomůže, 

zapadl jenom z louže do kaluže, 

prezident ho má dávno plný zuby 

a byl na něho viditelně hrubý. 

Odešel notně ponížený z hradu, 

od kamarádů ale dostal radu: 

Novináři se živí odposlechy 

a to ze všeho nejvíc baví Čechy, 

ať na něj pošle od novin pisálka, 

takto se přece nyní vede válka. 

Jako obvykle se to osvědčilo 

a Babiše to z vlády vystrčilo. 
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VOLEBNÍ AFÉRA 
 

Do boje v čase předvolebních válek, 

za Sobotku nastoupil Zaorálek 

a vyrukoval s obrněnou jízdou, 

vypukl lítý boj o Čapí hnízdo. 

Oheň se těžko petrolejem hasí,  

Babišovi to jen přidalo hlasy 

a přízně lidu mu to neubralo, 

říkat debakl je snad ještě málo. 

Co se dá dělat, u nás všetci kradnú, 

i policajti pak na hubu padnú. 

K moci tak přišla Sobotkova vláda, 

tu Nečasovu nikdo nepostrádal. 

Aféra zprvu takřka cirkusová 

skončila jako kauza Nečasová, 

zajímá teď už hlavně advokáty, 

je v zprávách mezi „nálezy a ztráty“. 

 

Celý kronikářův plán na klidnou práci nad kronikou byl postaven na hlavu jeho trojnásobnou 

hospitalizací ve FN Olomouc a skoro tříměsíčním pobytem v Odborném léčebném ústavu 

v Pasece. Suma sumárum – půlroční skluz se musel nějak projevit. Naštěstí se iniciativy chopili 

členové Letopisecké komise a ve spolupráci s její tajemnicí, paní Hanou Dohnalovou, 

rozeslali na konci ledna žádosti o poskytnutí informací 105 subjektům ve městě i místních 

částech, a některé roznesli i sami. Informace začaly postupně docházet a mohly se 

zpracovávat do příslušných kapitol. Kronikář rychle dokončil kapitoly o událostech a počasí, 

takže mohly putovat ke členům komise k pročtení a připomínkování. Dík tady patří 

především Mgr. Robertu Najmanovi (za organizování distribuce žádostí), paní Marii Hrubé 

za pečlivou jazykovou korekturu a panu Lubomíru Šikovi za poskytnutí kapitoly úvodu, 

litovelských výročí 2017 a jubilantů tohoto roku.  

Slibný rozjezd se ovšem zadrhnul jako obvykle na malé ochotě subjektů poskytovat 

informace včas, jisté nezodpovědnosti a laxnosti, která provází získávání informací 

každoročně. Nejhůře se získávají paradoxně od těch, kteří dostávají od města bohaté 

dotace či mají z titulu své funkce měsíční prebendy – tady už musel kronikář požádat 

starostu města o jistou intervenci například u předsedů osadních výborů místních částí či u 
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tělovýchovných organizací. Potíže se objevily i u významných podniků města, kde by jeden 

předpokládal, že budou mít zájem prezentovat své úspěchy a zachovat je i pro 

budoucnost. Nakonec musel kronikář „kleknout na kolena“ a prosebnými e-maily z nich 

dostat alespoň základní údaje. U řady z nich však bylo nutno konstatovat, že po žádosti, 

urgenci ani osobní prosbě nebyli ochotni ke spolupráci.  

Opakem je naštěstí práce členů Letopisecké komise, a především její tajemnice paní Hany 

Dohnalové, pracovnice Odboru MHaSI MěÚ, která iniciativně zapracovala na rozeslání 

žádostí i jejich urgencí, pořizovala o nich zápisy a byla skutečný „spiritus agens“ ženoucí 

kroniku ke zdárnému konci. Nezanedbatelná je i pomoc ze strany vedení města a pana 

Petra Navrátila, který provedl členění textu, jeho zařazení do kapitol a jeho konečné 

vytištění. Mimořádné díky pak patří pochopení ze strany manželky Pavly, tolerující hodiny a 

hodiny nad prací na kronice, které jsem nemohl věnovat jí a všem ostatním doma.  

                                                                                                                         

                                                                                PhDr. Josef Hubáček, kronikář města Litovel 
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