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01. ÚVOD 

Rok 2018 byl osmičkovým rokem, ta osmička na konci letopočtu je v Čechách 

symbolická, připomíná významná výročí. Roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli 

zakladatel Litovle král Přemysl Otakar II, i toto výročí si Litovel připomněla výstavou 

v Městském klubu. Roku 1628 Obnovené zřízení zemské pro Moravu nahradilo stavovskou 

moc absolutistickou vládou císaře a nařídilo jedinou víru, katolickou, což zcela změnilo 

poměry v dosud protestantské Litovli. Roku 1648 Vestfálským mírem skončila třicetiletá 

válka a město se vzpamatovávalo ze švédské pohromy. Rok 1848 ukončil v Evropě éru 

feudalismu, město přestalo být knížecím majetkem a samo také ztratilo své poddané. 

Současně se ale stalo sídlem okresních úřadů a jeho význam spíše vzrostl, zejména když 

v závěru století získalo českou správu. 

 

No a pak už tu máme rok 1918, rok vzniku Československé republiky. Toto stoleté výročí 

bylo nejvýznamnějším a nejčastěji připomínaným jubileem s řadou výstav a akcí. Město 

v této souvislosti vydalo významnou publikaci Velké dějiny Litovle. Připomínat osobnosti 28. 

října, legionáře, vlastence, bylo ovšem politicky nekorektní. Každý aktivista, který chtěl být 

moderní, považoval vlastenectví za zpátečnický nacionalismus. 

 

Být odněkud, s kořeny ve své vlasti, 

mít někde domov, stát se jeho částí, 

prožívat jeho strasti nebo slasti  

globalisté však mají jinou vizi: 

přijdou, odejdou, z ničeho nic zmizí, 

všude jsou doma – a všude jsou cizí. 

 

Dvacáté století přinášelo i další významná osmičková jubilea, na která už vzpomínáme 

neradi – 1938 Mnichov, 1948 komunistický puč, 1968 sovětské tanky. 

 

Rok 2018 byl však nejenom jubilejní, byl především rokem volebním – začal volbou 

prezidenta, další měsíce se skládala vládní koalice po loňských parlamentních volbách. 

Pak přišly volby senátní a konečně komunální. Byl to tedy rok, kdy měla slavit největší 

úspěchy demokracie – vždyť demokratické volby jsou jejím symbolem. To, po čem 

občané ve chvílích porážky bolševické moci volali, byly právě demokratické volby. 

Bohužel se ukázalo, že k demokracii nestačí jen volby, ale nutnou podmínkou jsou 

především demokraté – občané, kteří nechtějí jen volit, ale také výsledky voleb 

respektovat. Normální demokracie, která ve svém principu předává na nastávající volební 

období moc představitelům většiny, začala být považována za něco špatného. Už po 

zvolení prezidenta se ozvali hlasití nespokojenci: „To není můj prezident!“, další 

„demokraté“ řvali po ulicích: „To není můj premiér, moje vláda!“. Správnější heslo by znělo: 

„To nejsou moje volby – to není moje demokracie!“. Pro tyto „demokraty“ platí jen ty 

volby, ve kterých získá většinu jejich favorit. Oficiálně zůstává demokracie formou vlády, 

„pouze“ se zásadně proměnil její obsah. Tato vylepšená demokracie by měla být 

„obohacena“ o ochranu přírody a všemožných menšin, její podstatou už není 

respektování názoru většiny voličů. Aby to znělo lépe, zavedl se vznešený název „lidská 

práva“.  
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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. 

 

Nedodává se, že uplatnění práv bez odpovídajících povinností předpokládá omezení 

původních občanských svobod. Že to nemůže být provedeno bez zavádění tvrdých 

regulací, omezení svobody slova, nedotknutelnosti soukromí a vlastnických práv. Roste 

počet tzv. nezávislých orgánů, které nepodléhají standardní demokratické kontrole. 

Máme tucty nikým nevolených organizací, které pečují o ovzduší, světové klima, o přírodu, 

o naše zdraví, rády by nařizovaly (a často už i nařizují), co smíme a nesmíme pít a jíst, co a 

kdy si smíme koupit v obchodech, objednat v restauraci. Nekuřácká lobby vyhnala 

všechny kuřáky z hospod na ulici. S velkou slávou jsme postavili okolo vinic cyklistickou 

stezku a pak pokutovali každého cyklistu, který se tu napije vína. 

 

Stále dominantnější se staly pokrokářské avantgardy, nikým nevolené, obvykle už 

mezinárodní organizace a instituce globálního vládnutí. Jejich nařízení se často kryjí za 

rozhodnutí Evropské unie, která je už občanům vzdálenější, než býval panovník. Ten měl 

alespoň podobu a jméno, každý si ho dokázal představit. Jak ale vypadá Evropská 

komise? Vliv občana na řízení věcí veřejných se stále zmenšuje. Dokonce i vůli voleného 

parlamentu jsou nadřazovány výroky soudů, jejichž názor je nezpochybnitelný. Je to opět 

v podstatě nahrazení demokracie panovníkem z boží milosti. 

 

Demokracie – většinová správa – 

menšinám zaručila rovná práva. 

Na první pohled zdá se to být prosté, 

jen počet menšin neustále roste. 

Každá chce mít svá práva v potaz braná, 

jinak se cítí být utiskovaná. 

Práva těch menšin jako plevel bují, 

většinu čím dál více utiskují. 

Ze Západu se na nás valí genderová ideologie, zpochybnění tradiční rodiny, agresivní 

feminismus, korektní mluva a všechny podobné záležitosti, které totálně mění naše 

životy. Současně nabývá moci agresivní islamismus. Zatím se jen ušklíbneme, když čteme, 

že v některých západních městech zakázali vánoční stromky, jinde zpívat koledy apod., 

ale ono to není k ušklíbnutí. Ani u nás nejsme připraveni rezolutně hájit naši kulturu, je to 

„nekorektní“.  Politici a média se bojí vystoupit, ten strach nás vrací do éry komunismu. 
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Globální organizace jako OSN či Evropská unie migraci islamistů do křesťanské části světa 

podporují. Mluvit o hrozbě populační exploze v Africe a části Asie je zakázáno jako 

nekorektní. Politická diskuse u nás se po celý rok těmto záležitostem věnovala jen 

okrajově, možná i pod vlivem korektní cenzury.  

 

Parlamentní opozice měla jiné starosti, nepředstavovala občanům svůj lepší, kvalitnější 

program, než je ten vládní, jejím převažujícím a vlastně jediným programem bylo pošpinit, 

znectít demokraticky zvoleného premiéra, zabránit mu v sestavení koalice a plnění 

programu, s nímž ve volbách zvítězil. Vystoupení opozičních politiků v médiích či 

parlamentu byla pouhá směs osobních útoků. Vzorkem opoziční politiky byli novináři 

„vyzbrojení“ kamerami v brýlích, kteří nechutně zpovídali psychicky nemocného 

premiérova syna. Nejúčinnějším nástrojem opoziční politiky měla být jako v minulých 

letech kriminalizace. Jenže justiční kola jsou pomalá – ani jedna z kriminálních afér 

minulých let nedospěla k rozsudku a stejně tak ovšem dopadla i celoroční snaha 

kriminalizací odstranit zvoleného premiéra či dokonce prezidenta. Pamatuji časy, kdy se 

svět dělil na bolševický předvoj dělnické třídy, které patřila budoucnost. Na druhé straně 

stála historicky poražená buržoasie, kapitalisté či kulaci. Porážka bolševiků v roce 1989 svět 

nesjednotila. Je znovu nesmiřitelně rozdělený, jen dělicí čára se změnila. 

 

Na jedné straně stojí venkovani, 

svým původem už dehonestováni, 

póvl, hnůj, chátra, nevzdělané masy, 

ve volbách ale platí jejich hlasy. 

Proti nim stojí elita národa, 

i přesto, že je často nesourodá, 

jsou to zastánci ismů všech nuancí, 

v čele jdou profesoři a vzdělanci,  

absolventi škol tu i cizozemských, 

kaváren pražských nebo i brněnských, 

tituly mají před jménem i za ním, 

vyznačují se korektním chováním, 

sprosťárny jim však také nejsou cizí, 

jsou nejvíc vidět v české televizi. 

Nedá se ale spolehlivě říci, 

kdo tady patří mezi vítězící, 

výsledky voleb mluví pro tu lůzu 

a prognostici z toho mají hrůzu. 

Elita ovšem volby neuznává,  

s prohrou se proto lehce vyrovnává, 

za vítěze se sama prohlašuje 

a v médiích tu chátru převálcuje. 
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Televize však zdaleka už není jediným a hlavním zdrojem informací, jsou to počítače, 

chytré telefony a další technické vymoženosti dnešní doby. Politika byl sled afér, které 

novináři postupně vygradovali do maxima, aby pak odezněly a byly vystřídány novými 

aférami. 

 

Informace se změnily v názory, 

na místo zpráv se vžily rozhovory, 

názor je informace bez záruky 

a velmi často jenom „z druhé ruky“. 

 

Václav Moravec divákům nabízí  

svůj pohled na svět v České televizi,  

kdo má chuť zjistí zase jak to vnímá 

pořad „Partie“ v televizi Prima. 

Marek Eben pak s hosty Na plovárně 

rozmlouvá vždycky jen kultivovaně, 

Moravcovi je zdatným konkurentem, 

na Barrandově „Týden s prezidentem“. 

 

Pořadů „Talk show“ je však mnohem více, 

všechny se nevěnují politice, 

někdy přidají trochu hudby v pauze 

jako v pořadu herce Jana Krause. 

Zábavnější je pořad Všechnopárty, 

Karel Šíp hostům rozdává své karty, 

po atraktivních osobnostech pase 

a politice takřka vyhýbá se. 

 

Talk show diváky dost často pobaví, 

je to zábava, nejsou to však zprávy. 

 

Také tato kronika vám nabízí směs zpráv a názorů, které zachytil v jubilejním roce 2018 

kronikář a jeho spolupracovníci. Tento úvod, obohacený hrstkou veršů, je ovšem jen jeden 

z možných pohledů na právě uplynulý rok. Ten váš může být odlišný a nepochybně v tom 

nejsme sami. 

Lubomír Šik. 
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02. UDÁLOSTI  

01. 01. Tak jaký bude ten „osmičkový“, kdy se chystá řada oslav a vzpomínkových akcí či 

výstav především ke století Československé republiky? 

04. 01. Seniorklub Litovel uspořádal besedu s Ing. Jiřím Škurkem o jeho třítýdenní cyklistické 

cestě Marokem přes pohoří Atlas v klubovně Penzionu. Účast 68 seniorů. 

05. 01. Dětskou mší spojenou s požehnáním pro koledníky byla zahájena Tříkrálová sbírka, 

která proběhne ve dnech 6. a 7. ledna. Loni bylo vykoledováno v 52 obcích na Litovelsku 

554 726 Kč ve prospěch Charity a lidí potřebných. 

06. 01. Ve sportovní hale ZŠ Vítězná se odehrál tradiční turnaj veteránů v házené. 

07. 01. Valná hromada Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. schválila v prosinci 

2017 ceny vodného a stočného pro rok 2018 následovně: vodné 24,51 Kč/m3 (s DPH 15 % 

28,19 Kč/m3) a stočné 27,44 Kč/m3 (s DPH 31,56 Kč/m3). Celková cena je tedy 59,74 Kč za 

m3 a jde o nárůst o 1,93 Kč (v procentech o 3,34) oproti roku 2017.  

8. 1.-21. 2. TJ Tatran Litovel pořádá výstavu „70 let založení oddílu kuželek v Litovli – 1947-

2017“ ve výstavních prostorách TIC Litovel v budově Záložny.  

08. 01. Prezident Zeman se ve svém projevu k zahájení oslav 100 let od vzniku 

Československa a 25 let od vzniku České republiky tvrdě opřel do aktérů klíčových událostí 

československé historie. Značnou nevoli vzbudil tvrzením, že „se všichni po okupaci v roce 

1968 podělali, včetně někdejšího prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka“.   

09. 01. Koncert v rámci KPH – Bennewitzovo kvarteto v Koncertním sále MK. Vystoupili 

Jakub Fišer (1. housle), Štěpán Ježek (2. housle), Jiří Pinkas (viola) a Štěpán Doležal 

(violoncello).  

10. 01. Hurvínek a kouzelné muzeum – promítání filmu pro školní družiny včetně veřejnosti 

ve Velkém sále Záložny.  

10. 01. Kino: Dítě Bridget Jonesové – promítání romantické komedie ve Velkém sále 

Záložny. 

10.-31. 1. Miluše Hlavinková – keramika. Výstava ve Výstavní síni MK, hostem vernisáže 

fotografka Blanka Lamrová, průvodní slovo Mgr. Josef Urban, hudební doprovod Hanácká 

mozeka. 

11. 01. Vypořádání s církvemi, zdá se, ještě není u konce. Vláda podpořila návrh komunistů 

na zdanění finanční části církevních restitucí pětinovou daní. Rozhodnout musí ovšem 

Parlament. 

11. 01. Live stand up comedy show – „Na stojáka“ ve Velkém sále Záložny (nevhodné pro 

děti do 15 let). Účinkovali Lukáš Pavlásek, Petr Vydra a Arny. 

12.-13. 1. Turnaj mužů v házené Memoriál Františka Čikla v hale ZŠ Vítězná. 
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12. 01. Autobusový zájezd seniorů do MDO Olomouc na operetu Rudolfa Piskáčka „Perly 

panny Serafínky“.  

13. 01. Divadelní představení „Káťa a Škubánek“ – velká divadelní pohádka podle 

večerníčkové předlohy pro děti i dospělé ve Velkém sále Záložny. 

13. 01. V 1. kole prezidentské volby v Litovli zvítězil Miloš Zeman, který získal 46,02 % hlasů, 

Jiří Drahoš 22,80 % hlasů. Volební účast byla 58,55 %. Více v kapitole Prezidentské volby.   

15. 01. Křoupat zdravě – dá se hravě! – zábavný pořad Michaely Dolinové a Milana 

Duchka pro děti od 5 do 10 let včetně veřejnosti ve Velkém sále Záložny. 

16. 01. Sněmovna odhlasovala, že Babišově vládě, jako třetí v historii Česka, důvěru nedá. 

Ovšem i v demisi může ještě měsíce vládnout a předkládat zákony!  

16. 01. Městská knihovna oslavuje 115 let od svého založení, když obecní rada 16. 1. 1903 

na návrh dr. Jana Smyčky rozhodla o vytvoření obecní knihovny sloučením knihoven 

spolkových.  

18. 01. Fotograf pan Miroslav Pinkava připravil pro Seniorklub Litovel besedu „Procházka 

historickou Litovlí“ s četnými historickými i současnými snímky. Účast 56 seniorů.  

18. 01. Taneční kurz pro pokročilé pod vedením tanečních lektorů z Taneční školy 

Coufalových z Olomouce ve Velkém sále Záložny (dále 8 lekcí každý čtvrtek, 1 200 

Kč/účastník). 

18. 01. Přednáška Bc. Daniela Ličky „Nové poznatky o Novozámeckém areálu“ v Muzeu 

Litovel. 

19. 01. Městský ples ve Velkém i Malém sále Záložny se skupinou DRAJV, polonézou ZŠ 

Jungmannova, mažoretkami i bohatým dalším programem a tombolou.  

24. 01. Andrea Tögel Kalivodová a Moravské klavírní trio ve Velkém sále Záložny. Koncert 

přední české pěvkyně – mezzosopranistky, sólistky Národního divadla Praha. 

25. 01. 75 let oslaví fotograf Miroslav Pinkava. Rodák z Ješova, od roku 1961 člen litovel-

ského fotoklubu, autor řady autorských výstav, fotografické kroniky Ješova, autor knihy 

Gramofony z Litovle i kalendářů s obrázky historických budov města. Od roku 1992 je 

členem Letopisecké komise RM. 

26. 01. Ples ZŠ Jungmannova ve Velkém sále Záložny. Pořadatel Spolek rodičů a přátel 

školy. 

31. 01. Koncert ZUŠ v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

01. 02. V 55 obcích regionu koledovalo 125 skupinek koledníků a vykoledováno bylo 

614 995 Kč, v Litovli pak 89 912 Kč. Výnos sbírky je z největší části tradičně věnován na 

podporu záměrů pro lidi v nouzi. 
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03. 02. V základním kole celostátní soutěže Dívka roku ČR 2018 ve Velkém sále Záložny 

bojovalo 7 dívek. Na 1. místě se umístila Sofie Fritscherová z Litovle a Dívkou publika se 

stala Eliška Ošťádalová z Mezic. Soutěž organizoval DDM Litovel. 

04. 02. Kvůli zvýšenému výskytu chřipky a dalších viróz, který v rámci Česka už překročil 

hranici epidemie, byl v řadě nemocnic (včetně FN Olomouc) vyhlášen zákaz návštěv. 

Podle statistik Krajské hygienické stanice je nyní relativní nemocnost v regionu 1 475 

nemocných na 100 000 obyvatel.  

5.-28. 2. Jaroslav Petráš – „Černobíle z domova i z ciziny“ – fotovýstava ve Výstavní síni MK. 

05. 02. V Muzeu Litovel skončila výstava „Barbie, jak ji neznáte“, panenek od firmy Mattel 

ze soukromé sbírky paní Miluše Rejskubové z Krnova. Výstava byla otevřena od 12. 11. 

2017. 

06. 02. Motani: Záhadná a drsná Namibie – jedinečná fotograficko-filmová projekce 

Kateřiny a Miloše Motani ve Velkém sále Záložny. V 10 hod. se uskutečnilo představení pro 

ZŠ a SŠ. 

06. 02. Proběhlo výroční shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska, z. s. v Muzeu 

Litovel. V úvodu vystoupil Ing. Zdenek Braný se vzpomínkami na litovelský cukrovar.  

07. 02. Koncert zpěvačky Lenky Filipové – největší hity v netradičním hudebním aranžmá se 

smyčcovým oktetem Brno Strings ve Velkém sále Záložny. 

09. 02. V prostorách DDM na Staroměstském náměstí se konala pěvecká soutěž dětí 

„Litovelský skřivánek“ za účasti dětí z litovelských ZŠ a ZŠ Červenka. Za své výkony obdrželi 

soutěžící pamětní list a sladkou odměnu. 

09. 02. Ples RS a ZŠ Vítězná Litovel ve Velkém sále Záložny. Pořadatel Rodičovské sdružení 

ZŠ. 

09. 02. Zimní olympijské hry se vrátily do Asie – do korejského Pchjongčchangu. 

12. 02. Jak trénovat imunitu – přednáška MUDr. Hany Váňové se zaměřením na 

akupunkturu, ajurvédu a homeopatii v Koncertním sále MK. 

12. 02. V prestižní mezinárodní soutěži Zlatá pivní pečeť slavil se třemi medailemi úspěch 

litovelský pivovar. V kategorii tmavé výčepní pivo získal nejvyšší ocenění Litovel Dark, dvě 

stříbrné medaile vybojovala piva Litovel Free a Litovel Pomelo.  

12. 2. – 15. 4. Výstava o obci Luká a jejích místních částí (Březina, Javoříčko, Ješov, 

Střemeníčko, Veselíčko) v Muzeu Litovel. 

13. 02. Divadelní pohádka „Sůl nad zlato“ pro MŠ a I. stupeň ZŠ ve Velkém sále Záložny. 

13. 02. Před 60 lety se v Litovli narodila praneteř Gustava Frištenského Mgr. Zdeňka 

Frištenská, od 1. 9. 2003 ředitelka obnoveného litovelského muzea. Její zásluhou byla 

postavena socha zápasníka před sokolovnou, otevřena jeho expozice v muzeu a působí 

Společnost Gustava Frištenského. 
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16. 02. XXXII. Hanácké bál ve Velkém i Malém sále Záložny. Hrála taneční skupina 

FANTASTIC BAND a Hanácká mozeka, vystoupil folklorní soubor Hanačka. 

18. 02. Poslanecký klub ANO souhlasí s jednáním o menšinové vládě s ČSSD (kterou by 

podporovali komunisté) a je ochoten jí vyčlenit ve vládě maximálně vedení čtyř 

ministerstev, z toho nanejvýš jeden silový rezort. Ministerstvo financí však nepustí! Začínají 

hrátky bez viditelného konce! 

18. 02. Tak dlouho nedokázal žádný Čech ani Češka získat olympijské zlato z alpského 

lyžování, až musela přijít Ester Ledecká, která stvořila jeden z nejméně uvěřitelných příběhů 

dějin her, když o jedinou setinu sekundy zvítězila v super-G (super obřím slalomu).   

19. 02. Klavírní koncert v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

20. 02. Koncert v rámci KPH: Kinski Trio Prague – Lucie Sedláková Hůlová (housle), Martin 

Sedlák (violoncello) a Veronika Böhmová (klavír). 

22. 02. Komentovaná beseda o úspěšných akcích ZŠ Jungmannova Litovel s ředitelkou 

školy Mgr. Evou Hrachovcovou v klubovně Penzionu. Pořadatel Seniorklub Litovel. 

22. 02. Okresní přehlídka talentovaných klavíristů v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ 

Litovel. 

22. 02. Divadelní představení: Tennessee Williams „Skleněný zvěřinec“ ve Velkém sále 

Záložny. V hlavní roli Simona Stašová.  

23. 02. Byl spuštěn nový web města – „moderní, mladý, modrý…“ s výrazným omlazením a 

provzdušněním webových stránek. 

24. 02. V dánském Silkeborgu byla sjezdařka Barbora Dimovová oceněna zlatým pádlem 

na World Paddle Awards jako nejlepší juniorská závodnice roku 2017 ve vodáckých 

sportech.  

24. 02. Tradiční maškarní ples v sokolovně v Unčovicích byl na téma Retro – 70. a 80. léta. 

K poslechu a tanci hrála skupina AXEL. Ve Velkém sále Záložny se konal ples GJO.  

25. 02. ZOH končí. Královnou zimních her je nesporně Ester Ledecká, která napsala dosud 

nevídanou kapitolu historie her, když po zlaté medaili v super-G získala zlato i na 

snowboardu, tedy ve dvou různých disciplínách. Soutěžilo se ve 102 disciplínách; v 

konečné bilanci ČR skončila na 14. místě se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými 

medailemi. 

26. 02. „Šokující vražda novináře“ – Slovenskem otřásá úkladná vražda investigativního 

novináře (který psal o italské mafii) Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Vyrojila se řada 

hypotéz. 

26. 02. 1. ročník soutěže „Poznej město Litovel“ pod záštitou města, ve spolupráci 

s Muzeem Litovel a MK zúčastnilo se 61 žáků místních ZŠ a GJO. V kategorii I. zvítězili žáci ZŠ 

Vítězná, v kategorii II.  žáci ZŠ Jungmannova a v kategorii III. studenti GJO. Vítěze odměnil 

starosta města Ing. Zdeněk Potužák.   
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27. 02. Důchody skokem vzrostou, plánuje vláda. Všechny důchody by mohly od příštího 

roku narůst o pevnou částku 540 korun. Důchodci s průměrným důchodem pak vzroste 

penze dohromady o 918 Kč, slibuje vláda. Starobní důchod dnes bere 2,4 milionu lidí a 

průměrná penze činí 12 240 Kč. 

28. 2.-29. 3. Výstava „50 let – horolezci Tatranu Litovel“ v prostorách TIC při MK Litovel 

(fotografie z historie i současnosti, ukázka horolezeckého vybavení aj.). 

01. 03.  Přednáška Miroslava Vaňka z České speleologické společnosti ZO 7-03 „Neznámé 

javoříčské podzemí“ v Muzeu Litovel. 

2. 3.-21. 3. XXVII. Mikolowské nálady – putovní výstava výtvarníků EU za účasti delegace 

z Polska. 

03. 03. Velký dětský karneval s šaškem Vikym ve Velkém sále Záložny. Pořadatel BAVI a 

ODS. 

03. 03. Tradiční ples Přátel dobré zábavy ve Velkém sále Záložny. Pořadatel CK BAVI.   

09. 03. Divadelní hra „České nebe“ v podání Divadla Járy Cimrmana ve Velkém sále 

Záložny. Beznadějně vyprodáno! 

12. 03. „Dobrodružství hastrmana Tatrmana“ – pohádka v podání Divadelní společnosti 

Julie Jurištové ve Velkém sále Záložny pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti.  

13. 03. Přednáška Ing. Martina Koudelky, vedoucího Správy Javoříčských jeskyní –„80 let 

Javoříčských jeskyní 1938–2018“ v Muzeu Litovel. 

15. 03. Beseda s panem Milanem Šťouračem o Peru a Bolívii pro seniory v Městské 

knihovně (56 účastníků). 

19. 03. Chřipka dále trápí Olomoucko, ale je celkově na ústupu. Řada nemocnic a 

léčebných ústavů již zrušila zákaz návštěv, ale na komplikace s chřipkou spojenou s virózou 

zemřeli již tři lidé. V celém Česku je to již 50 lidí! 

21. 03. Nejen pět mrtvých koní, ale také dluh několika set tisíc korun zůstal po muži, jenž 

trýznil na statku v Měníku svěřená zvířata hladem. Částku po něm zatím neúspěšně 

vymáhá litovelská radnice, která za chovatele platila náhradní péči pro přeživší koně.  

21. 03. „Kšanda“ – komedie s originálním humorem v podání Jaroslava Sypala, Martina 

Maxy, Michaely Kuklové a dalších ve Velkém sále Záložny. 

22. 03. S novinkami v dopravě seznámil seniory na besedě v klubově Penzionu Ing. David 

Číhal.  

22. 03. Jarní koncert ZUŠ Litovel v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel.  

22. 03. Přednáška Jaroslava Faltýnka a Jiřího Ženožičky (členů MSL) „Lidové vápenictví 

v Javoříčském krasu“ v Muzeu Litovel.  
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23. 03. Akustický koncert kapely WOHNOUT UNPLUGGED s předkapelou GINGERHEAD ve 

Velkém sále Záložny. 

24. 03. Velikonoční jarmark v Muzeu Litovel. K vidění byly i různé techniky zdobení kraslic a 

vystoupil Národopisný soubor Pantla z Nákla. 

26. 3.-1. 4.  Prodejní Velikonoční výstava (ozdoby, kraslice, dekorace) doplněná výstavou 

dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) ve Výstavní síni MK.  

27. 03. V prvních dnech ledna vláda jednala o tom, že senioři starší 65 let, žáci a studenti 

do 26 let budou moci počítat s téměř bezplatnou jízdou na železnici. Nyní je na stole nový 

návrh – ve veřejné dopravě vlakem i autobusem budou uvedené skupiny jezdit s výraznou 

slevou 75 %, pravděpodobně již od 10. 6. Co na to ovšem řeknou dopravci?  

27. 03. Divadelní představení Patrika Hartla „Líbánky na Jadranu“ ve Velkém sále Záložny. 

V hlavních rolích Eva Holubová a Bob Klepl ze Studia DVA. 

28. 03. Klavírní recitál Matyáše Nováka v rámci KPH v Koncertním sále MK. 

29. 03. „Přendite si splknót“ – pořad pro přátele hanáckého nářečí a křest knihy Jaromíra 

Hlavinky „Hanácky nebe“ v Koncertním sále MK (hostem byla Hanácká mozeka). 

01. 04. Autobusový zájezd seniorů do MDO na operetu Johanna Strausse „Netopýr“.  

03. 04. Prestižní vyznamenání Pedagog Olomouckého kraje získala učitelka GJO Mgr. 

Marcela Barvířová. Již od roku 2000 vede na GJO Pěvecký sbor PALORA, který dosahuje 

vynikajících výsledků na celostátních soutěžních přehlídkách. Realizuje řadu hudebních 

projektů i mezinárodního významu.  

04.-27. 4. Výstava obrazů, kreseb a objektů Adama Dostála a jeho hostů ve Výstavní síni 

Městského Klubu. 

04.-26. 4. Planeta Země od malička – společná výstava žáků výtvarných oborů ZUŠ Litovel 

a ZUŠ Vladimíra Ambrose z Prostějova v prostorách TIC při MK Litovel. 

05. 04. Seniorklub Litovel oslavil 10 let svého působení na slavnostním setkání s vedením 

města v Koncertním sále MK. Vystoupily děti ze ZŠ Jungmannova a seniorky ze Slatinic. 

Účast 106 seniorů. 

06. 04. Sofie Fritscherová po vítězství v základním kole soutěže Dívka roku 2018 uspěla i 

v semifinále a v konkurenci 48 dívek postoupila mezi 10 nejlepších, které se utkají ve finále. 

Držme jí palce! 

9.-13. 4. Akce „Ukliďme Litovel a Pomoraví“ za účasti 61 žáků obou litovelských základních 

škol. Odvoz zajistila společnost FCC Litovel s.r.o.  

10. 04. Prezident Zeman doporučil Andreji Babišovi a ANO 2011 po krachu koaličních 

vyjednávání s ČSSD jednat o vládě s podporou SPD Tomia Okamury a KSČM. Toho téma 

však nejen hnutí ANO, ale i většinu veřejnosti pořádně rozděluje. Dát podíl na moci krajní 

levici a nacionálnímu populismu? To snad ne!! 
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11. 04. Divadelní pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ včetně veřejnosti „Pojďte, pane, budeme si 

hrát – aneb potkali se u Kolína“ ve Velkém sále Záložny. 

11. 04. Beseda s Bc. Zuzanou Mírovou o Itálii v klubovně Penzionu. Slovem i obrazem 

provedla seniory nejzajímavějšími místy této nádherné země. Pořadatel Seniorklub Litovel.  

11. 04. Koncert Minibandu v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

12. 04. Koncert hvězdy Šlágr TV DUO JAMAHA ve Velkém sále Záložny. 

13. 04. Ve věku 86 let zemřel oskarový filmový režisér Miloš Forman a celý filmový svět mu 

vzdává poslední poctu. Znal tajemství úspěchu: talent, řemeslo, vůli a humor. Jeho české 

filmy, ale hlavně pak ty nezapomenutelné americké (Přelet nad kukaččím hnízdem či 

Amadeus) dobyly svět. Čest jeho památce!   

13.-14. 04. Proběhly zápisy do 1. tříd ZŠ. Do ZŠ Jungmannova přišlo 61 dětí, ZŠ Vítězná 55 a 

ZŠ Nasobůrky 8 dětí.   

14. 04. Zahájení turistické sezóny v Litovli na náměstí Přemysla Otakara. Otevřeny jsou 

památky a výstavy; doprovodným programem je „Skotačení se skřítkem Lesánkem“, 

cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce, procházky po městě a okolí, plavba po Nečízu, 

stánek KČT Litovel. Akce se zúčastnilo na 600 návštěvníků, radniční věž si jich prohlédlo 359 

a plavbu jich absolvovalo 280. 

16. 04. Přednáška lékařky MUDr. Hany Váňové „Domácí lékárnička“ v Koncertním sále MK. 

17. 04. Okresní přehlídka akordeonů a keyboardů v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ 

Litovel. 

19. 04. Exkurze členů Seniorklubu Litovel u profesionálních hasičů HZS Litovel. Ti je seznámili 

s výstrojí a předvedli i hasičskou techniku. Účast 41 seniorů. 

19. 04.  Koncert kytarového virtuosa Lubomíra Brabce v kostele sv. Marka. 

19. 04. Komunisté přicházejí – „A teď to bude podle nás!“ – za toleranci Babišovy vlády 

chtějí ovlivňovat její podobu – řekl jejich předseda Vojtěch Filip. To jsme to ale doklepali na 

to, že v podzimních volbách do Sněmovny dostala strana jen 7,8 % hlasů, a byl to 

propadák – nejhorší výsledek v její historii! 

20. 04. Na Uničovských dětských pěveckých dnech v soutěžní kategorii středoškolských 

pěveckých sborů PS Palora GJO Litovel obhájila stříbrné pásmo a postoupila do 

celostátního finále.  

20.-22. 4. Prodejní výstava rostlin v areálu chovatelů (naproti Bille). 

21.-22. 04. Na Mistrovství České republiky na dlouhých tratích litovelský kanoista Jan Foukal 

v nejmladší kategorii benjamínků dosáhl historického úspěchu a stal se Mistrem ČR, což se 

zatím žádnému litovelskému rychlostnímu kanoistovi nepodařilo.  

21. 04.  „Příhody včelích medvídků“ – pořad ve Velkém sále Záložny pro děti i dospělé. 
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21. 04. „O erb města Litovle“ – taneční soutěž skupin ve sportovní hale ZŠ Vítězná. 

Pořadatel DDM. 

23. 04. Studenti a senioři ušetří na jízdném až od září. Za odkladem je žádost krajů, že 

dřívějšímu zavedení slev brání technické problémy. 

24. 04. 2. ročník festivalu ZUŠ OPEN na náměstí a v městském parku s melodiemi z filmu 

Princezna ze mlýna nebo Když se zamiluje kůň. 

24. 04. Na MěÚ se konalo setkání s podnikateli – zástupci místních podniků – kteří jednali 

především o nedostatku zaměstnanců a celorepublikovém růstu mezd. Následovala 

exkurze do podniku EKT CZ. 

25. 04.  Krátkodobá výstava v Muzeu Litovel „Loutky“ ze sbírkových předmětů 

Vlastivědného muzea v Olomouci, Loutkového divadla ze Lhoty nad Moravou, sbírek 

Muzea Litovel i místních zdrojů (DDM).  

25. 04.  Kino – „Já padouch 3“ – americký rodinný animovaný film promítaný ve Velkém 

sále Záložny pro školní družiny včetně veřejnosti.  

25. 04.  Kino – „Špunti na vodě“ – letní rodinná komedie promítaná ve Velkém sále Záložny. 

27. 04.  Pokud se sliby naplní, půjde o událost s pozitivním dopadem na celý svět. 

V Pchanmundžomu došlo k historickému setkání jihokorejského prezidenta Mun Če-ina a 

severokorejského vládce Kim Čong-una. Summit dal silnou naději na ukončení korejské 

války po 65 letech a odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. 

29. 04.  Slet čarodějnic v areálu sokolovny se soutěžemi a animačními tanci. Pořadatel 

SNK. 

30. 04.  Pálení čarodějnic ve Třech Dvorech. Pořadatel Čarodějnický spolek Tři Dvory. 

01. 05.  Prvomájový dětský den – zábavné dopoledne v parku Míru a na dopravním hřišti. 

Pořadatel DDM Litovel.  

2. – 31. 5. Výstava „vPohledy 2“ – Jakub Holý (obrazy), J. H. Krokyn (fotografie) ve Výstavní 

síni MK. 

3. 5. – 23. 6.  Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Litovel v prostorách TIC při 

MK. 

03. 05.  Pavel Dobeš – koncert jednoho z nejoriginálnějších a nejznámějších písničkářů 

s doprovodným kytaristou Tomášem Kotrbou v Koncertním sále MK. 

04. 05. Vedení města si připomnělo výročí osvobození Rudou armádou a společně 

vzpomínkou uctilo památku obětí 1. a 2. světové války. 

05. 05.  Myslivecký spolek Litovel-Doubrava uspořádal pro děti a mládež „Jarní myslivecký 

den se soutěží pro děti“ na chatě Doubravka. Akce se zúčastnilo více jak 120 dětí. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 14 

06. 05. Tradiční pouť u sv. Filipa a Jakuba na Staroměstském náměstí se zpívanou mší 

svatou, vystoupením Hanácké mozeke, folklorního souboru z Dubu nad Moravou a žáků 

ZUŠ. Bohatý výběr poutního zboží i regionálních výrobků a prezentace a prodej výrobků 

MC Rybička. Nádherné počasí. 

08. 05. Od konce 2. světové války uplynulo 73 let. Řada vojenských přehlídek a 

vzpomínkových akcí.  

10. 05. Rada města Litovle schválila obnovu nátěru fasády radniční věže od 25. 6. do 24. 7. 

Věž zůstane veřejnosti otevřená, v pracovní dny ale nebudou moci návštěvníci na ochoz.  

10. 05.  Koncert keyboardů v Malém sále Záložny. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

11. 05. Přehlídka společenské a svatební módy ve Velkém sále Záložny (Helena Bedrnová 

– street collection, Svatební salon Sen, klobouky JUDr. Marie Mazánkové, ukázka 

vlasového stylingu aj.). 

12. 05.  Tečku za vítěznou sezónou napsali házenkáři Tatranu. Vítězstvím nad HBC Jičín 

potvrdili domácí neporazitelnost a suverenitu celé soutěže. Pro Litovel opět vybojovali 

extraligu.  

12. 05. Další z komentovaných vycházek na litovelském hřbitově s výkladem o pohřebních 

průvodech a prohlídkou sekce N připravila MSL a Letopisecká komise. Průvodkyní byla 

paní Marie Hrubá, účast 30 zájemců.    

16. 05. Cestovatelská beseda Alberto Vojtěcha Slámy „Akakor“ o Amazonii spojená 

s promítáním filmu v Malém sále Záložny.  

17. 05. Dětský dobrodružný muzikál pro MŠ a I. stupeň ZŠ včetně veřejnosti „Putování 

ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky“ ve Velkém sále Záložny. 

17. 05. Město převzalo v Křelově ocenění v prestižní soutěži „O keramickou popelnici“, 

kterou organizuje Olomoucký kraj a EKO-KOM. Za vítězství město získalo tzv. Odpadového 

lva za odpadářský počin v třídění. Více v kapitole Odpady. 

17. 05. Na Mistrovství světa v hokeji v Dánsku vypadli Češi v boji s USA (2:3) už ve čtvrtfinále. 

Čekání na medaili trvá už šestý rok, ale prý i tak MS ukázalo naději a trenér tvrdí: 

„Nemáme se za co stydět!“ 

18. 05.  „Bez nás to nepůjde!“ – KSČM má vládu jen tolerovat, přesto už dává ultimáta, 

kvůli kterým možná kabinet nevznikne. Jde o část programového prohlášení o posilování 

přítomnosti českých vojáků v zahraničních misích, které nemají souhlas Rady bezpečnosti.  

18. 05. Jarní operetní koncert sólistů Národního divadla moravskoslezského v Ostravě 

v Koncertním sále MK. 

19. 05. „Silácká Litovel“ pro příznivce a obdivovatele silových sportů ve sportovní hale ZŠ 

Vítězná. Více viz v kapitole Slavnosti. 
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20. 05.  Začala platit nová pravidla ochrany údajů GDPR, která se dotknou každého z nás. 

Snad budou znamenat i konec vlezlé reklamy a „pročistí“ nám e-mailovou schránku. 

22. 05. Letos jsme si na daně vydělali o 7 dnů dříve než loni a přestali jsme vydělávat na 

stát. 

22. 05. Absolventský koncert v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

24. 05. ZUŠ OPEN na náměstí Přemysla Otakara a v městském parku. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

25. 05. Na „Noc kostelů“ se otevírají desítky chrámů, kaplí i modliteben (jen v Olomouci je 

jich 26) a připojilo se i naše město.  

25. 05. Mateřská škola Gemerská oslavuje 50 let své existence vystoupením dětí, vysazením 

stromu, prohlídkou MŠ i setkáním s bývalými zaměstnanci.  

26. 05.  Město Litovel ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko a IN LIFE Litovel uspořádalo 

„Hry bez hranic“ v prostoru areálu Loděnice. Uskutečnila se řada soutěží a v zábavné 

silácké show vystoupil Železný Zekon.  

26. 05. XVI. Všesokolský slet 2018 – Sokolský okrskový slet – průvod městem a 4 sletová 

vystoupení na sokolovně. V doprovodném programu vystoupila taneční skupina KASTER, 

mažoretky Linetbells a Novoveské Šťabajzny, z.s.  Po ukončení sletu zahrála k poslechu 

skupina Střemkoš. Pořadatel T. J. Sokol Litovel.   

27. 05. Koncert PS SENZAKORD v Koncertním sále MK. Ten vystoupil pod vedením Mgr. 

Hany Kaštanové, Ph.D. a jako host vystoupil komorní sbor ALTER EGO z Bystřice pod 

Pernštejnem. 

28. 5. – 9. 7. Výstava „Vyšívané kuchařky a keramika sester Lamrových“ v TIC při MK Litovel. 

28. 05. Vystoupení vokálního kvintetu ENSEMBLE FRIZZANTE (Eva Daňhelová, Antonín 

Libicher, Veronika Slavíčková, Martin Kotulan a Petr Pytlík) v Mladečských jeskyních. Akce 

KPH. 

29. 05. Exkurze členů MSL do podniku Alibona v Nasobůrkách. 

30. 05. Koncert MINIBANDU v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel.  

31. 05. Májový koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek v Koncertním sále MK. Pořadatel ZŠ 

Vítězná. 

01. 06. V prostorách bývalého Svatebního servisu v domě dr. Kollmanna na ulici 1. máje 

otevřel pan Petr Linduška a Dušan Uhlár antikvariát knih, časopisů a gramodesek.  

1. 6. – 1. 9. V tomto období probíhá fotosoutěž o nejhezčí letní květinovou výzdobu 

balkonů, pergol, zahrádek nebo skalek pořádaná Litovelskými novinami.  

01. 06. Otevírá se litovelské koupaliště – přírodní koupací biotop, který funguje již 5 let. 

Otevřeno bude do září denně od 9 do 19 hodin. 
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01. 06. S účinností od dnešního dne město zavádí poskytování služby „senior taxi“ 

prostřednictvím profesionální taxislužby. Město vydá seniorům průkazy na poskytování 

služby po předložení občanského průkazu.  

02. 06. 19. ročník turistického pochodu pro pěší i cykloturisty „Toulky Litovelským 

Pomoravím“ za nádherného počasí přilákaly desítky účastníků. Již 10. rokem se společně 

koná i Dětský den – Minitoulky pro děti ze školy, maminky s kočárky i veřejnost jako cirkus 

s řadou úkolů a netradičních disciplín na trase litovelskými parky.  Pořadatelem byl Klub 

českých turistů TJ Tatran Litovel a Spolek rodičů a přátel ZŠ Jungmannova. Účast 138 

cyklistů, 105 pěších turistů, 93 dětí v doprovodu 48 dospělých.  Pořadatelů z KČT bylo 21, 

na stanovištích pak 58 žáků ZŠ Jungmannova a 11 pedagogů. Nejstarší účastník ze 

Šumperka měl rok narození 1930, nejmladší z Vísky 2017. Nejvzdálenější místo pobytu měl 

účastník z Kostomlat nad Labem.  

04. 06. Město vydávalo průkazy pro využívání „senior taxi Litovel“ pro občany nad 65 let 

nebo držitele průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/PP. Zvýhodnění je možno využít pro stanovený účel: 

návštěva lékaře, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitaci či na nádraží 5x měsíčně.  

05. 06. Proběhlo komorní rozloučení s mostem na Pavlínce, který se bude bourat. Každý 

z účastníků donesl svůj oblíbený nápoj či pokrm, prohlížely se historické fotografie, k tanci i 

poslechu zahrál gramofon na kliku. Organizovalo nově vzniklé sdružení Na Pavlínce, z.s.  

6. – 30. 6. Společná výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK.  

09. 06.  Tradiční celoměstská akce „Hanácké Benátky“ na náměstí Přemysla Otakara a 

v parku Míru. Více viz v kapitole Slavnosti. 

09. 06. Na Mistrovství České republiky výkonnostní kategorie A asociace ČMF v Čáslavi 

mažoretky Linetbells ve skupinové formaci zvítězily a právem si odváží nejen první místo, 

ale i titul Mistryně České republiky s postupem na Mistrovství Evropy. Také duo junior 

Johana Štaffová a Barbora Zlámalová vybojovalo titul mistryň a postupuje na ME do 

Srbska, kde se uskuteční začátkem září.  

12. 06.  Sportovní den s Frištenským se konal na zahradě MŠ Frištenského již potřetí. Před-

školáci plnili nejrůznější sportovní disciplíny a po náročném sportování obdrželi pamětní list 

a medaili.  

12. 06. Průlom? Historické setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severo-

korejského diktátora Kim Čong-una v Singapuru – bude znamenat denuklearizaci 

Korejského poloostrova? Zatím přinesl jenom vágní smlouvu. Ale to, že summit proběhl, je 

prostě neuvěřitelné!  

15. 06. ČSSD se rozhodla – odhlasovala si vstup do vlády, když pro bylo na 58 % hlasujících 

(zbytek byl proti nebo odevzdal neplatné lístky). V našem kraji bylo pro 68,74 %,              

proti 30,44 %. Česko by tak mohlo mít nový kabinet do poloviny července.  

16. 06. 11. ročník zábavné projížďky Litovelským Pomoravím „FREE LITOVELSKÁ JÍZDA 

PIVOVARU LITOVEL“. Příjemné počasí, účast kolem 700 cyklistů, vystoupení skupiny MŇÁGA 

A ŽĎORP.  
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17. 06. Pěší výlet přes Rampach kolem Svaté vody do Choliny – kombinovaný výlet vlakem 

spojený s pěší vycházkou s průvodcem Miroslavem Pinkavou. Organizátor TIC Litovel při 

MK. 

18. 06.  Slavnostní předání ocenění „Litovelské naděje“ místostarostou Viktorem Kohoutem, 

vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Ing. Vlastimilem Habermannem a 

členem RM Bc. Zdeňkem Jančím v obřadní síni radnice 12 talentovaným dětem, které 

v minulém školním roce dosáhly výrazných úspěchů v rámci školních a mimoškolních 

aktivit. Více viz v kapitole Galerie úspěšných. 

18. 06. Závěrečný koncert ZUŠ Litovel v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

20. 06.  Koncert bicích nástrojů – vystoupení žáků ZUŠ Litovel v Koncertním sále MK. 

21. 06.  „Přendite si splknót“ – zábavný pořad s Hanáckó mozekó pro příznivce hanáckého 

nářečí v Koncertním sále MK.  

22. 06.  Tradiční školní slavnost ZŠ Vítězné ve stylu retro – průvod šel až na náměstí Přemysla 

Otakara. Odpoledne pokračoval program na sokolovně polonézou a pro děti byly 

připraveny zábavné soutěže a míčové hry.  

01. 07.  V projektu Obce v datech se dle Indexu života umístilo naše město na 2. místě 

v Olomouckém kraji, právě za městem Olomouc. V celkovém hodnocení 206 obcí 

s rozšířenou působností jsme se umístili na 65. místě, když bylo porovnáno celkem 29 

ukazatelů kvality života. 

01. 07.  SDH Víska pořádal na hřišti soutěž hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“. Po 

skončení zahrála skupina Modrá rosa. 

1. 7. – 14. 9. Výstavu „Oči nevidomých – uši neslyšících“ pořádá TIC Litovel ve svých 

prostorách ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči, z.s. Ostrava.  

8., 17., 22. a 31. 7. se konají cyklovýlety Litovelským Pomoravím (Novozámecký areál I., 

Želechovice – Uničov, Novozámecký areál II., Žerotín – Štěpánov) s průvodcem 

Miroslavem Pinkavou – nenáročné trasy v rozmezí 20–30 kilometrů, zajišťované TIC při MK.   

12. 07. Červnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění ukázal, že strany vládní 

koalice – ANO a ČSSD – mají přes rozepře stabilní podporu. ANO by volilo 31 %, ODS 14 %, 

ČSSD 11 %, KSČM 10. 5 %. STAN a TOP 09 by ve volbách propadly se svými 4,5 %! 

13. 07. 12. ročník minifestivalu živé hudby Folkové Pomoraví v restauraci Amazonka – 

vystoupily skupiny NOACO, STRÁNÍCI a TRIO – MAREŠOVÁ, YASINSKI, CHERNOKLINOV. 

14. 07. Hudební rockový podvečer v rámci Litovelského hudebního léta v restauraci 

Amazonka s vystoupením skupiny SVL.  

15. 07.  Mistrovství světa (či spíše Evropy, protože do posledních bojů postoupila jen 

evropská mužstva) v kopané v Rusku skončilo vítězstvím Francie, před Chorvatskem a 

Belgií, Anglie opět medaili nezískala.  
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16. 07. Začíná doba tání? Možná. Na summitu v Helsinkách se setkali dva představitelé 

velmocí – americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin. „Opravdu si 

myslím, že svět chce, abychom spolu vycházeli. Jsme dvě jaderné velmoci. Máme 90 % 

všech jaderných zbraní. Doufejme, že s tím můžeme něco udělat,“ říká na závěr summitu 

Trump.  

18. 07. Komentované prohlídky města a Pivovaru Litovel připravilo TIC při MK na každou 

středu od 18. 7. do 22. 8. – návštěvníci tak mají možnost v jeden den navštívit dva 

prohlídkové okruhy. 

20. 07. Letní karneval – Rockotéka se skupinou ALCATRAZ v areálu za hasičskou zbrojnicí 

v Chořelicích.   

21.-27. 07. Letní kino – Kinematograf bratří Čadíků na náměstí Přemysla Otakara – 

promítalo filmy: Anděl Páně 2, Bajkeři, Špunti na vodě a Šťastná. Vstupné bylo dobrovolné 

a putuje na dobročinné účely. Začátek promítání byl vždy ve 21 hodin.   

27. a 28. 07. Další hudební podvečery v rámci Litovelského kulturního léta v restauraci 

Amazonka s vystoupením sesterského tria THE ADDAMS SISTERS a skupiny STŘEMKOŠ s blues 

a chansonem.  

01. 08. Pohroma pro zahrádkáře v Litovli i širokém okolí – musí bojovat se zavlečeným, 

nepůvodním druhem škůdce rajčat z Jižní Ameriky, a to motýlem makadlovkou Tuta 

absoluta, napadající rostliny čeledi lilkovitých. Ve stoncích housenky vyžírají chodbičky, 

rostliny tak ukončují růst.    

05. 08. V měsíci srpnu pokračují cyklovýlety připravené TIC Litovel při MK, a to do 

Novozámeckého areálu III; 14. 8. Skrbeň – Horka; 19. 8. Novozámecký areál IV a 20. 8. 

Hynkov přes Náklo. Tradičně vede Miroslav Pinkava. 

18. 08. Poprvé se v Litovli uskutečnil překážkový závod pro ženy Heart Race v prostoru 

Loděnice. Jeho součástí byl i překážkový závod pro děti Heart Kids a charitativní běh Heart 

Charity, určený pro všechny.  

21. 08.  50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tento den patří k nejtemnějším 

momentům české historie 20. století. Pět armád komunistických zemí sem vpadlo na 

„žádost“ zástupců konzervativního křídla KSČ. Číslo 425 celkových obětí okupace od 21. 8. 

1968 do 27. 6. 1991 je tragické! Nemělo by se zapomínat! Více v kapitole „O čem se 

píše…“ 

27. 08. Skončila další sezóna biokoupaliště, zahájená 1. 6. Přírodní koupaliště navštívilo 

celkem 26 950 osob, nejvíce v srpnu (13 632). Bylo otevřeno 72 dní a průměrný počet 

návštěvníků byl 374 osob denně. Pozitivem bylo prodloužení provozní doby v srpnu až do 

20 hodin. 

04. 09.  Muzeum Litovel připravilo výstavu „100 let ČSR a Litovel aneb Z našich vzpomínek“ 

v 1. poschodí muzea. Vernisáže se zúčastnilo vedení města a početní občané. 

Vzpomínalo se i na mecenášku výstavy paní Jarmilu Cholinskou a konec 2. světové války 

ve městě. Výstava potrvá do 18. 11. 2018. 
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04. 09. Zahájení koncertní sezóny KPH koncertem jednoho z nejslavnějších českých 

houslistů současnosti Ivanem Ženatým s klavírním doprovodem Stanislava Bogunii, 

významného interpreta, dirigenta, sbormistra a hudebního pedagoga. Zazněla díla 

Roberta Schumana, Edvarda Griega, Juraje Filase a Camilla Saint-Saënse.  

05. 09.  Vernisáž putovní výstavy o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého českého 

krále Přemysla Otakara II. ve Výstavní síni MK. Zúčastnili se představitelé města, hojná byla i 

účast občanů. Výstava potrvá do 27. 9. Podrobněji viz v kapitole O Litovli… 

6.-9. 9. V srbském lázeňském městě Sokobanja se konalo Mistrovství Evropy mažoretek 

EMA, na kterém duo juniorek Johana Štaffová a Barbora Zlámalová získalo 3. místo a titul 

II. vicemistryň Evropy a mažoretkový tým se umístil na 4. místě v silné konkurenci. Dík patří 

trenérkám Haně Popelkové a Natálii Elgnerové a městu Litovel za finanční pomoc.  

06. 09. Na slavnostním galavečeru v Arcibiskupském paláci v Olomouci získalo Litovelské 

Pomoraví ocenění za 3. místo v soutěži Ceny Olomouckého kraje v kategorii Nejlepší 

cyklistická destinace.  

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

Petra a Pavlíny Coufalových z Olomouce ve Velkém sále Záložny. 

08. 09.  Město Litovel upořádalo Litovelské slavnosti v rámci EHD, 100 let založení republiky 

a podpory cestovního ruchu na náměstí Přemysla Otakara, v památkách a na rybníku 

před GJO. Návštěvníky pozdravili zástupci Olomouckého kraje i partnerského města 

Revúca. Více viz v kapitole Slavnosti.  

12. 09. Slavnostní otevření dětského hřiště v místní části Rozvadovice, ke kterému bude 

v budoucnu připojena i street workoutová sestava. 

14. 09. U příležitosti výročí úmrtí prvního československého prezidenta se uskutečnil pietní 

akt u jeho pomníku u GJO za účasti vedení města a členů RM MUDr. Aleny Šromové a Bc.  

Zdeňka Jančího. 

19. 09. „Český Sinatra“ – Laďa Kerndl s orchestrem předvedl za bouřlivého přijetí a ovací 

světové evergreeny, filmové melodie, jazzové a swingové skladby ve Velkém sále Záložny. 

S městem je svázán i původem své manželky Milady rozené Pařízkové.  

20. 09. Seniorští sportovci zabodovali na Zábřežském sedmiboji, když mezi 17 družstvy 

obhájili 1. místo a vybojovali zlatý pohár.  

20. 09. „Přendite si splknót“ – zábavný pořad Hanácké ambasády s Hanáckó mozekó na 

téma „Sto let našé republike“ v Koncertním sále MK.  

21.-23. 9. Střelecké slavnosti u příležitosti 500. výročí od nejstaršího dokladu o existenci 

spolku. Pořádal Historický spolek Kirri z Pňovic, MSL, z. s. a Muzeum Litovel v prostoru bývalé 

střelnice před budovou muzea. 

23. 09. MSL, z. s. uspořádala procházku Chudobínem za poznáním historie a architektury. 

Komentář zajistili Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. a Ing. Radovan Urválek.  
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24. 09. Koncert sympatického českého písničkáře Petra Lüftnera v Mladečských jeskyních 

pořádaný MK. 

24. 9. – 27. 11. Marie Fischerová Kvěchová – výstava pohlednic, dřevěných kostek, 

reprodukcí obrázků a knih ze sbírky pana Petra Lindušky v prostorách TIC Litovel. 

25. 09.  Kino ve Velkém sále Záložny „Králíček Petr“ – úspěšný americký rodinný animovaný 

film a „Tátova Volha“ – komediální drama Jiřího Vejdělka.   

29. 09.  Od výročí mnichovské dohody uplynulo 80 let, ale fatální ústupek nacistickému 

Německu je pořád živé téma. Stále se přeme, zda se Československo mělo nebo nemělo 

bránit, zda přijetí diktátu velmocí bylo chytrým diplomatickým tahem nebo historickou 

ostudou, zda prezident Edvard Beneš selhal, či neselhal. Mnichov však stále zůstává 

varovným symbolem selhání politických elit demokratických zemí. 

1.-7. 10. proběhl Týden knihoven s mottem „Lokální paměť“ se zaměřením na bohatý 

knihovní fond s regionální tematikou a během měsíce října probíhá výstava „100 let 

samostatného státu v dokumentech Městské knihovny Litovel“. 

02. 10.  Křest nejnovější hanácké knihy Petra Lindušky „Co včel?“ s povídkami fejetony, 

básničkami, písničkami a „inéma plkama“ v Městské knihovně.  

02. 10. Koncert kapely Kozlaňáci, známé z pořadu Šlágr TV, jako dárek města 

k Mezinárodnímu dni seniorů ve Velkém sále Záložny. Pořad uvedli předseda Seniorklubu 

dr. Josef Hubáček a starosta města Ing. Zdeněk Potužák s přáním seniorům. Výborný 

program, účast 100 posluchačů. 

03. 10. 27. ročník plavecké soutěže měst v bazénu ZŠ Vítězná za účasti 394 plavců, kteří 

získali 5 276 bodů a město se tak umístilo na 6. místě. Nejstarším účastníkem byl pan 

Vladimír Šmoldas (85 let).   

03. 10.  Vernisáž výstavy velkoformátových fotografií studentů školy fotografie Photogenia 

– TOVÁRNA spolu s fotografiemi z projektu „Vítkovice“ prof. Jindřicha Štreita ve Výstavní 

síni MK. Výstava potrvá do 31. 10.   

04. 10.  Zahájení kurzu řeckých tanců pod vedením Miroslavy Stroupkové v Koncertním 

sále MK a kurzu Africké bubnování s Honzou v ZŠ Jungmannova (15 lekcí).  

5. – 6. 10. Komunální volby za účasti 8 stran a hnutí. Zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů 

s 5 mandáty, následovalo hnutí ANO 2011 (4), SNK Občané a sportovci Litovelska (3), KDU-

ČSL, ODS, KSČM a SNK Evropští demokraté mají po 2 mandátech a ČSSD jeden. Podrobně 

v kapitole Komunální volby.  

07. 10.  Jírovci republice – koncert PS v kapli sv. Jiří k 100. výročí vzniku Československé 

republiky. Zazněly skladby českých autorů a vybrané části nové verze Mše litovelské Jana 

Valuška. 

10. 10. Toulky světem 3 – beseda o Laosu, Tchaj-wanu, Thajsku, Jižní Korei, Myanmaru, 

Albánii a Filipínách, s cestovatelem Václavem Arnošem pro I. a II. st. ZŠ a SŠo 
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10. 10. Jižní Korea beseda s Václavem Arnošem v Malém sále Záložny.  

12. 10.  1. prodloužená tanečního kurzu pro začátečníky ve Velkém sále Záložny. 

12.-13. 10. Druhé kolo senátních voleb vyslalo varovný vzkaz vládě. Senát totiž rázem 

zmodral úspěchem opozičních stran (především ODS a Starostů a nezávislých) a Babišovu 

vládu čeká těžší schvalování zákonů. Výraznou většinu má nyní pravice. Nízká volební 

účast (pouhých 16 %) asi do budoucna změní volby do Senátu zavedením jednokolového 

systému a takzvané australské metody.  

16. 10. „Manželský čtyřúhelník“ – divadelní komedie v podání Dany Homolové, Michaely 

Badinkové, Martina Krause a Daniela Rouse ve Velkém sále Záložny.  

17. 10.  Tři talentovaní žáci ZUŠ Litovel – Silvie Řmotová (bicí), Kateřina Buchtová a Michal 

Zavadil (keyboard) – získali ocenění „Talent Olomouckého kraje“. Dík patří také jejich 

učitelům Viktoru Korduljakovi a Jiřímu Kovářovi za jejich přípravu a motivaci.   

17. 10.  Pavel Novák – „Zvěřinec“ – hudební vystoupení pro MŠ a I. stupeň ZŠ ve Velkém 

sále Záložny.  

19. 10. Zábavná talkshow Ivo Šmoldase s hosty – spisovatelkou a novinářkou Marií 

Formáčkovou a italským zpěvákem Andreou Andrei ve Velkém sále Záložny. 

20. 10. Koncert k 50 letům SPS KANTIKA s vystoupením Smíšeného pěveckého sboru Uničov 

v Koncertním sále MK.  

20. 10. Rockový koncert kapely KERN k 40. výročí založení kapely ve Velkém sále Záložny. 

23. 10.  Projektový den k výročí vzniku ČSR – Den otevřených dveří ZŠ Vítězná.  

23. 10.  Koncert v rámci KPH – Jan a Martina Schulmeisterovi (housle a klavír) v Koncertním 

sále MK. Zazněla díla W. A. Mozarta, L. van Beethovena, Antonína Dvořáka a Bély Bartóka 

v Koncertním sále MK.  

24. 10.  Křest knihy Petra Zajíčka „Sokol Litovel – historie a současnost“ ve stálé expozici 

řemesel Muzea Litovel. Knihu vydává T. J. Sokol Litovel. Součástí byla i beseda s autorem, 

autogramiáda a hudební program. Vydání knihy je poctou členů Sokola Litovel k 100. 

výročí vzniku ČSR. 

25. 10.  Slavnostní koncert ZUŠ Litovel k výročí republiky. 

26. 10.  Sté narozeniny oslavila nejstarší obyvatelka Litovle paní Věra Halounová. 

26. 10.  Oslava 100 let výročí republiky s udělením ocenění „Osobnost Litovle“ a křtem 

knihy „Litovel – velké dějiny města“ za hudebního doprovodu Richarda Pogody a žáků ZUŠ 

Litovel ve Velkém sále Záložny. Více v kapitole Galerie úspěšných. 

27. 10.  Osadní výbor a členové ČČK Březové uspořádali oslavy 100 let vzniku ČSR – 

uspořádali lampionový průvod a zasadili památnou lípu u KD. 
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27. 10.  Divadelní představení „SOKL! – litovelští sokolští ochotníci k 100 letům republiky“ – 

autorská hra Michala Schmalze mapující s nadhledem století republiky z pohledu 

hanáckého maloměsta a jeho obyvatel. Hra je věnována paní Jarmile Cholinské, která 

autora přivedla na tento nápad. Reprízy proběhnou 28. 10., 2. a 3. 11. v sokolovně. 

28. 10.  Sto let republiky – vrcholem byla vojenská přehlídka 2 000 vojáků, policistů, 

záchranářů a celní správy a 236 kusů techniky, oslavy po celé zemi a vyznamenání 41 

osobností ve Vladislavském sále Hradu prezidentem Zemanem. K výročí založení 

samostatného státu dorazily desítky gratulací od největších světových státníků, např. 

prezidentů USA i Ruska nebo královny Alžběty II. Celá republika opravdu spontánně slavila 

republiku – akcí na oslavu jubilea bylo skutečně nepočítaně!   

28. 10.  Osadní výbor Chudobín připravil slavnostní shromáždění u příležitosti 100. výročí 

ČSR a 50. výročí vzniku Chudobínského pěveckého sboru (pozdější Kantiky), zpívání u 

pomníčku T. G. Masaryka a jubilejní pěvecký koncert SPS Kantika ve Sboru Církve 

československé husitské. 

28. 10.  Smíšený pěvecký sbor Kantika oslavil 50 let své existence. Více viz v kapitole „O 

čem se píše…“   

28. 10.  Změna letního času na zimní – možná je to už naposledy v historii, protože Evropská 

unie už navrhla směrnici, která tento pro mnohé nepříjemný rituál s posunem času ukončí. 

31. 10.  Varhanní koncert v kostele sv. Marka k výročí republiky v podání Karla Martínka 

s hudbou Leoše Janáčka, Johanna Sebastiana Bacha, Louise Vierne, Théodore Duboise a 

Improvizace na jméno Litovel a Improvizovaná suita na témata Svatováclavského chorálu 

a státní hymny Karla Martínka.  

01. 11. Na prvním zasedání nového Zastupitelstva města Litovle byl zvolen starostou města 

pan Viktor Kohout (SNK), dosavadní místostarosta; místostarostou Mgr. Lubomír Broza 

(SNK), dosud velitel Městské policie Litovel a členy Rady města Litovel Bc. Zdeněk Jančí 

(ODS); Jiří Kohout (SNK – Občané a sportovci Litovelska), Ing. Zdeněk Potužák (SNK), 

dosavadní starosta města; Mgr. Mirko Spurník (SNK – Občané a sportovci Litovelska); a Ing. 

Ludmila Zavadilová (KDU-ČSL).  

02. 11.  Gustav Frištenský byl v celorepublikové anketě Revue IDNES vybrán za osobnost 

desetiletí 1918–1928, a postoupil tak do finále ankety, kde bude zvolena celebrita celého 

století 1918–2018. Soupeřem je mu například Karel Čapek, Marta Kubišová či Václav 

Havel. 

03. 11.  Maxipes Fík – divadelní představení Divadla Krapet ve Velkém sále Záložny. 

04. 11.  Na slavnostní mši svaté došlo k žehnání restaurovaných varhan v kostele sv. Marka. 

Varhany požehnal iniciátor opravy, bývalý litovelský farář a nyní přerovský děkan P. Mgr. 

Josef Rosenberg. Oprava byla financována z dotací Olomouckého kraje, města Litovel a 

příspěvků dárců Římskokatolické farnosti Litovel a Kněždubu.  

06. 11. „Pan Halpern a pan Johnson“ – divadelní představení ve Velkém sále Záložny 

v podání Petra Kostky a Františka Němce.  
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07. 11. „Střety s krásami světa“ – výstava fotografií k životnímu jubileu Pavla Dačického, 

vedoucího Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK. Výstava potrvá do 27. 11.  

08. 11.  Koncert ve varně Pivovaru Litovel k 125. výročí založení pivovaru a 100. výročí 

republiky. Vystoupila Kateřina Englichová (harfa) a Karolína Bubleová Berková 

(mezzosoprán) a zazněly skladby P. Ebena, J. L. Dusíka, A. Dvořáka, B. Smetany a L. 

Janáčka. 

09. 11.  Pěvecký sbor PALORA na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů 

Opava cantat 2018 zvítězil v kategorii Dívčí sbory a byl oceněn stříbrným pásmem. Obhájil 

tak své umístění z roku 2015. 

09. 11.  Bez práce je nejméně lidí za dvacet let (od června 1997) – nezaměstnanost opět 

klesla, a to na 2,8 %. 

10. 11. Již popáté se vydali členové Muzejní společnosti Litovelska uctít Den válečných 

veteránů ve všech 11 místních částech, u pomníčku na Komárově a pamětní desky na 

náměstí. Byl uveden význam setkání, položen květ vlčího máku jako symbolu celé akce, a 

zapálena svíčka. 

11. 11.  Výročí 100 let od skončení 1. světové války. Do Paříže se sjeli lídři desítek zemí, mj. 

prezident Trump, kancléřka Merkelová či francouzský prezident Macron.     

13. 11.  Přednáška MUDr. Hany Váňové „Autoimunita – učme se od včel“ – zamyšlení, 

porozumění a praktické rady odbornice se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu a 

homeopatii v Koncertním sále MK. 

15. 11.  Divadelní pohádka podle knižní předlohy Karla Čapka „Dášenka čili život štěněte“ 

v podání Malé scény Zlín pro MŠ a I. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti ve Velkém sále Záložny.  

16. 11. Shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii spojené se 

vzpomínkou na události 17. listopadu 1939 i 1989 a položením květin k pomníku Jana 

Opletala. Následovala vernisáž práce absolventů „Poklady z gymnaziální půdy“ a 

hudební vystoupení PS Palora. 

17. 11. Spolek Na Pavlínce ve spolupráci s MSL, z. s. a Husovým sborem v Litovli připravil 

připomínku Dne za svobodu a demokracii prostřednictvím litovelských i celorepublikových 

dokumentů promítaných na velkoplošné projekci s popovídáním se sousedy a kamarády 

v parku u Husova sboru.  

17. 11. Svátek 17. listopadu byl silně vyhrocený. Ovládli jej demonstranti proti premiéru 

Babišovi, žádající jeho demisi z postu předsedy vlády. Situace se tak ještě více vyhrocuje 

před hlasováním o nedůvěře vládě. 

17. 11.  INÉ KAFE – koncert slovenské punkrockové skupiny ve Velkém sále Záložny.  

21. 11. „Hanácký bigbítový večer po brněnsku“ – koncert kapel SVL (Olomouc) a 

SOUPERMAN (Brno) v Malém sále Záložny. Pořadatelem je SVL.  

24. 11.  Závěrečná kolona tanečního kurzu ve Velkém sále Záložny. 
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26. 11.  Povídání cestovatele Jakuba Franka o Nepálu v Malém sále Záložny.  

28. 11. V Muzeu Litovel je zpřístupněna výstava Skleněná krása Vánoc – baňky a skleněné 

ozdoby z výrobního družstva Irisa Vsetín. Výstava potrvá do 20. 1. 2019. 

30. 11. 21. ročník prodeje vánoční hvězdy ve vestibulu MK pořádané Sdružením Šance – 

sdružením rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice 

FN Olomouc za pomoci studentů GJO Litovel.  

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

děti z místních MŠ a ZŠ, PS Senzakord, k dispozici byla Ježíškova pošta, Ježíškovy dílničky 

DDM Litovel a umožněny vánoční prohlídky radniční věže.  

30. 11.  MSL, z.s. ve spolupráci s OV Unčovice uspořádala v sokolovně besedu „1. světová 

válka a vznik ČSR v obcích Unčovice a Březové“ s MVDr. Františkem Melicharem 

Špručkem, Ph.D., MBA. 

01. 12. Adventní tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením floristky 

z Olomouce ve Velkém sále Záložny. 

3.-16. 12. Prodejní vánoční výstava ozdob a dekorací spojená s výstavou dětských prací 

ve spolupráci s DDM Litovel ve Výstavní síni MK.  

3.-15. 12. Prodejní výstava studia ATELIÉR a regionálních výtvarníků v prostorách TIC Litovel. 

03. 12. Vánoční koncert oblíbeného zpěváka Jakuba Smolíka, stabilní hvězdy české 

hudební scény ve Velkém sále Záložny. Vyprodáno! 

04. 12.  Koncert mladších žáků ZUŠ Litovel v Malém sále Záložny. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

04. 12.  MSL, z.s. s Muzeum Litovel připravila k výstavě Skleněná krása jako doprovodný 

program autobusový zájezd Adventní Vsetín, jehož součástí byla i návštěva výrobního 

družstva Irisa. 

05. 12.  XII. slet čertů, Mikulášů a andělů na náměstí Přemysla Otakara. Vystoupili: 

dramatický kroužek ZŠ Jungmannova, kouzelník Jirka Hadaš (hudebně zábavná show) a 

Martin Šafařík (finalista SuperStar). Proběhla tradiční soutěž o nejlepší masku pro děti i 

dospělé, zapisování hříchů u Lucifera, Ježíškova pošta a představení s ohněm skupiny 

Adorea.  

09. 12. Adventní koncert PS Senzakord pod řízením Hany Kaštanové a Hudebního souboru 

ZUŠ pod vedením Petry Machkové Čadové v kostele sv. Marka. 

11. 12. Koncert mladších žáků v Malém sále Záložny. Pořadatel ZUŠ Litovel. 

12. 12.  Česko zpívá koledy a balónkový den na náměstí Přemysla Otakara. Vystoupil 

balónkový klaun, hudební skupina A.M.ÚLET (náhrada za Madalen), andělská kapela na 

chůdách, PS Palora a na závěr byl realizován celorepublikový projekt zpívání koled 

s Olomouckým deníkem (všichni si společně zazpívali 5 nejznámějších českých koled). 

15. 12.  Adventní koncert Hanácké mozeke v Husově sboru s hosty z Hanácké ambasády.  
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16. 12. Vánoční koncert SPS Kantika v kostele sv. Marka. Řídila sbormistryně Irena Blektová. 

17. 12.  Tradiční české ladovské Vánoce na náměstí Přemysla Otakara s multimediálním 

kamionem s ladovskými motivy, zpívání vánočních koled a hrátky pro celou rodinu. 

18. 12.  Taneční pohádkové představení současného tance „Louskáček“ v podání 

Moravské školy tance Přerov ve Velkém sále Záložny.  

20. 12. Ke konci roku přicházejí zprávy smutné – při výbuchu metanu na dole ČSM Sever v 

Karviné zahynulo 13 horníků, až na jednoho Čecha Poláci. Polsko vyhlásilo státní smutek, 

místo neštěstí navštívili premiéři obou zemí a u nás zazněly sirény na 140 sekund na 

památku mrtvých. 

24. 12. Vánoční pohledy a telegramy se již asi nenosí, většinou se využívá internet, posílají 

vzkazy po sociálních sítích a přes komunikační aplikace. Celkem spojili operátoři 41,2 

milionu hovorů a lidé poslali 54,5 milionu SMS.   

25. 12.  Čtrnáct let poté, kdy obří vlna tsunami zabila v Acehu více než sto tisíc lidí; při 

úderu tsunami o výšce tří až pěti metrů na pobřeží Jávy a Sumatry, kterou vyvolala erupce 

sopky Anak Krakatoa, zahynulo 429 lidí a na 1 400 bylo zraněno. Řada lidí je dosud 

nezvěstných.  

26. 12.  Ve svém tradičním, již šestém, vánočním poselství prezident Miloš Zeman vyjádřil 

motto: volte a pracujte! Zmínil povinnou volební účast, přímou volbu starostů a práci pro 

všechny a dal najevo, že se rozhodně nebude měnit. Varoval před zhoršením 

ekonomického stavu země. 

26. 12.  14. ročník tradiční akce Muzea Litovel a MSL „Oživlá řemesla“ přilákal na Štěpána 

do prostor Muzea Litovel 211 platících návštěvníků, 142 pořadatelů, účinkujících a dětí do 

6 let. K dispozici byla dílna vánočního tvoření z přírodních materiálů, zdobení vánočních 

baněk; velké pozornosti se těšilo kloboučnictví paní Marie Mazánkové a provaznictví a 

tkaní Michala Meredi z Historického spolku Kirri z Pňovic. Doprovázela Hanácká mozeka. 

29. 12.  Českým firmám i celé ekonomice se daří; majitelé a šéfové českých firem se shodli, 

že i rok 2019 bude dobrý a obavy z ekonomického propadu jsou liché. Jen aby! 

31. 12.  Poslední den „osmičkového roku“ – 100 let od vzniku republiky, 80 let od Mnichova, 

50 od sovětské okupace – bylo co si připomínat. Všude ohňostroje symbolizující konec roku 

a vyjadřující přání PF 2019!   
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03. LITOVELSKÁ VÝROČÍ  

740 let 

26. 8. 1278 padl na Moravském poli v bitvě s Rudolfem Habsburským zakladatel Litovle, král 

Přemysl Otakar II. Rudolf pak podržel Moravu ve vlastní správě jako náhradu za vojenské 

výdaje. Vládcem Čech se stal Ota Braniborský. Roku 1281 jmenoval Rudolf správcem 

Moravy svého zetě Alberta Saského. Mnozí páni a rytíři, kteří ve válce stáli na Přemyslově 

straně, byli v zajetí, země se zmítala v rozvratu a násilnostech. Zejména v letech 1281–82 se 

rozšířil hlad a mor. Nejspíš se to odrazilo i na poměrech v Litovli, lokátor Epich přišel o část 

majetku a král Václav II. nejstarší zachovanou listinou z r. 1287 jeho nástupci majetek znovu 

připsal. 

570 let 

Roku 1448 se přičiněním Karla z Vlašimi upravily ve městě otázky církevní. Litovelská fara 

nebyla od vpádu Jana Parduse obsazena. Kostel sv. Marka byl sice 5. 10. 1444 znovu 

vysvěcen, ani pak však nebyl v Litovli ustanoven žádný kněz. Až roku 1448 abatyše Helena 

z kláštera ve Starém Brně vyhověla žádosti města, aby byla litovelská fara odloučena od 

medlovské a měla vlastního faráře. Patronát nad kostelem si však stále ponechala. Faráři v 

Medlově se město zavázalo platit jednu hřivnu stříbra ročně „na věčné časy", ty však trvaly 

jen asi do roku 1510. Odloučení souviselo s příklonem Litovle k utrakvismu, kolem r. 1440 byl 

dokonce nad litovelským i uničovským kostelem vyhlášen interdikt. Litovelští faráři byli 

„podobojí", nebo alespoň nerozlišující oba způsoby náboženských obřadů. 

500 let 

Starobylost střeleckého spolku v Litovli dosvědčuje nejstarší přívěsek královského řetězu 

střelců s letopočtem 1518. Střelecké řetězy jsou celkem tři – královský řetěz a řetěz levého a 

pravého maršála. Oba maršálské řetězy jsou dlouhodobě zapůjčeny litovelskému muzeu z 

Vlastivědného muzea v Olomouci, královský řetěz je vystaven ve stálé expozici 

Vlastivědného muzea v Olomouci.  

460 let 

Roku 1558 se poprvé připomíná městská papírna. Podle historika Jindřicha Šilhana to byla 

druhá městská papírna na Moravě po Olomouci, vznikla v době rozmachu města za 

boskovické vlády. Archivní doklady uvádějí i prvního papírníka (fabricatora papyru) 

Václava Haslacka. Pocházel pravděpodobně z Olomouce a v Litovli působil do roku 1568. 

Tehdy koupil vlastní papírnu v Šumperku od Jana Bauerfeinda, jak je zaznamenáno v 

litovelské městské knize. Na něj navázali další nájemci městské papírny Jan Kempten, 

Wendel Fridrich, Jan Sigart, Jan Bauerfeind, Šebestián Mayerhöfer, Petr Bauerfeind a 

Wolfgang Gottschalk. Koncem století si měšťané stěžovali, že Nečíz, zvednutý jezem u 

papírny, zaplavuje sklepy domů a papírna byla pak kolem r. 1600 přemístěna k Vavákovu 

mlýnu u Vísky. Třicetiletá válka výrobu papíru přerušila. 
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420 let 

Na konci 16. století ohrožovala Litovel morová epidemie, která trvala s přestávkami v 

letech 1594–1602. Upomínkou je kaplička, která dnes stojí v parčíku u muzea. Byla 

postavena z vděčnosti, že se morová epidemie tehdy zastavila u domu č. 846 (naproti 

mlýnu), letopočet udává rok 1594. Ještě v roce 1598 ale zemřelo v Litovli 291 osob, z toho 

204 na mor, v následujícím roce 320, jen za listopad 1599 si epidemie vyžádala přes sto 

obětí! Litovel měla tehdy 525 usedlostí, pro porovnání velikosti měly tehdy Chrudim a 

Mladá Boleslav po 400, Kutná Hora 600, Olomouc 700 usedlostí. 

370 let 

Vestfálským mírem roku 1648 skončila třicetiletá válka, ale Švédové v zemi ještě zůstali. Jen 

postupně se stahovali z obsazených měst a okupace Litovle trvala další dva roky. 

Obdivuhodné je, jak rychle se město dokázalo z naprosté zkázy vzpamatovat. Už roku 

1650 byla opravena soukenická valcha, Olomoucká i Uničovská brána (včetně zvedacích 

mostů), štítové zdi vyzdobeny pozlacenými znaky knížete a města. Do provozu byla dána 

cihelna, opraveny jezy a vyčištěny říční toky. Do pořádku bylo uvedeno i městské 

hospodářství.  Rada se dohodla s věřiteli na 4 % úroku a pořadí splátek a roku 1659 byl 

vyrovnán poslední dluh. 

350 let 

Roku 1668 Jana Beatrix, kněžna z Ditrichštejna, žena knížete Karla Eusebia, zřídila v 

bývalém cechovním domě soukeníků (dnešní knihovna) špitál pro chudé a nemocné. 

Špitální nadaci spravoval litovelský magistrát, skládala se ze špitální budovy a z roční renty 

1050 zlatých. Rentu vyplácel statek Úsov, později Nové Zámky. Město mělo povinnost 

vydržovat ve špitále 20 chudých a nemocných, dále ženu, která by jim uklízela a vařila. 

330 let 

4. 11. 1688 byla sňata makovice radniční věže a bylo zjištěno, že hlavní trám je již z velké 

části uhnilý, což způsobilo naklonění horní části věže. Makovice se na věž vrátila pro 

špatné počasí až 4. června 1689. Ve věžní listině byla uvedena tehdejší správa města: 

knížecí rychtář Jakub Stieff, purkmistři: Jan Lang, Jan Gürtler, Daniel Rabl a Jan Luňáček, 

písař František Stieff. 

270 let 

Roku 1748 byl dokončen soupis poddanské půdy (rustikál) a poprvé i panské půdy 

(dominikál), tzv. Tereziánský katastr. Velikost pozemku se určovala „vizitací", tj. odhadem a 

přiznáním majitele. Ze skutečného měření poprvé vycházel až josefinský katastr, ten však 

po smrti Josefa II. přestal platit. 

Druhá půlka století přinesla několik změn v lichtenštejnské vládě. Jan Karel zemřel roku 

1748, už ve 24 letech, a jím vymřela Gundakarova větev. K vladařské moci se vrátil kníže 

Josef Václav, který jej zastupoval už za neplnoletosti. Po jeho smrti roku 1772 převzal na 

devět let vládu František Josef Adam z Lichtenštejna (1726–1781) a po něm jeho syn Alois 

Josef z Lichtenštejna (1759–1805). 
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260 let 

Závěr sedmileté války přivedl roku 1758 do Litovle podruhé pruské vojsko. Když v dubnu 

vpadli Prusové opět na Moravu, byla už Olomouc říšskou pevností. Pruská armáda 

Olomouc obklíčila a připravila se na obléhání. Týlovou základnou velitelství se stala Litovel. 

Sám král Fridrich Veliký s generalitou přijel do města 4. 5. 1758, byl se všemi poctami uvítán 

magistrátem a na náměstí provedl přehlídku dvaceti tisíc vybraných jednotek pruské 

armády. 

Měšťané se museli vypořádat se stálou přítomností vojska, což přinášelo stále více těžkostí, 

zejména když se v těchto neklidných dobách často jednalo o cizince, 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. V letech 1747–1754 byl přestavován panský dům 

vedle radnice, k němu město přikoupilo i část zadního traktu, kde pravovárečníci stavěli 

pivovar. Tak vznikla přední a zadní kasárna. Před vchodem do kasáren stály tři vzrostlé lípy, 

kde vojáci odpočívali. Vojenská strážnice stávala naproti radniční věži při Nečízu, výměna 

stráží bývala oblíbeným divadlem. Až kolem roku 1780 byla strážnice přeložena do přízemí 

kasáren v Šerhovní ulici. 

Válečné škody Litovle byly vyčísleny na 160 000 zlatých, a i když byly částečně nahrazeny, 

zůstal dluh 21 000 zlatých. V této době se opět v Litovli uvádí papírna (zničená za 

třicetileté války). Vedla si úspěšně, r. 1808 byl litovelský papír vystaven mezi vzorky 

vynikajících výrobků monarchie ve vídeňském kabinetu. Na přelomu století je litovelská 

papírna uvedena mezi nejvýznamnějšími na Moravě. 

240 let 

5. 4. 1778 císař Josef II. navštívil Litovel, přenocoval zde u tkalcovského mistra Sebastiana 

Trávníčka (Šustrák). 

170 let 

Nejvýznamnějším předělem 19. století se stal rok 1848. Znamenal nejen přelom století, ale 

ukončil v Evropě éru feudalismu a otevřel cestu nástupu buržoasie. Revoluční hnutí vyvřela  

v hlavních městech evropských zemí: Francii, Německu, Itálii, Polsku, Rakousku. První 

zprávy o revolučních událostech ve Vídni se do Litovle donesly díky železnici takřka 

bezprostředně, už 14. března 1848. Město se rozdělilo na konzervativce a radikály. 

Purkmistr Kniesatschek rychle utekl do Olomouce, radní Klein a Tonsern se vzdali funkcí. 

Zato syndik Ulrich a radní Hirsche se přidali k revolucionářům. 

Revoluce byla sice potlačena a absolutistické monarchie opět ovládly situaci, změny však 

byly radikální. Říšský sněm vyhlásil zrušení poddanství a roboty za náhradu, skončily 

všechny služebnosti, břemena a dávky, vyplývající z poddanského svazku. Nejnižší správní 

jednotkou se stala obec, podřízená okresnímu hejtmanství (politický okres). Město přestalo 

být knížecím majetkem, ale také poddanské obce města přešly pod správu okresního 

hejtmanství. Všechny závazky a dědičné platy sedláků byly zlikvidovány. Zákonem ze 4. 3. 

1849 byly zřízeny „vyvazovací komise", posuzující „slušnou náhradu" za vyvázání z roboty. 

Poddaný platil třetinu, zbytek země. Město Litovel obdrželo odškodné 57 000 zlatých ve 

formě obligací. Ty pak byly splaceny do roku 1890. 
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160 let 

Roku 1858 byla radniční věž nad druhou lucernou snesena, zhotovena nová trámová 

konstrukce a střecha stejného tvaru jako původní. Ve věžní listině je uvedena správa 

města: purkmistr Josef Tonsern, radní MUDr. Karel Linhart a Jan Ulrich, dále pokladník, 

kancelista, purkrabí Donat Ulrich, městský revírník, 2 policejní sluhové a 4 učitelé. 

130 let 

26. 6. 1888 se ustavilo Společenstvo obchodníků a hostinských pro Litovel a okolí, pozdější 

Obchodní grémium. Předsedou zvolen obchodník Ignác Mauler, místopředsedou 

hostinský Josef Špička. 

7. 9. 1888 vyhořel takřka do základů Přední mlýn (nyní Staroštíkův) v Palackého ulici. 

30. 3. 1898 MUDr. Ladislav Tužil koupil od mlynáře Raaba bývalé lázně Knappovy a obnovil 

lázeňský provoz. Nabízí lázně vanové, léčivé, parní i společnou lázeň v bazénu se 

sprchami. Při lázních je útulná čítárna, hosté mají k použití i zahradu. 

Pro dnešní chápání výchovných metod je jistě zajímavý článek Litovelských novin: Dle 

nového řádu živnostenského smí mistr potrestati učně jako otec, je-li toho zapotřebí. 

Nezletilý učedník jest podroben otcovské kázni učebního pána, jehož ochrany a péče 

požívá. To jest doslovné znění zákona a moudré potrestání tělesné nezvedenému učni 

není ovšem na škodu. Hodný hoch bití se báti nemusí, na darebu jest trestem zaslouženým 

a prospěšným. 

Majitele v roce 1898 změnilo několik významných měšťanských domů. V květnu koupil 

Stan. Smékal rohový dům na náměstí od kupce Harbicha. Němci koupili Wachlerův 

hostinec pro stavbu Německého domu (nyní Městský klub). Rohový dům na náměstí 

(Langův dům) odkoupili v říjnu od pana Michala Skopala pánové Jakub Knaibl z Bílska a 

Martin Mikuláš ze Střelic.  

S ohledem na dnešní předpisy o rychlé jízdě aut stojí za zaznamenání článek Litovelských 

novin z července 1898: „V poslední době se stalo několikrát, že byli v Litovli cyklisté udáni  

a obžalováni pro rychlou jízdu městem a ulicemi. Následkem toho pak byli odsouzeni k 

několikazlatkové pokutě.“ 

28. 10. 1898 byl zřízen výbor pro stavbu družstevního rolnického lihovaru (pozdější Tesla). Na 

mimořádné valné hromadě hospodářského spolku byla odhlasována stavba a vyhlášeno 

upisování podílů. Ustavující valná hromada družstva pro zřízení rolnického lihovaru se pak 

konala 24.11. V březnu 1900 začala stavba základů, v červenci se montovaly stroje, v 

prosinci bylo možno zahájit výrobu. 

Na starém městě na Rybníčku byl roku 1908 zřízen ženský klášter Milosrdných sester 

františkánek. Podle Selské stráže (č. 35) je klášter „nové pařeniště němectví“, klášterní 

sestry „zarputilé německé fanatičky“, které především podněcovaly národnostní sváry. 

Zejména vynikala jejich představená Brünnerová. 

Sokolská jednota koupila z iniciativy stavitele Douši z pražské výstavy pavilónek od 

tesařského mistra J. Hraběte a postavila jej u rybníka proti reálce. Pěkný dřevěný pavilónek 

sloužil jako útulna při zimním bruslení. Ozdobou parku byl až do druhé světové války. 
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Počátkem roku vypukla epidemie spály a spalniček a všechny školy musely být od 13. do 

17. dubna zavřeny. Nemoc se rozšířila i do 20 škol v okolí. Několik dětí zemřelo, jiné byly 

napadeny oční chorobou trachomem. 

V Litovli byl z iniciativy pana J. Zdráhala utvořen kroužek šachistů, měl se čile k světu a již v 

březnu 1909 vyhlašuje turnaj o ceny. 

Pivovar se rozšiřoval a modernizoval, v letech 1908–1909 postavil novou varnu na parní 

vaření s obsahem 170 litrů, nové štoky a sprchové chladiče. 

Zemědělství bylo stále rozšířené i mezi litovelskými měšťany. V okrese bylo 1086 chovatelů 

plemenného hovězího dobytka, kteří vlastnili 5 427 krav, 1 198 jalovic, 1 282 telat, 62 

licencovaných a 45 nelicencovaných býků. Na trhu ve městě se během zimních měsíců 

prodalo 800 kg mořských ryb v ceně korunu za kilogram.  Každoročně se ve městě (až do 

války) pořádalo pět dobytčích trhů (22/1, 12/3, 11/6, 17/9 a 26/11). 

100 let 

Rok 1918 byl ve znamení státního převratu. Již První máj byl podle Selské stráže oslavou 

nejen dělnickou, ale všech tříd národa. V zahradě hostince pana Hlaváčka U Zeleného 

stromu promluvil poslanec Charvát o požadavcích českého národa, končilo se zpěvem 

Hej Slované a Kde domov můj. V neděli 12. května se pak konala manifestace pod 

heslem „Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa a vlasti“ za účasti poslanců 

za Litovelsko (Bechyně, Fischer, Charvát, Jedlička, Navrátil, Staroštík, živnostník Mlčoch). 

Oba záloženské sály byly přeplněny, po programu složena přísaha, kterou přečetl 

poslanec Fischer, že český lid neustane v boji za samostatnost. Zpívalo se opět Kde domov 

můj a Hej Slované. 

Na „sebeurčení národů“ se však odvolávali také Němci, požadovali ústy min. předsedy dr. 

Seidlera vytvoření německé provincie Deutschböhmen z pohraničních území Čech a 

Moravy. 

27. 10. 1918 byl v Litovli ustaven Národní výbor, měl 15 členů, po třech z politických stran 

agrární, živnostenské, sociální demokracie, katolické a Český státoprávní klub. Předsedou 

zvolen František Nedoluha, místopředsedy Vincenc Horák, Metoděj Charvát a Tomáš 

Rohleder. K původním členům byli pak do počtu 27 kooptováni další představitelé města. 

Zpráva o vyhlášení nezávislosti potom přišla do města 29. 10. Ihned se sešel Národní výbor 

a do jeho služeb vstoupily všechny úřady. 

31. 10. se konalo zasedání městské rady, kde bylo proklamováno vyhlášení samostatnosti, 

v usnesení se dále rozhodlo úřadovat příště jen v české řeči. Přejmenovány byly ulice 

Olomoucká na Wilsonovu, Uničovská na Masarykovu, Lichtenštejnská na Čs. legií, Kostelní 

náměstí na Husovo.  

14. 11. delegace litovelských Němců (Sanetrnik, Klopper a Pitschmann) prohlásila 

Národnímu výboru, že uznává nový Československý stát. 

17. 11. se pak konaly hlavní oslavy osvobození. Všechny domy, Německý dům nevyjímaje, 

byly ozdobeny slovanskými prapory, ozdobami v národních barvách a bohatě osvětleny. 
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4. 12. byla německá měšťanka pro nedostatek žáků zrušena a obecná škola přeměněna 

na jednotřídní. Přestěhovala se do bývalé Turnhally (v místech městského úřadu v 

Havlíčkově ul.), uvolněné prostory v Komenského ul. využila vojenská správa a od školního 

roku 1919/20 nově zřízená česká chlapecká měšťanka. 

11. 12. byla činnost „revolučního“ Národního výboru ukončena, správu města opět 

převzalo volené zastupitelstvo v čele s MUDr. Janem Smyčkou. 

90 let 

5. března 1928 byl založen Okrašlovací spolek, který měl pečovat o vzhled města. 

Předsedou byl zvolen bývalý ředitel hospodářské školy František Halla. Jako čilý penzista 

působil v řadě spolků, zejména v Klubu českých turistů, v Krajinské muzejní společnosti aj. 

Když byl 2. září postaven pomník T. G. Masarykovi v Chudobíně (jako první v okrese), bylo 

to podnětem i pro Litovelany. V prosinci se ustavil přípravný výbor, který začal sbírat 

peníze. Realizace ale musela ještě mnoho let počkat. 

Agustin Klein, bývalý hrobník na staroměstském hřbitově, převzal po zemřelém Hermanovi 

funkci městského bubeníka. Nahrazoval funkci městského rozhlasu, oznamoval vyhlášky a 

aktuální zpravodajství. Dostával za to ročně 144 Kč, mimo to za natahování hodin na 

radnici a staroměstském kostele 900 Kč a za vybírání tržních poplatků 408 Kč. Klein zůstal 

posledním městským bubeníkem až do poválečné doby.  

Starosta Alois Knaibl se vzdal funkce, neboť se odstěhoval do Olomouce (zemřel zde 12. 1. 

1933). 4. srpna 1928 byl pak novým starostou zvolen Ing. Otakar Ledvinka, technický ředitel 

cukrovaru. Náměstky se stali V. Horák a Rudolf Daněk, radními Fr. Hlaváček, K. Kvapil, J. 

Lešenar, R. Trunkát, Fr. Matoušek, J. Bureš a F. Sanetrnik. Odpovědným redaktorem 

Litovelského kraje se po starostovi Knaiblovi stal Josef Heger. 

Po delší době se opět otevřela otázka litovelského vodovodu. Do Litovle 3. 4. 1928 přijel 

vrchní stavební zemský rada Weselý a doc. dr. Ed. Schnabel, aby prozkoumali prameniště 

u „Studánky", u Pateřína a Olešnice. Prameniště u „Studánky“ bylo označeno za prvotřídní 

pramen spodní vody, prameniště na tzv. Rachavách jako málo vydatné a nehodící se pro 

gravitační vodovod. Pak zase vše utichlo.  

8. 7. 1928 se konala ve Smetanových sadech jubilejní Hanácká slavnost. Mohutný průvod 

v čele se Selskou jízdou a alegorickými vozy prošel městem do sadů, tady přinesli pozdrav 

zemědělcům ministr dr. Staněk, poslanec Bečák, ministr Kuneš Sonntag a Stoupal. 

V září 1928 měl výstavu v pavilónku u rybníka cestovatel Alois Nerušil. Jeho přednášky a 

výstavy sbírek vzbuzovaly velkou pozornost. Povoláním švec (vedle dnešního železářství 

v ulici Palackého 847) přenechal řemeslo ženě a vydal se na cesty po Jižní Americe. 

Společenský život ve městě byl rozšířen založením Klubu pro radioamatéry, spolkovou 

místnost měli na Střelnici. Jeho předseda Fr. Vicenec sestavil přijímač, s nímž 26. 10. umožnil 

veřejný poslech Prodané nevěsty, přenášený z Komické opery v Paříži. 

Reforma státní správy zrušila zemi Slezsko a vznikla země Moravskoslezská. ČSR se dělila na 

4 země a ty dále na okresy. Sídlo okresu zůstalo také v Litovli, změnil se ale oficiální název 

okresního hejtmanství na okresní úřad. V prosinci 1928 se podle nového zákona konaly 
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první volby do okresních a zemských zastupitelstev. Do okresu se volilo 16 členů, lidovci 

získali 6 mandátů, agrárníci 4, soc. demokraté 3, Němci 2 a živnostníci 1. K těmto voleným 

zástupcům ještě ministr vnitra jmenoval dalších osm. 

80 let 

1. 1. 1938 Litovel dosáhla po mnohaletém úsilí postátnění reálného gymnázia, v květnu 

odešel ředitel Fürst, správcem jmenován Karel Sedlák a od 1. 12. jmenován ředitelem dr. 

Jaroslav Reiniš ze Zábřeha. 

25. 1. 1938 byla po celé republice viditelná mimořádně mohutná polární záře. 

9. 2. 1938 jmenován čestným občanem města básník Petr Bezruč.  

Po dvouletém jednání se začala v dubnu 1938 bourat Špitálská kaple sv. Josefa. 

Zasahovala do ulice v místě, kde zasypáním ramene Moravy vznikla nová křižovatka 

(Vítězná – Kysucká). Spor mezi památkáři a zastánci bezpečnosti dopravy vyzněl tak pro 

dopravu. 

Veřejná knihovna a čítárna byla přestěhována do přízemí bývalé Sochovy vily, kterou 

koupilo město ze Sochovy pozůstalosti. 

29. 5. 1938 vzhledem k politické situaci se náhradou za obecní volby politické strany smírně 

dohodly o počtu mandátů: živnostníci a lidovci po šesti, soc. demokracie pět, národní 

socialisté čtyři, národní sjednocení a Němci po třech, agrárníci dva a komunisté jeden. 

Starostou byl zvolen Msgre. Vincenc Horák, náměstky Rudolf Daněk a František Konečný. 

Radními byli dr. Karel Robenek, Josef Šmakal, Karel Valouch, Josef Mazanec, dr. Jüngling, 

R. Trunkát a Hans Swoboda. 

Do Litovle byla přeložena klášterní škola dominikánek, škola pro ženská povolání, zvaná 

rodinná škola. Po adaptaci budovy byla umístěna do mateřské školy v Hrnčířské ulici (nyní 

pošta). Mateřské školce byla vyhrazena jen jedna místnost v přízemí. 

2. – 5. 9. 1938 bylo Litovelsko postiženo velkou povodní. Po velkých deštích se protrhla hráz 

mezi Mladčí a Litovlí a rázem tak znevážila všechny předpoklady o smyslu regulace 

Moravy. Tato stavba, která spolykala obrovské prostředky, změnila ráz krajiny a vyřadila z 

provozu dva mlýny, byla prováděna především pro zamezení povodní. A nyní, sotva byla 

dokončena, zaplavila voda nejen obvyklé oblasti Vísky, Komárova, Pavlínky a 

Olomouckého předměstí, ale i Kollárovu ul. včetně nové sokolovny, pilu na Čihadle a dál 

vše až k pivovaru. 

Tyto domácí záležitosti však rychle odsunuly do pozadí události mnohem vážnější. Dne  

23. září byla vyhlášena mobilizace, místo dětí se ve školách ubytovali vojáci, v gymnáziu 

zřízena záložní nemocnice. Městská rada vyzvala občany, aby přispěli na Fond pro obranu 

státu. Nařízeno bylo zatemnění oken a úprava reflektorů vozidel. Noviny vyšly pouze jako 

dvojlist, neboť i redaktoři narukovali. Jenže za pár dní se už vojáci z pohraničních 

pevnůstek vraceli zpět a s nimi proudy emigrantů.  

29. 9. skončilo jednání Hitlera, Chamberlaina, Daladiera a Mussoliniho v Mnichově. 

Zástupci Anglie, Francie, Itálie a Německa podepsali diktát o odstoupení pohraničí. Ve 
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městě bylo zajišťováno nouzové ubytování pro mnoho českých rodin utíkajících z 

pohraničí, organizují se pro ně sbírky. V okrese bylo na 1 300 uprchlíků, sbírka po domech 

vynesla 46 tis. Kč.   

10. 10. obsadilo německé vojsko pohraničí až k okraji Litovle. V záboru zůstaly i zcela české 

obce Červenka, Střelice, Tři Dvory, Nové Zámky, Mladeč, Měrotín, Bílá Lhota, Měník a 

Pateřín. V těchto devíti obcích žilo dle sčítání lidu 3 784 Čechů a pouze 56 Němců! 

Přerušena byla státní silnice za Sobáčovem a české Loštice zcela odříznuty, v cukrovaru 

byla zřízena celnice. 

Lidé si pomalu zvykali na republiku označovanou sloganem „Malá, ale naše". Politické 

strany se spojovaly do strany Národní jednoty (předseda Karel Sedlák), sociální 

demokracie se přejmenovala na Stranu práce. Také litovelské ochotnické spolky se spojily 

ke společnému představení Jiříkovo vidění od J. K. Tyla.  

70 let 

15. 2. 1948 politické strany v Litovli uzavřely dohodu o slušném volebním boji bez 

vzájemného napadání, politický život byl ve městě ještě poklidný. 25. 2. komunistický puč 

tento „poklid“ zvrátil. Únorový převrat proběhl v Litovli v režii odborů. „V litovelském okrese 

iniciativou Odborové rady, dále stran KSČ a sociální demokracie byl vytvořen akční výbor, 

který se ihned dal do práce. Již na první schůzi dal příkaz k zapečetění sekretariátů stran 

národně socialistické a lidové. Akční výbory vznikly samozřejmě protiprávně, komunistická 

moc je však dodatečně upravila zákonem č. 213 z 21. 7. 1948. Zde se stanovilo, že 

„všechna opatření AV byla zavedena po právu i v těch případech, kdy by jinak nebyla v 

souladu s příslušnými předpisy“. 

Předsedou Místního akčního výboru se stal Rudolf Köhler, místopředsedy František Božek  

a Alois Bezectný. Také MAV nezahálel, odvolal z funkcí předsedu MNV Ing. J. Cuclu, 

náměstka V. Horáka, radní J. Munzara a Němečka, zastupitele za lidovce a socialisty. 

Novým předsedou MNV se stal Josef Skopec, náměstky František Božek a Antonín 

Bezdíček. Až v prosinci byl jmenován novým tajemníkem MNV Karel Kopecký a Alois Šrot 

pak 29. 6. 1949 odešel do výslužby. 19. 3. OAV jmenoval novým předsedou ONV Bohumila 

Teplého, místopředsedy M. Strouhala a Fr. Ptáčka. Městská rada na návrh člena rady 

Slaného nařídila oficiální používání titulu „soudruh". 

16. 3. OAV nařídil, aby všechny spolky, organizace a společenstva provedly očistu ve 

svých řadách a do konce března ustavily akční výbory. Již následující den OAV zlikvidoval 

tělovýchovné jednoty Orla a DTJ, majetek měly předat příslušné tělocvičné jednotě Sokol. 

Také Sportovní klub byl zrušen a zařazen do Sokola. OAV se především věnoval kádrovým 

čistkám. Svými rozhodnutími úkoloval soudy, likvidoval živnostníky. Do všech větších 

litovelských živností byli dosazeni národní správci. 15. 4. byl z vedení gymnázia odvolán 

Karel Sedlák „pro svůj negativní postoj k lidové demokracii“. Správcem gymnázia se stal 

prof. Jiří Motyčka.  

30. 5. se konaly první socialistické „volby“ s bílými lístky. Dostavilo se 2 625 voličů, jen 200 

odevzdalo bílé lístky a 112 hlasů bylo neplatných. Obdobné to bylo i v okrese, z 24 875 

voličů hlasovalo pro jednotnou kandidátku 21 517. 
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9. 8. vešel v platnost Zákon o jednotné škole. Začala tak dlouhá řada reorganizací ve 

školství. Zákon zavedl tři stupně: 3–6 let (mateřská škola), 6–15 let (základní škola, ta však 

byla rozdělena na 5 tříd obecné a 4 třídy měšťanky), 15–19 let (výběrová škola). Povinná 

školní docházka se tak prodloužila do 15 let a současně se rušilo klasické osmileté 

gymnázium. V budově gymnázia bylo několik místností propůjčeno dívčí obecné škole, v 

přízemí byla mateřská škola, hudební škola, v části dokonce noclehárna CIS. 

25. 11. byl opět pozměněn MNV: předseda Josef Skopec, náměstkové Frant. Božek a Ant. 

Bezdíček, radní Jar. Slaný, Rudolf Holčák, Antonín Kuba, Josef Čikl, Oldřich Kubálek, 

Štěpánka Koudelková, Stanislav Nedoma. Všichni byli komunisté, jedině Kubálek uváděn 

jako bývalý lidovec, nyní bezpartijní. Zajímavé je, že po revolučním dělnickém převratu 

nebyl žádný z nich dělník. Revoluční rok uzavírá předseda MNV Skopec: „Byl to sice rok 

vítězný únorovými událostmi, ale jeho vítězství si ještě mnoho občanů dobře 

neuvědomilo“. 

POMNÍK T. G. MASARYKA 

V poúnorové atmosféře proběhla bez většího ohlasu oslava 9. května s dlouho 

připravovaným odhalením pomníku T. G. Masaryka od olomouckého sochaře Karla 

Lenharta. Městská rada nejprve v lednu stanovila odhalení pomníku na 7. březen a 

pozvala Jana Masaryka a Jožku Davida. Do toho ovšem přišel komunistický převrat, o 

Masarykovi či Davidovi se nedalo uvažovat, a tak přípravný výbor odložil odhalení 

pomníku na květen. Dne 19. 4. převzal záležitost pomníku Okresní akční výbor, proti tomu 

se přípravný výbor ohradil a 26. 4. rada kompromisně určila, že pořadatelem bude 

Národní výbor. 

Svaz brannosti pod záštitou MNV nejprve odhalil památník sovětského letce Tabačnikova 

na Komárově. Odtud se průvod odebral ke gymnáziu, kde byl konečně odhalen i pomník 

T. G. Masaryka. Slavnost zahájil B. Teplý, hlavní projev měl docent Husovy fakulty dr. Trtík z 

Prahy, pěvecký sbor zpíval Nešverovu Moravu.  

60 let 

Nový rok 1958 zahájil předseda MNV Müller optimistickým projevem: „Touha po zisku 

popohání rozvrzanou káru kapitalistického podnikání po klikaté cestě ke smutnému 

konci.“ Také kronikář Ondroušek píše ve stejném duchu: „Ocitli jsme se na prahu etapy, 

která nám umožňuje svést rozhodující zápas, dovršit výstavbu socialismu. Základy pro 

prostorný dům, v němž mají žíti socialističtí lidé, se blíží k dokončení." 

Podle jednání MNV 24. 1. však dále trval nedostatek masa, občané stáli ve frontě i několik 

hodin. Je to tím, že „soukromí zemědělci dluží státu spousty tun dodávek a nesvědomití 

občané kupují záměrně nadměrné množství“. Chybějící hovězí si občané nahradili 

koninou, nově zřízená prodejna koňského masa (Palackého 840) se těšila hojné návštěvě.  

Obvodní lékaři z Rýznarovy vily v Husově ul. (dnes CHKO) a internisté z Nábřeží se 29. 9. 

odstěhovali do nového zdravotního střediska v bývalém notářství (Kolářovy vily) v 

Kollárově ul. V Husově ulici zůstala jen gynekologie. V budově na Nábřeží bylo po 

rekonstrukci rozšířeno zubní oddělení a zřízena chirurgie. 
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Na radniční věži byly na Vánoce instalovány nové hodiny. Vypověděly službu už v květnu 

1952 a ne, a ne se hnout. Rada se usnesla, že je dá opravit, ale ani osvědčený mechanik 

Václav Zavadil nemohl s nimi pohnout. Až vedoucí sběrny surovin B. Dvořák přišel na 

nápad. Ze starého vyřazeného soustruhu vyňal dvě kolečka, tato byla vložena do hodin a 

stal se div: hodiny jdou. (Zápis v kronice). Kolečka ze soustruhu asi nebyla optimálním 

řešením, a tak muselo město koupit nové. Hodinový stroj byl výrobkem OPK Vyškov, ciferník 

je prosvětlený a vysoký 280 cm. 

Na návrh výboru žen byly přejmenovány ulice: Masarykova na ulici 9. května, dr. Jana 

Masaryka na Kysuckého Nového Mesta, dr. E. Beneše na Lidickou a Javoříčskou (až po 

Marchland), ve východní vilové čtvrti vznikly ulice Fučíkova a Nová. 

50 let 

Rok 1968 začal změnami v čele strany a státu. A. Novotného vystřídal 5. 1. ve vedení 

strany A. Dubček, prezidentem byl 30. 3. zvolen Ludvík Svoboda. Dne 29. 2. byla zrušena 

cenzura, 5. 4. ÚV KSČ přijal Akční program, otevřená kritika politiky dávala naději na 

nástup nové éry „socialismu s lidskou tváří". Svobodnější duch oživil iniciativu občanů, 

vznikaly nové spolky, jako klub filatelistů s předsedou J. Lamrem a jednatelem Chlíbkem. 

Obnovila se činnost dříve zakázaných organizací. K junácké myšlence se otevřeně 

přihlásily oddíly působící od r. 1966 pod názvem Klub mladých turistů v Tatranu. 

V době první vlny dětí v šedesátých letech vybudoval podnik Papcel v Gemerské 506 

závodní mateřskou školku s jeslemi, do provozu byla uvedena 8. 3. 1968.  

Svatopluk Skarupský získal tituly mistra ČSSR na 500, 1 000 a 10 000 m a kvalifikoval se na 

Olympijské hry v Mexiku, kde spolu s Pěnkavou v kategorii C 2 ve finále skončili na 6. místě. 

Velký ohlas ve veřejnosti mělo 27. 6. zveřejnění výzvy Dva tisíce slov. Několik veřejných 

shromáždění v Litovli se jednoznačně postavilo za současný politický trend a ostře 

kritizovalo zločiny minulých let. Na podpisové archy 29. 7., podporující naši delegaci 

jednající v Čierne nad Tisou se Sověty se v Litovli podepsalo 4 500 občanů. 

V noci na 21. srpna byla naše země okupována vojsky Varšavské smlouvy, Litovlí projely 

tanky polské armády. Bylo vydáno provolání společenských organizací, které odsoudilo 

okupaci. Lidé ve městě i na závodech opět podepisovali protestní rezoluce, 22.  a 23. 8. 

byly hodinové protestní stávky, 26. 8. se rozezněly zvony a sirény v celé republice.  

Ve dnech 21. – 28. 8. byly využity možnosti vysílače v Litovli a za spolupráce techniků Tesly 

se studio pod názvem Ječmínek zapojilo do celostátního vysílání rozhlasu. V relacích 

vysílaných rusky, německy, maďarsky a polsky byla příslušníkům cizích armád vysvětlována 

pravda o okupaci a poměrech u nás. Protiokupační náladu měla většina obyvatel města, 

ale určitě ne všichni. Někteří se už začali tajně scházet i s okupačními vojáky. Nejasný byl 

postoj oficiálních orgánů města (MěNV i MV KSČ), 21. 8. jim byl proto odeslán protestní 

dopis s mnoha podpisy. Dne 28. 8. pak Městská rada svolala jednání, které bylo velmi 

bouřlivé. Zejména ředitelé Papcelu (Rafaj) a Tesly (Černín) ostře kritizovali vedení města 

(Veise a Kutru) a vyzvali je k odstoupení. 
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18.10. Národní shromáždění přijalo smlouvu o dočasném pobytu okupační armády na 

území Československa a 14. 11. plénum ÚV KSČ přijímá první normalizační akty. 

KANTIKA 

V pohnutých dnech roku 1968 vznikl v Chudobíně pěvecký sbor Kantika. Podnětem byla 

slavnost k výročí 28. října. Duší příprav se stal Tomáš Nedoma, někdejší ředitel místní školy, 

nácvikem a organizováním pověřeni dr. Jaroslav Faltýnek a Vlastimil Nedoma. Oba 

dirigenti se 24 zpěváky nastudovali tři slavnostní sbory, předpremiéra byla 27. října 

odpoledne ve Slavětíně a premiéra téhož dne před večerem v Chudobíně. Nadšení, s 

jakým bylo vystoupení připravováno, nevyhaslo, a sbor se rozhodl v práci pokračovat. 

Prvním zřizovatelem sboru byla Osvětová beseda Haňovice. Finanční otázky a perspektiva 

získání dalších zpěváků vedly k jednání se Spojeným závodním klubem ROH Tesla Litovel, 

který se od 1. 6. 1977 stal novým zřizovatelem. Kantika pod vedením sbormistra Nedomy a 

pak paní Blektové je od té doby úspěšným reprezentantem Městského klubu i města 

Litovel. 

40 let 

POMNÍK T. G. MASARYKA 

6. července 1978 „neznámí pachatelé" podle instrukce MěV KSČ odstranili v časných 

ranních hodinách pomník T. G. Masaryka od gymnázia. Snad si straničtí funkcionáři tehdy 

ani neuvědomili symbolické datum – památka Mistra Jana Husa. Socha se uchovala ve 

sklepě archivu, podstavec byl ukraden. K celé akci se později nikdo nechtěl hlásit. 

30 let 

Tesla zahájila r. 1988 stavbu nového objektu, sedmipodlažního montážního provozu, s 

rozpočtovými náklady přes 63 mil. Kčs. Dnes je zde sídlo podniku SEV. 

V Husově ulici byly zbořeny všechny domy po levé straně od knihkupectví. Během 

demolice někdo ukradl vzácný firemní štít ševcovského mistra Lazara Noske z roku 1674. 

24. 10. vystřídal Lubomír Vymětal ve funkci předsedy MěNV Zdeňka Janků. 

Místopředsedou se stal Jaroslav Březina. 

25 let 

Bývalá litovelská papírna prošla při privatizaci řadou změn, 9. 6. 1993 ji získala společnost 

Inova Ideal Tečovice, závod Sanitas Litovel s výrobním programem dámských 

hygienických vložek.  

18. – 22. 6. Litovel vyslala své družstvo do mezinárodní televizní soutěže Hry bez hranic. Na 

soutěži ve Švýcarsku se naši umístili jako třetí ze sedmi států. 

24. 7. byla v Litovli v místě bývalé školky Hrnčířská instalována digitální telefonní ústředna, 

což umožnilo nejen rozšíření počtu telefonů, ale i přímé automatické spojení na celostátní 

síť. Dosavadní telefony byly přepojeny 24. 7. 1993, telefonní čísla účastníků se rozšířila na 

sedm míst. Na sídlištích zaváděna kabelová televize. 
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1.12. Po složitém jednání o privatizaci státního podniku Vodovody a kanalizace, kdy se 

město neúspěšně snažilo o vrácení prameniště, převzala dodávku vody ve městě 

Vodohospodářská společnost Čerlinka. Pro tepelné hospodářství vznikla 30. 9. Teplárenská 

společnost Litovel. 

20 let 

1. 8. 1998 byla ředitelkou gymnázia jmenována RNDr. Jitka Krausová. Nahradila Stanislava 

Sládečka, který byl ředitelem od školního roku 1992/93. Tuto funkci zastávala až do roku 

2017. 

12. 9. Městská knihovna o prázdninách ukončila provoz v objektu Městského klubu na 

náměstí a stěhovala se do nově upravených prostor bývalého archivu na náměstí 

Svobody 675. 

13. 11. se konaly již třetí komunální volby, starostou zůstal MVDr. Vojtěch Grézl, 

místostarostou zvolen Mgr. Blahoslav Papajk, do městské rady zvoleni za KDU-ČSL PhDr. 

Josef Hubáček, za ODS Ing. Rostislav Papajk, za ČSSD Petr Šrůtek, za Nezávislé MUDr. Elena 

Vacová, Ing.  Karel Zmund, MUDr. Nora Hradská a Ing. Jan Fiala. 

10 let 

17. 7. 2008 otevřen nový obchodní dům Tesco, stavba začala v únoru na místě Kubálkovy 

stolárny v ulici Dukelské. 

20. 7. začala stavba mostu přes hlavní tok řeky Moravy v ulici Dukelské, dodavatel 

společnost Skanska. Starý most byl odstraněn, nový má vozovku 7 m (3,5 m každý jízdní 

pruh) a po obou stranách budou chodníky o šířce 1,6 m, délka mostu je 33,5 m. 

Investorem je Správa silnic Olomouckého kraje, cena 30 mil. Kč. Staveniště bylo objížděno 

po dvou provizorních přemostěních, přemostění směr Uničov bylo opatřeno chodníkem 

pro pěší. Po celou dobu stavby se tvořily dlouhé fronty aut, než byla krátce před Vánoci 

umožněna jízda po nové mostovce, byť dokončení prací čekalo na začátek roku 2009. 

12. 11. 2008 oficiálně ustaven Seniorklub Litovel, ve vedení PhDr. Josef Hubáček, 

zástupkyně Alenka Machačová, hospodářka Jaroslava Köhlerová, členové samosprávy 

Marie Kubínová, Jana Kabelíková, Libuše Grohmanová, Miroslav Fendrych, Lubomír Faltus 

a Oldřich Zajíček. 

Události z historie města vybral Lubomír Šik  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 38 

4. POČASÍ 

Po nečekaném teplém konci roku 2017 se s příchodem toho nového začalo ochlazovat. 

Na Silvestra ještě bylo až 13 °C, na Nový rok teploty spadly „jen“ k šesti stupňům. Mají se 

ale hodně měnit a spadnout i k mrazivé nule. Počasí bude proměnlivé, často bude pršet a 

na horách a ve vyšších polohách se déšť má střídat se sněžením.  

Leden byl sice nad nulou, ale s únorem přichází zima. Na přelomu měsíců ještě tuhý mráz 

nepřišel, ale jarní prázdniny začaly školákům slibně. Na horách přibylo sněhu a souvisle 

mrzne. Průměrné teploty se v měsíci drží pod bodem mrazu, i když kolísají. Ovšem pozor na 

mrazivé noci – průměrná teplota při jasné obloze a sněhové pokrývce se pohybuje mezi 7 

až 13 stupni pod nulou. Ve druhém únorovém týdnu přišlo 10 dnů holomrazů – 

meteorologové dokonce vyhlásili výstrahu na mráz a nízké teploty, také žádné sněhové 

přírůstky. Od poloviny měsíce se rtuť teploměru šplhá výše, takže minulé ochlazení se dalo 

považovat spíše za nenadálý výkyv teplot proti dlouhodobému normálu. Je to asi 

již tradicí, že únor, coby nejstudenější měsíc v roce, dokáže překvapit; ale na extrémy si 

zvykejme! 

Únor pomalu končí, ale jaro zatím v nedohlednu. Mráz prý ani v dalších čtyřech týdnech 

nepoleví – oteplení nebo příchodu jara se nedočkáme a zimní počasí potrvá nejméně do 

první poloviny března. Jako na Bajkalu – jasno a v noci na Šumavě až minus dvacet. Ale 

mrzne i u nás v nížině. Zima přichází z východu díky studenému vzduchu z Ruska mezi 

mohutnou tlakovou výší nad Skandinávií a tlakovou níží nad jihovýchodní Evropou. Ke 

štěstí tak chybí milovníkům zimy jediné – více sněhu.  

Česko zamrzlo, přichází arktické noci. Na konci února mrazy svírají celou Evropu, Londýn i 

Řím zapadaly sněhem. Mrazivé počasí trápí i Francii a Polsko, kde již umrzlo 8 lidí. Běžná 

jsou varování před potížemi v dopravě, přerušením dodávek elektřiny a výpadky 

mobilních operátorů. I u nás sněží, a to přibrzdilo řidiče a kluzká byla i naše D35 u 

Mohelnice a hromadná nehoda dokonce uzavřela dálnici D1. Kvůli náhlému sněžení byl 

na jižní Moravě vyhlášen kalamitní stav. Padaly teplotní rekordy – v Luké naměřili 15,2 °C 

pod nulou, na Šeráku bylo až -22 °C. 

Ač se zdá, že dosavadní průběh zimy je v normálu, a navíc dost pršelo, experti varovně 

zvedají prst. Zásoba vody ve sněhu je podle nich kriticky malá, a jestli se to nezmění, deficit 

podzemních vod se ještě prohloubí. Průtoky řek v našem kraji jsou výrazně pod průměrem, 

k tomu je prakticky nulová nebo jen minimální zásoba sněhu. Ačkoliv zima u nás vypadá 

z hlediska srážek velmi dobře, čísla říkají opak. Pro region je to dobrá i špatná zpráva 

současně – i v případě rychlého odtávání sněhu za současného stavu prakticky nehrozí 

povodně, ale je jasné, že pokud mohutně nenasněží, bude se deficit podzemních vod 

dále prohlubovat a hrozí sucho. Na jeden metr plochy regionu je ve sněhu v průměru 

pouze 17 litrů vody, a to je velmi málo. Právě to dělá starosti hydrologům, klimatologům i 

zemědělcům. Co podle odborníků letos pomohlo, jsou oproti jiným zimám vydatné deště, 

které navíc kraj zasáhly opakovaně. Díky dešťům jsme alespoň na dlouhodobém průměru.  

Je tady březen a má se oteplit. S obavami to očekávají především správci vodovodních 

sítí – přijdou havárie spojené s oteplením a prasklých trubek přibude. Poškodí je pohyby, ke 

kterým dochází v zemi při změnách teplot. První týden naznačil, že tuhé mrazy jsou pryč a 
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bude se oteplovat. Bude v průměru kolem sedmi až deseti stupňů, při slunečném počasí 

může být až patnáct. Pokud by padal sníh, tak společně s deštěm, který ještě může 

namrzat. Ačkoliv začátek měsíce nebyl úplně nejteplejší a nesl se v duchu přísloví „Březen 

– za kamna vlezem“, podobně studený začátek měsíce byl naposledy v r. 2005. Celkové 

hodnocení letošní zimy je však opačné – průměrná teplota byla 3,1 °C a patří mezi deset 

nejteplejších zim od začátku dostupných měření. Hory i přes oblevu udrží sezonu do 

Velikonoc. V Jeseníkách jsou podmínky pro lyžování navzdory oteplení stále dobré, ale 

lyžařů přesto výrazně ubývá.        

Jsme v polovině března a přesvědčujeme se, že tvrzení ze zimy do jara snadno a rychle, 

neplatí. Teplotní skoky navnadily, ale kdo se chce opravdu ohřát, měl nad nabídkami 

cestovních kanceláří asi ještě přemýšlet. Dvacítky o druhém březnovém víkendu, zůstanou 

asi ještě nadlouho ojedinělým výkyvem. I meteorologové sklouzli ke klišé – že počasí je 

opravdu jako „na houpačce“! O třetím víkendu došlo k výraznému ochlazení a jarní 

počasí rychle skončilo. Tuhý mráz umocnil i silný vítr a teploty klesly až na minus 12 °C, na 

horách se tvořily sněhové jazyky a závěje. Do hor se vrátila zima. 

 Tak na koledu asi půjdeme v čepici a šále – jaro nepřijde ani na Velikonoce, oteplí se až 

v polovině dubna. I když 20. 3. nastalo astronomické jaro, v Česku stále převládá spíše 

zima. Proto pravé jarní počasí nečekejme ani o svátcích, které letos přicházejí poměrně 

brzy, na přelomu března a dubna. Takže až v jeho polovině očekávejme teploty 

v průměrných hodnotách pro tuto roční dobu. I ptáci čekají na lepší počasí a náš 

„litovelský“ čáp zatím nikde.  

Přesto přinesly Velikonoce slušné teplé počasí, které nás potom oblažovalo i dalších osm 

dní.  Rtuť teploměru se vyšplhala až nad dvacet stupňů, ale na horách se pořád lyžuje. 

Druhá polovina dubna měla být chladnější, mírně pod dlouhodobým průměrem, ale od 

poloviny měsíce přišlo počasí spíše jako v červenci. Obloha jasná, teploty až 25 °C, i noci 

jasné, s teplotami kolem šesti stupňů. Několikrát za sebou padly teplotní rekordy, a to více 

než na čtvrtině ze 146 meteorologických stanic, na nichž se teplota měří více než 30 let. 

V Jevíčku byl dokonce překonán stoletý rekord! 

A závěr dubna! To už bylo rekordní teplo na 102 místech a počasí jako ve vrcholném létě. 

Nejvíce bylo v Praze na Karlově; 28,5 °C. Ovocné stromy jsou obsypané květy, ale jejich 

pěstitelé nemají čas se nad tím dojímat. Klid a spánek jim berou nízké noční teploty, 

mrazíky by je totiž mohly připravit o úrodu. V posledních dnech dubna docházelo 

k vyjasnění noční oblohy a teploty se pohybovaly od nuly do čtyř stupňů, a tak sadaři i 

zelináři (i my malopěstitelé) zbrojili na mrazíky. Sázeli na oheň, mlhu i nástřik – od 

zapalování slámy až po sofistikovanější tvorbu mlhy. Nejméně vhodné prý je rosení vodou 

– je nejnáročnější, protože se musí aplikovat po celou dobu mrazu, a to se dá na velkých 

plochách jen obtížně zajistit. My jsme použili fólie a plachty – brambory zachráněny! 

Pálení čarodějnic doprovodil zejména na Moravě silný vítr, jehož nárazy dosahovaly až 70 

km za hodinu. Někde kvůli nebezpečí požárů akci dokonce museli odvolat. Ale to již jsme 

v květnu – letní počasí zvolna odešlo, ale teplo tu jakžtakž zůstalo. A pro zahrádkáře a 

zemědělce dobrá zpráva – bude více pršet. Zpočátku sice teploty poklesly, na úroveň 

běžných se ale dostanou až ve druhé polovině měsíce. Celé období má být slabě 
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nadprůměrné.  Pokud jde o množství srážek – dají se očekávat bouřky dokonce 

s přívalovými dešti, vydatnými srážkami, nárazovým větrem nebo kroupami.  

Teplé počasí by se mělo udržet i v dalších týdnech, ale už by neměly padat teplotní 

rekordy. Na průměrné hodnoty se pomyslná rtuť teploměru dostane až ve druhé polovině 

měsíce, kdy ještě přibude srážek. Pankráce, Serváce ani Bonifáce se letos nemusíme 

obávat. Horší to ale mají alergici, které trápí pyl z břízy a dalších stromů. Za vysokou 

koncentrací pylů v ovzduší může teplé a větrné počasí, ale hlavně to, že letos všechno 

vykvetlo najednou, včetně borovic a smrků. 

O kritické situaci s vodou jsme psali výše. Květen příliš nepomáhá – jsou slibovány 

nadprůměrné teploty a jen průměrné srážky. Na Moravě trpí extrémním suchem už od 

konce dubna její severní část, ale i u nás je pod Svatojánem tak málo vody, že se zdá, že 

kačeny chodí spíš po zemi, než že plavou ve vodě. Podle projektu Intersucho, který 

dlouhodobě sleduje stav vlhkosti v půdě je nasycení vláhou v řadě regionů pod hranicí 50 

% průměru. Zásoby ani nám nedoplnila voda z roztátého sněhu, navíc sníh roztál velmi 

rychle a voda z něj odtekla. Srážkový deficit od počátku roku přesáhl 60 milimetrů ve 

srovnání s normálem, což znamená, že na každý metr čtverečný mělo napršet o 60 litrů 

vody více. Je to, jako by vypadl celý měsíc srážek, jde totiž asi o 10 % celkového ročního 

úhrnu.  

Průměrné květnové srážky to změnit nemohou, vždyť je to měsíc, kdy vegetace potřebuje 

více vody, než kolik je ve srážkách, a čerpá proto vodu, která je v půdě ze zimních měsíců. 

A že by deficit doplnil vlhký červen, je podle statistik málo pravděpodobné. Přitom 

takových období intenzivního sucha, jaké trápí Česko už několik let za sebou, naše území 

v historii moc nezažilo. Ovšem, to, co bylo dříve mimořádné a výjimečné a vydrželo jenom 

pár let, se stává novou normou. Aktuálně jde o široký pás intenzivního sucha od jižních 

Čech přes Vysočinu až na severní Moravu, a nejde o krátkodobou anomálii. Vždyť změny 

se táhnou minimálně od 80. let minulého století, a běžnou variabilitou klimatu či 

statistickou anomálií se vysvětlit nedají. Asi žijeme ve výjimečné době, kdy se nastavují 

nové klimatické normály.  

Jaro je naruby – v Helsinkách se opalují, na Jadranu prší a u nás vládne sucho. Už nyní je 

takové, že úroveň podpovrchových vod odpovídá obvyklému stavu na konci srpna. Snad 

to vyústí v nějaké ty medardovské srážky alespoň na začátku června. Jde asi o stoleté 

sucho. Tak málo vody, jako letos v řekách v květnu, nebylo od začátku měření průtoků, 

tedy minimálně od 60. let minulého století. Spolu s řekami ubývá vody i v rybnících, kterým 

chybí oproti obvyklému stavu zhruba 40 % vody. Některé řeky v kraji mají průtok na 

desetině dlouhodobého normálu a od hranice sucha je dělí jen pár centimetrů. Hluboko 

pod průměrem je i největší středomoravská řeka – naše Morava. Ta je v současnosti na 

pouhé třetině dlouhodobého měsíčního průtoku (v Lošticích dokonce jen na čtvrtině). 

Stále chybí v regionu vodní nádrže, které by vodu zadržely pro období sucha. Pitné vody 

je zatím dost a její dodávky podle vyjádření vodohospodářských společností ohroženy 

nejsou. Dlouhodobé sucho se negativně podepisuje na zemědělství – obilnářství a 

chmelařství a ztráty odhadují už nyní na 15–20 %. Musíme jen doufat, že vláhový deficit se 

výrazně zlepší už brzy. 
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Druhá polovina května i začátek června je ve znamení výrazně nadprůměrných teplot – 

přímo tropů – kdy teploty atakují třicítku. Na většině míst padají teplotní rekordy, otevírají se 

koupaliště a lidé se koupají už i v přírodě, ale současně mnozí kardiaci a starší osoby 

kolabují z vedra – houkající sanitky jsou často slyšet i u nás. Místy, hlavně na západě, jsou 

typické bouřky a přívalové deště, včetně krup. Noční lijáky ve středních a západních 

Čechách strhávají mosty a vyhánějí lidi z domovů, zatopeno bylo dokonce i 

českobudějovické divadlo. Škody jdou do desítek milionů korun. Ani my nejsme vůbec 

klidní a před každou bouřkou zakrýváme třeba okurky či melouny před možným 

krupobitím. Zatím nám to vychází! 

To tu dlouho nebylo! Průměrná teplota v letošním květnu dosáhla rekordních 19,6 °C – 

naposledy byly stejné hodnoty naměřeny v pražském Klementinu v roce 1811!!! I podle 

expertů byly teploty v dubnu a květnu mimořádně nad normálem – naměřili průměrných 

17,6 °C, což je dosud nejvyšší hodnota za tyto dva měsíce za posledních 200 let. Všechno 

je tu dřív – ovoce snad o měsíc a stromy (zvláště švestky) jsou obsypané plody, zelenina 

roste jako divá, okurky na počátku června dozrávají i na záhonech! 

Nadprůměrně teplý červen ale přinese sucho. To však neplatí pro přívalové deště a četné 

silné bouřky, které zaskočily i náš kraj v prvních červnových dnech hlavně na Šumpersku, 

kde napršelo až 50 milimetrů srážek – zatopené byly sklepy a voda komplikovala i 

dopravu, když zatopila podjezdy. Hasiči museli vyjíždět k desítkám případů i u Hranic a na 

Přerovsku, kde museli uklízet silnice a likvidovat popadané stromy, které nevydržely nápor 

větru. Stále hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami nebo kroupami. 

Celý měsíc červen byl, co se týká počasí, naprosto nevypočitatelný. Změny byly na 

denním pořádku, a vše dostalo neuvěřitelnou podobu ve druhé polovině, zvláště po 

prvním letním dni 20. 6. Do tohoto dne bylo vše ještě zdánlivě v normálu, i když se tropické 

dny střídaly s těmi chladnějšími, ale dnem zlomu byl opravdu začátek „léta“. Teploty 

okamžitě klesly až o 15 °C a o čtvrtém víkendu jsme opět přešli na bundy a dlouhé kalhoty. 

Dny byly jako na kolotoči – jeden den letní, druhý podzimní, třetí aprílový – čert, aby se 

v tom vyznal. Srážky byly z velké části konvektivního charakteru, tedy v přeháňkách a 

bouřkách byly velké místní rozdíly. Začátek prázdnin byl také chladnější, ale pak se vše 

vylepšilo, asi proto, aby si děti mohly začít užívat prázdnin naplno – tedy včetně koupání. 

Na začátku července opět rozvířila poklidnou atmosféru tradiční zpráva léta o komáří 

kalamitě. Mohutnou komáří invazi zažili lidé na Zábřežsku, kde ve Zvoli zaznamenali 

neuvěřitelných 55 bodnutí každou minutu! V Litovelském Pomoraví, které je tradičně 

jednou z nejpostiženějších oblastí v Olomouckém kraji, je však klid. Částečně na to má vliv 

sucho a také se osvědčila společná strategie obcí a taktika ničení komářích larev v jejich 

líhništích.  Obce Střeň, Litovel, Náklo, Příkazy, Mladeč a Červenka bojují proti komárům 

společně. Další nepříjemnou zprávou první dekády července je, že v regionu jsou dvě 

největší řeky – Morava a Bečva – na hranici sucha i života. Stejně postihlo sucho i řadu 

menších toků. Pokud do dvou týdnů vydatně nezaprší, jsou rybáři i ochranáři připraveni 

spustit akci na záchranu ryb a dalších živočichů.  

Po extrémech v dubnu a v květnu se červencové počasí uklidnilo a vypadá tak, jak lidé 

od prvního měsíce prázdnin čekají. Je teplo, ale žádné extrémy. Nejsou vytrvalé deště, ale 
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větší sucho také nehrozí. Průměr nejvyšších denních teplot se po celý měsíc držel kolem 

23–25 °C. S nepříjemným vedrem jsme se naštěstí rozloučili. Oči k oblakům netrpělivě 

obracejí nejen zemědělci a zahrádkáři, ale aby více zapršelo, potřebují i vodáci. Vždyť na 

Moravě jsou sjízdné jen vodácky neatraktivní dolní toky velkých řek – Moravy a Dyje, Odry 

pak od soutoku s Opavou. Alespoň něco pozitivního – prodej zmrzliny láme rekordy! 

Vysoké teploty a málo deště v posledních týdnech způsobily, že sucho se na většině území 

výrazně zhoršilo. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace mimo severovýchodu Čech 

na většině území Moravy a deficit vláhy v půdě je nejvýraznější právě v našem kraji. Kvůli 

situaci se mimo výše uvedených důsledků také rychle zhoršil stav rostlin. Dopady sucha se 

projevují na výnosech zemědělců, protože je nutné sklidit plodiny urychlené teplým 

počasím.  Kombajny v polovině července obvykle teprve vjížděly do polí, letos však už na 

řadě míst regionu mají sklizeno. Žně začaly nezvykle brzy, rychlý nástup léta srazí výnosy. 

Velké teplo a sucho na Hané žně extrémně uspíšilo, o několik týdnů dříve dozrálo v sadech 

i ovoce. Zemědělci hlásí: málo máku, zato hodně meruněk a švestek. Jejich úroda je na 

objem bohatá a v porovnání s dlouhodobým průměrem nadprůměrná, plody jsou ale 

malé. Znamená to, že budou určeny spíše na spotřebu než na jídlo, například na výrobu 

ovocných destilátů. Provozovatelé pálenic v kraji vyzdvihují i kvalitu, pálení se prakticky 

nezastaví. Navíc lidé po mizerných letech, kdy se urodilo ovoce málo, pálí jako o závod.  

Něco z jiného soudku než tropická vedra. Dne 26. července se událo cosi výjimečného na 

obloze – zatmění století. Jde o nepříliš obvyklý jev, a to o nejdelší úplné zatmění Měsíce 

v tomto století. Trvalo přesně hodinu a 43 minut. Měsíc vyšel zhruba ve tři čtvrtě na devět, 

fáze úplného zatmění začala ve 21.30 a skončila ve 23.13 hod. Pak se začal zvolna 

vynořovat ze stínu planety Země a celý v úplňku ozářil krajinu asi o hodinu později. Bylo 

sice trochu zataženo, ale i u nás se jev dal pozorovat pouhým okem. (Další zatmění, jen o 

něco kratší, nás čeká v lednu 2019.) Obloha však byla výjimečná i z důvodu, že planeta 

Mars se výrazně přiblížila k Zemi a byla vidět mnohem jasněji než obvykle. Takhle blízko 

byla k nám naposledy před 15 lety a v podobné pozici bude zase až za 17 let. 

A zase na naši notu–léto 2018 znamená vedro bez konce. První letošní vlna 

třicetistupňových veder přišla v poslední třetině července, což je netypické. Takové vedro 

přichází zpravidla dříve. A to není jediné, čím se to letošní může od předchozích lišit – je 

docela možné, že letošní srpen bude ještě teplejší než červenec, což lidem v Česku 

přinese výrazně více starostí než radostí. Vždyť na konci měsíce prý nejsme ani v polovině 

současné vlny horka! Uf! Potrvá ještě alespoň tři týdny a má se ochladit až po 20. srpnu. 

Vydatnější déšť se ale očekávat nedá, pouze přeháňky a bouřky – období tedy teplotně 

nadprůměrné a srážkově podprůměrné. Sucho tedy nadále přetrvává. Dlouhotrvající 

vysoké teploty jsou ale nebezpečnější, než se zdá, zejména pro děti a starší lidi (a 

samozřejmě pro lidi s nemocným srdcem).  

Prý za všechno může složitá cirkulace vzduchu v atmosféře, s globálním oteplováním 

tenhle jev nic společného nemá – myjí si ruce meteorologové. My se tady potýkáme 

s třicítkami: v neděli 29. 7. bylo v Litovli 31 °C, další den ještě o 2 desetinky více. Téměř 

denně se tropické vedro vyznamená i bouřkou z tepla. Nejsilnější z nich byla ta 26. 7., která 

začala přesně v 15.33 hod., trvala 17 minut a napršelo (či spíše nalilo) 12 mm srážek. Foukal 

silný vítr z neobvyklých stran, a kdo si nezavřel okna, měl doma potopu. Tropické jsou také 
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noci s teplotami kolem dvacítky – jako na Jadranu. Lesních požárů je mnohem více než 

loni (jen do 25. 7. jich bylo 1 793), hlavně v přírodním prostředí – na polích, loukách nebo 

v lesích. Tragické jsou rozsáhlé požáry ve světě – v Kalifornii, Španělsku, a především 

v centrálním Řecku, kde se počet obětí blíží ke stovce.   

V závěru prvního srpnového týdne jsou opět rekordní teploty. V noci z 2. na 3. srpna 

zaznamenali na 61 ze 144 stanic měřících teplotu alespoň 30 let nejvyšší teploty pro tuto 

noc. A na konci druhého týdne už za sebou máme deset tropických dnů a devět 

tropických nocí, což je další rekord tohoto horkého léta. O stálém růstu teplot svědčí i 

hodnocení uplynulého července, který byl v pořadí sedmý nejteplejší na území České 

republiky od roku 1961. Na mnoha místech kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu je 

vyhlášena smogová situace. Nejteplejším dnem letoška od počátku roku, alespoň co se 

průměrných hodnot týče, byl 9. srpen, kdy teplotní rekordy padly na šestině 

meteorologických stanic, které měří 30 let. Tato teplota byla 34,2 °C, průměrná denní pak 

mezi 26–27 stupni. U nás bylo odpoledne 33,9 °C a na ulicích pusto, na koupališti zase 

hlava na hlavě.  

Naštěstí po nejteplejším dni slíbila předpověď ochlazení – příjemné, výrazné, ale jen krátké. 

Tak na Litovelský otvírák bylo docela příjemně, i když ráno přinesla studená fronta déšť, 

pak již bylo pro početné návštěvníky akce v pivovaře snesitelných 26 °C. Teploty se ale 

rychle vracejí na tropickou úroveň, vedro panuje i další týden.  

Řeky pláčou – splavných je jich u nás jen pár. Současné tropické počasí vodákům 

nepřeje, slunce vysušuje koryta řek. Situace je skutečně kritická, některé velmi 

navštěvované řeky (Lužnice, Nežárka) jsou skoro úplně na suchu. Ani na Moravě a ve 

Slezsku není situace s vodou jiná, Morava je sjízdná jen v dolním toku. Spolu se sílícím 

suchem a marným čekáním na vydatný déšť v našem kraji přibývá i zákazů omezujících 

nakládání s povrchovými či podzemními vodami napříč celým regionem.  Zatím plošně 

nejrozsáhlejší stopku vystavil vodoprávní úřad na Přerovsku pro 58 obcí, kde lidé nesmí až 

do odvolání odebrat ani vědro či konev vody z toků a nádrží. Zákaz také omezuje provoz 

malých vodních elektráren. Plošný zákaz zalévání zahrádek, napouštění bazénů či mytí 

aut vodou z vodovodu platní na Konicku i v některých obcích u Olomouce. Na 

pokračující sucho reaguje i hejtmanství kraje, které vyčlenilo 2,5 milionu na mimořádné 

situace na vodovodech a kanalizacích. Ubývá i zásob pitné vody ve zdrojích zásobujících 

naše město a Olomouc, její nedostatek však bezprostředně nehrozí, i když zásoby klesly už 

ve velmi suchém roce 2015, a od té doby se ještě nevrátily na svůj původní průměr.  

Sucho tyranizuje Česko už od jara, a lépe asi nebude. Pokud se smíříme s odpovědí, že 

globální klima sami nezměníme, musíme se zaměřit na naši krajinu. Ta neumí zadržet vodu 

a my přitom víme, co by jí mohlo pomoci, jak by mohla dostat šanci adaptovat se na 

změny podmínek a lépe čelit suchu. Víme, jak jsme si ublížili – ale ono historicky bylo 

scelování pozemků ekonomicky výhodné – za pomoci těžké techniky bylo lehčí široké lány 

obdělat, sklidit. Jenže to mělo výrazně nemilé následky – daleko větší působení eroze, 

splachuje se vrstva ornice a často zbývá jen tvrdé podloží. Těžké traktory navíc zhutňují 

půdu, tvoří se takzvané utužené horizonty – voda neproteče do hloubky, ale zůstává na 

povrchu. V tu chvíli i v období sucha vzniknou po nárazovém dešti laguny uprostřed 

širokých ploch. A k extrémům bude docházet stále častěji! 
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Musíme se rozhodnout, jestli se bude preferovat nárůst ekonomiky, státní rozpočet a 

budeme se chlubit lepšími čísly, nebo budeme investovat do krajiny a zabráníme její 

degradaci. Ze současné situace je lehké vinit sedláky, že střídají stále stejné plodiny 

(takové, na kterých zemědělské podniky vydělají!) – kukuřici často na bioplyn, řepku na 

naftu a pšenici na chleba. Ruší se ekonomicky nevýhodné živočišné chovy, s nimiž mizí 

pícniny a organická hmota, která se vrací do půdy. Zkrátka se snaží přežít teď a tady, a 

uživit své rodiny. Zemědělec se chová podle trhu – potřebuje prodat! 

Sucho se stává společenským tématem a postoupilo do svého nejzazšího stavu – 

socioekonomického. Zpravidla je to čtvrtý stupeň po klimatologickém (méně prší), 

zemědělském (ovlivní úrodu) a hydrologickém (sníží se stavy vodních toků). Jde o stav 

výjimečný a velice nebezpečný nejen pro vodu v krajině, ale i pro pitnou vodu. 

V současnosti se nás dotýká ještě minimálně, pořád otočíme kohoutkem a voda teče. 

Když ne, dovezou se cisterny a do soustavy ji dočerpají. I ty bazény si napustíme a záhony 

pokropíme. V globálním světě si odněkud dovezeme ovoce i zeleninu. Stále jen hřešíme 

trochu na budoucnost a asi čekáme na nejhorší? Pozor – právě sucho je v některých 

oblastech jedním z výrazných spouštěčů migrační vlny, kdy postupující pouště a ztráta 

orné půdy uvedly národy do pohybu a výsledkem byly logicky války. I to by mělo být 

varováním! 

I naši hanáckou krajinu hydrobiologové a ekologové začínají považovat za suchou step. 

Zničením vztahu mezi přírodou a vodou si ji vytvořili sami lidé, a teď na to také ve vedrech 

doplácí. Jde o kulturní step, protože se na ní dlouhodobě hospodaří. Je však sušší než dřív, 

protože rozložení množství a rozložení srážek v čase se změnilo, pole jsou navíc 

odvodněná. Hospodářská krajina je vážně poškozená – narovnali a poškodili jsme potoky 

a řeky, nevhodné hospodaření spustilo erozi a v posledních letech se navíc v plné síle 

projevují globální změny. Méně prší a přicházejí extrémy – sucho nebo povodně. Musíme 

lépe zachytávat vodu a chladit naši krajinu sázením zeleně či navrácením prostoru řekám, 

vnést do ní meandrující řeky, mokřady a lužní lesy. Podél řek se musí legislativně vymezit 

pásy, v nichž se řeka bude chovat, jak bude chtít – navíc tyto pásy pozastaví erozi. Naši 

předkové se uměli při hospodaření přírodě přizpůsobit – my to neumíme či nechceme 

umět. Příroda nás může zachránit, ale musíme jí začít věřit a dát jí tu možnost (i když jí 

samotné je to vlastně jedno) – ona se přizpůsobí. Musíme jí ale pomoci, dokud ještě není 

pozdě!    

Jsme v polovině srpna a teplý vzduch od jihu přivál opět vlnu nadprůměrně prohřátých 

dnů. Průměrná denní teplota atakuje rekordní hodnoty (21,7 °C) pro daný týden z roku 

1952. Vypořádat se s vedrem příliš nepomáhá ani vítr, který vane na většině území 

republiky velmi mírně, nanejvýš rychlostí 6 metrů za vteřinu. Pro zahrádkáře smutná zpráva 

– do 9. září je budou sužovat spíše suché dny a období bude z hlediska srážek průměrné až 

slabě podprůměrné. Stále hrozí nebezpečí požárů a tam, kde dlouho nepršelo, se tráva 

jen tak nezazelená. Teplo prospívá snad jen milovníkům koupání – ve všech vodních 

nádržích se drží teplota mezi 24 až 26 stupni. Ochladí se až v září.  

Situace stále stejná, teplotní rekordy padají jako na běžícím pásu, naštěstí v druhé části 

měsíce srpna přechází Česko studená fronta, která přinesla ochlazení – bylo oblačno a na 

většině míst se objevil déšť nebo přeháňky a teplota klesla až o 20 stupňů.   Ve zbytku 
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prázdnin sice meteorologové tropické dny nečekali, ale znovu se nasunula oblast 

vysokého tlaku a kolem ní se obnovil příliv teplého vzduchu. Ale z 1. na 2. září prší, či spíše 

leje, a jen za noc napršelo 40 mm srážek a prší i další den. Sláva, i tráva se potom trošku 

zazelenala a nepřipomínala vyprahlou savanu. 

Hodnocení srpna je nasnadě – průměrná teplota byla nejvyšší za posledních 60 let, +20,6 

°C, a v pražském Klementinu zaznamenali nejteplejší srpen za 247 let měření! Komentáře 

netřeba!  Tak nějak normálně to probíhalo první zářijové týdny. Ale na konci toho třetího 

bylo jasné, že teplé dny končí a podzim je tu. Vypadá to, že letošní nekonečné léto 

odejde přesně podle kalendáře, a i když slunečníky vystřídají deštníky, pořád budou 

teploty ještě příjemné, kolem patnácti stupňů. Ale přesně s nástupem podzimu 23. 9. 

(podzimní rovnodennost ve 2.54 hod.) byl dlouhodobý letní charakter počasí razantně 

ukončen nástupem výrazné studené fronty, kterou přinesla prohlubující se tlaková níže a 

byla doprovázena i silným nárazovým větrem.  

Nad většinu kontinentální Evropy pronikl arktický vzduch. Prohnala se bouře jménem 

Fabienne a nenechala v klidu ani naši Litovel. Opravdu velmi silný vítr svištěl v noci na 24. 

9. po 20 minut městem, shazoval vše, co mu stálo v cestě, a lámal větve. My jsme z toho 

vyšli ještě dobře, ale jinde vítr zastavoval vlaky, lámal stromy, v kraji zranil dva lidi a přes 

2 000 domácností bylo bez elektřiny. Nejvíce postiženo bylo na Olomoucku Štěpánovsko, 

Hlubočky, Mariánské Údolí, hasiči zaznamenali na čtyři desítky výjezdů. Odhady škod, 

které způsobila bouře Fabienne se v republice odhadují na miliony korun – jde o 

poškozené komíny, střechy, okna, případně další majetek poškozený pádem stromu. 

Naštěstí nebudou tak vysoké, jako ty způsobené před rokem orkánem Herwart, kdy 

pojišťovny odhadly škody na 1,45 miliardy Kč. 

Podzim vyhrál, ale je teď trošku divoký a v závěru měsíce září je jako na houpačce. 

Neklamným znamením, že léto definitivně skončilo, je jinovatka na polích a chladná rána. 

I u nás v Litovli se 27. 9. přiblížila ranní teplota až k nule (0,6 °C). Oficiální začátek podzimu 

(30. 9. ve 2.45 hod.) ale byl spíše začátkem tří nádherných týdnů babího (či snad 

prodlouženého) léta s teplotami nad dvacítkou, překonáním řady teplotních rekordů, ale 

chladnými rány. Je vám to nádhera – vzduch je průzračný, nebe šmolkově modré. 

Babímu létu se nechce do důchodu. Ačkoliv se říjen zhoupl už do druhé půle, na 

záhonech ještě dozrávají rajčata a papriky. Den se ale rychle zkracuje, slunce vychází až 

těsně před půl osmou a zapadá už pár minut po šesté. Na konci třetího říjnového týdne 

ale teplé počasí zřejmě definitivně skončilo – začíná se ochlazovat, převažuje velká 

oblačnost a ojediněle slabě zaprší. Noční teploty jsou nízké, mnohde klesají až k bodu 

mrazu. Tak léto, sbohem! 

Sucho je ještě stále předmětem debat, diskuzí i novinových článků, protože bylo šokem 

pro všechny. Ještě donedávna byla nejsuššími léta 1947 a 2015, ale to letošní je překonalo. 

Zemědělci vyčíslili škody na 10 až 12 miliard, nejvíce utrpěli chovatelé hospodářských 

zvířat, protože mají málo krmiva pro dobytek. Minimálně dvanáctimiliardové ztráty pociťují 

rovněž lesníci – extrémní teploty a minimální srážky oslabily dřeviny a vytvořily ideální 

podmínky pro množení kůrovce. Rybáři své ztráty teprve počítají, ale je jasné, že výlovy ryb 

budou znatelně nižší. Neurodily se obilniny, brambory, krmivo pro dobytek a uhynuly tuny 

ryb – důsledkem bude zdražení pečiva, brambor, ryb i piva. Naopak ovoci teplé počasí 
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přálo, ovocnáři žádné velké ztráty nemají a sklizeň by měla být asi o čtvrtinu vyšší než 

obvykle.   

Na konci předposledního říjnového týdne začíná normální podzim a babí léto odnáší 

vichr. Přechod frontálního systému provází srážky, na horách se již objevuje i sněžení. Toto, 

poněkud divočejší počasí, přineslo definitivní předěl mezi dozvuky letošního mimořádného 

léta a počasím, které je normální na podzim. Dochází k výrazné změně cirkulačních 

poměrů. Teploty jsou přes den jen kolem 11 °C.  Podzim se zakabonil a počasí je opravdu 

nevlídné, odlišné od toho, na co jsme byli zvyklí v minulých týdnech; převládá zatažená 

obloha a téměř každý den zaprší.   

Na přelomu obvykle sychravého října a listopadu však nezvykle vysoké teploty pokračují. 

Meteorologové varují před silným větrem a vydávají výstrahu. K čemu ale došlo z 29. na 

30. října, zmátlo asi každého. Léto v říjnu – proč se to děje? Tlaková níže, která zavalila 

Španělsko sněhem, vrátila do Česka na jednu noc léto. Stačilo pár desetin a mohla být 

označena za noc tropickou. Večer a v noci poskočila teplota asi o deset stupňů 

s výraznou tlakovou níží Vaia, a ta s sebou přinesla silný vítr od jihu lámající stromy a 

porážející sloupy elektrického vedení. U nás teplota ráno vystoupala na 16,1 °C, a 

skutečně silný vítr foukal po celou noc a až do 16 hodiny odpoledne. To málokdo 

pamatuje a při návštěvě na hřbitově bylo vidět, jak vichr řádil – rozházené květiny, rozbité 

vázy a svítilny, všeobecný nepořádek. Nynější téměř jarní teploty a říjnové deště jsou 

částečně opakováním situace z roku 2015, ačkoliv nyní to přichází o celý měsíc později!   

Začíná třetí listopadový týden a nadprůměrně teplý podzim z posledních dvou týdnů 

končí, pomalu se začíná ochlazovat. Maximální teploty přes den se pohybují kolem 9 °C a 

ve druhé polovině měsíce jsou tu mrazíky, srážek je stále málo. Pohybují se většinou spíše 

v podobě mrholení nebo slabého deště, na horách se vyskytují již ve formě sněhové. Po 

státním svátku 17. listopadu už do Česka skutečně po nesmělých pokusech přichází zima 

se sněhem i náledím. Noční teploty klesají pod nulu, přes den stoupají maximálně na plus 

pět. Sněhové přeháňky se objevují i v nižších polohách, sníh se ovšem dlouho neudrží. 

Zkrátka teploty se nevymykají z dlouhodobého průměru pro toto období a srážky jsou tak 

nějak spíše smíšené, na klasickou zimu to ještě nevypadá. Pokud napadne sníh, na 

teplejším podkladu taje, a když během noci klesnou teploty pod nulu, začínají mokré 

komunikace namrzat a klouže to.  

Svatý Martin se opozdil o týden, a i u nás v Litovli napadl první sníh až 20. listopadu večer, 

ale do následujícího večera byl všechen pryč. Mimo horských oblastí bylo spíše mrholení a 

část namrzala, takže meteorologové vydali varování před ledovkou a nabádali řidiče 

k opatrnosti hlavně na mostech a v lesních úsecích. V dalších dnech je tady ovšem 

sněhová nadílka, zatím na jihu Čech a na Českomoravské vrchovině, kde napadlo pět až 

třicet centimetrů sněhu. Místy se tvoří náledí a zmrazky – doprava se komplikuje. A v závěru 

listopadu uhodily mrazy. Na jihu Čech klesly teploty až pod minus 20 stupňů Celsia, u nás 

bylo 29. 11.  -7,7 °C. Mrazivé počasí pokračuje i v dalších dnech, oteplilo se až v prvních 

dnech prosince. Přišly ale poryvy silného větru, které přinesla bouře nazvaná Diana. Ta 

přináší vlnobití, vichřici a přívalové deště a od jihovýchodu zasahuje Česko. 
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Titulek novin „Počasí zešílelo!“ Na přelomu listopadu a prosince přecházíme z říše ledu 

skoro do jara a Mikulášův týden přinesl až skoro těžko uvěřitelných 11 °C. To je ale spojeno 

s mrazivými nocemi a tvorbou extrémní ledovky. Lidé v řadě krajů, včetně našeho, jsou 

vyzýváni, aby raději nevycházeli ze svých domovů a nevyjížděli autem. Problémy jsou 

v dopravě se zásobováním a zdravotnickými službami. Ledovka se tvoří i na stromech, 

stožárech a drátech elektrického vedení a jsou hlášeny výpadky elektřiny. Během 

dopoledne se teplota zvedá a nebezpečí je již minimální. Nejchladnější by měl být týden 

od 17. do 23. prosince s průměrnou týdenní minimální teplotou kolem minus pěti stupňů a 

maximální teplotou kolem jednoho stupně. Srážky pak průměrné až nadprůměrné – že by 

konečně Vánoce na sněhu? 

Naděje tady je, ale za jakou cenu? Ve druhé dekádě prosince začalo sněžit hlavně na 

horách, kde napadla solidní vrstva sněhu, v podhorských oblastech nárazový vítr vytvářel 

na vozovkách sněhové jazyky a komplikoval dopravu. To ale nebylo nic proti dalším 

dnům, kdy došlo k vydatnému sněžení na Vysočině a na D1 došlo ke katastrofě – vytvořila 

se 35kilometrová kolona, ve které uvázli řidiči až na 14 hodin. Na vině je prý jednak 

stavební firma, která včas nevyklidila dálnici před zimou, jednak řidiči kamionů, kteří 

v koloně usnuli. Ale největší díl viny padá na hlavu ministra dopravy, kterému to může 

zlomit vaz a znamenat odvolání z funkce. 

Kdepak, ani letos bílé nebudou. Se zimní romantikou, kterou má se svátky vánočními 

spojenou díky obrazům Josefa Lady většina Čechů, letos nemají Vánoce nic společného. 

Přichází výrazné oteplení doprovázené čerstvým větrem a dešťovými srážkami. Sněží jen 

přechodně na horách. Kombinace toho všeho dokonce zvyšuje hladiny řek v oblasti 

Šumavy. Týden před Štědrým dnem je možno označit vyloženě za dubnový, samotné 

svátky byly zatažené s deštěm a velmi silným větrem. Přestože jsou Vánoce v našich 

zeměpisných šířkách spojovány se zimním počasím a sněhovou nadílkou, v posledních 

cca deseti letech jsme zaznamenali počasí spíše odpovídající počátku jara. Průměrná 

teplota v tomto období na území Česka se pohybovala mezi 1,2 až 5,6 °C. 

Jedno náledí zimu nedělá, bohužel – nadprůměrné teploty vydržely až do konce roku. 

Mrazu se prý dočkáme až v lednu, kdy se mají teploty pohybovat hlavně pod nulou, jak 

vyplývá z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ochladí se 

až po Novém roce, kdy teploty klesnou v noci až na minus čtyři stupně a mrznout bude 

postupně i přes den.  

Tak je tu konec roku a můžeme opět konstatovat, že naší Litovli se vyhnulo řádění všech 

živlů a nedošlo ke kalamitám či katastrofám. Přes zvláštní výkyvy počasí jsme prožili vcelku 

klidný rok.            
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05. DEMOGRAFIE 

O 30 dětí více než v předchozím roce se v roce 2018 narodilo v Olomouckém kraji. V šesti 

porodnicích regionu přišlo na svět dohromady 6 518 novorozenců. Nárůst počtu 

narozených dětí je ale nižší – v roce 2017 jich bylo v meziročním srovnání o 85 více. 

Desetiprocentní nárůst hlásí právě naše spádová porodnice ve Šternberku. Matky tam 

přivedly na svět 1 127 dětí a mezi novorozenci bylo 572 chlapců a 555 děvčátek, z toho 

hned šest párů dvojčat. Nejplodnějším měsícem byl duben, nejméně dětí se narodilo 

v lednu. Ale ne všichni posílili počet obyvatel kraje, do této porodnice zajíždějí rodit i 

maminky z Brna, Prahy, Ostravy, či dokonce i ze Slovenska (podle primáře gynekologicko-

porodnického oddělení MUDr. Marka Vaci). 

 Jména, která nově narozeným dětem matrikáři do rodných listů zapisují nejčastěji, se příliš 

neliší od těch, která byly v módě v předchozích letech. U chlapců dále vedou Jakub, 

Martin, Šimon a Tomáš, u holčiček zase Ema, Eliška, Adéla či Tereza. Objevila se také 

některé rarity – Jimmy, Lucas, Nico, Kristian nebo Braien, resp.  Inna, Dorothea, Adina, 

Anastázie či Jesica. 

Žádný velký optimismus, prosím. Kraj totiž přišel o tisíce obyvatel – za 10 let je to téměř 9 

000 lidí v minusu. Jsme tedy rok od roku chudší na obyvatele, když o více než 8 600 lidí 

přišel kraj za poslední dekádu a počet obyvatel aktuálně dosahuje 633 000. Úbytek hlásí 

statistici ve všech okresech s výjimkou Olomoucka, které se může pochlubit jak vyšší 

porodností, tak také tím, že se rozrůstá díky migraci, tedy vlivem stěhování. Ostatní okresy 

vykazují v posledních letech trend přesně opačný. Odliv lidí z nich souvisí mimo jiné 

s výdělky – mzdy v regionu patří k nejnižším v zemi.  

Úbytek necelých devíti tisíc lidí při celkovém počtu obyvatel kraje by nevypadal na první 

pohled nijak dramaticky. Pokud by k němu ovšem došlo v jediné lokalitě, znamenal by 

totální vylidnění například Lipníku nad Bečvou a sousedních obcí Lhota a Hlinsko na 

Přerovsku. Kromě nepříznivého demografického vývoje stále více odcházejí hlavně 

schopní a úspěšní lidé například do Prahy. Přitom námětů na zatraktivnění regionu existuje 

celá řada, zdá se ale, že jejich naplňování je příliš těžkopádné. Do regionu se často 

nevracejí mladí po vysokoškolských studiích. Pro život ve velkých městech se rozhodují 

mnohdy proto, že jim více vyhovuje anonymita, zejména však kvůli vyšším mzdám, které 

jim okrajové regiony nemohou poskytnout. Deficit dopravní obslužnosti a tím nedobré 

dopravní napojení na severu kraje, kam se investoři z pochopitelných důvodů nehrnou, 

také dělá své. Světlou výjimkou jsme tedy my – Olomoucko. Počet obyvatel se zde 

naopak v poslední dekádě zvýšil o zhruba 3 700 obyvatel a z údajů statistik vyplývá, že za 

navýšením stojí jak přirozený přírůstek, tak také lidé, kteří se rozhodli změnit adresu a bydlet 

v krajském městě či jeho okolí.  

Několik demografických zajímavostí: rozvodovost v Česku v posledních letech klesá a 

prodlužuje se také doba, kterou spolu manželé tráví, než se rozejdou. Průměrné manželství, 

které nevydrželo, se od počátku tisíciletí protáhlo na 15 let. Letos se jich rozpadlo na 45 %, 

což bylo nejméně za posledních 15 let (dle údajů Českého statistického úřadu).  Vláda 

v měsíci červnu souhlasila se zásadní změnou v rodinných vztazích, když podpořila návrh, 

aby manželství mohli uzavřít i partneři stejného pohlaví – gayové či lesby. Měli by mít stejná 
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práva a povinnosti, jako mají nyní v manželství žena a muž. Homosexuálové by tak místo 

registrovaného partnerství mohli mít svatbu. 

Situace v Litovli: k 31. 12. 2018 žilo ve městě a jeho místních částech 9 745 lidí, z toho 1 468 

dětí (744 chlapců, 724 dívek), 8 277 dospělých (4 221 žen, 4 056 mužů). Oproti roku 2017 je 

nás o 44 méně. Průměrný věk je kolem 43 let, ve věkové kategorii 40-44 let se nachází 

nejvíce lidí – 808. Občanů, kteří mají více než 90 let, je 70.  V samotném městě žilo 7 148 

obyvatel (1 059, 6 089) - z toho v Chořelicích 324 (182, 142); v Březovém pak 186 (29, 157); 

Chudobíně 230 (36, 194); Myslechovicích 385 (78, 307); Nasobůrkách 469 (65, 404); Nové 

Vsi 218 (35, 183); Rozvadovicích 241 (51, 190); Savíně 129 (13, 116); Třech Dvorech 251 (30, 

221); Unčovicích 398 (61, 337) a Vísce 90 (11, 79).  

 Narozených bylo 124 (nejčastějšími jmény novorozenců u nás byli Jan, Jakub, Filip, Lukáš, 

Vojtěch a Dominik u chlapců, Ema, Julie, Sofie, Vanesa, Tereza, Marie, Anička, a Veronika 

u děvčátek); úmrtí 110; sňatků 69; rozvodů 31; registrovaných partnerství 4. V 60 případech 

došlo ke změně příjmení, u 5 ke změně jména a u 561 občanů ke změně bydliště – 

přistěhovalo se 164 občanů, odstěhovalo 224 a v rámci města se přestěhovalo 173 lidí.    

Na tomto místě byly vždy uveřejněny jmenovité údaje o jubilantech, kteří se dožili věku od 

90 do 100 let a 85, 80 a 75. let. Jejich vyžádání na matrice města ovšem skončilo 

nezdarem s odvoláním na nová pravidla ochrany údajů, evropského nařízení GDPR. Pro 

zveřejnění jména a věku by musel každý z jubilantů dát svůj souhlas, což by byla práce 

přímo sisyfovská a pro matriku časově zničující.  Proto po dohodě s pracovnice matriky 

MěÚ Litovel od této praxe upouštíme. V pravidlech se uvádí, že v kronikách měst mají být 

uváděny osobní údaje přiměřeně. Proto tak činíme.            
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06. JUBILEA OSOBNOSTÍ   

160 let 

SCHUSTER Jan 

Narodil se 27. 2. 1858 v Litovli, kde měl obchod se střižním zbožím ve svém rodném domě 

v ulici 1. máje č. 791, známém jako „Šustrák". Hlásil se od počátku k české straně a jako 

zámožný muž byl platnou posilou. Od r. 1898 byl členem výboru správy Měšťanského 

pivovaru a usiloval o převedení tohoto právovárečného podniku do českých rukou. Od r. 

1899 byl po 20 let členem městského zastupitelstva. Zasloužil se o zřízení reálky, pro niž dal k 

dispozici jedno křídlo vlastního domu. Byl to skromný člověk a jako „Janek Šustrů" u všech 

oblíbený. Zemřel 17. 7. 1928. 

 

150 let 

PINKAVA Viktor P. 

Narodil se 21. 7. 1868 v Litovli (Palackého 853) v početné rodině obchodníka, tady chodil 

do německé (tehdy dosud jediné) školy, studoval pak na gymnáziu v Olomouci a v 

Moravské Třebové, kde maturoval roku 1888. Odtud odešel na teologii do Vídně a 

konečně do biskupského ústavu v Litoměřicích. Po vysvěcení na kněze r. 1892 působil v 

duchovní službě v pražské diecézi ve středních a severních Čechách (hlavně v 

Jablonném = Gabel), konečně byl 15 let farářem v Čermné (Leukersdorf) u Liberce. 

Svému rodišti se však neodcizil. Hluboce se zajímal o historii střední Moravy, přispíval do 

časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, litovelských listů Selská stráž a 

Litovelský kraj. V r. 1903 připravil pro edici Vlastivědy moravské svazek Litovelský okres, byla 

to první česky psaná historie našeho města. Roku 1922 obdobně zpracoval okresy 

Rýmařov a Uničov. Jeho vlastivědná činnost ještě zintenzívněla po r. 1923, kdy se vrátil na 

odpočinek do Litovle (bydlel ve čtvrti za Gymnáziem). Zemřel 1. 10. 1951 v Novém Jičíně v 

požehnaném věku 83 let. Pohřben v Litovli. 

 

PINTNER Lipovský Ladislav 

Herec Ladislav Pintner byl členem Trnkovy divadelní společnosti, která při svých cestách 

několikrát hostovala i v Litovli. Narodil se 27. 7. 1868 v Přešticích, věnoval se nevýnosné 

herecké dráze, šířil lásku k českému jazyku v duchu odkazu J. K. Tyla. Svůj život tragicky 

ukončil v pouhých 28 letech u nás v Litovli 16. 11. 1896. Byl zákeřně zavražděn Mekiskovým 

zaměstnancem Janem Travnoským, zvaným Stockert. Ještě tragičtější je, že rána vlastně 

patřila někomu jinému, redaktoru Litovelských novin Josefu Duškovi. Na domě č. 705 v 

Havlíčkově ulici, kde k vraždě došlo, je umístěna pamětní deska. 

 

ROHLEDER Tomáš  

Tomáš Rohleder se narodil 21. 12. 1868 v Nové Vsi u Litovle. Vyučil se v Pinkavově obchodě 

se smíšeným zbožím v Litovli, v r. 1893 se osamostatnil a otevřel si vlastní obchod v domě 

Maulerově (pak Šrotově), r. 1900 převzal obchod Hüblův a konečně r. 1908 koupil od 

pekaře Macháčka dům č. 5 ve Wilsonově ulici (nyní 1. máje), který vybudoval na velký 

obchodní dům. Od počátku se uplatňoval ve veřejném životě. Byl členem revolučního 

Národního výboru, po mnoho let členem městského zastupitelstva, okresního školního 

výboru, Muzejní rady, místopředsedou rady starších CČS a přispěl velkým dílem k 

vybudování organizace živnostníků a obchodníků. Zemřel 19. října 1939. 
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140 let 

FÜRST Josef PhDr.  

Josef Fürst se narodil 17. 6. 1878 v Praze, své studentské mládí strávil v Opavě, kde r. 1883 

maturoval na gymnáziu, pak studoval přírodovědu v Olomouci, filozofii na UK Praha. Do 

Litovle přišel 15. 9. 1901 jako první profesor tehdejší matiční reálky. Učil biologii, matematiku 

a fyziku. Působil zde pak nepřetržitě jako profesor, od 1. 4. 1917 jako správce ústavu a od 

1. 12. 1918 jako ředitel. Hned v prvních letech se poznalo, že řady kulturních pracovníků v 

našem kraji rozmnožila síla velmi zdatná, neboť doktor Fürst jako výborný učitel a 

vychovatel byl milován žactvem i svými kolegy, jako vzorný ředitel vedl ústav zdárně k 

rozkvětu, jako vzácný a ušlechtilý společník byl oblíben u všech spoluobčanů a jako 

pracovník vědecký a spisovatel se dopracoval významu, který záhy přesáhl hranice 

našeho kraje.  Publikoval v Lidových novinách, v časopise Příroda a škola 1903–1915, je 

autorem populárně naučných publikací. Byl členem mnoha kulturních spolků a korporací, 

z nichž mnohé vedl jako předseda. Uplatnil se v ochotnickém divadle, ale zejména byla 

záslužná jeho činnost v mladečských jeskyních a v Krajinské muzejní společnosti. Jak píše 

autor medailonu: „Byl muž nadmíru vzácný, jenž nikoho nezarmoutil a nikomu vědomě 

neublížil. K našemu městu přilnul tak vroucně, že se mu litovelský kraj stal druhým 

domovem.“ V r. 1937 odešel do výslužby a usadil se v Olomouci, začátkem 50. let žil ve 

Velké Bystřici, zemřel 16. 5. 1955 v Olomouci.  

 

LEDVINKA Otakar Ing. 

Čtvrtý český starosta Litovle Ing. Otakar Ledvinka se narodil 21. května 1878 v Pavlíkově v 

rakovnickém okrese v Čechách. Maturoval na reálce v Rakovníku, pak absolvoval na 

české vysoké škole technické v Praze obor techn. chemie. Praxi nastoupil v cukrovaru 

knížete Ferdinanda Kinského v Hospozině u Slaného, po dvou letech pak jako techn. 

asistent v cukrovaru v Kopidlně u Jičína, po čtyřech letech v Rolnickém akciovém 

cukrovaru v Lounech, kde byl dva roky adjunktem. Pak byl rok v cukrovaru Hellmannově v 

Meziříčí u Opočna a čtyři léta v cukrovaru Fel. Oehrenthala v Doksanech. Odtud nastoupil 

22. července 1912 do litovelského cukrovaru jako technický adjunkt. Když v r. 1924 ředitel 

Alois Zima onemocněl, byl jmenován technickým správcem cukrovaru a po odchodu 

Zimově byl 1. července 1925 jmenován technickým ředitelem. Od počátku se účastnil 

veřejné práce v Sokole, Krajinské muzejní společnosti, byl členem zastupitelstva a městské 

rady, 4. 8. 1928 byl zvolen starostou a zůstal jím do 8. 7. 1938. Zasloužil se o stavební aktivity 

města, v jeho době byly vydlážděny ulice i náměstí, přestavěn okresní úřad, postaveno 

koupaliště aj. V obecních volbách r. 1938 již nekandidoval, zemřel 10. 3. 1952 v 

Poděbradech.  

 

LETOCHA František 

Narodil se roku 1878, od r. 1903 působil v nádražní restauraci v Moravičanech, r. 1919 se 

přestěhoval do Litovle, kde byl nejprve nájemcem hotelu Záložna a později Bílého 

koníčka. Po smrti své manželky se vzdal živnosti. Řadu let působil ve společenských 

organizacích a spolcích, v městské správě byl členem finanční komise. Koncem r. 1936 se 

stal majitelem, vydavatelem a odpovědným redaktorem Litovelského, šternberského a 

šumperského kraje. 
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LÝSEK Karel 

Karel Lýsek se narodil 6. 1. 1878 na gruntu ve Štěpánově, studoval gymnázium v Olomouci 

a r. 1897 maturoval na učitelském ústavu v Kroměříži. Učil pak v Pňovicích, Želechovicích a 

ve Střeni, kde sepsal obecní kroniku.  Roku 1937 odešel na odpočinek do Litovle, tady se 

podílel na hudebním životě města, byl vedoucím a sbormistrem pěveckých sborů. Po r. 

1945 byl zvolen předsedou okr. odbočky Svazu zaměstnanců ve školství. Jako výborný 

zpěvák, basista, byl zakládajícím členem PSMU, od mládí působil v Sokole, byl dirigentem 

sokolského sboru. Propagoval včelařství, nevyhýbal se veřejným funkcím, řadu let byl 

obecním tajemníkem ve Střeni.  

 

SCHENK František 

Roku 1878 založil František Schenk, rodák šumvaldský, na Olomouckém předměstí 

(Palackého 848) nejstarší český obchod v Litovli, koloniál a železářství. Tento obchod 

znamenal průlom do německé Litovle a Schenk patřil k předním osobnostem města, řadu 

let byl členem městské rady, zemřel 31. 10. 1916 v 65 letech. Obchod v Palackého ulici 

převzal r. 1909 syn Antonín, po válce až do znárodnění zeť Rudolf Piwowar. Od 13. 12. 1949 

zde byl největší litovelský Kovomat, který se postupně rozšiřoval až do dnešní podoby. 

 

SONNTAG Kuneš st. 

Osobností, jejíž význam daleko přesáhl hranice našeho kraje, byl Kuneš Sonntag, otec 

známého litovelského právníka. Narodil se 19. 2. 1878, pocházel ze starého selského rodu, 

který vlastnil dědičnou rychtu v Lazcích u Uničova už v 17. století. Studoval na gymnáziu v 

Uničově, Mor. Třebové a vzdělání dovršil v Sasku. Po návratu domů hospodařil na statku v 

Lazcích a zapojil se do českého obrozeneckého hnutí v hraničářském kraji. R. 1899 se 

zasnoubil s Annou Nemluvilovou ze Střelic. Organizoval sokolské jednoty, hasičské spolky, 

psal do Litovelských novin.  

R. 1900 se přiženil na rychtu ve Střelicích, které se staly jeho novým domovem. Statek vedl 

tchán, a tak se dále mohl věnovat veřejné činnosti.  

Už ve 22 letech byl členem výkonného výboru strany radikálně pokrokové a r. 1904 se stal 

jedním ze zakladatelů agrární strany na Moravě. Politická práce se tehdy neodbývala v 

televizi, ale na schůzích, táborech lidu a v novinách. Sonntag byl výborným řečníkem, rád 

si zazpíval, hrál na několik hudebních nástrojů. Hanáčtí sedláci mu důvěřovali, byl jedním z 

nich. Stal se šéfredaktorem Selských listů a r. 1909 založil vlastní Moravský venkov. 

Organizoval zemědělský družstevní průmysl, založil Ústřední jednotu moravských řepařů, v 

Kroměříži vybudoval jeden z největších cukrovarů.  

Brzo přerostl severomoravský region. Redakci listu přenesl do Brna, kde vložil kapitál do 

Rolnické tiskárny, která se stala největším českým grafickým závodem. Ještě mu nebylo 

třicet a stal se poslancem za Olomoucko, r. 1913 byl zvolen do zemského sněmu. Jako 

předseda Ústředí starostenských sborů na Moravě se zasloužil o povznesení naší 

samosprávy. Organizoval zemědělské výzkumnictví, odborné školství, stal se vůdčí 

osobností moravské politiky. Po vypuknutí války byl pověřen vedením Obilního ústavu, 

který měl zabezpečit potraviny pro vojsko i obyvatele a neohrozit přitom další obilní 

produkci. Současně vedl brněnskou odbočku Agrární banky a pomáhal, aby se kapitál 

potravinářského průmyslu dostal do rukou českých rolníků.  
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V revolučním Národním shromáždění zastupoval moravské agrárníky, zasadil se o založení 

vysoké školy zemědělské v Brně a Zemědělské komory v Olomouci. Roku 1919 byl 

jmenován ministrem financí, v dalších vládách ministrem obchodu a zemědělství. V r. 1922 

se vzdal politického mandátu, aby se mohl plně věnovat ekonomii. Stal se presidentem 

Agrobanky a vytvořil z ní přední finanční ústav. Přes hlásící se nemoc byl dále vítaným 

řečníkem na sjezdech Selské jízdy a zemědělských aktivech. Podporoval zejména 

výzkumnictví a vědecký rozvoj, byl i neokázalým mecenášem moravských umělců a na 

svém statku ve Střelicích soustřeďoval díla Lolka, Uprky či Pelikána aj. Střelickému Sokolu 

postavil vlastním nákladem sokolovnu, která sloužila i jako kulturní dům. Nemoc mu 

bohužel neumožnila uskutečnit všechny projekty, zemřel v Praze koncem března, na 

Květnou neděli 29. 3. 1931. 

 

130 let 

CHRUDINA Jaroslav 

Jaroslav Chrudina, starší syn litovelského kloboučníka Aloise Chrudiny st., se narodil 2. 4. 

1888, studoval v Zábřehu, pak byl zaměstnán jako berní úředník. Na počátku 1. světové 

války narukoval, hned r. 1916 byl zajat a vstoupil do legií, prodělal s nimi celou anabázi 

přes Sibiř. Po válce zůstal na vojně a (v době oslavy padesátin r. 1938) byl 

podplukovníkem v Brně, po roce 1945 velitelem památníku Špilberk. Mimo službu se 

věnoval básnické tvorbě, vydal sbírky U táborových ohňů, Písničky života, Světla a stíny, 

četné jeho básně zhudebnil Osvald Chlubna.  

Zemřel 7. 12. 1974 v Brně ve věku 86 let. 

 

ŠPÍŠKOVÁ Ludmila 

Narodila se 11. 9. 1888 jako dcera litovelského lékaře Dr. Jana Smyčky. Ve 13 letech ji 

rodiče poslali na vyšší školu do Prahy, kde získala základy cizích jazyků. Ve studiu 

pokračovala v olomouckém Pőtingeu, bydlela v rodině významného pedagoga prof. 

Františka Polívky. V roce 1907 se provdala za ThDr. Ferdinanda Špíška. S manželem 

podnikla řadu zahraničních cest a dále se vzdělávala v oboru francouzské literatury. 

Navázala významné kulturní styky, v dubnu 1919 byla delegátkou ČSR na mírové 

konferenci v Paříži. Dr. Špíšek působil na ministerstvu školství, ona dále pokračovala v 

zahraničních aktivitách, významná je její činnost literární, především překladatelská. 

Zejména z francouzské literatury přeložila díla E. Bourgese, G. Sandové aj.  

Zemřela v Praze 28. 4. 1954, v duchu svého otce odkázala svůj litovelský majetek 

litovelskému muzeu.   

 

VYMĚTAL Josef  

Narodil se 9. 4. 1888 ve Skrbeni, r. 1907 získal v Kroměříži učitelské vzdělání, roku 1909 dosáhl 

způsobilosti pro školy obecné a 1924 pro lidové školy zemědělské. Od roku 1907 vyučoval v 

Březsku, r. 1913 v Řimicích, pak narukoval, v Haliči padl do zajetí a stal se legionářem. Po 

návratu do vlasti se stal v Litovli předsedou litovelské organizace. Od r. 1921 byl řídícím 

učitelem v Bílé Lhotě a od r. 1928 chlapecké školy obecné v Litovli. Od 1. září 1940 byl na 

německý zákrok přidělen na obecnou školu v Chudobíně a od 1. května 1941 jako 

legionář penzionován. Byl předsedou Československé obce učitelské a činný v četných 

spolcích. Byl předsedou odbočky ČOL, duší legionářského kina v Litovli, za stranu soc. 
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dem. okresním důvěrníkem a členem okr. zastupitelstva i výboru. Přednášel a publikoval 

články z oboru pedagogiky, vlastivědy a turistiky. Stal se členem ilegálních organizací 

„Obrana národa" a „V boj", ukrýval zbraně, přepravoval za hranice, šířil ilegální letáky, byl 

činný v podpůrné akci a v přípravě Národních výborů. Poprvé byl zatčen 15. srpna 1939 a 

vězněn v Olomouci do 28. října 1939, podruhé zatčen 10. února 1944, vězněn v Olomouci, 

Brně a Vratislavi, kde byl lidovým soudem pro přípravu k velezradě a nadržování 

nepřátelům říše odsouzen 26. září 1944 k trestu smrti. Popraven 21. 12. 1944. 

 

ZEDNÍK Josef 

Narodil se 25. 4. 1888 ve mlýně v Cholině, ale již jeho otec Alois Zedník, koupil r. 1900 mlýn 

ve Vísce od Františka Nedopila. Josef se vyučil mlynářem, navštěvoval nižší třídy litovelské 

reálky a pak mlynářskou školu v Praze. V r. 1916 převzal po otci vísecký mlýn a pilu. Do r. 

1921 jej přestavěl, doplnil elektrárnou a r. 1929 parní pekárnou. Stal se předním činovníkem 

mlynářské organizace na Moravě, když se r. 1924 Víska osamostatnila, jejím prvním 

starostou. Po rezignaci starosty Hampla ze Střelic byl zvolen předsedou starostenského 

sboru v okrese. Pracoval v mnoha národních spolcích, byl zakladatelem Sokola v 

Nasobůrkách, ochotnický herec, po řadu let majitel a vydavatel Litovelského kraje. Jeho 

koníčkem bylo ovocnářství, pro své odborné znalosti se stal místopředsedou zemského 

ovocnářského spolku a povolaným rádcem celého kraje. 

 

120 let 

NEDOMA Stanislav 

Narodil se 17. 5. 1898 v Nasobůrkách, odborný učitel na chlapecké měšťanské škole v 

Litovli. Působil jako kulturní a osvětový pracovník nejen v Litovli, ale i na celém okrese. 

Zejména po r. 1945 se velmi angažoval jako zástupce soc. demokracie a pak KSČ. Byl 

radním, členem akčního výboru, předsedou Místní osvětové rady, muzejní rady a 

funkcionář mnoha jiných spolků. Do r. 1953 spravoval také městský archiv. 

 

110 let 

ČEP Václav prof. 

Bratr spisovatele Jana Čepa se narodil 10. 10. 1908 v Myslechovicích.  Absolvoval RG v 

Litovli, maturoval r. 1927, poté studoval na FFUK Praha obor latina, francouzština, 

absolvoval r. 1933. Poté v letech 1931–32 studoval v Římě jako stipendista romanistiku a 

archeologii. Krátce (1934–35) působil jako středoškolský profesor v Šumperku, 1937–45 v 

Nymburce, bydlel v Poděbradech, 1945–70 v Praze. Překládal z francouzštiny, španělštiny, 

italštiny.  Zemřel 26. 09. 1985 v Praze, pohřben v Cholině. 

 

DRAGOUN Václav prof. 

Narodil se 19. 1. 1908 v Chudobíně, v r. 1927 absolvoval RG v Litovli, od r. 1942/43 do r. 

1970 středoškolským profesorem češtiny na Střední lesnické technické škole v Hranicích. 

Autor básnické sbírky „Vám lesy...“ (Hranice 1993), přírodní lyrika. Kromě toho autor 

rozhlasových her a drobných národopisných textů uveřejněných v kalendáři Hanáckých 

novin Rok na Hané 1993. 
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VOPAT František ml. 

Syn Fr. Vopata st. se narodil v Litovli 11. 2. 1908, absolvoval litovelské gymnázium a odešel 

do Prahy na právnickou fakultu Karlovy univerzity. R. 1930 pro nemoc studium přerušil, po r. 

1931 pracoval v Moravských železárnách v Olomouci, po r. 1942 v Praze v reklamním 

oddělení Kolínské cikorky a čokoládovny Ego. Po r. 1945 pracuje jako fotograf výtvarník. R. 

1948 se oženil s Jiřinou Novotnou, měli dvě dcery, Evu a Janu. F. Vopat zachytil podoby 

mnoha uměleckých osobností, svých přátel, ale připravovaná publikace „Česká tvář" 

zůstala po únoru 1948 nevydána. Knižně vyšly publikace Ústí nad Labem, Naše vody, 

Zvířata zblízka, spolupracoval i na dalších fotografických souborech. Patřil k předním 

výtvarným fotografům čtyřicátých a padesátých let. Po dlouhodobé nemoci zemřel 25. 

10. 1958. 

 

KOROTVIČKA Ondřej 

Litovelský kaplan se narodil 14. 11. 1848 v Lošticích ve tkalcovské rodině, studoval 

v Olomouci, 5. 7. 1882 nastoupil v Litovli. Podporoval českou menšinu, stal se pokladníkem 

Měšťanské besedy. V letech 1882–1888 vyučoval na české matiční škole náboženství a 

staral se o sociální zabezpečení nemajetných dětí. V říjnu 1888 se stal farářem v Šilperku 

(Štíty) a r. 1903 dostal faru v Kostelci na Hané. Tam zemřel jako arcibiskupský rada a děkan 

23. 4. 1908. 

 

100 let 

KVAPIL Karel 

Narodil se 28. března 1918 v Litovli jako syn hostinského Karla Kvapila, vystudoval reálné 

gymnázium v Litovli, ale maturoval r. 1936 v Hranicích. Po absolvování zdejší vojenské 

akademie sloužil jako poručík letectva v Olomouci, Vyškově a na Slovensku. S Ladislavem 

Bedřichem odešel 6. července 1939 do Polska, pak do Francie, kde se letci ubytovali ve 

válečné škole v Saint Syze. Po pádu Francie odešel do Anglie a byl zařazen k 311. 

bombardovací peruti. Podnikal nálety na obsazené francouzské území a na Itálii. Na 

podzim 1942 byl přeřazen k speciální anglické jednotce, která podnikala nálety na naše 

území a při nočních akcích shazovala parašutisty v křivoklátských lesích a na Moravě u 

Hostýna. Později jako velitel letky podnikal z Tain ve Skotsku nálety na Norsko, Dánsko a 

Německo. Po skončení povinných 400 hodin letů byl přeložen do výcvikového střediska v 

Kanadě a pak na Bahamské ostrovy. Po 20 měsících přišel opět k 311. peruti do Tain, 

odkud na letounu typu Liberator podnikal honby na německé ponorky a za invaze 

podporoval její akce. Dne 10. ledna 1945 zahynul s třemi důstojníky a jedním rotmistrem ve 

středním Skotsku při přeletu do Londýna. Teprve 18. srpna 1945 nalezli dva horolezci vrak 

letadla a jeho posádku severně od Aberdeenu v nedostupných horách. Celá posádka 

byla pohřbena 4. září 1945 v Brockwoodu u Londýna. Kvapil dosáhl hodnosti kapitána 

polního pilota, byl vyznamenán třemi válečnými kříži a dvěma medailemi za chrabrost. V 

Anglii zanechal manželku, původem Francouzku a dcerku Alenku. 
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90 let 

HADERKA František 

3. 5. 1928 zemřel na Barachově (Žerotínova 47) rolník a měšťan František Haderka 

ochrnutím srdce ve věku 71 let. Od roku 1896 stál v čele katolického měšťanstva a byl 

dlouholetým předsedou lidové strany. Stal se členem prvního českého výboru v roce 1899 

a po převratu zastupoval v městském zastupitelstvu a radě stranu lidovou. Měl referát lesní 

a hospodářský a posledně referát o obecních domech.  

 

HORA Eduard Ing. 

10. 3. 1928 zemřel ve věku 67 let Ing. Eduard Hora, technický správce cukrovaru. Byl po 33 

let úředníkem cukrovaru, činný i ve veřejném životě, po dvě období zasedal v městském 

zastupitelstvu za národně demokratickou stranu.  

 

ZATLOUKAL František 

4. 2. 1928 byl raněn mrtvicí při umývání litovelský farář, arcibiskupský rada František 

Zatloukal a zemřel ve věku 72 let. Narodil se v Příkazích v r. 1855, kaplanoval ve Vranové 

Lhotě, Nivnici a Úsově, odkud byl povolán do Litovle v pohnuté době česko-německých 

bojů, když 26. 12. 1897 zemřel litovelský farář P. Josef Přikryl. Němci jej vybrali jako sobě 

nakloněného nástupce, jejich očekávání ale zklamal a v památných volbách r. 1899 

právě jeho hlas rozhodl o vítězství české strany ve II. sboru. Byl znám pro svou klidnou 

hanáckou povahu a pro přesnost až vojenskou. Byl předsedou dozorčí rady Raiffeisenky a 

ordinariátním komisařem pro náboženství na zdejších školách. Dne 18. 10. 1928 bylo uvítání 

a instalace nového faráře Jana Coufala, představil jej děkan Halouzka.  

 

PAPAJK Rostislav st. 

Narodil se r. 1928, absolvent litovelského gymnázia, nastoupil na fakultu chemicko-

technologickou VŠT Brno, jako člen národně socialistické strany musel ze školy odejít, 

neboť jeho rodina měla nepřátelský postoj k režimu. V letech 1949–1989 byl úředníkem 

Tesly. R. 1965 napsal brožuru Vznik a historie závodu Tesla Litovel, jako člen letopisecké 

komise pořídil provizorní zápis městské kroniky za rok 1978. V letech 1990–1994 byl členem 

městské rady, v letech 1992–1994 letopisecké komise. Zemřel 15. 11. 2008. Členy městské 

rady se stali i jeho synové Mgr. Blahoslav a Ing. Rostislav Papajkové. 

 

ŠIK Lubomír 

Narodil se 2. 2. 1928 v Litovli, z gymnázia byl vyloučen jako židovský míšenec, po vyučení 

zámečníkem maturoval na průmyslovce a byl pak až do důchodu zaměstnán v Tesle. 

Jeho zájmy směřovaly do mnoha směrů. Byl cvičitelem turistiky, hrál divadlo, vedl 

fotokroužek, v závěru šedesátých let patřil mezi vedoucí junácké organizace. Věnoval se 

historii, napsal několik publikací (Výroba gramofonů v Litovli, Litovelské paměti, Litovel ve 

20. století aj.). Po revoluci byl radním, kronikářem (1989–2004), prvním redaktorem 

Litovelských novin (1990–1995), soukromě vydal řadu sbírek veršů a fotografií. 
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JÍROVSKÝ Václav RNDr. 

Narodil se 15. 7. 1928 v Litovli, absolvoval PF UK Praha. Už za studií pracoval v tehdejším 

Státním meteorologickém ústavu na letišti Praha-Ruzyně, v letech 1958–1965 jako vedoucí 

Hydrometeorologické služebny Praha, pak r. 1966 vedoucí odboru letecké meteorologie, 

vedoucí klimatologických stanic ČSR 1973–79, od r. 1980 pracoval v pobočce Čes. 

hydrometeorologického ústavu v Praze. Expert Světových meteorologických organizací v 

Nepálu 1969–73. Přispíval do odb. tisku a publikací, mj. časopisu Letectví aj. Zemřel 9. 11. 

1990 v Praze.  

 

80 let 

BOHUSLAV František 

Po několika výměnách okresní správy v poválečných letech byl v říjnu 1922 jmenován 

okresním hejtmanem v Litovli František Bohuslav, který tuto funkci vykonával až do r. 1932. 

Byl čestným předsedou řady spolků, působil v prvním rodičovském sdružení gymnázia aj. 

Jeho manželka Ema účinkovala v ochotnickém divadle. Počátkem března 1932 odešel z 

Litovle do Zábřeha, zemřel potom 8. 11. 1938 ve věku 58 let. 

 

HUBÁČEK Josef PhDr. 

Josef Hubáček se narodil v Litovli 6. října 1938, po studiu na litovelském gymnáziu 

absolvoval vysokoškolská studia v Olomouci na Filosofické fakultě University Palackého a 

externí studia psychologie a filosofie. V r. 1960 začal působit na ZDŠ v Karlovicích a potom 

deset let na Střední průmyslové škole v Bruntále.  Od r. 1971 do odchodu do důchodu v r. 

2005 učil na Gymnáziu Uničov jazyk ruský, dějepis, základy společenských věd, především 

psychologii, etiku a sociologii. Byl také výchovným poradcem školy. Do komunální politiky 

vstoupil po r. 1990 jako nezávislý kandidát na listině KDU-ČSL, v letech 1992–2006 byl 

členem Rady města Litovel, ve vedení komisí a společenských organizací, zasloužil se o 

zřízení sauny. V r. 2005 byl jmenován kronikářem města Litovle. 

 

FALTÝNKOVÁ Marie 

Se narodila 7. 4. 1938 v Bouzově, r. 1956 absolvovala RG v Litovli. V té době byla členkou 

hudební skupiny, kde hrála na harmonium, ale v hudbě byla samoukem. Po maturitě 

pracovala v MEZ Mohelnice jako kreslička, od r. 1971 jako učitelka MŠ. Dálkově 

vystudovala SPgŠ v Přerově a od r. 1974–duben 1993 byla ředitelkou MŠ na Bouzově. Přes 

léto působila jako průvodkyně na hradě Bouzov, sbírala lidové písně z Bouzovska, znala je 

nejen od maminky, ale i od učitele Bohumila Vaňáka. Písně byly publikovány v 

kalendářích Rok na Hané.  

 

75 let 

LAMR Václav 

Syn keramika Josefa Lamra Václav se narodil 25. 4. 1943 v Olomouci. Dětství prožil v Litovli, 

kde byl ovlivněn atmosférou keramické a kamnářské dílny. Vyučil se zedníkem, pak 

dokončil střední umělecko-průmyslovou školu v Brně. Před rokem 1968, v době 

myšlenkového a společenského uvolnění vystavoval na samostatných i kolektivních 

výstavách nastupující generace výtvarníků a pořádal literární večery vlastní poezie. R. 

1970 zanechal na čas uměleckou dráhu a zabýval se misijní prací. V r. 1979 se oženil a 
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odstěhoval do Prahy. S manželkou Marií má dva syny, Kristiána a Davida. Později pracoval 

jako divadelní výtvarník, jako štukatér v Uměleckých řemeslech a jako arteterapeut v 

Želivi. Podílel se na řadě výtvarných a duchovních projektů, ilustracích bible. Maluje 

portréty Romů, pracuje na projektu překladu bible do romštiny. Publikuje v křesťanských 

časopisech aj. Své obrazy a kresby na biblická a duchovní témata vystavoval v řadě míst 

doma i v zahraničí, v Litovli vystavoval v r. 2001 a 2002. V r. 1991 založil českou větev 

mezinárodního hnutí českých podnikatelů, známou jako „Obchodníci plného evangelia" 

(Full Gospel Mens Fellowship International), které sdružuje i umělce z různých oborů. V r. 

2017 vystavoval v Litovli. 

 

LAMR Aleš 

Malíř, synovec litovelského keramika Josefa Lamra. Narodil se 12. 6. 1943 jako syn Oldřicha 

Lamra (známého litovelského ochotníka) a Lídy Nerušilové, jeho dědečkem byl  cestovatel 

Alois Nerušil. Po mládí v Litovli studoval SUPŠ v Brně, samostatně vystavuje od r. 1968 v 

České republice i v zahraničí. Nyní žije v Praze, věnuje se malbě, kresbě a propagační 

tvorbě.  

 

PINKAVA Miroslav 

Narodil se 25. 1. 1943 v Ješově, po absolvování Střední průmyslové školy jemné mechaniky 

a optiky v Přerově nastoupil r. 1961 do litovelské Tesly, kde pracoval 30 let jako technolog. 

V r. 1992 nastoupil do litovelské Alibony jako vedoucí zásobování MTZ, od října 1994 až do 

odchodu do důchodu v lednu 2005 pracoval v nástrojárně fy SIEMENS Mohelnice jako 

vedoucí zakázkové kanceláře. Fotograf, od r. 1961 člen litovelského fotoklubu. Uspořádal 

řadu autorských výstav. Jedinečnou fotografickou kronikou, vydanou r. 2008 knižně, 

dokumentoval život rodného Ješova. Ve spolupráci s Lubomírem Šikem ve třech knihách 

dokumentoval podobu a historii litovelských domů a ulic. Roku 2010 vydal knihu 

Gramofony z Litovle. Od r. 1992 člen letopisecké komise města Litovel. 

 

VYMĚTALOVÁ Růžena 

Narodila se v Litovli 23. 6. 1943 v rodině obchodníka Oldřicha Talaši. V r. 1960 maturovala 

na zdejším gymnáziu. Od r. 1967 zaměstnána na MěNV v Litovli ve funkci matrikářky, 

tajemnice Sboru pro občanské záležitosti, poslankyně a členka komise kultury a školství. 

Od r. 1983 přešla jako matrikářka na ONV do Olomouce, kde také bydlí. V letech 1980–

1989 litovelská kronikářka. 

 

VESELÝ Pavel 

Narodil se 9. 4. 1943, v letech 1994–1998 místostarostou za KSČM, 25. 7. 1997 došlo při 

služební cestě v souvislosti s povodní k autohavárii a utrpěl vážné poranění kyčle. Do 

konce roku byl v pracovní neschopnosti, od r. 1998 zůstal jako člen zastupitelstva, od r. 

2001 byl předsedou KSČM. Zemřel 18. 10. 2013. 
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70 let 

STRYK Osvald 

Osvald Stryk, varhaník, sbormistr, skladatel, se narodil 9. 12. 1895 v Malíkově, okres Svitavy. 

Vystudoval v Brně 1910–1911 Janáčkovu varhanní školu a v r. 1914 ve Vídni Ústav pro 

církevní hudbu. Působil jako ředitel kůru v Senici 1919–21, Cholině do 1923, Litovli do 1935. 

Byl zde varhaníkem v Husově sboru, kde i bydlel a měl zde soukromou hudební školu. 

Hrával i na klavír při němých filmech, založil smíšený pěvecký sbor, skládal chrámové 

skladby. Poté působil v Praze, kde mu jeho švagr Valentin Šindler (stréček Křópal) sehnal 

místo varhaníka v čsl. Vinohradském kostele, zemřel v Praze 15. 8. 1948. Jeho manželka 

pak s dcerou r. 1968 emigrovala do New Yorku, kde se dožila přes 90 let. 

 

CHARVÁT Metoděj 

Charvát Metoděj, ředitel Okresní nemocenské pojišťovny v Litovli, poslanec od r. 1911 do 

konce 1. světové války. Žil dlouhá léta v Litovli a účastnil se za stranu sociálně 

demokratickou veřejného života v městě i okrese. Byl předsedou této strany a jako její 

zástupce náměstkem starosty od r. 1919 do r. 1927, kdy se nemocenská pojišťovna 

stěhovala do Zábřeha. Zemřel 10. 6. 1948 v Třebíči ve věku 73 let. 

 

ČÍHAL Miloslav 

Narodil se 7. 6. 1948, původně učitel autoškoly Svazarmu, po roce 1990 majitel soukromé 

autoškoly v ulici Dukelská 327. Dlouholetý veřejný činitel, v letech 1976–1990 poslanec 

Národního výboru, 1981–1990 předseda komise pro ochranu veřejného pořádku, 1990–

1994 člen městského zastupitelstva za KSČM, od r. 1994 za ČSSD, od r. 1998 předseda 

komise dopravy. 

 

60 let 

CIHELKA Oldřich 

Akademický malíř Oldřich Cihelka se narodil 29. 1. 1881 v Praze, zde navštěvoval reálku a 

pak malířskou akademii, byl žákem prof. Maxe Pirnera. Jako středoškolský profesor působil 

v Kladně, Pardubicích, Olomouci a v letech 1912–21 v Litovli učil kreslení, geometrii a 

modelování. Je autorem obrazu Jana Husa v Husově sboru v Litovli. Poté přešel do Prahy 

na státní RG v Praze 11. Jako malíř a kreslíř volil náměty historické a přírodní, ilustroval řadu 

románů a knih pro mládež, učebnice. Zemřel v Praze 11. 6. 1958, pochován je na 

Olšanech. 

 

FRIŠTENSKÁ Zdeňka Mgr. 

Narodila se 13. 2. 1958 v Litovli, je praneteří Gustava Frištenského. Po vystudování UP 

Olomouc působila jako učitelka na Středním odborném učilišti v Litovli, učila fyziku a 

technické předměty. Od 1. 9. 2003 byla po výběrovém řízení jmenována ředitelkou 

obnoveného litovelského muzea. Její zásluhou byla postavena socha zápasníka u 

sokolovny a otevřena expozice Gustava Frištenského v muzeu. 
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50 let 

NEMEŠKAL Cyril 

Cyril Nemeškal se narodil 24. 12. 1895 v Radkovicích, okr. Třebíč. Roku 1913 maturoval na 

RG v Telči, pak absolvoval učitelský kurz v Brně a učil na Třebíčsku. Za světové války se stal 

členem České družiny, za udatnost byl několikrát vyznamenán. Napsal Kroniku 8. roty 

Švecovy, která vycházela v r. 1935 jako příl. Litovelského kraje, pod názvem Osmá rota. Do 

vlasti se vrátil r. 1920, 1927 byl jmenován okresním školním inspektorem v Užhorodě a od 1. 

9. 1933 do roku 1940 v Litovli. Od r. 1937 byl i ředitelem měšťanské školy.  Za války byl 

gestapem zatčen a vězněn v letech 1940–1945. Napsal dějiny školství v Litovli a vynikal 

jako osvětový pracovník. Je autorem řady příspěvků ve sborníku Litovel, Konice a okolí. 

Zemřel 6. 2. 1968 v Brně. 

 

ONDROUŠEK Bohumil 

Bohumil Ondroušek se narodil 10. září 1891 v Protivanově na Drahanské vysočině. Studoval 

na gymnáziu v Boskovicích, po maturitě na filosofické fakultě Karlovy university v Praze. 

Působil na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem, s přerušením vojenskou službou za I. 

světové války. Pak učil v Havlíčkově Brodě a od listopadu roku 1919 do září 1942 v Litovli. 

Jako profesor latiny přiblížil žákům svět antiky v celém jeho bohatství a kráse.  Současně 

byl známým činovníkem sokolské jednoty. V září 1942 byl Gestapem zatčen a téměř 6 

měsíců vězněn v Olomouci a v Brně „Pod kaštany" a suspendován. Po roce byla suspenze 

zrušena, ale musel odejít do Hodonína. Od 15. 2. 1946 působil jako správce na nově 

založeném reálném gymnáziu v Bruntále, od září 1948 do konce března 1949 na reál. 

gymnáziu v Novém Jičíně. Ze zdravotních důvodů odešel na odpočinek do Litovle, kde 

převzal funkci kronikáře po St. Navrátilovi. Ve 4. díle kroniky zapsal léta 1955 až 1960 a v 

následujícím 5. díle léta 1961 až 1964. Zemřel 27. července 1968 v Prostějově.   

 

LAKOMÝ Fabián 

17. 12. 1968 zemřel známý litovelský papírník a knihař, narodil se v Litovli 19. 1. 1894. Živnost 

v „Šustráku" převzal r. 1925 po Rudolfu Mazáčovi. On i jeho manželka Drahuška, rozená 

Vahalová byli částečně hluchoněmí. Měli dvě děti, Mgr. Drahušku a syna Antonína (1929–

1974), ten v říjnu 1950 emigroval přes Rakousko do Německa. Zde pracoval jako obchodní 

zástupce, propagoval českou kuchyni, včetně vydávání české kuchařky. 

 

ŽÍDEK Josef 

Josef Žídek byl původně římskokatolickým knězem v Chudobíně, po první světové válce se 

stal průkopníkem církve československé, 7. 4. 1924 z ní vystoupil a přešel k církvi 

pravoslavné. Pro obě církve vystavěl v Chudobíně kostely. Vrátil se pak zpět do církve 

katolické a byl vedoucím Charity v Litovli. V r. 1945 odešel jako ředitel Charity do Brna, kde 

zemřel 10. 11. 1968.  

 

HLAVINKOVÁ Miluše 

Miluše Hlavinková, se narodila 13. 1. 1968 v Litovli. Vystudovala SOU uměleckých řemesel v 

Praze, obor keramika. Pracuje v Litovli ve Šmakalově ulici, věnuje se užitkové keramice a 

kamenině a volné užité tvorbě inspirované tvary lidové tvorby. Několikrát vystavovala v 

litovelském muzeu i v Městském klubu na souborných i samostatných výstavách. 
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40 let 

VLČEK Antonín 

Narodil se 14. 7. 1919 v Litovli, bydlel v Sušilově ulici. V Litovli složil v r. 1938 maturitní zkoušky, 

potom studoval na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor historie a 

geografie. Po uzavření vysokých škol pracoval u firmy Letov v Olomouci. Po r. 1945 

nastoupil do služeb berní správy Litovel. V dubnu 1950 (při sloučení berní správy s 

finančním odborem) na výzvu KSČ nastoupil do funkce újezdního tajemníka. V listopadu 

1951 přešel do funkce právního, později zemědělského odboru ONV Litovel. Po územní 

reorganizaci v r. 1960 přešel na nový ONV v Olomouci jako investorský pracovník 

zemědělského odboru, později samostatný odb. referent na odboru výstavby. Již v r. 1947 

vstoupil do KSČ. Zastával různé odborářské i stranické funkce. Od r. 1960 byl poslancem 

MěNV, členem rady MěNV, předsedou komise výstavby, konečně místopředsedou a od 

12. 12. 1971 předsedou MěNV v Litovli. R. 1976 jej vystřídal Zdeněk Janků, Vlček zůstal 

místopředsedou MěNV a tuto funkci vykonával až do své smrti 3. 10. 1978. Počátkem roku 

1978 byl po tři měsíce správcem městského muzea. 

 

30 let 

CHARVÁT Jaroslav PhDr. 

Narodil se 22. 9. 1904 v Třebíči, r. 1923 absolvoval gymnázium v Litovli. Již ve studentských 

letech vystupoval jako radikální socialista a r. 1926 se spolu s podobně smýšlejícími 

soudruhy (J. Schneider, J. Vaněk a F. Lón) podílel na rozbití jednotného studentského hnutí 

Akademický feriální klub FK. Po studiích na FFUK v Praze byl v letech 1930–1945 archivářem 

Národního muzea, 1949–1953 profesorem pedagogické fakulty UK Praha, 1953–1958 

profesorem i rektorem VŠ pedagogické, od roku 1958 profesorem FFUK. Spolupracovník 

Ottova slovníku naučného nové doby, redaktor časopisu Dějiny a přítomnost, editor spisů 

Dílo F. Palackého 1–4. Zemřel 5. 9. 1988 v Benešově u Prahy.  

 

25 let 

KLEIN Vítězslav 

Narodil se r. 1921 v Chořelicích. Po r. 1948 se stal členem protistranické skupiny „Petr", 

zatčen 7. 3. 1950 krátce po těžkém úrazu na motocyklu, takže operace kloubu a stehenní 

kosti byla provedena až ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti. Vzhledem k tomu, že 

nic nepřiznal a stále se odvolával na těžký úraz, po kterém si nic nepamatuje (kryl tak 

celou rodinu, neboť u nich se ukrývali lidé hodlající emigrovat), byl původní návrh rozsudku 

Státního soudu v Brně 25. 8. 1951 – velezrada a vyzvědačství – na trest smrti snížen na 18 

let. Odpykal si 10 roků v NVÚ Valdice, odkud byl na podzim r. 1961 propuštěn. Po návratu 

pracoval v zemědělství, soustavně odmítal chodit k volbám a později odmítl i důchod. 

Usnesením Krajského soudu Brno koncem roku 1990 plně rehabilitován. Po 17. 11. 1989 se 

plně zapojil do veřejné a politické činnosti až do své smrti 5. 3. 1993. 
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MICHÁLKOVÁ Olga MUDr. 

Manželé Michálkovi (Josef a Olga), oba lékaři, přišli do Litovle po r. 1945 a převzali ordinaci 

na náměstí po MUDr. Bičíkovi. Olga Michálková byla sestrou známého spisovatele 

Františka Kožíka. V padesátých letech KSČ postupně likvidovala soukromé ordinace, ale 

státní zdravotnictví se nevžilo naráz. Ještě 17. 6. 1953 MNV oficiálně vytýká manželům 

Michálkovým, aby „neordinovali přes ulici". Roku 1954 Ústav národního zdraví zřídil 

ošetřovnu v jedenáctileté stř. škole, kde nastoupila MUDr. Olga Michálková. Přestala tak 

provozovat lékařskou praxi a stala se školní lékařkou. Roku 1960 potom nastoupila jako 

první závodní lékařka v Gramo-fonových závodech, pozdější Tesle. Zde zůstala až do 

důchodu. Zpočátku byla angažovaná v řadě institucí, r. 1978 ve výboru Rady čsl. žen. Byla 

hlavní organizátorkou litovelské odbočky Čs. červeného kříže, v šedesátých letech se 

věnovala i fotografování jako členka fotokroužku. Zemřela 15. 1. 1993. 

 

STRATIL Václav prof. 

Narodil se 6. 9. 1911 v Odrlicích u Litovle. Maturoval 1931 na RG v Litovli, v letech 1931–

1936 studoval na filosofické fakultě Karlovy univerzity, potom učil jazyky na RG v Jevíčku. 

Když bylo za války gymnázium zrušeno, byl přeložen do Ivančic a pak do Hodonína. Po 

válce převzal funkci okresního inspektora kultury, ale úřednické místo mu nesvědčilo a 

vrátil se do školství, nejprve v Břeclavi a od r. 1947 v Olomouci. Do dalších osudů zasáhla 

padesátá léta, z klasických jazyků musel přejít na ruštinu a v letech 1950–1974 působil na 

Střední zemědělské technické škole na Hradisku. Publikoval v regionálním i celostátním 

tisku. Zakládal a spoluredigoval Malovaný kraj. V Olomouci psal do Stráže lidu, Zpravodaje 

VSMO, Práce, MF, Nové svobody. S J. Vlachem řídil vlastivědný sborník „Od Hradské 

cesty". Předseda VSMO od r. 1980, redigoval sborník VSMO Středisko. Zemřel 9. 4. 1993, 

pohřben v Cholině.  

 

PŘEHLED PODLE MĚSÍCŮ 

 

LEDEN 

06. 01. 1878 se narodil učitel a sbormistr Karel Lýsek. 

19. 01. 1908 se narodil v Chudobíně prof. Václav Dragoun, básník a dramatik. 

12. 01. 1933 zemřel v Olomouci třetí litovelský starosta Alois Knajbl.  

01. 01. 1938 Litovel dosáhla po mnohaletém úsilí postátnění reálného gymnázia. 

25. 01. 1938 byla po celé republice viditelná mimořádně mohutná polární záře.  

 

ÚNOR 

27. 02. 1858 se v Litovli narodil Jan Schuster, obchodník a český vlastenec, majitel po něm 

nazvaného domu Šustrák. 

19. 02. 1878 se narodil Kuneš Sonntag, redaktor, poslanec agrární strany v revolučním 

Národním shromáždění 1918, ministr a ředitel banky.  

04. 02. 1928 zemřel ve věku 72 let litovelský farář, arcibiskupský rada František Zatloukal. 

10. 02. 1933 zemřel v Litovli František Nedoluha, ředitel Záložny, vedoucí osobnost boje za 

českou Litovel. 

09. 02. 1938 jmenován čestným občanem města básník Petr Bezruč.  

15. 02. 1983 zemřel Josef Vogl, chudobínský rodák, operní zpěvák.  
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BŘEZEN 

30. 03. 1898 MUDr. Ladislav Tužil otevřel v Litovli vanové, léčivé, parní lázně. 

28. 03. 1918 se narodil v Litovli kapitán Karel Kvapil, za války letec ve Francii a v Anglii. 

Zahynul 10. 1. 1945.  

05. 03. 1928 byl založen Okrašlovací spolek, který měl pečovat o vzhled města.  

10. 03 1928 zemřel ve věku 67 let Ing. Eduard Hora, technický správce cukrovaru.  

08. 03. 1933 zemřel ve věku 68 let ředitel Hospodářské školy v Litovli Vincenc Ševčík. 

28. 03. 1933 otevřel v Husově ul. Knihkupectví s antikvariátem Josef Chlíbek. 

12. 03. 1983 uneseni vojáky UNITA v Angole zaměstnanci Papcelu Labounek a manželé 

Smrčkovi se dvěma dětmi. 

 

DUBEN 

05. 04. 1778 císař Josef II. navštívil Litovel, přenocoval v Šustráku. 

02. 04. 1888 se narodil podplukovník Jaroslav Chrudina, legionář a básník. 

09. 04. 1888 se narodil učitel, legionář, člen okr. zastupitelstva i výboru Josef Vymětal. Za 

války Němci popraven. 

25. 04. 1888 se narodil mlynář ve Vísce Josef Zedník, zakladatel Sokola v Nasobůrkách, 

ochotnický herec, po řadu let majitel a vydavatel Litovelského kraje. 

V dubnu 1938 se začala bourat Špitálská kaple sv. Josefa na křižovatce Vítězná – Kysucká.  

 

KVĚTEN 

21. 05. 1878 se narodil čtvrtý český starosta Litovle Ing. Otakar Ledvinka, technický ředitel 

cukrovaru. 

17. 05. 1898 se narodil v Nasobůrkách, Stanislav Nedoma, učitel na chlapecké měšť. škole 

v Litovli, funkcionář mnoha spolků, do r. 1953 spravoval také městský archiv. 

27. 05. 1933 se narodil v Července Jan Marek, houslista, koncertní mistr České filharmonie. 

29. 05. 1938 poslední svobodné vedení města Litovle, starosta Msgre. Vincenc Horák. 

30. 05. 1948 první socialistické „volby“ s bílými lístky.  

V květnu 1983 otevřen v parku Domov důchodců. 

 

ČERVEN 

17. 06. 1878 se narodil dlouholetý ředitel gymnázia dr. Josef Fürst. 

26. 06. 1888 se ustavilo Společenstvo obchodníků a hostinských pro Litovel a okolí. 

10. 06. 1948 zemřel Metoděj Charvát, ředitel Okresní nemocenské pojišťovny v Litovli, 

poslanec za stranu soc. demokratickou. 

11. 06. 1958 zemřel profesor gymnázia, akademický malíř Oldřich Cihelka, autor obrazu 

Jana Husa v Husově sboru v Litovli.  

 

ČERVENEC 

21. 07.  1868 se narodil Viktor Pinkava, farář, historik, autor prvních českých dějin Litovle. 

15. 07. 1928 se narodil v Litovli RNDr. Václav Jírovský, vedoucí odboru letecké 

meteorologie a klimatologických stanic ČSR.  

02. 07. 1933 na radniční věži odhaleny bronzové desky se jmény 72 obětí války. 

06. 07. 1978 komunisté odstranili v ranních hodinách pomník T. G. Masaryka od gymnázia.  
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SRPEN 

21. 8. 1933 slavnostně otevřen nový sokolský stadión.  

15. 8. 1948 zemřel Osvald Stryk, varhaník, sbormistr, ředitel kůru v Husově sboru. 

21. – 28. 8. 1968 vysílání rádia Ječmínek z litovelského vysílače. 

27. 8. 1983 otevřena nová dvoudráhová kuželna v hostinci U Modré hvězdy.  

 

ZÁŘÍ 

07. 09.  1888 vyhořel takřka do základů Přední mlýn (nyní Staroštíkův) v Palackého ulici. 

11. 09. 1888 se narodila dcera litovelského lékaře Dr. Jana Smyčky. Ludmila Špíšková, 

diplomatka, překladatelka.   

02. – 05. 09. 1938 bylo Litovelsko postiženo katastrofální povodní.  

05. 09. 1988 zemřel PhDr. Jaroslav Charvát, vysokoškolský profesor a rektor, archivář 

Národního muzea.  

 

ŘÍJEN 

10. 10. 1908 se narodil bratr spisovatele Jana Čepa, středoškolský profesor v Šumperku, 

překladatel. 

13. 10. 1933 se narodil Ladislav Kryl, konstruktér, litovelský fotograf. 

10. 10. 1938 obsadilo německé vojsko pohraničí až k okraji Litovle.  

06. 10. 1938 se narodil litovelský kronikář PhDr. Josef Hubáček.  

02. 10. 1938 zemřel Jan Slavíček, učitel, botanik, zoolog, entomolog.  

28. 10. 1968 vznikl v Chudobíně a poprvé vystoupil pěvecký sbor Kantika.  

03. 10. 1978 zemřel Antonín Vlček, úředník ONV, poslanec, 1971–1976 předseda MNV 

v Litovli.  

 

LISTOPAD 

14. 11. 1848 se narodil Ondřej Korotvička, litovelský kaplan, 1882–88 učitel náboženství. 

17. 11. 1918 hlavní oslavy vzniku ČSR v Litovli. 

08. 11. 1938 zemřel František Bohuslav 1922–1932 okresní hejtman. v Litovli. 

25. 11. 1948 první ryze komunistický národní výbor, předseda Josef Skopec.   

 

PROSINEC 

21. 12. 1868 se narodil Tomáš Rohleder, obchodník, byl členem revolučního Národního 

výboru, zastupitelstva, okresního školního výboru, Muzejní rady aj. 

Na Vánoce 1958 instalovány nové hodiny na radnici.  
Vybral Lubomír Šik 
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07. SENIOŘI, SENIORKLUB  

Jsme na začátku roku a pro seniory je tu dobrá zpráva: ještě nikdy nevyrostly důchody o 

takový skok, který připravuje vláda Andreje Babiše. Všechny důchody, včetně těch 

nejnižších, by měly narůst o pevnou částku 540 korun – důchodci s průměrným důchodem 

pak vzroste penze dohromady o 918 korun. Starobní důchod v Česku bere 2,4 milionu lidí a 

průměrná penze činí 12 240 Kč. Novela zákona o důchodovém pojištění byla schválena a 

rekordní nárůst způsobí zvýšení takzvané základní výměry důchodu. To je jedna z jeho 

dvou složek a odvíjí se od průměrné mzdy v ekonomice. Dosud se počítala jako 9 % 

z průměrné mzdy, nyní tedy bude zvýšena o jeden procentní bod na 10 %. To je 

v přepočtu na peníze, a po započtení očekávaného růstu průměrné mzdy, právě 

zmiňovaných více než pět set korun. Další stokoruny navíc pak přinese pravidelná 

valorizace druhé složky důchodu (tak zvané procentní výměry) podle odpracovaných let 

a výše zaplaceného pojistného.  A další přilepšení bude platit pro pětaosmdesátileté a 

starší, kteří od data těchto narozenin budou dostávat důchod o tisícovku vyšší. Tato vládní 

důchodová novela byla schválena 29. 6. 2018 130 hlasy ze 132 přítomných poslanců. 

Změna ve výpočtu penzí mírně oslabí zásluhovost. Dolní komora zamítla většinu 

poslaneckých úprav, které mířily například na zvýšení penzí žen s dětmi a vdovecké 

důchody.  

Pozitivní je také to, že sedm z deseti Čechů přistupuje ke svému stáří zodpovědně a 

nespoléhá se v jeho zajištění pouze na stát. Dopomáhá jim k tomu dobrá ekonomická 

situace a trvale rostoucí mzdy. Nejoblíbenějším produktem je zde penzijní připojištění, které 

využívá 90 % těch, kteří aktivně spoří na důchod, dále jde o stavební spoření (21 %), 

investiční životní pojištění (18 %), kapitálové životní pojištění (17 %) či ukládání peněz 

stranou (14 %). Řada lidí kombinuje více forem najednou a dá se říci, že na svůj důchod si 

aktivně šetří na 70 % Čechů. 

Ale pozor dejte třicátníci a čtyřicátníci! Vaše důchody jsou nejisté. Zprávy nezávislého 

úřadu (Národní rozpočtové rady) o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí označují za 

její největší problém důchodový systém. I když Česko v porovnání se zbytkem zemí EU patří 

k nejméně zadluženým, je krátkozraké nad tím jásat. Naopak z dlouhodobého hlediska 

jsou důchodový a zdravotní systém v současné podobě nastaveny špatně. Nepočítají totiž 

s tím, že populace stárne. Jestliže dnes je každý pátý obyvatel důchodce nad 65 let, za 

padesát let to bude každý třetí. A všichni budou mít nárok na důchod, který je navíc u 

starších ročníků dražší. Pokud se nic nezmění, vybrané daně a pojistné nebudou stačit na 

uhrazení důchodů a výdajů na péči o staré a nemocné. Do důchodu budou postupně 

odcházet silné populační ročníky ze 70. let minulého století a schodky důchodového 

systému budou vrcholit kolem roku 2059. Řešení by se nemělo odkládat, protože skokové 

zvýšení mzdových odvodů zaměstnavatelům by citelně zpomalilo růst ekonomiky. Spíše by 

mělo jít o kombinaci nárůstu daní a zvýšení důchodového věku. Ostatně zákon tento směr 

naznačuje – každých 5 let má ministerstvo revidovat důchodový věk podle toho, jak 

poroste naděje dožití. Za 50 let se budou dle demografických předpovědí muži dožívat 

v průměru o 10 let více než dnes a ženy o osm. Je potřeba, aby lidé věděli, co je 

v důchodu čeká, a měli čas situaci na penzi řešit. Dle předešlého odstavce to většině 

z nich lhostejné není. 
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Dnešní seniory trápí jiný problém – je 60 000 neuspokojených žádostí o domov seniorů a 

čekací doba je i několik let. Poptávka po domovech výrazně převyšuje nabídku – kromě 

již uvedeného počtu jde o dalších 22 000 odmítnutých domovy se zvláštním režimem, 

jejichž typickými klienty jsou lidé s Alzheimerem. Pořadníky většinou neexistují, domovy si 

dotyčného zařadí na čekací listinu a pak se rozhoduje na základě různých kritérií, kdy 

přednost mají ti, kteří jsou na tom zdravotně nejhůře. Situace se ovšem liší kraj od kraje, 

celkově jsou však kapacity v domovech pro seniory nedostatečné.    

Senioři dle svého zdravotního stavu mohou pobírat příspěvek na péči až ve výši 13 200 

korun. V případě, že je důchodce v domově, náleží tento příspěvek pečovatelskému 

zařízení – a to se pak mnohdy stává jedním z kritérií, ke kterému přihlédne zařízení a seniora 

upřednostní. Ačkoliv podle ministerstva práce a sociálních věcí nelze upřednostňovat 

žadatele na základě výše pobíraných příspěvků, praxe je jiná. 

Ještě jeden problém – asi čtvrtina seniorů končí na lůžku v domovech zbytečně, nemá zde 

odbornou péči. Jedním z důvodů je, že zdravotní pojišťovny rehabilitační péči 

v domovech pro seniory práci fyzioterapeutů nehradí, protože nejde o zdravotnické, ale o 

sociální zařízení. Lidé ve vysokém věku po úrazech každodenní rehabilitaci potřebují, ta 

ale zde většinou chybí, a oni bez této pomoci zbytečně končí trvale upoutáni na lůžko. 

Domovy k takové péči nikdo nemotivuje, dostávají stejné peníze jako ostatní domovy. 

V domovech pro seniory žije v Česku přes 37 000 lidí, další desítky tisíc pacientů jsou 

v léčebnách dlouhodobé péče. Přitom seniorů nad 60 let jsou už téměř 2 miliony, nad 80 

let půl milionu. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že se snaží situaci řešit, ale faktem je, že 

desetitisíce seniorů jsou ležáky jen kvůli tomu, že nejsou peníze na potřebnou péči. Snad se 

ministerstva domluví na spolupráci, vždyť starý člověk, který přestane být samostatný, 

potřebuje obě služby – zdravotní i sociální. A chtělo by se do toho obout hned, čas 

nečeká!  

 

SENIORKLUB LITOVEL  

V r. 2018 oslavil Seniorklub Litovel desáté výročí své existence s konstatováním, že ze 

začínajících 67 členů to dotáhl na 378! Má za sebou řadu úspěchů, a za ta léta se stal 

výrazným reprezentantem subjektů města i uznávaným partnerem pro spolupráci na 

úseku rozvoje aktivního života seniorů. 

Také rok 2018 lze považovat pro Seniorklub Litovel za velmi úspěšný, když bylo připraveno 

a uskutečněno 46 samostatných akcí a 8 ve spolupráci s dalšími subjekty (městem Litovel, 

Městským klubem, Městskou knihovnou, ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova, Muzejní společností 

Litovelska z. s., Krajskou radou seniorů či Olomouckým krajem) s účastí 1 657 účastníků či 

diváků.  

Základní „gro“ činnosti tvořily besedy a přednášky, kterých se uskutečnilo 11: O staré Litovli 

(56 účastníků), ZŠ Jungmannova (48), o Peru a Bolívii (ve spolupráci s knihovnou, 56 

posluchačů), pravidlech silničního provozu (45), Itálii (45), Švýcarsku (30), horolezeckém 

oddíle TJ Tatran (38), Norsku (47), Jak se žije zrakově postiženým? (29), o Městské policii 

(34) a o problematice právních vztahů (25) – vše uváděno dle kalendářní posloupnosti. 

Celková účast seniorů na nich byla 453. 
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Nejatraktivnější částí činnosti byly zájezdy – ve vlastní režii jich bylo 10 a ve spolupráci 4. Do 

Moravského divadla v Olomouci se jelo na Perly panny Serafínky, Netopýra, Zvonokosy a 

Hledám děvče na boogie woogie, do Brna na BÍTLS. Velkým hitem se staly zájezdy do 

termálů ve Velkých Losinách, které byly 4x v naší režii a jednou s Krajskou radou seniorů. 

Tradiční autobusový zájezd směřoval do Vrbna pod Pradědem a Raduně, využito bylo i 

Seniorské cestování s Olomouckým krajem do Brodku u Přerova a Tovačova. Přes 40 

našich seniorů si náramně odpočalo na wellness pobytech v Sezimově Ústí 

organizovaných KRS. Účastníků zájezdů a pobytů bylo celkem 527. 

Z dalších akcí: exkurze byly 2 (Muzeum Litovel, Hasičský záchranný sbor Litovel); cyklovýlety 

4 (většinou Litovelským Pomoravím); výšlap do Loštic a 3 sportovní aktivity (3. ročník 

Krajských her seniorů v Olomouci, 2. sportovní hry Seniorklubu Litovel a superúspěšná 

reprezentace na Zábřežském sedmiboji, kde naši reprezentanti již podruhé vyhráli a přivezli 

za vítězství krásný pohár). 

Na schůzkách v klubovně se senioři sešli při posezení u kávy i společenských her a na 

předvánoční schůzce se soutěží o nejchutnější vánoční cukroví. Úspěšné byly společenské 

akce – taneční odpoledne spojené s oslavou 10 let klubu (122 účastníků), oslavy 

Mezinárodního dne seniorů s kapelou Kozlaňáci (dárek vedení města, 105 účastníků) a 

setkání s vedením města spojené s kulturním vystoupením a tanečním odpolednem (99).  

Za zmínku stojí i pořady připravené především pro seniory Městským klubem – vystoupení 

Duo Jamaha a Jarní operetní koncert. Řada seniorů využívala pravidelně ranní plavání 

v bazénu ZŠ Vítězná ke zvýšení své kondice a relaxaci. 

Vzhledem k dlouhodobé nemoci se předseda PhDr. Josef Hubáček účastnil činnosti klubu 

jen sporadicky, nakonec k 1. 11. na funkci rezignoval a radě města navrhl na své místo 

dosavadního místopředsedu pana Lubomíra Faltuse. V Samosprávě Seniorklubu Litovel, 

tedy komisi RM, budou dále pracovat paní Jaroslava Köhlerová (místopředsedkyně), 

Milada Faltusová (jednatelka a kronikářka) a Miroslav Fendrych, Libuše Grohmanová, 

Jiřina Jedličková, Věra Hojgrová a nově paní Zdeňka Čamková – jako členové. I nadále 

bude komisi pomáhat dr. Hubáček jako čestný předseda a zpracoval také tuto část 

kapitoly. 
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08. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH   

Vítězům v anketě „Litovelské naděje“ rada města udělila diplom a poskytla finanční dar. 

Ocenění 12 talentovaným dětem a mladým, kteří v minulém školním roce dosáhli 

výrazných úspěchů v rámci školních a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, 

uměleckých, sportovních a ostatních soutěžích či přehlídkách, předali představitelé 

města: místostarosta Viktor Kohout, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. 

Vlastimil Habermann a člen Rady města Litovel Bc. Zdeněk Jančí.  

Oceněni byli:  

Ludmila Hrachovcová (anglický jazyk);  

Pavlína Karásková (literatura);  

Marek Navrátil (radioelektronika);  

Barbora Němcová (ruský jazyk);  

Martin Palínek (matematika);  

Lukáš Putna (přírodovědné obory, dějepis);  

Ondřej Rozman (ekologie);  

Šimon Sedlář (ekologie);  

Tadeáš Vojtěch Sláma (literatura);  

Eliška Smetanová a Tereza Spurná (zápis a projekce textu na počítači);  

Arnošt Vogel (silový trojboj).     

 

OSOBNOSTI LITOVLE 

V pátek 26. října byly na oslavách 100letého výročí republiky oceněny významné 

osobnosti města: Mgr. Zdeňka Frištenská, Marie Hrubá, in memoriam Jiří Tomanec, Jaroslav 

Winiarský a Ing. Karel Zmund. Speciální cena byla udělena Smíšenému pěveckému sboru 

Kantika. Ocenění město uděluje již od roku 2012 osobnostem, které výraznou měrou 

ovlivňují život ve městě, a to nejen na poli kulturním či sportovním, ale třeba i v oblasti 

školství, zdravotnictví, v podnikání a dalších.  

Mgr. Zdeňka Frištenská získala cenu za dlouholetý přínos v oblasti muzejnictví a 

významnou propagaci litovelského siláka Gustava Frištenského. Paní Frištenská již obdržela 

významné ocenění od Asociace muzeí a galerií České republiky cenu Gloria musealis 

právě za zbudování nových expozic gramofonů a o Gustavu Frištenském. 

Marie Hrubá za významné působení v oblasti regionální historie a za dlouholetý přínos v 

letopisecké a publikační činnosti. Právě Letopisecká komise RM, Muzejní společnost 

Litovelska, z.s., redakce Litovelských novin i občané města mohou potvrdit, že paní Hrubá 

znamená spolehlivost, cílevědomost a ochotu pracovat na různých tématech 

souvisejících s historií našeho regionu. Od roku 1996 je paní Marie Hrubá součástí 

Litovelských novin jako dopisovatelka článků, ale také jako jazyková korektorka. 
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Město Litovel udělilo cenu in memoriam panu Jiřímu Tomancovi za celoživotní dílo 

v oblasti umění a za dlouholetou aktivní činnost vedoucího studia Ateliér. Cenu převzala 

jeho manželka Bohumila Tomancová. 

Jaroslavu Winiarskému bylo ocenění uděleno za příkladné celoživotní nasazení při práci 

dobrovolného charakteru pro hasičskou obec a komunitu místní části Nasobůrky a 

Litovelska. Pan Winiarský vychoval k dobrovolné činnosti spoustu hasičů.  

Město Litovel udělilo cenu Ing. Karlovi Zmundovi za dlouholetý rozvoj města v oblasti 

sportu a házené i za výchovnou činnost dětí a mládeže. Jeho trenérské úspěchy od roku 

1978 do roku 2012 vedly v házené k nadprůměrným výsledkům.  

Speciální cenu udělilo město Litovel pěveckému sboru Kantika za dlouholetou 

společenskou činnost v oblasti sborového zpěvu a za významnou reprezentaci města 

Litovel. Cenu za SPS Kantika převzala její sbormistryně paní Irena Blektová. 

 

 

09. O KOM SE PÍŠE…   

Mgr. Radim Lindner začal na Gymnázium Jana Opletala působit jako nový ředitel od 1. 8. 

2017, po odchodu dlouholeté ředitelky RNDr. Jitky Krausové do důchodu. Je mu 39 let, 

pochází z Olomouce, kde i bydlí. Baví jej sport ve všech podobách na rekreační úrovni, 

zejména turistika. Je učitelem informatiky a snaží se držet krok se stále novými trendy ve 

světě IT. 

Pro učitelské studium se rozhodl již na gymnáziu a po ukončení studia na Univerzitě 

Palackého v Olomouci nastoupil na Střední školu polygrafickou tamtéž, kde pracoval 15 

let.  Má aprobaci na informatiku a biologii. Působil i jako vedoucí projektových týmů a 

ověřil si, že má organizační schopnosti i umí vést kolektiv lidí. Rozhodl se pro změnu a 

přihlásil se do konkurzního řízení na ředitele GJO. Uvědomuje si, že jde o pozici 

manažerskou, kdy ředitel musí být dobrým personalistou, ekonomem, právníkem, 

metodikem, správním úředníkem, technikem správy budov či archivářem, a přitom ještě i 

učit (i když na snížený úvazek). Tomu je rád, protože zůstane v kontaktu se studenty a 

nebude jen zavřený v kanceláři a odtržený od reality. 

Během prvních měsíců neplánuje žádné velké změny, protože probíhá rekonstrukce 

bočního vchodu a výměna oken. Podpořil rozjezd facebookového profilu školy, chce 

změnit i její webové stránky a více spolupracovat se studentskou radou. Všechny tradiční 

akce na škole chce zachovat a organizovat šachový kroužek, a tím rozšířit jejich pestrou 

nabídku. Jako reálná se nabízí spolupráce se zahraniční partnerskou školou – v tomto 

případě v našem „družebním“ městě ve slovenské Revúci. Z dlouhodobého hlediska chce 

udělat maximum pro to, aby dobrá pověst litovelského gymnázia nejen zůstala 

zachována, ale aby došlo k dalšímu jejímu pozitivnímu rozvoji. Podpoří i působení rodilých 

mluvčích pro výuku cizích jazyků a jako synonymum GJO vidí především tradici, rodinný 

přístup, otevřenost a kvalitní učitelský sbor. 

Se svolením redakce převzato z LN 11/2017, str. 14, článku „Představujeme nového ředitele GJO“. 
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Josef Svozil, narozen 8. 2. 1847, zemřel 1. 7. 1931 – rolník, politik, novinář. Počátkem 

prosince minulého roku se oslavovalo kulaté výročí 170 let od narození zakladatele ryze 

českého, vlasteneckého Rolnického akciového pivovaru se sladovnou v Litovli. Věnovali 

jsme mu v kronice města malou vzpomínku v kapitole Jubilanti. Ale založení pivovaru a 

další jeho zásluhy o rozvoj zdejšího kraje i celé Moravy jako územního celku jsou tak 

významné a nezpochybnitelné, že mu věnujeme větší prostor i v tomto roce. 

Josef Svozil se narodil do statku číslo 10 v Malé Senici, jako druhorozený syn Josefa a 

Mariány Svozilových, a měl ještě dva mladší bratry. Když mu bylo 7 let, zemřela matka při 

porodu dalšího potomka. Otec byl rychtářem obce, vlastencem a dal syna studovat na 

gymnázium v Olomouci, tenkrát německého. Studium medicíny musel přerušit, když jeho 

otec tragicky zahynul při svážení dřeva; Josef se vrátil ze studií domů, aby převzal statek a 

začal hospodařit. V r. 1870 se oženil s dcerou sedláka z protějšího statku a s manželkou 

Kateřinou, která mu byla celoživotní oporou, vychovali 9 dětí a jednoho sirotka. 

Mladý hospodář studoval nové přírodovědné poznatky a zaváděl je do praxe, byl 

respektován a v r. 1876 zvolen starostou obce. Prosadil postavení nové školy a vybudování 

vodovodu. V r. 1880 přichází s myšlenkou založení rolnického pivovaru a po 12 letech 

peripetií je 22. 7. 1892 položen jeho základní kámen. V r. 1884 byl Svozil zvolen poslancem 

Zemského sněmu v Brně, několikrát svůj mandát obhájil a poslancem zůstal 28 let. Byl také 

zvolen říšským poslancem (1891) a působil zde 19 let. Ryze český, vlastenecký Rolnický 

akciový pivovar se sladovnou byl pak slavnostně otevřen 12. 11. 1893, Svozil byl zvolen 

předsedou správní rady a tuto funkci vykonával až do r. 1900. Jako hlavní iniciátor stál u 

založení prvního hospodářského družstva na Moravě (1896) a byl jeho předsedou do r. 

1901. Se členy hospodářského spolku založil zimní hospodářskou školu v Litovli a u příležitosti 

otevření nové školní budovy r. 1897 byl zvolen předsedou kuratoria školy. Odstěhoval se do 

Olomouce (1898), kde přijal místo šéfredaktora Selských listů a v r. 1902 začal vydávat 

v Litovli týdeník Selská stráž. O rok později se do Litovle vrátil, postavil si na okraji města vilu 

(dnešní Úřad práce) i jako redakci uvedeného týdeníku. Majitelem a šéfredaktorem mu 

byl plných 22 let.  Od r. 1924, po smrti manželky, žil v ústraní a 1. července 1931 ve věku 84 

let zemřel v Litovli s odkazem: „Hleděti si více cti než prospěchu“. 

Prostřednictvím novin šířil Josef Svozil národní uvědomění, odbornými články burcoval a 

také pozvedával vzdělanost selského stavu. Založením hospodářské školy a dalších spolků 

v Litovli posílil konkurenceschopnost kraje. Sám jako první v oblasti zavedl pěstování 

chmele s drátovým vedením, a kromě běžných zemědělských plodin pěstoval ve velkém 

také růže na barvivo a olej nebo blín na léčiva. 

Článek v 17. vydání „U nás – pivo Litovel píše“ z března 2018 končí velmi sympaticky: 

„Josef Svozil v průběhu života zastával myšlenku, že bojovat proti národnímu útlaku 

nestačí pouze kulturně a politicky, ale hlavně hospodářsky. Věřil, že vzdělanost rolníků a 

aplikace nových poznatků v zemědělské oblasti může pozvednout rolnický stav na vyšší 

úroveň. Plody jeho osvícené a houževnaté práce jsou v Litovli viditelné dodnes. Budovy 

hospodářského družstva slouží stále zemědělství, budova hospodářské školy vzdělávání a 

ve vile, kde žil, sídlí nyní Úřad práce.  A hlavně do velikosti a krásy v průběhu let vyrostly 

budovy Pivovaru Litovel. Čilý ruch života v nich dokazuje, že litovelští pivovarníci rozvíjeli a 

naplňovali a stále naplňují myšlenky svého zakladatele s pokorou a úctou dodnes. Jistě by 
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z této skutečnosti měl Josef Svozil radost. Děkujeme Vám za vše, pane Svozile. S úctou 

pivovarníci z Litovle.“    

Ladislav Chrudina – skaut, sokol a československý voják z Litovle. Narodil se jako syn 

litovelského kloboučníka Aloise Chrudiny st. 9. 3. 1882 v Litovli. Maturoval na litovelském 

reálném gymnáziu a poté absolvoval jednoroční abiturientský kurz při Obchodní akademii 

v Prostějově. Pracoval v litovelském lihovaru a Zoře Olomouc. Byl aktivním Sokolem a spolu 

s otcem a bratry pomáhal zakládat oddíl Sokola kolem roku 1910 v Cholině.  

Vojenskou službu nastoupil v r. 1913 jako jednoroční dobrovolník střeleckého pluku 

v Zadaru (dnes Chorvatsko) a brzy zvládl jak italštinu, tak i srbochorvatštinu. Válku prodělal 

na srbském a italském bojišti, kde byl pětkrát raněn, z toho dvakrát těžce. Po válce 

nastoupil v r. 1918 do československé armády jako velitel roty Morávkova praporu 

v Olomouci. Sloužil v Užhorodě, Podolinci, Košicích, Komárně, Michalovcích a Trenčíně. Za 

Slovenského štátu byl propuštěn jako štábní kapitán do výslužby na vlastní žádost, a v r. 

1939 se vrací zpátky do rodné Litovle. Tady pobýval u svého bratra až do zatčení 7. 3. 

1944.   

 Za protektorátu vstoupil do ilegální skupiny napojené na středisko v Olomouci a jeho 

činnost měla být vojenská – v okolí Litovle obstarávat osoby – vojáky, kteří by  tam 

zorganizovali odboj a na daný povel aktivně vystoupili. Po prozrazení skupiny byl zatčen, 

vězněn v Olomouci, v Brně v Kounicových kolejích a na Špilberku a nakonec ve Vratislavi 

(Breslau). Zde byl lidovým soudem pro přípravu velezrady a nadržování nepříteli odsouzen 

k trestu smrti sekyrou, ke ztrátě cti a občanských práv. Rozsudek byl vykonán 2. 11. 1944, 

hrob nemá. Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce na litovelské radnici.  

Využito článku Lukáše Kyselého v LN 3/2018 v části Dějiny kolem nás na str. 7.   

Doc. RNDr. Vratislav Bednář, CSc., rodák z Litovle, významná osobnost, která se zapsala do 

její historie. Narodil se zde 15. 11. 1931 a prožil tu celé své dětství na Komárově i studijní léta 

na gymnáziu. Do Litovle se opět vrátil po ukončení studia na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze a brzy nastoupil na místo odborného asistenta na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde žil a působil až do svého 

úmrtí 31. 12. 2017. Do posledních chvil pracoval na rozsáhlé vědecké studii o užitkových 

rostlinách vyskytujících se v průběhu lidského života. Dokončení tohoto obsáhlého díla mu 

zabránilo jeho nečekané úmrtí.   

Vzpomínají na něj jeho bývalí studenti, dnes významní vědečtí pracovníci fakulty, kteří 

mimo jiné uvádějí: docent Bednář, vysokoškolský pedagog, vegetační botanik aktivně 

působící i v ochraně přírody, přednášel fylogenezi a systematiku rostlin a rostlinnou i 

obecnou ekologii na PřF UP. Dříve se botanika přednášela pouze v rámci učitelského 

studia a až koncem 70. let minulého století se studentům otevřely i dva neučitelské obory – 

ochrana životního prostředí a systematická biologie a ekologie. Na předrevoluční katedře 

botaniky a didaktiky biologie byl skutečně významnou botanickou osobností a všichni 

studenti, kteří měli o botaniku opravdový zájem, chtěli řešit diplomové práce právě pod 

jeho vedením. Ačkoliv si držel od studentů určitý odstup, nakonec vždy ocenil zájem a 

pomohl radou, konzultací nebo zapůjčením či upozorněním na zásadní literaturu, která 

byla tehdy jen obtížně dostupná. Ve svém oboru měl vynikající přehled a disponoval 
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kontakty na přední české i moravské botaniky. Jeho hlavním výzkumným regionem byla 

především střední a severní Morava, v rámci botanicko-zoologických studentských exkurzí 

projezdil velkou část republiky i Slovensko. 

Po revolučních změnách se v r. 1989 stal vedoucím katedry botaniky PF UP a ta se 

konečně vymanila z převažujícího fyziologického a aplikovaného zaměření a začaly se 

rozvíjet tradiční botanické disciplíny. Po názorových neshodách odešel po několika letech 

na katedru ekologie, hlavní jeho zásluhou bylo, že se katedra stala respektovaným 

botanickým pracovištěm v užším pojetí tohoto oboru. 

Na začátku své vědecké kariéry v 60. letech se zabýval subalpínskou vegetací Hrubého 

Jeseníku a významně se prosadil svými fytocenologickými studiemi komplexů mokřadní 

vegetace úvalu řeky Moravy, o lužních lesích v Litovelském Pomoraví, slatinné vegetaci 

Hornomoravského úvalu, horských smrčinách Hrubého Jeseníku či studiem suchých 

trávníků na Hané. Na přelomu 60. a 70. let pobýval na univerzitě ve Vancouveru u 

profesora Krajiny, kde rozšířil své odborné znalosti, ale s nástupem normalizace si vlastně 

zablokoval kariérní postup. Ne zcela dobrovolně se pak zabýval problematikou těžkých 

kovů v rostlinách či studiem produktivity vlhkých luk. Dále se však věnoval floristickému 

průzkumu Olomoucka a výsledkem spolupráce s dalšími floristickými osobnostmi bylo také 

sestavení červeného seznamu cévnatých rostlin Olomoucka. 

Významným okruhem zájmu doc. Bednáře byla ochrana přírody, kde vypracovával 

podklady k navrhovaným chráněným územím a prováděl inventarizace a psal odborné 

posudky v případě porušení zákona. Stál spolu s O. Štěrbou a V. Panošem u zrodu CHKO 

Litovelské Pomoraví, čímž si naplnil svůj dlouholetý sen a někdy až marné usilování o 

ochranu lužní krajiny, kterou jako rodák z Litovle důvěrně znal a miloval od dětství. Stopa, 

kterou na poli botaniky zanechal, je, a ještě dlouho bude, jasně zřetelná a nesmazatelná.  

Napsali Martin Duchoslav, Zbyněk Hradílek a Bohumil Trávníček pro LN 4/2018, str. 7.  

 

Kronikář se může pochlubit, že byl přítelem doc. Bednáře a často s ním diskutoval při jeho 

častých návštěvách Litovle, kdy pobýval u svého mladšího bratra Mgr. Jiřího Bednáře a 

jeho sympatické manželky Slávky na Komárově. Čest jeho památce! 

 

Barbora Dimovová, rok narození 2000, klub TJ Vodní sporty Litovel z.s., trenér Keno Dimov, 

studentka sexty GJO Litovel, kajakářka – mistryně světa ve sprintu. Její úspěchy jsou 

dlouhodobé, ale loňský a letošní rok jejich vyvrcholením. V r. 2017, koncem července na 

Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě juniorů a závodníků do 23 let v rakouském 

Murau, dosáhla největšího úspěchu své dosavadní kariéry. Nejprve v klasickém sjezdu 

vybojovala stříbrnou medaili a poté dominovala ve sprintu. S přehledem vyhrála kvalifikaci 

a následně ve finále nenalezla přemožitelku. Do Litovle přivezla titul juniorské mistryně 

světa a tento úspěch doplnila ještě zlatou a stříbrnou medailí ze závodu družstev.  Tento 

úspěch je o to cennější, protože je to historicky první individuální medaile z mistrovství 

světa v kajakářské kategorii pro litovelského závodníka. 
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Úspěchem bylo i 4. místo na Mistrovství světa ve sprintu ve francouzském Pau. I když teprve 

17letá, při svém prvním startu na dospělém MS zazářila, a od medaile ji dělilo jen půl 

sekundy. A teď něco, co přepisuje historii – byla oceněna zlatým pádlem na World Paddle 

Awards jako nejlepší juniorská závodnice roku 2017 ve vodáckých sportech. Tato cena tak 

putuje poprvé do České republiky. Slavnostní vyhlášení se konalo 24. února 2018 

v dánském Silkeborgu. Na slavnostním večeru oceněná talentovaná sjezdařka řekla: „Je 

to velmi speciální moment nejen pro mě, ale pro všechny, co mě podporují. Velké díky 

patří reprezentačnímu trenérovi Robertu Kneblovi a mému tátovi, který mě trénuje, za to, 

že mě dokázali připravit na velké závody.“ 

Na základě skvělých výsledků byla Barbora korunována vítězkou kategorie Sport Junior 

2017 WPA. Vyhrála 4 medaile na jednom mistrovství světa – to je mimořádný výkon, ale 

Barbora zůstává skromná: „Tuto sezónu jsem byla o moc lepší než tu předchozí a opravdu 

si vážím všech svých úspěchů. Ten první bylo 3. místo ve Světovém poháru v Muotě, 

potom skvělé Mistrovství světa juniorů a za pár týdnů jsem byla 4. na MS dospělých. Chtěla 

bych vyhrát Juniorské Mistrovství Evropy v klasickém sjezdu i sprintu a taky bych ráda 

získala medaili mezi dospělými.“ 

A nebylo to jen plané přání. Barbora vlétla do nové sezóny ve velkém stylu na dvou 

světových akcích ve sjezdu na divoké vodě, a to na Mistrovství světa ve Švýcarsku a 

Světovém poháru v Bosně. Na obou si vedla skvěle a vybojovala dvě zlaté medaile z MS v 

závodě družstev i 4. místo ve finále dospělých a premiérově zlatou medaili ze Světového 

poháru v Banja Luce.  Na řece Vrbas si v dlouhém sjezdu vylepšila své osobní maximum na 

5. místo a ve sprintu poprvé v životě i Světový pohár. Vrcholem sezóny má být Mistrovství 

Evropy juniorů začátkem srpna v makedonském Skopje – tak uvidíme, jak se bude dařit. 

Závodnice děkuje hlavně městu Litovel, které je jejím hlavním partnerem a pomáhá jí při 

cestě za sportovními sny. Pomáhá i její škola, GJO Litovel, která vychází vstříc individuálním 

plánem studia. Závěrem děkuje rodičům, sestrám a celému family fan klubu, který jí vždy 

na dálku posílá energii, která ji žene do cíle.  

Použito materiálů LN 9/2017, str. 17 (Kajakářka Barbora Dimovová je juniorskou mistryní světa ve sprintu); LN 11/2017, str. 19 

(Rozhovor s kajakářkou Barborou Dimovovou a Dimovová 4. na MS ve Francii); LN 4/2018, str. 19 (Sjezdařka Barbora 

Dimovová oceněna zlatým pádlem na World Paddle Adwards přepisuje historii a Junior roku Barbora Dimovová cílí na další 

úspěchy); LN 7/2018, str. 19 (Kajakářka Barbora Dimovová vyhrála Světový pohár v Bosně).  

Ještě k tématu – psali jsme o možném úspěchu ve Skopje – a výsledek je tady! Začátkem 

srpna hostila Makedonie Mistrovství Evropy juniorů a kategorie do 23 let ve sjezdu na 

divoké vodě a juniorka Barobora Dimovová nenašla v žádné z pěti jízd přemožitelku. 

Vybojovala si tak titul mistryně Evropy v klasickém sjezdu i sprintu, další dva tituly v závodě 

družstev a do Litovle přiváží 4 zlaté medaile!  Jen pro doplnění: jak byla naše výprava TJ VS 

ve Skopji úspěšná ukazuje fakt, že v kategorii U 23 Michal Šmoldas získal na singl kánoi 

v klasickém sjezdu bronzovou medaili a ve sprintu stříbrnou. Další dvě medaile přidala 

deblkánoe Michal Šmoldas a Karel Šotola v závodě družstev. Gratulujeme!  

Zdroj ČSK – článek v LN 9/2018, str. 16 – Sada medailí z ME v Makedonii pro TJVS Litovel. 
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Jarmila Cholinská – nemá sice v tomto roce žádné výročí, ale její odkaz je aktuální právě 

nyní. Muzeum Litovel realizovalo její myšlenku z r. 2015 o uspořádání výstavy k 100. výročí 

vzniku Československé republiky, a tak do výstavního plánu r. 2018 byla prvoplánově 

zařazena. Navíc, jmenovaná odkázala pro výstavu významnou finanční částku a stává se 

tak hlavní její mecenáškou. 

Je litovelskou rodačkou, narodila se zde 18. června 1925 jako Jarmila Božková. Její 

domeček stále stojí na Kabelově v Karlovské ulici č. p. 921/8. Po maturitě na gymnáziu v r. 

1944 pracovala na litovelské poště, v r. 1945 se vdala a odstěhovala do Prahy. Ve druhé 

polovině 50. let se pak čtyřčlenná rodina (se dvěma syny) přestěhovala do Teplic. Tady 

absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (čeština – francouzština) učila na 

základní škole a příležitostně působila jako tlumočnice němčiny a francouzštiny. V 70. 

letech pracovala jako ředitelka Ústředního domu pionýrů v Praze a v 80. letech pět let 

učila češtinu pro zahraniční studenty na univerzitě ve francouzském Grenoblu. Po převratu 

se vrátila do Litovle, pořádala ekologické přednášky na školách a začala vlastním 

nákladem vydávat své poselství a sbírky básní: „Miláček Prevít“ a „Kořeny“ (2006), 

„Striptýz“ (2007, 2010), „Třesky plesky a jiné drzosti“ (2007), „Štěky a aforismy jedovaté 

babizny“ (2007), „Cikánské etudy“ (2008), „Zaručeně pravdivá historie neopětované 

lásky“ (2008), „Procházky rosou“ (2009), „Procházky rosou – pro nevidomé“ (2012), „Tísňové 

volání“ (2009), „Čínské etudy – ženské pohledy“ (2010), „Mužské etudy – žádné ohledy“ 

(2010), „Trny v patě“ (2011), „Hovory k sobě“ (2011), „Odpadkový koš“ (2012), „Pandemie 

šlendriánství“ (2013), „Bez obalu“ (2014), „Halabala“ (2015).  

Až do posledního roku života překypovala energií. I přes zrakový hendikep, omezenou 

pohyblivost a odcházející sluch dokázala velké věci. Komunikovala s Kanceláří prezidenta 

republiky, odborníky na sociologii, životní prostředí, Radou a Zastupitelstvem města Litovle. 

Ráda besedovala s nejmladší generací a stala se pro ni inspirací – například Otto Orany 

zhudebnil pro smíšený sbor text Moje Haná z její sbírky „Kořeny“. Spolupodílela se na 

programu Mladých globalistů pro žáky litovelských základních škol i gymnázia. V r. 2012 ji 

ocenilo Město Litovel jako Osobnost města za dlouholetou práci v oblasti péče o životní 

prostředí, kultury, výchovy a vzdělávání. Zemřela 29. července 2016 ve svých 91 letech.  

Se svolením Mgr. Roberta Najmana je převzat a upraven jeho článek v LN 9/2018, str. 5.   

Ing. Ladislav Vitoul sice není občanem našeho města, ale je s ním svázán velmi pevně. 

Vazby má na KPH MK jako štědrý mecenáš, na Seniorklub Litovel jako čestný člen či na 

podnikatelské kruhy jako úspěšný podnikatel a jeden ze 100 nejlepších v r. 2017.  

Rodinnou vápenku v Měrotíně vede již 26 let a obrat firmy dosáhl desítek milionů korun. Je 

bývalým vojákem, pozorovatelem OSN v Iráku a také ředitelem a spolumajitelem poslední 

vápenky v republice, která je v čistě českých rukách.  

Vše začalo v r. 1992, kdy jej otec postavil do čela čerstvě zrestituované firmy, o jejímž 

chodu vlastně nic nevěděl. Ovšem z velitelských funkcí si odnesl něco, čemu se dnes říká 

manažerské zkušenosti, a tak zvládnout tehdejších 175 zaměstnanců nebylo pro něj nic 

těžkého. Sám si musel doplnit potřebné vzdělání a všechny odborné zkoušky pro výkon 

nové funkce.  
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Nejprve si zpracoval pracovní snímek dne každého zaměstnance; všem dal výpověď, zpět 

přijal jen 75 nejlepších a zrušil odbory. Vytvořil nové schéma řízení firmy, kterou rozdělil na 

jednotlivá střediska. Dnes má firma zhruba 36 kmenových zaměstnanců, na pracovní 

smlouvu je zaměstnáno několik pracovníků – specialistů na IČO, například geolog, důlní 

měřič, hydrogeolog, bezpečnostní technik apod., kteří jsou využíváni dle potřeby.  

Všichni zaměstnanci mají na míru ušitu slavnostní hornickou uniformu, existují Řády 

pracovní věrnosti k firmě – udělované po 5 letech, existuje i zástava a hymna firmy, což 

vše má evokovat loajální vztah zaměstnanců k firmě. Firma má také své význačné dny – 

„státní svátky firmy“ – v únoru je to společenský ples pro zaměstnance, přátele a 

významné hosty se zasedacím pořádkem pro 286 lidí, kde jsou vyhlášeni 2 nejlepší 

pracovníci a odměněni dovolenou v exotickém prostředí; 19. března jde o výročí založení 

firmy (letos to bylo již 105. výročí), v srpnu jde o synovy narozeniny – oslavu s dětmi a 

rodinnými příslušníky zaměstnanců a turnajem v pétanque „O putovní pohár Ladislava III.“; 

9. září se slaví Den horníků; 4. prosince má svátek jejich patronka sv. Barbora a 18. prosince 

jsou narozeniny pana ředitele. Zaměstnanci dostanou 14. plat, když ten třináctý dostali už 

v červnu jako příspěvek na letní dovolenou. Každý pracovník též dostává příspěvek 2 500 

korun na důchodové připojištění. Ale hlavní náplní je práce, těžká práce, a ne oslavy – 

zaveden je nepřetržitý provoz včetně sobot a nedělí, za jakéhokoliv počasí; provoz je 

fyzicky náročný. 

Syn – budoucí ředitel již nyní zná technologii provozu, všechny zaměstnance i jejich 

rodinné příslušníky. Ještě jej čeká řada let studia a asi i zkušená ve světě.  Zatím řídí firmu 

Ing. Vitoul v tandemu s manželkou Jitkou. Obrat firmy byl v r. 2015 100 milionů, v r. 2017 75 

milionů – to je certifikát dlouhodobě stabilní společnosti, za kterým stojí zkušenosti v řízení 

spolupracovníků, osobní každodenní angažovanost v provozu a také nefalšovaná láska 

pracovníků k firmě, ve které pracují, jako by pracovali na svém.  

Vápenec firma dodává jak do stavebnictví, tak pro gumárenské a plastikářské 

technologie jako plnivo.  Důležitým odběratelem je i zemědělství.  Indikátory přehřátí 

ekonomiky, kdy někteří ekonomové varují před další finanční krizí, firmě nehrozí. Vápenec 

bude prostě potřeba pořád – v zemědělství se musí hnojit, pneumatiky se budou nadále 

vyrábět a asfaltové směsi na stavbu a opravu silnic budou také stále potřeba. Firma není 

závislá na subdodavatelích, stojí na pokraji výrobního řetězce. Navíc bilanční zásoby pro 

těžbu vápence v lomu jsou minimálně na 300 let.  

Využito informací z MF DNES z 11. 12. 2018, část Olomoucký kraj článek „Odbory jsem hned na začátku zrušil“, str. 18.  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 76 

10. O ČEM SE PÍŠE…  

PIVOVAR LITOVEL 

V souvislosti se 14. Litovelským otvírákem se vzpomínalo na tři významná výročí našeho 

pivovaru. Prvním z nich bylo 125 let od jeho založení. Když byl 12. listopadu 1893 slavnostně 

otevřen Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli, netušil jeho zakladatel – 

zemědělec, novinář a poslanec, Josef Svozil, do jakých rozměrů se pivovar rozroste. Vždyť 

hned na začátku museli čeští pivovarníci čelit nelítostnému konkurenčnímu boji, který se 

rozpoutal mezi českými vlastenci a německými pravovárečníky z původního německého 

Měšťanského pivovaru v Litovli. Také druhý pivovar ve vedlejší vesnici, Haňovicích, byl 

spravován německy smýšlejícími nájemníky bratry Wintrovými, kteří za žádných okolností 

nechtěli připustit vznik českého pivovaru. Úsilí zakladatele Josefa Svozila, prvního sládka 

Josefa Elledera a dalších spolupracovníků bylo korunováno vítězstvím v konkurenčním 

boji, když bylo v německých pivovarech v Haňovicích roku 1899 i Měšťanském pivovaru 

v Litovli roku 1910 vaření piva ukončeno.  

Litovelský pivovar překonal také období válek, ekonomické krize, minulý režim i těžkosti 

současné etapy. Zdejší pivovarníci neváhali v průběhu více jak století zavádět pokrokové 

technologie, rozšiřovat výrobní kapacity, používat nové materiály nebo instalovat moderní 

stáčecí linky na sudy i lahve a další výrobní zařízení. Zásadně však bylo dbáno, aby nebyl 

narušen klasický technologický postup výroby, aby byly k vaření piva používány nejlepší 

suroviny úrodné Hané a Litovelského Pomoraví. Důraz byl vždy kladen také na vysoké 

odborné vzdělání pivovarníků a dalších pracovníků v profesích údržby, energetiky, 

dopravy, ekonomiky aj. K tomu se přidalo srdce a nadšení, které litovelským určitě nikdy 

nescházelo. Před pěti lety byl na místním středním odborném učilišti znovu otevřen obor 

pivovarník-sladovník, a tak své zkušenosti a znalosti mohou pivovarníci předávat svým 

nástupcům – mladé generaci sladovnických a pivovarnických učňů. 

Dnešní výrobní program pivovaru je velmi široký a zahrnuje piva spodně i svrchně kvašená, 

piva světlá, polotmavá i tmavá, ležáky, speciály a také osvěžující míchané nápoje z piva. 

Ta jsou ověnčena řadou ocenění na celostátních i světových anonymních degustačních 

soutěžích! 

Dalším výročím je 80 let varny. Ona není varna jako varna – ta naše litovelská je překrásná 

a po právu byla vybrána mezi Sedmero divů českého pivovarnického světa. Byla 

postavena v roce 1938 a tehdejší Škoda Hradec Králové, dodavatel technologie, zasadila 

měděné kotle a kádě do kardinálského mramoru. Pocit dokonalosti umocňuje symetrické 

rozložení pěti varných nádob v prostoru a také vysoká vitrážová okna. Dokonale se zde 

snoubí práce českých řemeslníků – kameníků, mědikovců a sladovníků, z nichž ti poslední 

zde po celé generace vaří tolik oceňované litovelské pivo.  

A do třetice jde o 30 let muzeální expozice. Ta byla otevřena v březnu roku 1988 jako první 

na Moravě. Nebylo to tenkrát sice nic velkolepého, ale byl tím položen základ současné 

expozice, která byla za 30 let obohacena o mnoho strojů, zařízení, nástrojů i dokumentů, 

které mapují historii pivovarnictví nejen v Litovli. „Založit muzeální expozici mě napadlo 

počátkem osmdesátých let. Řada předmětů a nástrojů nenávratně mizela v propadlišti 

dějin a bylo by škoda tyto předměty neuchovat jako ukázku pro příští generace. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 77 

Samotnou expozici jsem několikrát stěhoval, až si nakonec před pěti lety našla stálé, 

důstojné místo na humnech sladovny. Návštěvníci, kterých je ročně přes 10 000, jsou 

překvapeni exponáty, které mohou vidět naživo nebo na něž si mohou i sáhnout. Někteří 

starší nostalgicky vzpomínají na zašlé časy, jiní donesou nebo pošlou historické předměty, 

fotografie a dokumenty týkající se pivovarnictví nebo čepování piva. Sbírky byly letos 

doplněny novými vitrínami, kde jsou vystaveny jedinečné dokumenty, fotografie a 

předměty, které byly dlouho uloženy v depozitáři,“ říká pan Miroslav Koutek, zakladatel 

expozice, tehdejší sládek a dnes emeritní ředitel pivovaru a předseda jeho 

představenstva.       

Použito materiálů z 18. vydání občasníku „U nás – pivo Litovel píše“, str. 6, -Agentura ADison a pan Miroslav Koutek.  

 

50 LET OD OKUPACE 

Dne 21. srpna tomu bylo 50 let, kdy pět armád zemí Varšavské smlouvy v čele se 

Sovětským svazem vpadlo do Československa v noci z 20. na 21. srpna 1968 na „žádost“ 

zástupců konzervativního křídla KSČ. Stalo se tak po snaze sovětského vedení zvrátit 

obrodný proces prosazovaný představiteli ČSSR od počátku téhož roku. Na zasedání ÚV 

KSČ byla po bouřlivé debatě přijata rezoluce (v poměru 7:4) odsuzující okupaci. 

Intervenční vojska v počtu bezmála 750 000 vojáků, 800 letadel, 6 300 tanků a 2 000 děl 

pronikla do země. Od brzkých ranních hodin se začal stupňovat odpor obyvatel, který 

stále v průběhu následujícího týdne nabíral na síle. Právě spontánnost a nenásilný odpor 

občanů nakonec vedly ke ztroskotání pokusu konzervativních komunistů v čele s Vasilem 

Bilakem o sestavení dělnicko-rolnické vlády. Proreformní komunističtí představitelé byli 

odvlečeni do SSSR. Mezi 23. až 26. srpnem se konala v Moskvě jednání československé a 

sovětské politické reprezentace, jejímž výsledkem bylo podepsání ostudného tzv. 

moskevského protokolu, který obsahoval závazné úkoly pro vedení KSČ, jako zákazy 

politických stran a nekomunistických organizací, měla být upevněna úloha 

bezpečnostních orgánů, zavedena kontrola tisku a zahájeny personální výměny. Z 26 

přítomných českých a slovenských politiků odmítl podepsat pouze František Kriegel. 

Protest československé vlády vyjádřil v Radě OSN 23. 8. ministr zahraničí Jan Hájek: „… 

jedná se o použití síly, které nemůže být nijak ospravedlněno“ (na nátlak Moskvy 

československá strana o několik dnů později protest stáhla).   

Odpor politický se během týdne změnil v postupné přijímání stavu okupace, a v průběhu 

jednoho roku byli reformní komunisté nahrazeni těmi „normalizačními“ v čele s Gustávem 

Husákem. Jinak reagovala veřejnost – 24. 8. se konala hodinová generální stávka, snahy 

zastavit tanky demonstracemi se přelily do protisovětských nápisů a letáků, objevily se 

protestsongy (K. Kryl „Bratříčku zavírej vrátka“, J. Vomáčka „Běž domů, Ivane“ aj.), 70 000 

Čechoslováků „hlasovalo nohama“ a do října opustilo svoji zemi. Radikální formu odporu 

pak zahájil svým činem 16. ledna 1969 student FF UK Jan Palach, který se polil hořlavinou a 

zapálil – následný pohřební akt se stal mohutnou manifestací. Demonstrace prvního výročí 

okupace byly bezpečnostními složkami rozehnány. Začalo dvacetileté období represí a 

čistek.  
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Historikové stále upřesňují, co nás okupace stála. Tragické číslo je 425 – tolik Čechoslováků 

stála život okupace od 21. srpna 1968 do 27. června 1991, kdy opustil republiku poslední 

sovětský voják. Jen za prvních 10 dní okupace bylo v důsledku invaze zabito či kvůli ní 

zahynulo 90 civilistů. Další stovky jich byly zraněny, mnozí z nich těžce. Způsobily to zmatky 

při přesunech obrovského množství techniky, nervozita okupantů, směs vzteku a zoufalství 

civilistů – to vše zvyšovalo tuto smutnou bilanci. Do konce roku 1968 zemřelo 137 civilistů. 

Invaze a následný pobyt okupačních vojsk měly za následek také emigraci, přibližně 

100 000 lidí do konce roku 1969, do pádu komunismu emigrovalo dalších až čtvrt milionu 

lidí.   

Jedenadvacátý srpen osmašedesátého, to byla šílená tragédie důvěřivých elit a 

nenásilného důvěřivého národa. Doba po r. 1969 je nazývána „normalizací“, výstižný je i 

Havlův název „bezčasí“. Čas běžel jinak – strach, schizofrenie, jiné řeči doma a jiné na 

veřejnosti. V mnoha z nás to zůstalo a je to jako nemoc, která tě drží na loži, i když bys 

chtěl lítat. Normalizace byla možná horší než teror – nezabíjela tělo ani duši, ale zabíjela 

energii a odvahu, bylo umrtvení… A přece jsme si všichni tak žili… Kam jsme to 

dopracovali, když po půlstoletí říká krajské vedení KSČM ústy předsedy KV Josefa Nekla: 

„Vstup vojsk byla velká chyba. Nebyl to dobrý krok a byla to velká tragédie, která se 

neměla stát. Je ovšem třeba vidět tehdejší události v určitém širším kontextu. Svět byl 

rozdělený, byly rozděleny sféry vlivu.“ „Celou událost je potřeba brát v historickém 

kontextu, na základě tehdejšího bipolárního rozdělení světa,“ dodává místopředseda KV 

KSČM Ludvík Šulda. Oba se těmito argumenty drží ideologické linie, kterou v současné 

době prosazuje i celorepublikové vedení strany. Tyto názory nejsou nijak překvapivé a dají 

se od konzervativní české KSČM očekávat. Obsahují obhajobu Sovětského svazu a snižují 

jeho vinu poukazováním na fakta, že k intervenci tlačili Brežněva vůdcové dalších států již 

zkraje roku 1968. Podobně zní i falešná analogie o roli Ukrajiny z úst předsedy KSČM 

Vojtěcha Filipa o tom, že za invazí nestáli Rusové, jelikož Brežněv byl Ukrajinec!!! 

MF DNES články ve dnech 20. a 21. 8., str. 9, 12. 

Někteří lidé jsou fakticky nepoučitelní a jednomu z toho běhá mráz po zádech! 

 

50 LET SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU KANTIKA 

Dne 28. 10. 2018 oslavil Smíšený pěvecký sbor Kantika 50 let své existence. Vznikl r. 1965 

v Chudobíně jako Chudobínský pěvecký sbor, který měl 28 členů. Díky iniciativě tehdejšího 

ředitele místní školy Tomáše Nedomy a jeho syna Vlastimila začal veřejně vystupovat, 

rozšiřoval se jeho repertoár i počet členů. Zázemí měl u Osvětové besedy Haňovice a od r. 

1970 dostal nový název Cantica (v překladu duchovní píseň), později v r. 1974 se jeho 

název počeštil na Kantiku. Vzniklé existenční problémy byly důvodem přemístění sboru do 

Litovle, od r. 1977 se SPS stal sborem Spojeného závodního klubu Tesla a od r. 1989 do 

dneška Městského klubu Litovel. 

Dlouhých 35 let stál v čele sboru obětavý, náročný a výborný muzikant pan Vlastimil 

Nedoma, který výběrem sborového repertoáru utvářel podobu Kantiky a sbor, i když ryze 

amatérský, nemalým dílem přispíval ke kulturnímu dění v Litovli a okolí. Kvalitní prezentací 
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vokální tvorby si vybudoval dobrou pozici v českém sborovém zpívání a získal řadu 

ocenění na soutěžních hudebních festivalech i od Unie českých pěveckých sborů. Od r. 

1980 se začal úspěšně prezentovat i v zahraničí (Míšeň, Krakov, Katovice), spolupracoval 

s pěveckými sbory ze slovenské Revúce, Olomouce, Uničova, Šternberka, Přerova, Prahy, 

Vrbna pod Pradědem a Luhačovic.  

Od r. 2003 převzala pomyslnou taktovku od Vlastimila Nedomy paní Irena Blektová a jako 

autorka článku dále píše: „Snažím se se sborem udržet vysoko nastavenou laťku kvality. 

Každoročně realizujeme 5 až 7 vystoupení v ČR a díky velké podpoře zřizovatele a vedení 

města úspěšně prezentujeme Litovel i v zahraničí – Nizozemí (2004), Itálie (2007, 2014), 

Německo (2012). K původnímu repertoáru jsme přidali spirituály, madrigaly, skladby 

současných autorů, úpravy lidových písní a vánoční písně či koledové mše. V r. 2012 

Kantika navázala spolupráci s PS Palora GJO a vznikl společný projekt „Rybovka pro 

Litovel“, prezentovaný pod spojeným názvem PaloKantiRaka. Za tento projekt jsme 

obdrželi Ocenění Olomouckého kraje za rok 2017. Za 50 let existence sboru prošlo jeho 

řadami na 160 členů a rádi mezi sebou přivítáme další zájemce, zejména tenoristy a 

basisty.“ 

Článek „50 let Smíšeného pěveckého sboru Kantika“ v LN 120/2018, str. 4 (kráceno).  

 

„PROBUZENÍ Z VELIKÁŠSKÉHO SNU“ 

Ze zámku Chudobín měl být obrovský zábavní park. Po letech jsou velké plány ty tam a 

památka zůstala pustá. Budova zámku má sice pěknou fasádu a při pohledu z dálky 

působí udržovaně, ve skutečnosti jsou však okna v přízemí vytlučená, interiér vybydlený a 

okolí zarůstá vegetací! 

Před 11 lety koupila zámek společnost Tech idea podnikatele Davida Smrčka z Olomouce. 

Jeho hlavním byznysem byl v té době provoz stanic STK. Zámek stojí na místě bývalé tvrze 

ze 13. století, sídlily zde významné a velmi vzdělané šlechtické rody, které tvrz 

přebudovaly. Současnou podobu zámku inicioval Antonín Tersch v polovině 19. století, 

který přeměnil užitkovou zahradu na anglický park s drobnými ozdobnými stavbami. 

Během přestavby v 70. letech 20. století zde vznikl hotel a školicí středisko, zámek tehdy 

patřil výrobci pump a čerpadel, lutínské Sigmě. Zámek byl plný života a konaly se zde 

různé akce. V privatizaci ovšem získala zámek společnost Sidia, která jej v roce 2004 

zavřela. V roce 2007 pak kupuje zámek za 18 milionů již uvedená Smrčkova firma se 

záměrem proměnit jej v seniorpark o kapacitě přibližně 300 lidí, a to včetně základního 

zdravotnického zázemí. Po zjištění skutečného stavu nemovitostí a dalšího rozšiřování byl 

záměr přehodnocen a padlo rozhodnutí v místě vybudovat zábavní dětský park. Bylo by 

možné využít nedaleké dálnice a silnice k hradu Bouzov. 

Na první pohled megalomanský plán počítal s rozpočtem více než 100 milionů korun a 

společnost začala s přístavbou hotelové části, budováním restaurace, společenského 

sálu, wellness a sálu pro bowling. Byl upraven park a postaven altán. Na řadě bylo lanové 

centrum a sportovní park. Obojí čeká dodnes. Park byl zpřístupněn veřejnosti, konaly se 

zde společenské a zábavné akce, koncerty nebo Zámecké dětské slavnosti. V plánu bylo i 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 80 

přikoupení přilehlého zemědělského areálu a blízkých polí. Společnost začala jednat o 

možnosti financování s bankami a poskytovateli dotačních programů a se žádostí se 

obrátila i na ROP Střední Morava, který přislíbil až 31,8 milionu Kč. V roce 2008 však 

dopadla na svět i Česko finanční krize, a ta zasadila proměně Chudobína poslední ránu. 

S jejím příchodem banky již nebyly ochotny či nesměly financovat hotelové projekty a 

projekty na entertainment. Sám Smrček dále hledal potenciální investory, opustil i plán na 

budování zábavního parku a vrátil se k původní myšlence areálu pro seniory. Jeho první 

etapa byla téměř dokončena a znalecky oceněna na hodnotu 125 milionů. Ani to však 

neodvrátilo konec celého projektu a společnost byla poslána do insolvenčního řízení. 

V jeho rámci nedávno získala zámek i s areálem olomoucká společnost S4-Investment, 

jejímž majitelem je podnikatel Tomáš Petrle. Jaká budoucnost tedy Chudobín čeká, si 

nikdo zatím netroufá ani odhadovat… 

Využito článku Jakuba Mikela v MF DNES z 16. 10. 2018 v části Olomoucký, str. 15 (kráceno).       

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PIVOVAR V SOUTĚŽI ČESKÉ PIVO 2018 JE LITOVEL   

Dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili si z Prahy odváží litovelští pivovarníci z nejprestižnější 

anonymní degustace ČESKÉ PIVO 2018. Zlatem byl korunován ležák Litovel Premium a 

výčepní Moravan. Stříbrem pak Litovel Premium Dark. Pivovar Litovel se tak stal 

nejúspěšnějším v celé soutěži, jež je každoročně pořádána Českým svazem pivovarů a 

sladoven a Výzkumným ústavem pivovarsko-sladařským.  

„Těší nás, že se nám v roce, kdy Pivovar Litovel slaví 125 let od svého slavnostního otevření, 

podařilo získat první místo v kategorii světlých ležáků. Litovel Premium patří k našim 

nejúspěšnějším pivům, která pravidelně oceňují odborníci na degustačních soutěžích u 

nás i v zahraničí. Vyrábíme jej tradičními postupy z ječmenů pěstovaných na úrodné 

Hané, tršických chmelů a pramenité vody z Litovelského Pomoraví,“ komentuje úspěch 

Lumír Hyneček, ředitel Pivovaru Litovel.  

Soutěž každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem pivovarsko-sladařským. Jednotlivé vzorky piva pečlivě zkoumá odborná komise, 

složená z pivovarníků, pedagogů i odborníků z Chmelařského institutu, maximální 

objektivitu zaručuje hodnocení ve dvou kolech za dohledu notáře.  

„České pivo je naším národním klenotem, kterému je potřeba věnovat náležitou péči. I z 

toho důvodu jsem ráda, že soutěž je nastavena přísně. Vítězství v jednotlivých kategoriích 

je důležitým vzkazem nejen pro odborníky, ale i konzumenty,“ říká Martina Ferencová, 

výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. 

Za posledních 10 let je to již dvacáté deváté ocenění pro Pivovar Litovel, což je důkazem 

dlouhotrvající kvality piva. Kromě soutěže České pivo se pivovarníkům letos dařilo i na klání 

International Beer Challenge v Londýně, odkud si přivezli zlato pro Litovel Premium Dark a 

bronz pro Litovel Premium. „Přebíráte-li ocenění jednou, je to krásné, ale ještě to 

nevypovídá nic o dlouhodobé stabilitě jakosti piva. Kvalita je potvrzená až po 

opakovaných vítězstvích. Úplným dokladem té nejvyšší kvality pak je, když vítězí piva 

jednoho pivovaru v různých kategoriích napříč všemi druhy; pivy výčepními, ležáky, ale i 
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pivy tmavými, stejně tak speciály, pokud se tyto kategorie v dané soutěži degustují,“ říká 

emeritní sládek Pivovaru Litovel Miroslav Koutek a dodává:  „Když jsem přebíral před 27 

lety v r. 1991 u příležitosti pivovarsko-sladařských dnů v Banské Bystrici broušenou vázu za 

první místo v soutěži, vůbec jsem netušil, že náš pivovar bude v porevolučním období takto 

úspěšný. Vždyť konkurence je tak obrovská. Jsem přímo nadšen těmito úspěchy, za 

kterými stojí poctivá mnohaletá práce celého kolektivu pivovarníků z Litovle.“ 

Komerční sdělení z 30. 10. 2018 na iDNES 

11. O LITOVLI…   

LITOVEL, KRÁLOVSKÉ MĚSTO ZALOŽENÉ PŘEMYSLEM OTRAKAREM II. 

Dne 26. srpna uplyne 740 let od bitvy na Moravském poli, ve které padl český král Přemysl 

Otakar II. Naše město bylo jím založeno kolem roku 1260, což dokládá nejstarší listina 

v městském archivu – listina krále Václava II., který potvrzuje práva litovelského rychtáře a 

odvolává se na založení města svým otcem Přemyslem Otakarem II.  

Unikátním počinem tohoto panovníka bylo ve druhé polovině 13. století založení kolem 30 

nových měst. Města poskytovala svým obyvatelům status měšťana, tj. osoby 

nepodléhající tělesnému poddanství a robotám, s právem vykonávat svobodné řemeslo. 

Společnou funkcí středověkých měst byla funkce řemeslně-výrobní a trhová. Díky 

hradbám představovala pro své obyvatele ostrovy relativního míru. Stala se centrem 

obchodu, vzdělání a v neposlední řadě centry duchovními. Tím panovník posiloval svou 

moc a rozvoj svých území.  

Tento pátý český král byl zkušený válečník a diplomat a dosáhl vlády nad sedmi zeměmi 

od Čech až po Jaderské moře. Doboví kronikáři připomínají jeho robustní postavu, tehdy 

průměrné výšky 168 centimetrů, fyzickou zdatnost a zmiňují, že byl výřečným mužem 

příjemného vzhledu s tmavší pletí. 

Mocenský boj o říšskou korunu mezi ním a Rudolfem Habsburským byl ovlivněn povstáním 

českých pánů, kdy se musel zříci rakouských zemí, a nakonec v početním oslabení 

v rozhodné bitvě 26. 8. 1278 u Dürnkrutu (na Moravském poli) nalezl svou smrt. Ostatky 

krále jsou uloženy v chrámu sv. Víta v Praze.  

Osobnost Přemysla Otakara II. a jeho unikátnost v založení množství královských měst 

propaguje spolek Města Otakarova z. s. České Budějovice a zástupci těchto měst se 

setkávají k podpoře myšlenky o jedinečnosti svých lokalit, organizují se výstavy, vytvářejí 

sochy zakladatele a vznikají další aktivity, které by na jeho odkaz upomínaly. Putovní 

výstavu o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého krále českého „Přemysl Otakar II. – 

král, rytíř, zakladatel“, připravil Města Otakarova, zapsaný spolek s použitím podkladů 

Národního památkového ústavu ÚPS V Českých Budějovicích – město Litovel ve 

spolupráci s Městským klubem prezentovalo výstavu ve Výstavní síni MK od 5. do 27. září 

2018 s vernisáží 5. 9. za účasti vedení města a hojné účasti občanů. 

Materiál převzat z LN 8/2018, str. 3, s laskavým svolením redaktorky Mgr. Evy Kratochvílové.  
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VARHANY V KOSTELE SV. MARKA 

Od 31. října zní v kostele sv. Marka zvuk nově zrekonstruovaných varhan. Opravu provedla 

firma Dlabal-Mettler s.r.o. z Bílska a trvala tři roky. V r. 2015 ji inicioval duchovní správce P. 

Josef Rosenberg a vzhledem k finanční náročnosti restaurátorských prací ji bylo nutno 

rozdělit do několika menších celků. Varhany mají dva manuály a hlavní objem prací byl 

směřován vždy k jednomu z nich. Končilo se tak hracím strojem, odkud varhaník nástroj 

ovládá, a pedálovým strojem, což je část varhan, kterou varhaník hraje výhradně 

nohama. 

Při opravě se objevilo několik úskalí a těžkostí – litovelské varhany mají několik velmi 

těžkých součástí, především vzdušnice, které měří 4,5 metru na délku a váží téměř 400 

kilogramů. Všechny se musely při opravě vyjmout, pomocí navijáků a lan spustit do kostela 

a odvézt do opravářské dílny. Nejtěžší bylo se vcítit do způsobu myšlení předchůdce, 

varhanáře Emanuela Štěpána Petra a snažit se pochopit, proč některá technická řešení 

zvolil právě takovým způsobem. Některé technické součástky také byly na konci své 

životnosti, a bylo nutno je opravit i invazivním způsobem. 

Náročnost opravy potvrdil i jeden z restaurátorů, pan Boris Mettler. Vystudoval 

varhanářskou školu v Krnově, kde se seznámil se svým společníkem panem Dlabalem, a 

začali pracovat v Bílsku. Ve firmě jsou i další vyučení varhanáři, truhláři či kovomodelář – 

vynikající řemeslníci, z nichž každý se specializuje na část nástroje, která je mu nejbližší. 

Navíc se říká, že varhanář umí devatero řemesel! Rozsah prací je velmi široký, od práce s 

kůží, letování píšťal, truhlářství, tesařství a restaurování všech těchto materiálů.  

V litovelských varhanách je 1 203 kovových a 333 dřevěných píšťal, celkem je jich tedy 

1 536 (kovové jsou ze zinkového plechu nebo cínu a dalších slitin, dřevěné nejčastěji ze 

smrku). Dále je možno je rozdělit na přefukující, otevřené, kónické, polokryté či kryté, dělit 

je lze na smyky, principály a flétny.  Nejdelší píšťala tu má znějící délku téměř 5 metrů, 

nejmenší pak měří jen okolo 16 milimetrů (započítává se jen tělo, nikoliv noha píšťaly). 

Pokud by se litovelský nástroj měl dnes postavit ve stejné velikosti a ve stejném provedení 

byla by jeho cena v rozmezí 5,5 až 8 milionů korun. Celková cena za restaurování varhan, 

vyjma obnovy polychromie nástroje, se vyšplhala na částku 2,3 milionu KČ včetně DPH. 

Poprvé měl možnost si na restaurovaný nástroj zahrát pan Karel Martínek, varhaník chrámu 

sv. Mořice v Olomouci a slavnostní mše svatá spojená s žehnáním varhan se konala 

v neděli 4. listopadu 2018. 

Využito článku Lit. novin číslo 12/2018, str. 10: „V kostele sv. Marka již zní zvuk nově zrekonstruovaných varhan“ s laskavým 

svolením autorky – redaktorky LN Mgr. Evy Kratochvílové. 

Doplnění z textu Slavnostní požehnání zrestaurovaných varhan. Farní kostel sv. Marka 

v Litovli 4. 11. 2018: „Velké romantické varhany farního kostela sv. Marka byly postaveny 

v r. 1902 jako 145. dílo pražskou firmou Emanuela Štěpána Petra za 11 250 K. Nástroj je 

památkově chráněn pro své zachování v původní verzi, bez pozdějších zásahů a 

přestaveb. O nástroj pečoval ve 2. polovině 20. století dlouholetý regenschori farnosti pan 

Vlastimil Mazánek. Zrestaurované varhany jsou jedny z největších svého druhu na Moravě, 

jsou dokladem zvukově vyspělého českého romantického varhanářství. Restaurátoři i jejich 

pomocníci se celého díla zhostili s velkou odpovědností a příkladnou péčí, patří jim za to 

nesamozřejmý dík! Kéž významný zrestaurovaný nástroj u sv. Marka v Litovli slouží po řadu 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 83 

dalších let. Ad Maiorem Dei Gloriam!“ Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze Olomoucké.  

Součástí skládačky bylo i poděkování ze strany R. D. Mgr. Miroslava Bambucha, 

litovelského faráře. 

 

OBCE V DATECH – LITOVEL 2018 

Společnost Obce v datech, s.r.o. existuje jako účelový star-up pro realizaci produktu – 

vývoje indexu kvality života prostřednictvím zpracování big dat. Projekt porovnává kvalitu 

života ve 205 obcích s rozšířenou působností v ČR a Praze. Pro tento účel byly vypočítány 

indexy ve 3 hlavních kategoriích, které popisují relativní stav nejdůležitějších faktorů pro 

kvalitní život v obci v porovnání s nejlepší obcí v dané oblasti. Na základě výsledků se 

vytvoří souhrnný index, identifikují silné i slabé stránky obce a na závěr je vypočtena 

hodnota celkového indexu kvality života.  

V kategorii Zdraví a životní prostředí je Litovel hodnocena jako průměrná. Nadprůměrných 

výsledků dosahuje v dostupnosti dětských lékařů a lékáren a v průměrné délce života 

mužů. Nižší hodnoty má v indexu znečištění ovzduší a důvodu vzdálených nemocnic a 

dojezdu do nich. Index 5,4 znamená 111. místo z 206 obcí v ČR a 13. místo v Olomouckém 

kraji.  

Úroveň materiálního zabezpečení a vzdělání je ve městě nadprůměrná. Je zde nízká 

nezaměstnanost a nízký počet obyvatel má finanční problémy. Velmi dobrých výsledků 

dosahujeme ve všech indexech z oblasti vzdělávání. Na druhou stranu je omezená 

nabídka pracovních pozic na pracovních portálech a na úřadu práce. Index 5,7 = 53. 

místo v ČR a 13. v Olomouckém kraji. 

V kategorii Vztahů a služeb Litovel dosahuje nadprůměrných hodnot ve všech indexech, 

které zohledňují pohyb obyvatelstva a v indexu supermarketů. Nižších hodnot dosahujeme 

v indexech sounáležitosti, železniční dopravy a hazardu. Index 3,8 znamená 57. místo z 206 

obcí v ČR a 5. ze 13 v kraji.  

Hodnota celkového Indexu kvality života je nadprůměrná, znamená 65. místo v ČR a 2. 

v Olomouckém kraji. Dobé, ne? 

Informace poskytnuty Odborem strategického rozvoje Olomouckého kraje – Oddělením regionálního rozvoje vedeného 

RNDr. Jiřím Juránkem, Ph.D. 

  

12. SPRÁVA MĚSTA, VÝBORY A KOMISE  

V r. 2018 do komunálních voleb zůstala správa města téměř beze změn – starostou byl 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 patřily Bc. Dita Štefánková – asistentka tajemníka, JUDr. Marie 

Mazánková – právnička 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 vedli krizové řízení a požární ochranu. IT tvoří 
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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 do voleb na svých zasedáních sešlo 

ZML 6x, projednalo 80 bodů, což je v průměru 13 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 jednáních 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 19x a projednala 678 bodů, což 

představuje 36 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.   

Po komunálních volbách se první zasedání nově zvoleného ZML konalo 1. listopadu ve 

Velkém sále Záložny. Starostou města byl zvolen pan Viktor Kohout, dosavadní 

místostarosta; místostarostou Mgr. Lubomír Broza, dosavadní velitel Městské policie Litovel. 

Členy Rady města Litovel se stali Bc. Zdeněk Jančí (ODS); pan Jiří Kohout (SNK – Občané a 

sportovci Litovelska); Ing. Zdeněk Potužák (SNK – dosavadní starosta); Mgr. Mirko Spurník 

(SNK – Občané a sportovci Litovelska) a Ing. Ludmila Zavadilová (KDU-ČSL). V opozici tak 

zůstalo hnutí ANO 2011, KSČM, SNK – Evropští demokraté a ČSSD. Do konce roku se RM 

sešla celkem 3x a projednala 116 usnesení, což je v průměru 38 na jedno zasedání. 

Zastupitelstvo města Litovel má 21 členů – podle výsledků voleb jsou strany a hnutí 

zastoupeny takto: SNK 5 mandátů, ANO 2011 4, SNK – Občané a sportovci Litovelska 3, 

ODS 2, SNK – ED 2, KDU-ČSL 2, KSČM 2 a ČSSD 1 mandát. Do konce roku se ZML na jednání 

sešlo 3x a přijalo 47 usnesení, což je 16 na jedno zasedání. 

Předsedou finančního výboru je Ing. Zdeněk Potužák (SNK), kontrolního výboru Gabriel 

Ošťádal (KSČM). Na 2. zasedání ZML 29. 11. byli jmenováni členové výborů. Členy 

finančního výboru   jsou Mgr. Djamila Bekheda (ODS), Martin Geprt (ANO), Ing. Jakub 

Hemerka (KDU-ČSL), Marie Pospíšilová (KSČM), Mgr. Pavel Skácel (ČSSD) a Ing. Ladislav 

Sléha (SNK – Sportovci); kontrolního výboru – Mgr. Kamila Baláková (ANO), Mgr. Tomáš 

Dědek (ANO), Josef Hetcl (KSČM), Miroslav Janeček (ČSSD), Mgr. Robert Najman (SNK a 

ED) a Bc. Tomáš Vacek (SNK a ED).  
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Na 3. zasedání RM 12. 12. byly schváleny komise – bytová, FRB, prevence kriminality a 

BESIP, dopravy, SPOZ, sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociální a zdravotní, 

Letopisecká komise, Seniorklub Litovel. Na 4. zasedání RM 10. 1. 2019 byla schválena 

komise pro investice a výstavbu.   

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, Ph.D. a Josef Hetcl-členové. 

Tajemnicí a zapisovatelkou byla Mgr. Kateřina Fišrová (vše do 29. 11. 2018). Výbor 

projednával hospodaření s prostředky města, kontrolu usnesení ZML i RM a příspěvkových 

organizací. Na 2. zasedání ZML byli jmenováni noví členové KV: Ing. Gabriel Ošťádal-

předseda, Mgr. Kamila Baláková (ANO 2011), Mgr. Tomáš Dědek (ANO 2011), Josef Hetcl 

(KSČM), Miroslav Janeček (ČSSD), Mgr. Robert Najman (SNK a ED) a Bc. Tomáš Vacek 

(SNK a ED).  

FINANČNÍ VÝBOR   

FV působil ve složení: Martin Geprt – předseda; Ing. Romana Ambrožová, Ing. Milan 

Procházka, Tomáš Bartoň, Radek Ošťádal, Jaroslav Skála a Ing. Ludmila Zavadilová – 

členové. Zapisovatelkou byla Ing. Kateřina Bublová (vše do 29. 11. 2018). Výbor 

projednával rozpočtové změny, poskytování dotací, Závěrečný účet města, účetní 

uzávěrku či střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018–2023.  Na 2. zasedání 

ZML byli jmenováni noví členové FV: Ing. Zdeněk Potužák-předseda, Mgr. Kamila Bekheda 

(ODS), Martin Geprt (ANO 2011), Ing. Jakub Hemerka (KDU-ČSL), Marie Pospíšilová (KSČM), 

Mgr. Pavel Skácel (ČSSD) a Ing. Ladislav Sléha (SNK – Občané a sportovci Litovelska).  

BYTOVÁ KOMISE 

Složení komise: Viktor Kohout, předseda; Mgr. Lenka Fišrová, Alena Pekařová, Jana 

Polívková, Mgr. Pavel Procházka, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek a Jiří Zendulka-členové. 

Komise se sešla celkem 4x a pravidelně projednávala žádosti o byt města Litovel, zařazení 

do Seznamu žadatelů o byt města Litovel, Zásady města Litovel o hospodaření s obecními 

byty a přednostní přidělení bytů, žádosti k Dohodě o směně bytu a výpovědi nájemní 

smlouvy (vše do 1. 11. 2018). Pro volební období 2018–2022 RM schválila novou komisi ve 

složení: Mgr. Lubomír Broza-předseda; Mgr. Lenka Fišrová, Hana Hrbčeková, Martin Pekař, 

Pavel Pěruška, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Jana Wagnerová-členové, zapisovatelka 

Alena Pekařová. 

INVESTIČNÍ KOMISE 

V r. 2018 pracovala ve složení: Ing. Arch. Dušan Osina-předseda; Ing. Jiří Procházka, Ing. 

Miroslav Nepustil, Ing. Michael Knajbl, Ing. Karel Zmund a Miroslav Skácel-členové. Zápisy 

pořizoval Ing. Jiří Procházka. Komise se sešla 4x a projednávala revitalizaci obcí Víska a 

Březové, investiční akce r. 2018, regeneraci sídliště Uničovské předměstí III., studii sportovní 

haly, most na Pavlínce, rekonstrukci školní jídelny, doplnění kanalizace na ulici Dukelské, 

vady a nedodělky na kanalizaci jednotlivých obcí a opravu mostu v Březovém. Pro 

volební období 2018–2022 RM schválila novou komisi ve složení: Ing. Arch. Dušan Osina-
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předseda; Mgr. Alice Bittnerová Hemerková, Petr Grofek, Ing. Martin Pavlík, Ing. Jiří 

Procházka, Ing. Karel Zmund-členové, zapisovatel David Elgner. 

KOMISE PRO DOPRAVU 

Složení komise: Mgr. Blahoslav Papajk-předseda; členové-Ing. Pavel Filípek, Jiří Vaněk, Ing. 

Alexandr Kučera, Jaroslav Skála, Mgr. Lubomír Broza; zapisovatel Martin Kopečný. 

Doloženo zápisem bylo jen 1 zasedání (25. 1. 2018), kde byla představena variantní studie 

„Litovel-úprava ulic Šmakalova a Čs. armády a „Litovel-výstavba chodníku a odstavných 

ploch ulice Palackého“ a požadavky OV Myslechovice na obytnou zónu a 

zpomalovacího prahu na cestě na Kluzov. Pro volební období 2018–2022 RM schválila 

komisi ve složení: Jaroslav Skála-předseda; Michal Blažek, Mgr. Lubomír Broza, Filip 

Červinka, Miloslav Číhal, Ing. Pavel Filípek, Ing. Alexandr Kučera, Ing. Petr Váňa, Jiří Vaněk, 

Ing. Radovan Vašíček-členové, zapisovatel Martin Kopečný.  

KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 

V r. 2018 pracovala ve složení: Viktor Kohout-předseda; členové-Ing. Jaromír Kolář, 

Miroslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček, JUDr. Marie Mazánková; jednatelka Bc. Dita 

Štefánková. Komise se sešla k jednání 4x; projednala 6 žádostí o půjčku z Fondu rozvoje 

bydlení města Litovel a po jednom výmazu ručitele u půjčky z FRB. Žádosti komise 

doporučila ke schválení v požadované výši na nejbližším zasedání ZML. Pro volební období 

2018–2022 RM schválila komisi ve složení: Mgr. Lubomír Broza-předseda; JUDr. Marie 

Mazánková, Miroslav Skácel, Ing. Radovan Vašíček-členové, zapisovatelka Bc. Dita 

Bednářová.  

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 

Složení komise: Ing. Ludmila Zavadilová-předsedkyně; členové-Mgr. Ivana Gregušová, 

Mgr. Jan Šenk, Mgr. Pavel Procházka, Mgr. Ilona Kalinová, Mgr. Josef Piska, Ing. František 

Smékal, MUDr. Ondřej Bolek, Mgr. Mirko Spurník, Bc. Kateřina Fajstlová, Kamil Veselý; 

jednatelka Zuzana Rozehnalová. Komise se ke svému jednání sešla 6x a projednala mimo 

jiné otázky projektu Společnosti podané ruce, nabídku společnosti Senior domy a.s. na 

komerční výstavbu Domova pro seniory, možnou výstavbu 15 sociálních bytů na ulici 

Severní, návrh podoby elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb, návrh 

sestavení expertní skupiny, potřebu aktualizace Katalogu sociálních služeb, spolupráci 

s organizací SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR), spolupráci 

s poskytovatelem sociálních služeb na území ORP-Ecce Homo, z. s., práci  na SWOT 

(analýze sociálních služeb na ORP Litovel). V rámci schůzky 18. 6. byl uskutečněn 

tematický seminář k nastavení analytické fáze elektronického katalogu sociálních služeb a 

zadání přípravy e-aplikace. Pro volební období 2018–2022 RM jmenovala komisi ve složení: 

Ing. Ludmila Zavadilová-předsedkyně; MUDr. Ondřej Bolek, Mgr. Ivana Gregušová, Mgr. 

Ilona Kalinová, Ing. Josef Piska, Mgr. Pavel Procházka, Mgr. Mirko Spurník, Mgr. Jan Šenk, 

Kamil Veselý-členové, zapisovatelka Zuzana Rozehnalová.   
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KOMISE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Komise pracovala ve složení: MUDr. Alena Šromová-předsedkyně; členové-Mgr. Milena 

Jindrová, Mgr. Martina Holadová, Ing. Helena Najmanová, Ph.D., a Bc. Radim Sléha jako 

jednatel komise SPOD. Komise doložila zápisy 3 zasedání, na nichž projednávala: ochranu 

osobních údajů GDPR, školní přestupky formou správního řízení, otcovskou dovolenou, 

dlouhodobé ošetřování člena rodiny, Klub mladých při DDM Litovel, síťování služeb na 

Litovelsku, pořádání sociálního tábora prostřednictvím prevence kriminality v Malé 

Morávce a zabývala se dopravním hřištěm v parku Míru. Pro volební období 2018–2022 

jmenovala RM komisi SPOD ve složení: Mgr. Mirko Spurník-předseda; Mgr. Milena Jindrová, 

Michaela Labounková, Ing. Helena Najmanová, Ph. D.-členky, zapisovatelka Bc. Marcela 

Spurníková.  

KOMISE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

V r. 2018 pracovala komise ve složení: Bc. Zdeněk Jančí-předseda; Mgr. Simona 

Čapáková, Jana Hornová, Ludmila Klaclová, Ludmila Blechtová, Magda Dostálová, Marie 

Slanovodská-členky; Petra Robenková-tajemnice komise. Komise zasedala 6x a vždy 

tajemnice komise informovala o rozeslaných blahopřáních a rozdaných balíčcích pro 

jubilanty ve městě i místních částech členkami SPOZ i osadními výbory a balíčcích pro 

devadesátileté občany předávaným vedením města. Dále projednávala 3 vítání dětí. Pro 

volební období 2018–2022 RM ustavila komisi SPOD ve složení: Bc. Zdeněk Jančí-předseda; 

Ludmila Blechtová, Mgr. Simona Čapáková, Magda Dostálová, Jana Hornová, Ludmila 

Klaclová, Marie Kýrová, Marie Slanovodská-členky, zapisovatelka Petra Robenková. 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY A BESIP 

V r. 2018 komise působila ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová-předsedkyně; členové-Mgr. 

Kamila Dohnalová, npor. Ing. Martin Benešl, Vladimír Lakomý, Mgr. Lubomír Broza. Komise 

předložila jen 1 zápis a zabývala se dotačním projektem „Prázdninový pobyt“ pro děti ze 

sociálně slabého prostředí v Malé Morávce, rozšířením kamerového systému ve městě a 

stavem kriminality za rok 2017. Pro volební období 2018–2022 RM schválila složení komise: 

Hedvika Weberová, DiS-předsedkyně; Mgr. Kamila Baláková, npor. Ing. Martin Benešl, Mgr. 

Lubomír Broza, Mirko Spurník ml., Mgr. Radovan Šimek – členové, zapisovatelka Mgr. Iveta 

Kopková.  

LETOPISECKÁ KOMISE 

Složení komise v r. 2018 bylo následující: PhDr. Josef Hubáček-předseda; Lubomír Šik, Marie 

Hrubá, Miroslav Pinkava, Mgr. Robert Najman, Karel Polášek a Karel Kabelík-členové; Hana 

Dohnalová-tajemnice komise. Bylo uskutečněno 7 schůzek, na kterých bylo projednáno 

zaslání žádostí o informace pro kroniku města 110 subjektům, kolportáž obálek k osobnímu 

předání členy LK, akce ve spolupráci v r. 2018 (DDM Litovel, GJO, Muzeum Litovel), 

urgence nedodaných zpráv pro kroniku, zpracování návrhu paní Marie Hrubé na 

Osobnost města Litovel 2018; komentovaná prohlídka hřbitova v Litovli-Chořelicích, 

doplnění členů komise a plán činnosti na rok 2019. Členové komise postupně přečetli a 

připomínkovali jednotlivé kapitoly kroniky města za rok 2017 dle zákona O kronikách obcí 

a svými podpisy to stvrdili. Pro volební období 2018–2022 RM jmenovala komisi ve složení: 

PhDr. Josef Hubáček-předseda; Lubomír Šik, Marie Hrubá, Mgr. Robert Najman, Miroslav 
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Pinkava, Karel Polášek, Mgr. Ivana Kubíčková, Mgr. Hana Ošťádalová, Ing. Radovan 

Urválek, MUDr. Dajána Dvorská-členové, Hana Dohnalová – zapisovatelka. 

KOMISE SENIORKLUB LITOVEL 

Samospráva Seniorklubu Litovel v r. 2018 pracovala ve složení: PhDr. Josef Hubáček-

předseda; členové-Lubomír Faltus, Jaroslava Köhlerová, Milada Faltusová, Miroslav 

Fendrych, Libuše Grohmanová, Jiřina Jedličková a Věra Hojgrová. V průběhu roku byla 

kooptována paní Zdenka Čamková. Uskutečnilo se 11 schůzek, na kterých byla řešena 

příprava a následně hodnocení akcí, plány práce na jednotlivá pololetí, spolupráce 

s dalšími subjekty města a doplnění členů Samosprávy. Podrobně je činnost Seniorklubu 

Litovel popsána v kapitole „Senioři, Seniorklub 2018“. Vzhledem k dlouhodobé nemoci 

předseda k 1. 11. na svou funkci rezignoval a byl zvolen čestným předsedou. Pro volební 

období 2018–2022 RM jmenovala komisi ve složení: Lubomír Faltus-předseda, Jaroslava 

Köhlerová-místopředsedkyně; Milada Faltusová, Miroslav Fendrych, Libuše Grohmanová, 

Jiřina Jedličková, Věra Hojgrová a Zdenka Čamková-členové.  

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

Pracovala ve složení: Mgr. Miroslav Havran, Mgr. Libor Chrudina-předsedové; členové-

Hana Konečná, Miloslava Helekalová, Mgr. Lubomír Broza, Jiří Navara, Jaroslav Winiarski, 

Vlastimil Zapletal, Slavoj Vespalec. Pro volební období 2018–2022 zůstalo složení stejné, jen 

místo Miloslavy Helekalové byl jmenován Dušan Řmot. O počtu zasedání a rozhodnutích 

komise více v kapitole Odbory MěÚ-Odbor vnitřních věcí.   

 

13. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL  

ODBOR DOPRAVY 

Na odboru dopravy pracuje v současné době 9 úředníků a odbor řeší ve své přenesené 

působnosti dopravně správní agendy. Vedoucím odboru je Ing. Pavel Filípek; evidenci 

vozidel vykonávají Jana Filipová a Alena Polanská. Od 25. 6. 2018 nastoupila na evidenci 

vozidel Ing. Lenka Zavadilová, která ukončila pracovní poměr k 1. 10. 2018 a od 19. 9. 2018 

nastoupil jako technik registru vozidel Miroslav Holica.  Evidenci řidičů – řidičské průkazy, 

vydávání digitálních karet do tachografů, profesní způsobilost řidičů a státní odborný 

dozor ve věcech stanic měření emisí řešila Ludmila Konečná, která ukončila pracovní 

poměr na úřadě k 1. 7. 2018, od 1. 9. 2018 přijetím do pracovního poměru řeší tuto agendu 

Ing. Radka Polívková.  Přestupky v dopravě řeší dva pracovníci: Ing. Milan Segeč, který 

nastoupil do pracovního poměru dne 1. 1. 2018 a Ing. Miluše Střídová, která kromě 

přestupků spravuje i agendu zápisu bodů do bodového systému evidence řidičů. Evidenci 

autoškol a zkoušky odborné způsobilosti řidičů jako zkušební komisař řeší od 1. 4. 2018 Mgr. 

Jaromír Skácel místo Mgr. Jaroslava Navrátila, který odešel dne 5. 5. 2018 do starobního 

důchodu. Speciální stavební úřad má na starosti Dita Foretová. Agendu silničního 

správního úřadu řeší Miloslav Sekanina. 
Zpracoval Ing. Pavel Filípek, vedoucí odboru 
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ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Personální obsazení OVV v průběhu roku 2018 nedoznalo žádných změn. Nadále je 

vedoucím odboru Mgr. Miroslav Havran a dále zde pracují Marie Erlecová (podatelna), 

Pavlína Pischlová, Lucie Hubáčková (podatelna 2, pokladna), Mgr. Simona Čapáková, 

Petra Robenková (matrika), Hana Konečná (přestupky).  

Mimo běžné svěřené agendy zajišťovalo OVV průběh volby prezidenta České republiky 

konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018; II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018; voleb do 

zastupitelstev obcí v působnosti MěÚ Litovel, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. 

Investiční akce 

Dne 1. 10. 2018 byla zahájena rekonstrukce kanceláří Městské policie Litovel sídlící 

v přízemí budovy na nám. Př. Otakara 779 v Litovli. Zejména šlo o celkovou rekonstrukci 

elektrorozvodů (slaboproud i silnoproud) a sociálního zařízení. Rekonstrukce probíhala do 

konce ledna 2019. 

Matrika 

V r. 2018 se uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik 75 uzavření manželství. Bylo vydáno 11 

osvědčení k církevním sňatkům. V rámci sboru pro občanské záležitosti bylo jubilantům 

předáno celkem 362 dárkových balíčků a rozesláno 572 blahopřání k životním jubileím 

občanů. 

Konalo se 17 obřadů vítání dětí, na které bylo pozváno 138 dětí.  

V matričním obvodu (Litovel, Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Měrotín, Mladeč, Pňovice) 

zemřelo 73 občanů, z toho 45 z Litovle. 

Přestupková komise obdržela 179 podnětů k projednání přestupků, převážně proti 

veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Bylo uděleno celkem 72 pokut 

v celkové hodnotě 165 500 Kč. Členy komise byli: Mgr. Lubomír Broza, Jiří Navara, Milada 

Helekalová, Jaroslav Winiarski, Vlastimil Zapletal, Slavoj Vespalec; předsedy komise Mgr. 

Miroslav Havran a Mgr. Libor Chrudina; zapisovatelkou Hana Konečná. Komise zasedala 

celkem 21x. 
Zpracoval Mgr. Miroslav Havran, vedoucí oddělení vnitřních věcí 

 

ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ 

Vedoucím odboru je nadále Mgr. Pavel Procházka a pracuje zde 9 úředníků: Bc. Marcela 

Spurníková, Bc. Monika Krylová (sociálně-právní ochrana dětí), Mgr. Hana Smrčková 

(náhradní rodinná péče), Mgr. Kateřina Vystavělová (kurátor pro děti a mládež), Zuzana 

Rozehnalová (opatrovník, komunitní plánování sociálních služeb Litovelska), Bc. Eva 

Vyroubalová (sociální pracovník), Vladimíra Čiklová, Věra Zedníčková, Helena Němcová 

(evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy).  Během roku došlo ke změně, když 

ukončil pracovní poměr pan Bc. Sléha a na jeho místo nastoupila Mgr. Hana Smrčková. 

Podle příslušných pravomocí jednotliví pracovníci navštěvují nejen rodiny v jejich 

přirozeném prostředí, mateřské školy, školy, ale jsou také účastni soudních jednání či 

výslechů na P ČR. Pracovníci SPO vykonávají svoji činnost na celém území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností, který zahrnuje město Litovel a 59 obcí. 
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V r. 2018 bylo 93 případů rozvodů a ke konci roku bylo celkem evidováno 168 spisů, které 

řeší rozvody rodin. Počet dětí, které řešil kurátor – nově 13 spisů; děti do 15 roků 3; dívek 5; 

trestná činnost 7; přestupky 4; výchovné problémy 10; počet odebraných dětí na návrh 

OSPOD – 1 dítě; počet klientů, se kterými sociální pracovník pracoval – 52 osob (z toho 38 

seniorů). Bylo vydáno 2 725 občanských průkazů a 1488 cestovních pasů. 

Informace podal Mgr. Pavel Procházka, vedoucí odboru 

ODBOR VÝSTAVBY  

Během r. 2018 bylo měněno personální obsazení, počet pracovníků byl ke konci roku 6. 

Vedoucí odboru je i nadále Ing. Ludmila Šmakalová, pracovníky pak Ing. Ivana Čamková, 

Věra Krňávková, Martina Lažová, Ludvík Smrček a Pavla Šléglová. 

Od 1. 1. nabyla účinnosti novela stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), který 

pozměnil i dalších 44 souvisejících zákonů, prováděcí předpisy byly vydány až během roku 

2018. V r. 2018 byla vydána Změna č. 2 Územního plánu Bouzov, Územní plán Dubčany.  

Probíhalo projednávání územních plánů (případně jejich změn) pro obce Bílsko, Červenka, 

Haňovice, Cholina, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice a Senička. Připravuje 

se rekodifikace stavebního práva, vč. nového stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2021. 

Přesné informace nejsou prozatím známy, informovanost je pouze z médií.  

Zprávu podala Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru 

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Na oddělení pracuje 5 žen: Jana Polívková – vedoucí oddělení; Irena Hrubá – nájemné, 

pokladna, hřbitov Litovel-Chořelice; Alena Pekařová – nebytové prostory, poliklinika; Eva 

Petrová – účetní, fakturace, hřbitovy Chudobín, Rozvadovice, Tři Dvory.  

OBH mělo k 1. 1. ve správě 51 domů, 289 bytů a 105 nebytových prostor (ordinace 

polikliniky, garážová stání, prodejny, pohostinství). V průběhu měsíce ledna a února byly 

instalovány v bytech s plynovými spotřebiči detektory CO; během 1. čtvrtletí dokončena 

výměna oken v domě č. 754 na náměstí Přemysla Otakara; v květnu instalován v budově 

polikliniky defibrilátor v hodnotě 41 000 Kč; v září provedena oprava omítky a nátěr severní 

štítové zdi budovy Záložny; v prosinci dokončeny stavební úpravy bytového domu Vítězná 

104 (oprava a zateplení části fasády, oprava balkonů, oprava a zateplení průjezdu, 

výměna dveří za plastové a injektáž obvodových stěn). Stavební úpravy provedla firma 

VESTAV group s. r. o. Vyškov v hodnotě díla 2 498 091 Kč.  

V r. 2018 bylo evidováno cca 500 požadavků na drobné opravy v bytech nájemců a 

domech města. K 31. 12. 2017 bylo vidováno 80 žádostí o byt města a 35 žádostí o 

umístění v DPS na náměstí Svobody 674/9. Uvolněno a předáno novým nájemcům bylo 10 

bytů, 1 byt pro seniory v DPS, 2 v objektu na ulici U Stadionu 1087 a uskutečněn 1 přechod 

nájmu bytu. 

Bylo vystaveno 130 smluv na hrobová místa na dobu 5 let (u pohřbů do země se uzavírá 

smlouva dle tlecí doby daného hřbitova). Na hřbitovních poplatcích bylo na pokladně 

OBH vybráno 163 000 Kč. 

Zprávu podala Jana Polívková, vedoucí oddělení OBH  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 91 

FINANČNÍ ODBOR 

Vedoucím je i nadále Ing. Jaromír Kolář, pracovnicemi odboru jsou Helena Švecová; Ing. 

Veronika Beranová (hlavní účetní); Vladimíra Martínková; Alena Kučerová; Bc. Jana 

Bušfyová a Šárka Březinová. Daniela Klossová pracovala na odboru jen v období leden–

březen 2018, poté přešla na ZŠ Jungmannova. 

FO během roku připravoval materiály pro Radu města Litovel, Zastupitelstvo města Litovel 

a Finanční výbor RM. Důležitá byla činnost odboru v oblasti dotací ať už ve snaze o jejich 

získání (dodání dokladů, tabulkových příloh aj.), tak i při jejich čerpání a vyúčtování ve 

spolupráci s jednotlivými odbory MěÚ. Základní informace z rozpočtu města tvoří 

samostatnou kapitolu kroniky. 

Zprávu podal Ing. Jaromír Kolář, vedoucí odboru  

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vedoucím odboru je i nadále Ing. Pavel Kurfürst, na odboru pracuje 6 zaměstnanců: Bc. 

Alena Ambrožová, Bc. Pavlína Richterová (agenda vodoprávní), Ing. Květoslav Ambrož 

(lesy, myslivost, kácení dřeva), Ing. Jaromír Najman (odpadové hospodářství), Ing. 

Vladislava Křížková (ochrana pozemkového fondu) a Ing. Martina Valentová (vodní 

hospodářství).   V oblasti personální došlo ke změně, když koncem února 2018 odešla Ing. 

Helena Papajková a přišla za ni náhrada Ing. Martina Valentová. 

 Během roku město požádalo o dotace v rámci ITI Olomoucká aglomerace na výstavbu 

nového sběrného dvora; započal celoroční svoz biologického odpadu od občanů; v 

měsíci říjnu započaly dvě stavby: Odpadní kanál rybníka Uničovský, k. ú. Litovel (náklady 

5 460 035 Kč bez DPH) a Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a 

úprava zastropení vodního toku při ulici Husova (náklady 7 691 394 Kč). V oblasti zeleně ŽP 

provedl ozelenění sídliště K. Sedláka (v rámci III. etapy revitalizace), dále zahrad MŠ 

Gemerská, DDM Litovel a SOŠ Litovel. 

Zprávu podal Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru 

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

V r. 2018 odbor MHaSI pracoval nadále pod vedením Miroslava Skácela. Na odboru 

pracují Petr Navrátil a Martin Kopečný, kteří mají na starosti stavební investice a ochranu 

památek.  Dotační akce řeší Mgr. Iveta Kopková a Bc. Petra Lacinová, která sleduje i 

financování na odboru. Hana Dohnalová má na starosti poplatky za užívání veřejného 

prostranství, pronájmy pozemků města, zábory pro stánky, správu městských hřišť a další 

agendu. V květnu byl na odbor přijat investiční technik pan David Elgner. 

Nejvýznamnější akce, které zajišťoval odbor MHaSI v r. 2018. 

Na jaře byla zahájena akce „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“, která 

spočívala v řešení velmi špatného stavebně technického stavu původního mostu přes řeku 

Moravu. Úprava začíná za křižovatkou ulice Šmakalovy a Kollárovy, pokračuje ulicí 

Kollárovou s následným přemostěním řeky a napojením do křižovatky ulic Pavlínka 

a Sadová. Hlavním objektem akce je most přes řeku Moravu. Realizace akce bude 

dokončena v r. 2019. Náklady v r. 2018 činily cca 18 900 000 Kč. 
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Dále byla realizována třetí etapa stavby s názvem „Regenerace panelových sídlišť 

Uničovské předměstí v Litovli“ v části sídliště 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. V ulici K. Sedláka byla nově umístěna 2 kontejnerová stání.  Náklady na 

realizaci stavby činily cca 10 500 000 Kč.  

V červnu byly zahájeny práce na akci „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní 

část Myslechovice a v obci Haňovice“. Předmětem tohoto projektu je vybudování 

oddílné kanalizace ve městě Litovel – místní části Myslechovice, v dolní části obce 

Haňovice a společné části oddílné kanalizace pro místní část Myslechovice a obec 

Haňovice. Likvidace odpadních vod bude zajištěna napojením na stávající ČOV Litovel 

s dostatečnou kapacitou 40 083 EO. Realizací projektu dojde k podchycení znečištění 

v počtu 415 EO. Vlastníkem kanalizace vybudované tímto projektem bude žadatel, město 

Litovel. V r. 2019 bude akce dokončena. Projekt je realizován městem Litovel a obcí 

Haňovice za podpory OPŽP a ministerstva zemědělství. Náklady (včetně dotačních 

prostředků) za místní část Myslechovice v r. 2018 činily cca 15 300 000 Kč. 

Na Gymnáziu Jana Opletala proběhla II. etapa výměny dřevěných oken. Výměna oken 

bude v následujícím roce pokračovat další etapou. Náklady činily cca 4 500 000 Kč. Dále 

u budovy gymnázia byla dokončena výstavba vstupu do šaten. Náklady činily cca 870 

000. Kč. 

V lokalitě Komárov byl vybudován nový tenisový areál, sestávající ze tří antukových kurtů, 

kopané studny a automatické závlahy. Celý areál je také oplocen. Na akci poskytl 

Olomoucký kraj dotaci ve výši 50 %. Celkové náklady stavby činily cca 2 000 000 Kč. Na 

podzim byla provedena rekonstrukce části značně zchátralé hradební zdi v ulici 

Smyčkově poblíž muzea. Na obnovu hradeb město obdrželo příspěvek od Ministerstva 

kultury ČR. Celkové náklady obnovy činily cca 1 100 tis. Kč. Na ulici Kysucké byl upraven 

vjezd a plocha pro parkování u bytového domu 423/11 a 424/9. Náklady na úpravu 

povrchů činily 1 970 000 Kč. 

V místní části Březové proběhla oprava kaple. Byly opraveny krovy a vyměněna střešní 

krytina. Náklady činily 446 000 Kč. Dále byl vyměněn povrch hřiště na volejbal. Původní 

písčitý povrch byl nahrazen povrchem asfaltovým. Náklady činily 610 000 Kč. V místní části 

Unčovice byla provedena úprava topení v objektu sokolovny. Dále byla opravena část 

oplocení venkovního areálu. Náklady činily cca 700 000 Kč. V místní části Rozvadovice 

proběhla rekonstrukce dětského hřiště. Byly upraveny dopadové plochy a zabudovány 

nové herní prvky. Celkové náklady činily cca 640 000 Kč. V místní části Tři Dvory byla 

upravena místní komunikace u restaurace. Byl zde vybudován chodník a podélná 

parkovací stání. Náklady byly cca 390 000 Kč. V místní části Nasobůrky byla prodloužena 

místní komunikace, náklady cca 500 000 Kč. V místní části Chořelice upravena pergola za 

hasičskou zbrojnicí a vydlážděn dvůr u budovy osadního výboru. Celkové náklady činily 

cca 260 000 Kč. V místní části Nová Ves bylo realizováno statické zajištění kaple. Náklady 

činily cca 130 000 Kč. 
Zprávu podala Bc. Petra Lacinová, pracovnice odboru 
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ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR–OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

Na živnostenském odboru v r. 2018 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, částečně 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 a sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem 

a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání. 

Dále vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů, tj. komplexní správní činnosti na úseku zemědělského 

podnikání. Většina podnikatelů využívá živnostenský odbor jako Centrální registrační místo, 

tzn., že využívají učiněná podání pro splnění další registrační povinnosti vůči orgánům 

veřejné správy, tzn. společným podáním, což jsou elektronicky odesílané příslušné údaje o 

podnikatelích dalším orgánům veřejné správy (Finanční úřad, Správa sociálního 

zabezpečení, Zdravotní pojišťovna). Pracovníci úřadu poskytují bezplatnou poradenskou 

činnost a přijímají podněty v souvislosti s živnostenským podnikáním a podnikáním v 

zemědělské výrobě. Ve správním obvodu ŽO je k 31. 12. počet podnikatelů s platným 

živnostenským oprávněním 4 172; z toho 3 619 fyzických osob; 69 fyzické osoby 

zahraničních a 484 právnických osob. Zemědělských podnikatelů zapsaných v evidenci 

zemědělského podnikatele je k 31. 12. 180; z toho 153 fyzických a 27 právnických osob. 

Kromě běžných drobných přímých i nepřímých novel živnostenského zákona, dnem 25. 5. 

2018 nabylo účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR. Cílem 

tohoto obecného nařízení, které nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, je zlepšit úroveň tuzemského podnikatelského prostředí prostřednictvím 

zodpovědného zacházení s osobními údaji. GDPR dopadlo na všechny podnikatelské 

subjekty včetně drobných řemeslníků. Povinnosti z GDPR pro jednotlivé podnikatele se 

odvíjejí od činnosti, kterou podnikatel provádí, a od množství citlivých dat, která k tomu 

shromažďuje.  

Živnostenský odbor provedl 79 kontrol a kontrolních šetření.  Kontroly byly zaměřeny na 

dodržování povinností vyplývajících 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 12 

pokut. Zdejší živnostenský úřad provedl 6 společných kontrol s inspektory České obchodní 

inspekce a inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.  

V r. 2018 nedošlo v oblasti zemědělského podnikání k žádným legislativním změnám.  
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Co se týká provozoven, nedošlo k zásadnímu nárůstu ani poklesu, ale spíše k přemístění 

provozoven na jiné adresy, nebo ke změně podnikatele v provozovně se stejným 

sortimentem. Dne 31. 12. 2017 zrušila provozovnu prodeje masa a uzenin na ulici Vítězná u 

Svatojánského mostu paní Marie Valouchová a dne 3. 1. 2018 znovu otevřel tuto 

provozovnu se stejným sortimentem pan Jan Vavrda z Červenky; 1. 2. se přesunula 

podnikatelka Aneta Buknová ze sokolovny, kde provozovala fitcentrum do nových prostor 

na ul. Mlýnské; 17. 7. otevřela novou provozovnu s antikvariátem na ul. 1. máje společnost 

Antikvariát Litovel s.r.o.;  k 1. 11. ukončila po více jak 12 letech internetovou kavárnu paní 

Helena Dudová na ulici Vlašímově; k 30. 11. se po 4 letech společnost VESUVIO s.r.o. 

přestěhovala z prostor restaurace na ul. Příčné, kde provozovala restauraci a výrobnu pizz 

s názvem PIZZA La VENEZIA do prostor bývalé restaurace U Stadionu, kam přešly veškeré 

její podnikatelské aktivity; 

18. 12. ukončila provoz kavárny KAFEMLEJNEK na ul. Mlýnské Tereza Hájíčková spolu 

s Adélou Hájíčkovou, která zde provozovala cukrářství a od 1. 1. 2019 podnikatelky 

otevřely kavárnu a cukrářství v nových prostorách vedle bývalého kina v ulici 

Boskovicova.  

Zpracovali: Vladimír Neset a Bc. Ing. Jaromír Hlavinka.  

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

Ve vedení odboru je stále Ing. Vlastimil Habermann a pracují zde Bc. Věra Vařeková s 

Evou Hubáčkovou (mzdy, personalistika) a Ing. Simona Dvořáková (školství, kultura, sport). 

Pod odbor patří i příspěvkové organizace města – Městská knihovna, kterou vede Mgr. 

Lenka Fišrová a pracují zde Bc. Olga Sieglová (oddělení pro děti), Lenka Nedopilová 

(oddělení pro dospělé) a Miroslava Škodová (regionální funkce) a Muzeum Litovel, které 

vede Mgr. Zdeňka Frištenská a pracují zde Mgr. Robert Najman a Mgr. Hana Ošťádalová. 

 Na odboru OŠKS během roku tak nedošlo k žádným personálním změnám a odbor i 

nadále pracoval v léty osvědčeném složení. Po personálních změnách ve vedení radnice 

došlo k uklidnění situace a odbor se mohl více soustředit na svou konkrétní práci, když 

odpadly požadavky na vytváření různých výkazů, porovnání, výzev a jiných vyloženě 

administrativních, nic nepřinášejících činností. Odbor, stejně jako v letech minulých, 

vykonával činnosti, které mu přísluší z titulu obce s rozšířenou působností, vydával Litovelské 

noviny, organizoval vyhlášení Litovelských nadějí, zajišťoval opravy a údržbu majetku 

města, jež má ve své kompetenci, na smluvním základě zpracovával mzdy pro některé 

obce a školská zařízení, podílel se na přípravě rozpočtu na rok 2019 a zajišťoval spoustu 

jiných neméně důležitých činností. 

Zprávu podal Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí odboru 
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14. ROZPOČET MĚSTA  

Rozpočet města Litovel na rok 2018 byl schválen na 25. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se konalo 

dne 14. 12. 2017 jako schodkový. Saldo příjmů a výdajů bylo pokryto přebytkem hospodaření minulých let 

a přijatými půjčenými prostředky.  

Hodnoty příjmů i výdajů schváleného rozpočtu byly během hodnoceného období, tj. roku 2018, průběžně 

upravovány prostřednictvím rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem města Litovel nebo Radou 

města Litovel. Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2018 zobrazuje tabulka č. 1. 

Tab. č. 1: Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2018 (v Kč, po konsolidaci) 

  
Schválený                    

rozpočet 

Upravený                               

rozpočet 
Skutečnost 

Skutečnost 

RU v % 

Daňové příjmy 169 582 000,00 183 285 884,32 182 866 332,64 99,77 

Nedaňové příjmy 58 991 699,00 51 315 959,69 50 559 805,44 98,52 

Kapitálové příjmy 1 190 000,00 8 765 726,00 8 765 726,00 100,00 

Transfery 34 406 376,47 33 428 303,88 33 428 303,88 100,00 

PŘÍJMY CELKEM PO 

KONSOLIDACI 
264 170 075,47 276 795 873,89 275 620 167,96 99,57 

Běžné výdaje 203 401 403,00 215 881 193,27 187 522 607,12 86,86 

Kapitálové výdaje 93 294 255,00 101 977 902,12 89 035 207,31 87,31 

VÝDAJE CELKEM PO 

KONSOLIDACI 
296 695 658,00 317 859 095,39 276 557 814,43 87,00 

SALDO ROZPOČTU -32 525 582,53 -41 063 221,50 -  937 646,47 2,28 

FINANCOVÁNÍ  32 525 582,53 41 063 221,50 937 646,47 2,28 

z toho:   

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 15 939 248,00 7 565 493,14 0,00 x 

Změna stavu finančních prostředků na 

bankovních účtech 
32 394 122,53 49 305 516,36 15 286 077,44 31,00 

Operace z peněžních účtů organizace 

nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 

0,00 0,00 1 459 357,03 x 

Uhrazené splátky krátkodobých 

přijatých půjčených prostředků 
 0,00  0,00  0,00 x 

Uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjčených prostředků 
-15 807 788,00 -15 807 788,00 -15 807 788,00 100,00 

Hospodaření za rok 2018 skončilo saldem příjmů a výdajů ve výši - 937 646,47 Kč. Celkové příjmy města 

Litovel byly původně rozpočtovány ve výši 264 170 075,47 Kč, pozdějšími úpravami byly zvýšeny 

na 276 795 873,89 Kč. K 31. 12. 2018 dosáhly skutečné příjmy výše 275 620 167,96 Kč, byly tak plněny 

k upravenému rozpočtu na 99,57 %. Celkové výdaje byly z původního objemu 296 695 658 Kč během roku 

upraveny na 317 859 095,39 Kč. K 31. 12. 2018 dosáhly výdaje hodnoty 276 557 814,43 Kč, byly tak 

čerpány na 87 % k upravenému rozpočtu. 

 

 
Podrobnější informace lze čerpat ze Závěrečného účtu města Litovel za rok 2018, který je zveřejněn na webu města.  
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15. MÍSTNÍ ČÁSTI  

UNČOVICE 

K 31. 12. žije v obci 398 obyvatel, 175 žen (jejich průměrný věk je 49,54 roku), 162 mužů 

(47,90), 31 dívek (7,16) a 30 chlapců (7,26), tedy 61 dětí a 337 dospělých. Celkový věkový 

průměr obce je 42,39 roku. Během roku se narodil 1 chlapec, zemřelo 8 občanů. 

Investiční akce: další část rekonstrukce oplocení sportovního areálu, vybudování stání pro 

kontejner v rohu hřiště, pořízeny nové lavice na autobusové zastávce před sokolovnou. 

V sokolovně provedena rekonstrukce vytápění (2. etapa – zadní část), instalován nový 

kotel, rekonstrukce vytápění 3. etapa (radiátory vinárna a chodba), dále vybudování 

posezení před tvrzí, vyhotovení nového vypouklého zrcadla na křižovatce směrem na 

Mezice, pravidelné přistavování kontejnerů na zeleň a vyčištění příkopu na návsi.  

Kulturní, společenská a spolková činnost: Unčovické májové oslavy (19. 5.) - turnaj 

benjamínků ve fotbale - tradiční „dětský“ den (sportovní soutěže pro děti, vystoupení žáků 

MŠ Unčovice a souborů KASTER Litovel, sletové vystoupení Sokolek, dobrovolní hasiči 

(pěna pro děti), k poslechu hrála  kapela  NEPIJOU; veřejná schůze se starostou a radními 

(26. 9.)  kde  byla prezentována  sumarizace posledních 4 let, během níž se např. 

vybudovala kanalizace, částečně byla opravena sokolovna a areál hřiště nebo se řešila 

stavba nedaleké pískovny; 2. Šipkařský turnaj (29. 12.) v sále sokolovny– akce se zúčastnilo 

cca 250 účastníků a fanoušků. 

Do komunálních voleb byl předsedou osadního výboru Mgr. Tomáš Ryzí. Na 5. zasedání 

ZML 14. 2. 2019 byli schváleni noví členové Ov – Mgr. Tomáš Ryzí-předseda, František 

Beneš, Bc. Marek Janošec, David Petrskovský, Ing. Pavel Remeš, Ing. Vítězslav Špunda a 

Karel Zbořil.  

Zprávu podal Mgr. Tomáš Ryzí, předseda OV  

CHUDOBÍN 

K 31. 12. žilo v obci 230 obyvatel, 96 žen (jejich průměrný věk byl 50,95 roku), 98 mužů 

(47,39), 16 dívek (8,50) a 20 chlapců (7,10), tedy36 dětí a 194 dospělých. Průměrný věk 

obyvatel obce byl 42,67 roku.  

Z akcí roku 2018 – jarní úklid obce (28. 4.; 19 účastníků), oslavy 100. výročí vzniku ČSR (28. 

10.), rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou (8. 12.). V investičních akcích 

došlo k zastřešení pergoly u společenského objektu na hřišti. Aktivně v obci působí 

sportovní tým malé kopané MK Chudobín, účastník 4. třídy malé kopané Olomoucka. 

 Předsedou do komunálních voleb byl pan Petr Čamek. Na 5. zasedání ZML byli schváleni 

noví členové osadního výboru – Ing. Květoslav Ambrož – předseda; Petr Čamek, Miloš 

Malík, Pavel Čeladník, Leoš Rosman a Nina Schlauchová – členové. 

Zprávu podal Ing. Květoslav Ambrož, předseda OV 
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BŘEZOVÉ 

V obci žije k 31. 12. 186 obyvatel - 84 žen (jejich průměrný věk je 50,84 roku), 73 mužů 

(49,02), 15 dívek (7,93) a 14 chlapců (6,0), tedy 29 dětí a 157 dospělých. Celkový průměrný 

věk obyvatel obce je 43,29 roku. Konaly se 2 svatby, 4 lidé zemřeli, 1 občan se narodil. 

Akce v roce 2018-8. ročník degustace výrobků vypálených z vlastních zdrojů (7. 2.); oslava 

Velikonoc (3. 3.); Dětský den (11 soutěží, 40 účastníků - 1. 7.); 22. ročník „povodňového 

guláše“ (6. 7.); oslavy 100. výročí ČR – zasazení lípy, vatra, ohňostroj, zábava (27. 10.); 

slavnostní rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou (12. 12).  

Investiční akce a opravy – v kulturním domě odstraněna stará kamna na uhlí a zakoupena 

nová na dříví; přístavba kůlny; dokončení úpravy dětského hřiště, začátek přestavby 

volejbalového hřiště a nového mostu v lese za odchovnou bažantů; postaveny 2 nové 

rodinné domky.  

Na 5. zasedání ZML byl schválen nový osadní výbor ve složení: Ing. Jiří Sládek – předseda 

(nahradil Pavla Hejla st.); Michal Dujava, Karel Eliáš, Petr Grulich, Jarmila Kovářová st., Eva 

Podškupová a Marie Svozilová – členové. 

Zprávu podal František Navrátil, kronikář obce  

MYSLECHOVICE 

V obci žije k 31. 12. 385 obyvatel, 161 žen (jejichž průměrný věk je 47,49 roku), 146 mužů 

(47,59), 78 dětí – 38 dívek (7,42) a 40 chlapců (5,92), tedy 78 dětí a 307 dospělých. 

Průměrný věk všech obyvatel obce je 39,25 roku. Přibylo 9 obyvatel, oproti minulému roku 

se narodilo víc e chlapců než dívek.  

Akce roku: Hasičský ples v kulturním domě (KD) se skupinou FAJNTAJM(13. 1.); Dětský rej a 

Maškarní šibřinky se skupinou ASTEOR (17. 2.); Mikuláš, čert a anděl na zahradě KD (8. 12.); 

„Vánoční stromeček pro domorodce“ (16. 12.). Investiční akce a opravy: zajištění pojízdné 

prodejny (středa, pátek); rekonstrukce fasády kapličky, oprava svodů a spodního 

pískovcového soklu (duben); započetí stavby splaškové kanalizace (hodnota dílka 44 

milionů Kč, dokončení na podzim roku 2019); pokračování v opravě křížku u kaple 

(dokončení v roce 2019); vybudování síťového oplocení zahrady KD a dokončení 

osvětlení před hospodou. Ve sběru tříděného odpadu patří obec mezi nejaktivnější. Za rok 

2018 obsadila 1. místo mezi obcemi v okolí Litovle.  

Do komunálních voleb byl předsedou Ov pan Aleš Hubáček. Nový osadní výbor byl 

schválen na 5. zasedání ZML ve složení: Aleš Hubáček-předseda, Anna Andrýsková, 

Lubomír Křoupal, Pavel Obrátil, Zdeněk Pokorný, Vratislav Spurný ml. a Oleg Žurba – 

členové. 

Zprávu podal Aleš Hubáček, předseda OV.   
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CHOŘELICE      

Obec Chořelice měla k 31. 12.  celkem 324 obyvatel, z toho 142 mužů, 182 žen, dětí do 15 

let 71, z toho 32 chlapců, 39 dívek. V roce 2018 se narodily 4 děti (3 chlapci, 1 dívka), 

zemřeli 3 muži, 1 žena.  

Investice a opravy: vyměněna vahadlová houpačka na dětském hřišti u bytovky; nová 

elektroinstalace v budově OV, rozšíření elektroinstalace do přístřešku na dvoře ( náklady 

19 385 Kč); vymalována volební místnost; doplněn další kontejner na plasty na stanoviště u 

váhy; zakoupena soška sv. Floriána do niky hasičské zbrojnice (10 355 Kč); zpracován 

projekt na chodník od hlavní křižovatky po náves (100 000 Kč); nová dlažba a napojení na 

kanalizaci dvora budovy OV; instalace střídaček na hřišti malé kopané; rekonstrukce 

plakátovacích ploch (18 284 Kč); zhotovení pamětní desky chořelickým občanům – 

obětem 1. světové války na místní kapli (27 512 Kč); rozšíření přístřešku – pergoly za 

hasičskou zbrojnicí (98 500 Kč). OV se opět negativně vyjadřoval k požadavku na 

zjednosměrnění ulice k SEVu a nepodařilo se obměnit a doplnit obecní mobiliář – 

informační vitríny a stojany na mapy cyklostezek dle požadavku Osadního výboru 

Chořelice, i když prostředky na to byly vyčleněny. Město Litovel dělalo neskutečné 

obstrukce – odmítlo zakoupit informační vitríny na místo zrušených (na místě naproti hřišti 

na malou kopanou). Zdůvodňovalo to tím, že vitríny na jednom místě (u váhy) jsou pro 

obec Chořelice dostačující. Dále z důvodu nesehnání dodavatele stavby se nepodařilo 

provést zateplení (přístřešku) – pergoly za hasičskou zbrojnicí. 

  

Osadní výbor Chořelice pracoval v minulém volebním období ve složení: Ing. Vladimír 

Vaněk – předseda, MUDr. Kamila Beilová, Marek Hampapa, Zdeněk Kusý, Pavel Přikryl, 

Tomáš Přikryl, Lenka Spáčilová. OV se scházel pravidelně každý 2. čtvrtek v měsíci a dále 

také vždy, kdy to okolnosti vyžadovaly. Tento OV byl pověřen ZML přípravou a zajištěním 

voleb nových OV. Do OV Chořelice bylo navrženo 19 kandidátů, s kandidaturou souhlasilo 

11 kandidátů. Další akce „Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu“ (1. 12.) a „Veřejná 

schůze občanů“ dne 10. 12. 

 

Kulturní a společenský život v obci ovlivňuje situace, že obec nemá obchod, hospodu ani 

společenský sál. Přesto, že v tomto směru nejsou zdaleka ideální podmínky, kulturně 

společenský život v obci nestrádal. Místní hasiči pořádají pravidelně páteční setkání „pod 

pergolou“ v hasičské zbrojnici, tradici již získal „Country večer“ (15. 6.), Rockotéka (20. 7.), 

Svatováclavský lampionový průvod (27. 9.), slavnostní rozsvěcování vánočního stromu (1. 

12.), košt slivovice (20. 1.) a obecní zabíjačka (17. 2.).  

 

Při hodové mši svaté 8. 5. v místní kapli požehnal litovelský farář P. Miroslav Bambuch sošku 

svatého Floriána za velké účasti občanů a místních hasičů. Soška byla při námětovém 

cvičení hasičů dne 22. 6.  slavnostním průvodem přenesena z kaple a uložena v nice místní 

hasičské zbrojnice. Dne 28. 10., u příležitosti stého výročí vzniku republiky, byla z iniciativy 

paní Marie Hrubé a předsedy OV Chořelice slavnostně odhalena pamětní deska 

chořelickým obětem 1. světové války Františku Coufalovi, Františku Dokoupilovi a Břetislavu 

Jungmannovi. Odhalení pamětní desky provedl starosta města Ing. Zdeněk Potužák spolu 

s předsedou OV Chořelice Ing. Vladimírem Vaňkem. Po československé hymně byly 
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proneseny projevy předsedy OV, starosty města, předsedy Muzejního spolku Mgr. Roberta 

Najmana a paní Marie Hrubé, recitace místních žáků a zazněla hudební produkce. 

 

 V soutěžním ročníku 2017-2018 bohužel mužstvo malého fotbalu FC Chořelice neodvrátilo 

sestup a po mnoha letech se loučí s 1. ligou (kterou v roce 2006 dokonce vyhrálo!). 

Mužstvo skončilo na 13., předposledním místě 1. ligy malého fotbalu, kdy z 26 zápasů 

získalo 12 bodů při skóre 64 : 133.  

Po podzimní části skončilo ve 2. lize skupině B až na 12. místě, kdy ze 13 utkání získalo 8 

bodů při skóre 26 : 41. Místní fotbalisté uspořádali 4. 8. již 16. ročník turnaje v malé kopané.  

 

V rámci akce „Ukliďme Česko“ 6. a 7. 4. místní myslivci spolu s hasiči organizovali úklid 

obce a honitby – a to od školky na Frištenského ulici až po pískovnu Náklo. Dne 30. 6. 

uspořádali v areálu hasičské zbrojnice Myslivecký dětský den s hudební produkcí. SDH 

Chořelice má v současnosti přes 60 členů.  

Kromě zajišťování výše uvedených kulturních akcí v obci, se nebývale rozvíjí hasičský sport.  

Sbor má družstvo mladších žáků, starších žáků, mužů a veteránů.  

 

Do nového OV byli zvoleni: Ing. Vladimír Vaněk (47 hlasů), Pavel Přikryl (47), Zdeněk Kusý 

(46), Pavel Horák (42), Lenka Šmídová (38), Karel Dušek (34), Marcela Machatová (33). 

Nebyli zvoleni: Martina Zbořilová (27 hlasů), Stanislav Svozil (12), Jaroslav Nováček (11), 

Martin Kopečný (10). Schváleno na 5. zasedání ZML. 

Zprávu podal Ing. Vladimír Vaněk, předseda Ov. 

 

Další místní části žádné informace, i přes oficiální žádost, urgenci kronikáře i urgenci 

místostarosty města Mgr. Lubomíra Brozy, nebyly poskytnuty. Došlo tak k paradoxní situaci, 

kdy noví předsedové Ov ještě neměli o čem podat zprávu, ti původní se zachovali jako 

inertní. Zvláště zajímavá situace je pak v obci Víska, kde k výměně předsedy nedošlo, a 

ten pobíral bez skrupulí měsíční odměny ze strany města vyšší než dva tisíce korun! Asi to za 

hodinku práce nad zprávou bylo málo? Ani žádost kronikáře na poskytnutí údajů byla pro 

opatření GDPR odmítnuta. Proto jsou následují údaje o místních částech (mimo 

Rozvadovic, které dodaly zprávu později) omezeny na demografii a nové složení osadních 

výborů. 

 

SAVÍN 

K 31. 12. 2018 žilo v obci 129 obyvatel – 54 žen (jejich průměrný věk byl 49,77 roku), 62 

mužů (48,38), 7 dívek (5,28) a 6 chlapců (7,00), tedy 13 dětí a 116 dospělých. Celkový 

průměrný věk obyvatel obce byl 44,70 roku. 

 

Složení nového osadního výboru schváleného na 5. zasedání ZML je toto: Zdeněk Smrček – 

předseda (vystřídal Vladimíra Lakomého); Robert Dostál, František Hlavinka, Přemysl 

Hlavinka a Michal Skopal – členové.   
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NASOBŮRKY 

K 31. 12. 2018 žilo v obci 469 obyvatel - 207 žen (jejich průměrný věk byl 49,66 roku), 197 

mužů (47,27), 28 dívek (6,39) a 37 chlapců (5,35) – tedy 65 dětí a 404 dospělých. Průměrný 

věk všech obyvatel obce byl 42,58 roku 

 

Na 5. zasedání ZML 14. 2. 2019 byl schválen nový osadní výbor ve složení: Mgr. Alice 

Hemerková-Bittnerová – předsedkyně (vystřídala pana Luďka Vyhnálka); Miloslav 

Čunderle, Jiří Konečný, Michal Korhoň, Ondřej Mazánek, Miroslav Šimáček a Pavel Vlček – 

členové.  Jde o jediný Ov, který má v čele ženu. 

 

 

NOVÁ VES 

K 31. 12. žilo v obci 218 obyvatel - 94 žen (jejich průměrný věk byl 52,59 roku), 89 mužů 

(46,29), 17 dívek (8,05) a 18 chlapců (8,44) – tedy 35 dětí a 183 dospělých. Celkový 

průměrný věk obyvatel obce byl 42,90 roku 

 

Nový osadní výbor, schválený na 5. zasedání ZML, bude pracovat ve složení: Martin Klust – 

předseda (dosavadní předsedkyní byla paní Jitka Čepová); Mgr. Eva Kratochvílová, Jana 

Kellnerová, Kristýna Nedozrálová, Hynek Navrátil, Miroslav Navrátil a Petr Šišma – členové.  

 

 

ROZVADOVICE 

K 31. 12. žilo v obci 241 obyvatel – 102 žen (jejich průměrný věk byl 44,07 roku), 88 mužů 

(44,76), 30 dívek (6,60) a 21 chlapců (4,90) – tedy celkem 51 dětí a 190 dospělých. Celkový 

věkový průměr obyvatel obce byl 36,24 roku. 

Investiční akce-rekonstrukce dětského hřiště: umístěny nové herní prvky a velká pirátská 

loď s prolézačkami, instalovány nové sedací sety, workoutová sestava a 2 posilovací stroje 

„veslař“ a „lyžař“. K vybudování chodníku podél komunikace č. 449 a parkovacích míst 

na návsi nedošlo (přesunuto na rok 2019). 

Kulturní činnost zajišťovali dobrovolní hasiči ve spolupráci s osadním výborem – pečení ryb 

1. května a rozsvícení vánočního stromu. Myslivecký spolek v posledním prázdninovém 

víkendu uspořádal tradiční akci – zábavné odpoledne pro děti s lampionovým průvodem 

ukončeným ohňostrojem a večerním posezením pro dospělé. 

  

Do komunálních voleb řídil Ov pan Jiří Skřepský. Nový osadní výbor, schválený na 5. 

zasedání ZML bude pracovat ve složení: Jiří Skřepský – předseda; Jan Čunderle, Vlastimil 

Kudláček, Vojtěch Smékal a Ladislav Stejskal – členové.  
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TŘI DVORY 

K 31. 12. žilo v obci 251 obyvatel – 103 žen (jejich průměrný věk byl 51,08 roku), 118 mužů 

(47,71), 15 dívek (4,66) a 15 chlapců (5,80), tedy 30 dětí a 221 dospělých. Celkový věkový 

průměr obyvatel obce byl 44,01 roku. 

Nový osadní výbor, schválený na 5. zasedání ZML bude pracovat ve složení: Jan Hříbek – 

předseda (místo Zdeňka Vošalíka); Vladimíra Krauszová, Zdeněk Vošalík, Jiří Vaněk a Jana 

Wagnerová – členové.  

 

VÍSKA 

K 31. 12. žilo v obci 90 obyvatel – 38 žen (jejich průměrný věk byl 56,55 roku), 41 mužů 

(49,63), 7 dívek (8,57) a 4 chlapci (4,50) - tedy celkem 11 dětí a 79 dospělých. Celkový 

věkový průměr obce je 47,35 roku. 

 

 Do komunálních voleb byl předsedou Ov pan Michal Zlámal.  Nový osadní výbor, 

schválený na 5. zasedání ZML bude pracovat ve složení: Michal Zlámal – předseda; 

Ladislav a Radomír Havlíčkovi, Radomír Krumnikl a Lubomír Zedník – členové.  

 

Ke změně předsedů tak došlo v 6 místních částech (Březové, Chudobín, Nasobůrky, Nová 

Ves a Tři Dvory).  

 

 

16. MIKROREGION LITOVELSKO, LITOVELSKÉ NOVINY   

Mezi hlavní činnosti svazku obcí Mikroregionu Litovelsko (ML) patří rozvoj cestovního ruchu. 

K dalším činnostem patří koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje 

samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahu k orgánům 

státní správy a vyšších samosprávných celků. Stále jej tvoří 22 obcí – Bílá Lhota, Bílsko, 

Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Luká, Měrotín, Mladeč, 

Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň a 

Vilémov. Administrativně i účetně vedla Mikroregion Litovelsko v roce 2018 paní Alena 

Kučerová z FO MěÚ Litovel.      

 

 Z důležitých akcí v r. 2018: účast starostů obcí ML na veletrhu Regiontour 2018 v Brně (19. 

1.); vernisáž v muzeu – obec Luká (12. 2.); Rada ML (20. 2.); Valná hromada ML (20. 3.); 

poznávací zájezd starostů obcí ML „Na zkušenou ke Slovensku“ (12. 4.); účast starostů obcí 

ML na pietním aktu v Javoříčku a položení věnce za mikroregion (28. 4.); poznávací 

seminář starostů a zastupitelů obcí ML – okolí Neziderského jezera, města Rakouska, 

Maďarska a Slovenska (9. – 11. 5); oprava herních prvků Lesánkovy cyklotrasy (17. 5.); 

Rada ML (22. 5.); Hry bez hranic v Litovli – družstva z obcí ML (26. 5.); poznávací cyklovýlet 

starostů obcí ML – Dům přírody Šargoun, Střeň, Náklo (7. 6.); Rada ML (12. 6.); Valná 

hromada ML (12. 6.); prezentace ML v magazínu Moravia (29. 6.); ukončení funkce 

manažerky Evy Vaňkové (19. 7.); Kontrolní výbor ML (20. 8.); Valná hromada ML (11. 9.); 

poznávací seminář starostů obcí ML – spalovna odpadů SAKO  Brno, Mariánské údolí, 

Rajhrad (11. 9.);  Rada ML (15. 10.); získání dotace z Olomouckého kraje, kniha Válečné 
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hroby (2. 11.); Rada ML (5. 12.); Valná hromada ML (5. 12.). Po celý rok kulturní akce 

v členských obcích mikroregionu za finanční podpory ML. 

 

Valná hromada Mikroregionu Litovelsko 5. 12. zvolila jednohlasně předsedou Mikroregionu 

Litovelsko pana Viktora Kohouta, místopředsedkyní Mgr. Martu Husičkovou, pět členů rady 

– Arnošta Vogela, Bc. Kamilu Navrátilovou, Marka Ošťádala, Ing. Radovana Vašíčka a Ing. 

Michala Tichého a tři členy kontrolního výboru Jana Balcárka, Ing. Jaroslava Sívka, Mgr. 

Miroslavu Vaňkovou. 

Zprávu podala Alena Kučerová, pracovnice FO MěÚ Litovel 

 

LITOVELSKÉ NOVINY 

Jde o periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle s měsíčním nákladem 

1 205 kusů, který vydává město Litovel. Redakce LN je na Městském úřadě Litovel na 

náměstí Přemysla Otakara 778. Redaktorkou novin je i nadále Mgr. Eva Kratochvílová.  

Litovelské noviny vychází každý měsíc, stojí 11 Kč. Možnosti zakoupení mají občané na 

těchto místech: Litovel – trafiky Zatloukal, Drabina a Ošťádal, Knihkupectví Linduška, TIC, 

Coop na ulici Svatoplukově, potraviny Adam na Žerotínově ulici. Místní části: Březové 

obchod, Chudobín obchod, Savín obchod a knihovna, v Nové Vsi a Unčovicích obchod 

není, ale vozím je ochotným lidem, kteří je předplatitelům roznášejí (Nová Ves 7 ks, 

Unčovice 12 ks). Další obce: Haňovice (obchod a kantýna ZD), potraviny Coop Cholina, 

smíšené zboží Měrotín, smíšené zboží Mladeč, potraviny v Pňovicích, smíšené zboží Slavětín, 

Červenka potraviny paní Blehová, jen do října. Náhradní místo prodeje se do konce roku 

nepodařilo zajistit. 

Poslední léta byla možnost zakoupit dárkový poukaz na předplatné novin – poptávka byla 

velká, byl to pěkný vánoční dárek. Předplatitelů je necelých 170 (Litovel, místní části i 

noviny, které se posílají poštou). Každý měsíc se posílají tzv. povinné výtisky (např. Národní 

knihovně, Ministerstvu kultury, Parlamentní knihovně ad.).  
 

Zprávu podala Mgr. Eva Kratochvílová, redaktorka LN 

 

17. MĚSTSKÉ PODNIKY  

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL  

V r. 2018 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku (HV) ve výši 674 035 Kč, který 

je tvořen ziskem 314 582 Kč v hlavní činnosti a ziskem 359 453 Kč v doplňkové činnosti. Ve 

srovnání s r. 2017 je kladný HV za organizaci celkem o 182 909 Kč vyšší, což ovlivnil hlavně 

HV v hlavní činnosti (314 582) proti loňské ztrátě v hlavní činnosti (408 079 Kč). Na kladném 

HV ve vedlejší činnosti (359 453 Kč) se nejvíce podílí středisko Doprava 150 669 Kč, Veřejná 

zeleň 136 349 Kč a středisko Lesy 92 777 Kč. 

Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti ve výši 23 086 793 Kč tvoří příspěvek na 

činnost od zřizovatele ve výši 22 675 257 Kč (snížen o 67 743 Kč vrácených zřizovateli 

z úspory energií) a tržby za vlastní výkony a ostatní tržby (celkem 411 535 Kč). Proti 

celkovým výnosům hlavní činnosti za rok 2018 činily náklady v hlavní činnosti 22 772 211 Kč.  
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Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti: 

Údržba komunikací – TS Litovel zajišťovaly údržbu místních komunikací (MK) města a jeho 

místních částí tak, že v zimním období, tj. měsíce 1-3 a 11-12/2018, byla operativně 

prováděna údržba MK podle Interní směrnice k zajištění sjízdnosti a schůdnosti vozovek a 

chodníků pohotovostní skupinou pracovníků TS s vlastní technikou a jen malým dílem 

dodavatelsky, přes ZD Unčovice v obcích Rozvadovice, Unčovice a Březové. Na zimní 

údržbu MK bylo v roce 2018 použito 117 t soli. Na vybraných úsecích MK včetně chodníků 

(nám. Př. Otakara, most Svatoján, cesty a chodníky v parku u GJO) byla dle možností a 

situace použita k ošetření povrchu kamenná drť.  Co se týče včasnosti a kvality práce pro 

zajištění bezpečné sjízdnosti a zejména schůdnosti chodníků ve srovnání s okolními městy 

kraje se jeví jako nadstandardní. Ruční čištění a úklid na MK v Litovli zajišťují 4 pracovníci TS 

jak v zimním, tak i letním období včetně veřejného prostranství. 

Údržbu veřejného osvětlení v rámci svěřené správy VO zajišťují interně 2 zaměstnanci – 

elektrikáři TS v rámci zabezpečení provozuschopnosti v Litovli a místních částech. 

Podstatnou částí jejich práce kromě běžné údržby je operativní odstraňování závad při 

poruchách v síti VO jak na kabeláži v zemi, tak i na sloupech a světlech VO. V r. 2018 

proběhla větší renovace vánočního osvětlení – světelných řetězů na stromech u Alberta a 

v menší míře na vánočním stromu na náměstí. 

Údržba veřejné zeleně spočívala především v sečení travnatých ploch, které je 

prováděno 5 traktorovými sekačkami a nasazením 4 pracovníků s křovinořezy. Proběhlo 

celkem 5 cyklů sečení ve městě a obcích převážně 4 cykly, poslední bylo se sběrem listí. 

V rámci údržby a ochrany dřevin bylo pokáceno 98 stromů, z nichž 78 bylo na povolení 

odboru ŽP.  

Na kompostárně za Nasobůrkami v k. ú. Haňovice byl zpracováván zelený odpad celkem 

ve výši 956,2 t z údržby veřejné zeleně, z toho755,7 t trávy, 144 t štěpků a 56,5 t listí. Provoz 

kompostárny zajišťovali 3 pracovníci, provoz stál 935 898 Kč (mzdy, PHM, ostatní materiál, 

Litolab). Nedostatečnou kapacitu kompostárny řeší plánovaná výstavba – rozšíření plochy 

skládky. Projekt bude předložen v 1. čtvrtletí 2019 a realizace provedena pravděpodobně 

v r. 2020. 

Oblast 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. 2018 bylo celkem vytěženo 

7 270 m3 dřeva, z toho v lesích města Litovel 3 745 m3 a lesích Společenství obcí 3 525 m3. 

Na výsledku hospodaření ve výši 92 776 Kč se podílí skutečnost a situace v lesích města. 

Těžba je značně překročena jako důsledek zpracování hynutí jasanu, kalamitní kůrovcové 

situace a hynutí borovice. Byly prováděny pouze nahodilé těžby, které přináší dříví snížené 

kvality, prodávané za nízké ceny zejména u jehličnatého dřeva. Absolutní přebytek dřeva 

na trhu rovněž negativně ovlivňuje tržby z prodeje a nutnost obnovy lesa na kalamitních 

plochách výrazně zvyšuje náklady. Výnosy byly celkem 6 788 505 Kč, výdaje 6 695 728 Kč, 

čistý zisk 92 776 Kč. 
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Doprava – v r. 2018 byl v rámci reprodukce vozového a strojního parku pořízen nový 

traktor URSUS v ceně 1 301 429 Kč, který slouží v soupravě s návěsem s hydraulickou rukou 

převážně k nakládce a odvozu trávy na kompostárnu. Vozidly TS bylo ujeto celkem 89 364 

km (v r. 2017 77 061 km) a u strojního parku bylo vykázáno 3 560 Mth/rok celkem a 

spotřeba PHM, celkem za hlavní a vedlejší činnost, byla dle účetní uzávěrky ve výši 1 142 

731 Kč. 

 

Odpady – z celkového množství vyprodukovaných odpadů za r. 2018 má největší podíl 

biologicky rozložitelný odpad ve výši 956,2 t. Největší objem tvoří sběr trávy (755,7 t) a 

štěpková hmota (pochází po zpracování sběru větví od občanů, 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.  

 

Hřbitovy – údržbu hřbitovů zajišťují TS Litovel na 4 hřbitovech v majetku města, na hlavním 

městském hřbitově v Litovli-Chořelicích a na 3 hřbitovech v místních částech Rozvadovice, 

Tři Dvory a Chudobín. Na litovelském městském hřbitově je zaměstnán trvale 1 stálý 

správce zajišťující úklid a údržbu prostranství hřbitova (zeleň, chodníky, WC, odpadkové 

koše). Na hřbitovech v místních částech je údržba prováděna hlavně sečením trávy, která 

převyšuje nad plochou chodníků, další údržba je prováděna dle požadavků osadních 

výborů, případně OBH, se kterým TS spolupracují při provádění drobných stavebních prací 

na zakázku.  

 

Reklamní činnost – v r. 2018 bylo vylepeno 2 643 ks plakátů. V případě výlepu horizontů byl 

celkový počet 139 za rok. Tržba za tyto služby činila 141,3 tis. Kč. Výlepové plochy slouží i 

v obcích a místních částech města Litovle, kde se ale výlepová činnost za úplatu 

neprovádí.  Dozor zajišťují předsedové osadních výborů. Výsledkem hospodaření střediska 

plakátování je ztráta ve výši 61 772 Kč.   

 

Koupaliště a sauna – v r. 2018 byl provoz městského koupaliště – přírodního biotopu 

zahájen 1. 6. Návštěvnost do konce koupací sezóny 31. 8. byla 26 952 osob (o 909 

návštěvníků méně než v r. 2017). S teplotou vyšší než 30 °C bylo celkem 21 dnů. Maximální 

denní návštěvnost byla 4. srpna, a to 1 397 návštěvníků v průběhu dne. Náklady na provoz 

koupaliště představovaly pro TS pouze výdaje na mzdy, zdravotní a sociální pojištění a 

ostatní sociální náklady 2 pracovníků, které činily 398 801 Kč. Ostatní výdaje z provozování 

koupaliště jdou k tíži města. V r. 2018 navštívilo městskou saunu celkem 1 780 návštěvníků. 

Hygiena a kvalita provozu v sauně je průběžně kontrolována KHS Olomouc a laboratoří 

Litolab. Náklady na rozbory vody byly 13 959 Kč. Výsledkem hospodaření na sauně je 

ztráta ve výši přibližně 304 000 Kč. 

 

Personální oblast – k 31. 12. byl počet pracovníků TS 35, z toho 4 THP, ostatní – pracovníci 

různých profesí a středisek: elektrikáři, počišťovači, dlaždiči, zahradníci, autodílna, péče o 

mobiliář, kompostárna a další. TS také zaměstnávají sezonní pracovníky na dohodu o 

provedené práci (lesy, sauna, zeleň). 
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V r. 2018 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 2 801 704 Kč a vyřazen v hodnotě 263 265 

Kč. Celkový majetek TS je v hodnotě 24 939 459 Kč, skladové zásoby 495 343 Kč. 

  
Zprávu zpracovala Ing. Jana Bednářová, pracovnice TS 

 

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA, s.r.o.   

V prosinci se novým jednatelem společnosti stala Ing. Helena Stoupová. Společnost tvoří 

města Litovel a Uničov a obce Červenka, Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov, Hnojice, 

Medlov, Haňovice a Vilémov. Předmětem podnikání je provoz vodovodů a kanalizací, 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Provozy VHS – ČOV Litovel, Červenka, 

Mladeč, Medlov, Vilémov.  

 

Celkový počet zaměstnanců se nezměnil – 27 (z toho 20 manuálních pracovníků, 7 THP) a 

5 pracovníků pracuje na dohodu o pracovní činnosti na zkrácený úvazek. Základní kapitál 

společnosti je 780 000 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2018 + 2,2 milionu Kč. Většina tržeb 

(86,7 %) pochází z vodného a stočného, které vzrostlo o 7,3 %.  Pro tento rok bylo 

stanoveno takto: vodné 24,53 Kč (s DPH 28,21 Kč), stočné 27,47 Kč (s DPH 31,59 Kč).  

 

Pokračovalo se v práci na obnově majetku v hodnotě 10,3 milionu Kč. Největší investicí byl 

na ČOV Litovel nový rotační bubnový zahušťovač ANDRITZ v hodnotě 3 470 000 Kč. 

Dodavatelsky i ve vlastní režii byly dokončeny 3 investiční akce – prodloužení řadů 

k novým rodinným domům v obcích Rozvadovice, Myslechovice a Haňovice za 1 304 000 

Kč, v celkové délce 515 m. 

 

Aktivity ochrany životního prostředí: odpadové hospodářství jako nákladová položka 

ovlivňuje ceny vody a zejména stočného. Na likvidaci a uložení odpadů bylo v r. 2018 

vynaloženo 1 092 000 Kč. 

 Zprávu podala Hana Holínková, ekonomka VHS Čerlinka.    

 

MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a. s., 

V r. 2018 došlo jen ke změně člena dozorčí rady, ředitelem zůstává i nadále Ing. Jan Fiala. 

Ani v personálním obsazení nedošlo ke změnám – pracuje zde 14 pracovníků, z toho 4 u 

výroby tepla, další v servisu, provádějí opravy a údržbu pro firmu i na zakázku pro jiné a 

další pracují v administrativě. MTS se během roku soustředila především na údržbu 

stávajících provozních zařízení a soustav. 

Zprávu podala Lenka Fialová, pracovnice společnosti MTS  
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18. ODPADY  

Skládek už máme dost, budeme víc recyklovat a zbylým odpadem alespoň topit, plánuje 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Hlavní úkol však leží na obcích – ty platí za občany 

odpad a také organizují jeho sběr. Odpad stojí většinou kolem pětistovky na osobu, 

dalších zhruba 500 korun doplácí obec ze svého vlastního rozhodnutí, zpravidla proto, aby 

občanům ulevila. Z obecního rozpočtu tak starost o komunální odpad užírá pět až deset 

procent. Pokud nyní platí obce za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu kolem 

tisícovky za občana ročně, za pět let by to mohlo být zhruba o pětinu víc. Důvodem je 

plánované zvýšení skládkovacího poplatku a obce se obávají, že budou muset zvýšenou 

cenu promítnout do poplatků za popelnice, což je značně nepopulární krok. 

Skládkovací poplatek se totiž na současné pětistovce drží od r. 2008, do r. 2024 by však 

mohl vystoupat až na 1 850 Kč za tunu směsného komunálního odpadu. MŽP ale počítá se 

slevou pro ty obce, kterým se podaří určité procento odpadů vytřídit (podle evropské 

směrnice by to v r. 2020 mělo být 50 %) – ty by mohly platit jen původních 500 Kč. Dnes se 

v průměru vytřídí 38 % komunálního odpadu. Ukazuje se totiž, že pokud má občan ujít více 

než 100 metrů ke speciální popelnici, jeho ochota třídit klesá. Starostům tak nezbude než 

v obcích rozmístit více barevných popelnic. Sáhnout lidem nebo obcím do peněženek ale 

není hlavní účel nového zákona o odpadech. MŽP chce dát prostor, aby vznikly 

zpracovatelské a recyklační firmy, které vytříděný odpad lépe využijí, případně 

spalovnám, jež ho aspoň přemění na teplo či elektřinu. 

Ještě malou poznámku: Češi jsou sice třetí nejlepší v třídění odpadu v EU, jenže se 

samotnou recyklací je problém. Jen něco přes polovinu obsahu kontejneru na plasty se 

skutečně zrecykluje – přetaví se na trvanlivější výrobky (zatravňovací panely, lavičky, 

textilní vlákna) z PET lahví. Pětina končí na skládce, zbytek se například pálí v cementárně. 

Třídit má přesto smysl. Problém nebyl tolik vidět, dokud se evropský plastový odpad vozil 

do Číny – ta však jeho import zakázala. Vhodné pro recyklaci jsou tedy PET lahve a 

obalové fólie, se zbytkem si český recyklační průmysl zatím neví rady. MŽP doufá, že do r. 

2024, kdy se podle zákona nic nevyužitelného nebude smět ukládat na skládky, vzniknou 

provozy, které to budou umět? 

První zprávou o odpadech v novém roce v Litovli bylo konstatování, že v měsíci prosinci 

2017 byly do domácností distribuovány nádoby na bioodpad, kterých bylo na 800. 

Nádobu bude pravidelně vyprazdňovat svozová četa FCC Litovel s.r.o. a frekvence je 

stanovena v letním období (duben–říjen) 1x za 14 dnů a v zimním období (listopad–

březen) 1x za měsíc.   

V Litovelských novinách vychází každý měsíc článek na téma „Třiďme odpad, má to 

smysl“. V lednovém čísle na str. 11 redaktorka seznámila čtenáře s nejčastějšími mýty o 

třídění a vyvrátila vcelku obecné mínění, že všechen odpad stejně skončí na jediné 

hromadě, a že třídění nemá žádný smysl. Uvádí, že v ČR je již dostatek zpracovatelů, kteří 

jej zpracovávají na druhotnou surovinu či hotové výrobky; že ČR se řadí k zemím s nejhustší 

sběrnou sítí, když je k dispozici přes 307 000 sběrných nádob a aktuální vzdálenost ke 

kontejnerům je v průměru pouhých 96 metrů. Nejde o žádný módní výstřelek, spíše o 

společenskou odpovědnost každého z nás; že u nás třídí většina obyvatel a že tříděním se 
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nezvyšuje množství odpadu a popelnice se směsným odpadem se tak naplní mnohem 

později. 

V únorovém čísle na str. 10 se píše o třídění biologicky rozložitelného odpadu 

pocházejícího především z údržby zahrad či kuchyní. Jde o odpad podléhající aerobnímu 

i anaerobnímu rozkladu a jsou to kuchyňské zbytky rostlinného původu, skořápky od vajec 

a ořechů, sedliny kávy a čaje, řezané a hrnkové květiny, listí, seno, sláma, tráva a plevel, 

spadané ovoce a zelenina, drcené větve, kůra, piliny a popel ze dřeva. Do nádoby 

nepatří maso, kosti, oleje a tuky, uhynulá zvířata, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, 

letáky a noviny či jednorázové pleny a vlhčené ubrousky.  

Do žluté popelnice a kontejnerů na plasty podle článečku v LN 3/2018 na str. 18 patří fólie, 

sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických 

přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly 

od CD disků a další výrobky z plastů. Nesmí sem mastné obaly se zbytky potravin nebo 

čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové 

krytiny, novodurové trubky či stavební polystyren. Plasty tvoří v průměrné české 

domácnosti ze všech odpadů nejvyšší podíl a průměrná domácnost vytřídí za rok 28 kg 

plastu a v ČR je na něj přes 118 000 nádob.  

Modrá popelnice slouží pro uložení papíru (jak se píše v LN 4/2018, str. 11), a patří do ní 

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka, knihy. Nepatří sem celé svazky 

knih s vazbou, uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír a dětské pleny. Nejběžnější 

formou recyklace je jeho opětovná výroba v papírnách, výroba tepelných izolací a 

příměsí do stavebních hmot, energetické využití nebo i výroba kompostu a bioplynu. 

Zelený kontejner je určen pro barevné sklo (lahve od vína, alkoholických i nealkoholických 

nápojů, tabulové sklo), bílý pak pro sklo čiré (sklenice od marmelád, zavařenin či rozbité 

skleničky; píší LN 5/2018, str. 11). Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, 

drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo a sklokeramika. Po 

dotřídění se sklo nadrtí a upravuje pomocí dopravníků, vibračních sítí a optoelektrických 

čidel. Velkou výhodou recyklace je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola. 

Z vytříděného skla se vyrábí obalové sklo a jiné skleněné výrobky, tepelná izolace, pěnové 

sklo či přísady do speciálních druhů betonů a do brusných hmot. 

V Litovli máme i popelnice s oranžovým víkem, kam patří nápojové kartony – krabice od 

džusů, mléka a mléčných výrobků nebo vína (je možné je ale vhodit i do žluté popelnice 

pro plasty). Sváží se samostatně, dotřídí se na linkách a zpracovávají v papírnách, protože 

obsahují vysoce kvalitní papírová vlákna pro výrobu nových papírových výrobků. Další 

možností jejich využití je výroba stavebních a izolačních desek s podobnými vlastnostmi 

jako má sádrokarton (LN 6/2018, str. 11). 

Elektrozařízení a baterie – jejich zpětný odběr zajišťuje sběrný dvůr či speciální kontejnery 

červené barvy, kterých je v Litovli 12. Ze sběrného dvora putují vysloužilé spotřebiče do 

zpracovatelských zařízení a jejich komponenty jsou využity pro výrobu nových produktů, 

například zatravňovacích dlaždic, ramínek na oblečení atd. Použité baterie a 

akumulátory pro možné uvolňování škodlivých látek nepatří do směsného odpadu! Je 

možné je odevzdat na místech zpětného sběru – sběrném dvoře, v prodejnách, kde jsou 
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v nabídce. Význam třídění baterií bude letos už počtvrté připomínat Evropský den 

recyklace baterií 9. září (LN 8/2018, str. 17).  

Že to v Litovli děláme skvěle, dokazuje zisk Odpadového lva. V květnu zástupci měst a 

obcí Olomouckého kraje, kde v loňském roce nejlépe třídili odpad, převzali ocenění 

v kategorii dle počtu obyvatel ve speciální kategorii Odpadový lev. Šlo o nové ocenění 

pro radnice za odpadový počin roku, kdy je cena udělena obci, které se díky intenzivní 

práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení. Převzali jsme 17. 5. 

v Křelově ocenění v prestižní soutěži O keramickou popelnici, kterou organizuje 

Olomoucký kraj a EKO-KOM. Tak naše město vyhrálo ze všech měst a obcí kraje tzv. 

Odpadového lva za odpadářský počin v třídění. Cenu převzal místostarosta Viktor Kohout, 

který se v akci třídění významně angažuje. Uvedl: „Za minulý rok jsme rozdali cca 3 400 ks 

nádob z dotace na papír, plast a bio, a k tomu i tisíce tašek na třídění.  Připravujeme nový 

sběrný dvůr v hodnotě 25 milionů Kč. Ocenění je dobrá pozitivní jiskra pro naši práci. 

Děkujeme radě a zastupitelstvu města, že tomuto projektu dávají zelenou a naše město 

tak bude připraveno na rok 2024, kdy skládkování bude omezeno na minimum, a na 

skládky půjde opravdu jen to, co se vytřídit nedá.“ Nedílnou součástí ocenění byla i 

motivační odměna na podporu odpadového hospodářství, kterou ve výši 325 000 Kč 

obcím na medailových příčkách poskytl Olomoucký kraj. Informace z LN 6/2018, str. 1.  

Redakce LN v rozhovoru s místostarostou Viktorem Kohoutem zhodnotila celý projekt: 

„Intenzifikace třídění odpadů ve městě začala před 2 lety veřejnými schůzemi s občany a 

přípravou k využití výzvy z Operačního programu pro životní prostředí na pořízení nádob. 

V první fázi se rozdalo přes 2 500 očipovaných nádob na papír a plast a přes 2 500 tašek 

na třídění, kdy téměř vše bylo hrazeno z dotace. V r. 2017 se podařilo v projektu 

pokračovat získáním dotace na bio nádoby, o které je stále velký zájem. Výsledky ale 

začínají být patrné až tento rok, kdy se na 80 % domácností do systému zapojilo, ale 

objevily se problémy s nedostatkem místa pro kontejnery. Ocenění Keramická popelnice 

a Odpadový lev ukázala, že tato práce má smysl a město je dáváno za příklad práce 

s odpady. Výrazně nás zatěžuje stav sběrného dvora, který je nutné měsíčně dotovat 

částkou 300 000 Kč – prostor dvora je malý a kontejnery se musí vícekrát odvážet. Třídění 

se zatím daří více v rodinných domech (kde budou postupně čipovány i popelnice na 

komunální odpad), méně v bytových domech. Bude třeba nastavit nějaký motivační 

prvek, například – kdo netřídí, bude mít cenu za směsný odpad vyšší. Město totiž stále 

dotuje odpady částkou kolem dvou milionů ročně. Občané si zvykli na pravidelné svozy, 

pochopili, že třídění dělají pro sebe, pro přírodu i pro peněženku.“ V závěru děkuje 

Zastupitelstvu města Litovel a všem občanům, kteří se již do projektu zapojili, a díky jim se 

naše město umisťuje na počet obyvatel mezi nejúspěšnějšími v kraji. 

Článek „Hodnocení projektu intenzifikace třídění odpadů“ – LN 7/2018, str. 2.   
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Evidence odpadů za odběratele za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 

Kategorie odpadu „ostatní“: směsný komunální odpad 1 193,78 tun; objemný odpad 

1 069,2 tun; biologicky rozložitelný odpad 535,4 tun; jedlý olej a tuk 0,08 tuny; kompozitní 

obaly 3,6 tuny; plastové obaly 222,6 tuny; cihly 92,5 tuny; směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a keramiky 4,7 tuny; dřevo 19,4 tuny; papír a lepenka 184,7 tuny; 

pneumatiky 3,9 tuny. Kategorie odpadu „nebezpečný“: stavební materiál obsahující 

azbest 1,93 tuny; rozpouštědla 2,1 tuny; nechlorované minerální, motorové, převodové a 

mazací oleje 0,2 tuny; olej neuvedený pod symbolem ostatní 3,03 tuny; absorpční činidla, 

filtrační materiály 2,8 tuny; barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 3,9 tuny; detergenty 

obsahující nebezpečné látky 0,7 tuny; obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,9 

tuny.  Tyto údaje poskytl pan Radovan Šmíd, vedoucí střediska FCC Litovel s.r.o., Cholinská 

1008. 

  

19. DOPRAVA  

První zpráva o dopravě ve městě se týkala stavu mostů a lávek. Pád mostu v Praze totiž 

vyvolal velkou debatu o jejich stavu v České republice, a dále o tom, jakým způsobem a 

jak často jsou kontrolovány. A Litovle, jakožto města, které je s vodou spjato téměř na 

každém kroku, se to týká opravdu bezprostředně. Je důležité si uvědomit, že městem 

prochází jak krajské, tak i místní komunikace, a tedy je má pod správou kraj a obec. Aby 

to nebylo příliš jednoduché, tak například přechod na krajskou komunikaci spravuje obec, 

protože slouží občanům. 

Samotným mostům je věnována zvláštní péče – každý má svůj mostní list se všemi 

důležitými údaji. Ve městě máme 18 mostů a 4 lávky s evidenčním číslem. Revize jsou na 

mostech prováděny podle toho, v jakém stavu se nachází. Při poslední kontrole v r. 2016 

nebyl zaznamenán žádný havarijní stav mostů či lávek, další kontroly mají probíhat letos. 

Mosty jsou při revizi posuzovány z hlediska nosné konstrukce, mostního svršku a spodní 

stavby. V r. 2016 byl opraven most v ulici Komenského a lávka u autobusového nádraží. 

V r. 2018 čeká město velká oprava mostu na Pavlínce. Začátek stavby je stanoven na 

měsíc květen a nový most má mít dva pruhy a po jedné straně chodník. Během stavby 

bude pro chodce k dispozici provizorní lávka. Zrekonstruovat by potřeboval i most na ulici 

Palackého (projekt na opravu je hotov, záleží na financích) a ve výhledu je i most na ulici 

Čihadlo. 

Informace z článku Stav mostů a lávek v Litovli je vyhovující v LN 1/2018, str. 5. 

Diskuse se rozběhla i na téma dopravy na Svatojánském mostě – většina občanů je pro to, 

aby auta na most jezdit nesměla. Našly se ale i hlasy, které se zamýšlely nad tolerancí a 

ohleduplností všech, kteří most používají. Městská policie se k tomu vyjádřila takto: 

„Svatojánský most je historická památka, která byla zrekonstruována s připomínkami 

památkářů… Zastáváme názor ponechat dopravu tak, jak je. Je třeba jen zvýšit onu 

ohleduplnost a toleranci. Strážníci městské policie budou v této lokalitě provádět častější 

měření rychlosti.“ Noticka z LN 4/2018 na str. 4 dále uvádí, že při kontrole 15. 3. bylo zjištěno 

15 přestupků. 
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Malá zajímavost k mostu na Pavlínce: 5. června proběhlo komorní rozloučení s mostem na 

Pavlínce, který se v nejbližších dnech začne bourat. Nově vzniklý spolek Na Pavlínce, z.s., 

který vedou sestry Pavla a Zuzana Strakošovy, připravil akci „Rozloučení s mostem“ – 

setkání sousedů a občanů z části Pavlínka. Atmosféra byla výborná, každý přinesl něco 

k občerstvení – svůj oblíbený nápoj či pokrm. Všichni ocenili historické fotografie 

připomínající hlavně regulaci řeky Moravy ve 30. letech, ale i dřívější podobu mostu, 

koupání v těchto místech apod. K tanci a poslechu zahrál gramofon na kliku, repertoárem 

připomínajícím dobu stavby současného mostu, i dobu starší. Noticka v LN  7/2018, str. 6. 

 

20. KRIMINALITA  

V r. 2018 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Litovel spácháno a evidováno 

celkem 225 trestných činů (v porovnání s rokem 2017 o 38 trestných činů méně). Z 

uvedeného počtu bylo v r. 2018 objasněno 135 trestných činů. Celková objasněnost tedy 

dosáhla 60 %. V celém Územním odboru Policie ČR Olomouc, kde bylo v r. 2018 

zaevidováno celkem 3 612 trestných činů, tvořila kriminalita v teritoriu OOP ČR Litovel      

6,2 %. 

 

Rizikové a kriminogenní faktory 

Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností a příčin označovaných jako 

kriminogenními faktory.  Lze k nim řadit rozlohu, zalidněnost, sociálně-patologické 

prostředí, recidivu pachatelů trestných činů, nezaměstnanost aj. OOP České republiky v 

Litovli je jedno z typově menších oddělení v rámci ÚO Olomouc, avšak s velkou rozlohou. V 

ÚO se nachází chatové oblasti u obce Bouzov, Savín a Hynkov, které podobně jako oblast 

vodního zdroje v Nákle se stávají místem častějšího páchání trestné činnosti. Obvodem 

prochází cca 17 km úseku rychlostní komunikace R35, kde dochází převážně v zimních 

měsících, vlivem povětrnostních a klimatických podmínek, k řadě dopravních nehod. 

Územním obvodem prochází i 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 nabízejí pachatelům další možnosti páchat trestnou činnost. Jejich protiprávní 

jednání směřuje na volně odložené věci ve vozidlech.  

 

V centru pozornosti OO PČR je město Litovel, kde je evidována více než polovina všech 

spáchaných trestných činů v místní působnosti oddělení.  Jsou to zejména majetkové 

trestné činy, jako jsou krádeže vloupáním do motorových vozidel, krádeže dopravních 

prostředků (zvláště jízdních kol), a sprejerství, tedy poškození cizí věci. Páchání trestné 

činnosti ovlivňuje i konání hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí, 

dušičkové či vánoční období.  K rizikovým místům patří místa odlehlá, jako jsou např. 

hřbitovy, parkoviště u hřbitovů, místa s malým či žádným pohybem lidí a prostory 

konaných hromadných společenských akcí, kde se zvyšuje riziko páchání kapesních 
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krádeží či riziko odcizení volně odložených věcí. Od r. 2009 byl počet trestných činů 

spáchaných v tomto roce nejnižší a jejich objasněnost druhá nejvyšší od uvedeného roku – 

60 % (2017 – 63,5 %). Celkem šlo o 225 trestných činů – 85 majetkových, 49 z hospodářské 

činnosti, 26 ze zbývající kriminality, 48 ostatních trestných činů, 15 násilných a 2 

mravnostních. 

 

Majetková kriminalita představuje u útvaru 37,8 % veškeré spáchané trestné činnosti, 

přičemž 32 z 85 majetkových trestných činů bylo spácháno ve městě Litovel a zbývající 

majetková kriminalita připadá na 64 obcí v působnosti OOP ČR Litovel.  K nejvíce rizikovým 

místům opět patří především chatové oblasti, parkoviště obchodních domů a parkoviště v 

panelové zástavbě.  Občané jsou nejvíce postihováni krádežemi prostými – věcí z 

automobilů, krádežemi motorových vozidel, jízdních kol, 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. 

 

Srovnání pachatelů (stíhané, vyšetřované osoby) trestné činnosti v r. 2018 a 2017 – celkem 

157 (199), z toho například recidivisté 49 (62), nezletilí 0 (1), mladiství 4 (7) a ženy 56 (29).  

Oproti roku 2017 došlo k poklesu celkově zjištěných osob pachatelů trestné činnosti, kdy se 

taktéž snížil i podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminality. V r. 2018 se osoby mladistvé, 

tedy osoby mladší 18 let, dopustily ve 4 případech zejména sprejerství a drobných krádeží.  

 

Oběti trestné činnosti  

Obětí trestného činu jsou poškození, kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Bylo zaevidováno celkem 190 fyzických a 

právnických subjektů poškozených protiprávním jednáním v rámci trestního řízení. 

Protiprávním jednáním byly postiženy 4 nezletilé osoby, 4 mladistvé, 116 dospělých a 66 

právnických osob.  Ve vztahu k domácímu násilí policisté OOP ČR prověřovali 20 událostí s 

incidenty mající znaky domácího násilí. Ve 20 případech byly ohroženými osobami ženy; 

prověřovalo se násilí fyzické doplněné o jednání mající znaky násilí psychického (v 6 

případech). 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků spadá mezi hlavní úkoly a Policie ČR je povinna 

chránit bezpečnost osob i majetku a veřejný pořádek. Město Litovel a jeho okolí žije 

kulturním životem a každoročně je na území města či v jeho okolí konáno několik kulturních 

akcí, kterých se účastní mnoho návštěvníků. K zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku 

a veřejného pořádku, jakož i k předcházení trestné činnosti, vyhlašuje obvodní oddělení ve 

spolupráci s Městskou policií Litovel bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky 

škodlivého jednání.  V r. 2018 tak uskutečnilo OOP ČR Litovel 10 bezpečnostních akcí 

(Hanácké Benátky, Moravské Hrady Bouzov, Bobr Cup, Litovelské slavnosti – Dny 

Evropského kulturního dědictví, Litovelský otvírák, Rocková Červenka, Techno-párty Náklo 

2018, Open Air 2018 – Náklo, Motosraz 2018, HAD 2018) a 7 vlastních bezpečnostních akcí 

zaměřených na problematiku bezpečnosti silničního provozu. Významným partnerem při 

zajišťování výše uvedených akcí byla opakovaně, tak jako v předchozích letech, i Městská 

policie Litovel. 
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Při plnění úkolů Policie České republiky byli policisté OOP ČR Litovel nuceni celkem ve 4 

případech využít oprávnění k použití donucovacích prostředků, které byly vyhodnoceny 

jako oprávněné i přiměřené a ke zranění osob nedošlo. Policisty bylo dále předvedeno 5 

osob, zajištěno 11, zatčeno 5 a zadrženo bylo 10 osob. Do výkonu trestu odnětí svobody 

byly dodány 3 osoby. Na záchytnou stanici bylo předáno 11 podnapilých osob. V rámci 

své činnosti policisté vypátrali 14 hledaných osob a 23 osob omezených na osobní 

svobodě bylo eskortováno.  

 

Na úseku přestupkového řízení bylo zaevidováno 1 096 přestupků (v r. 2017 bylo 916).  Jde 

o přestoupení zákona o silničním provozu, přestupky proti veřejnému pořádku, 

občanskému soužití a přestupky proti majetku.  Přestupků podle § 15c o silničním provozu 

bylo oznámeno 241, odloženo 87, v 15 případech k přestupku nedošlo. V blokovém řízení 

a příkazem na místě bylo řešeno 722 přestupků a uložena celková částka 260 600 Kč, 31 

případů je dosud neukončeno. Kriminalita mládeže – byly vyšetřovány 3 mladistvé osoby, 

a to v souvislosti s majetkovou a mravnostní kriminalitou.  

 

Migrace 

Služební obvod se rozkládá na 276 km2, ve kterém má cca 24 720 obyvatel trvalé bydliště. 

V ÚO OOP ČR Litovel se nachází ubytovny sloužící k dočasnému ubytování pracovníků 

různých firem. Nebyly však zaregistrovány problémy s cizinci, zdržujícími se ve služebním 

obvodě. Není zaznamenaná výrazná migrace obyvatel, ani migrace nelegální.   

 

V oblasti drogové problematiky nebyly shledány žádné případy protiprávního jednání. Ani 

u extremismu – kriminality s rasovým podtextem – nebyly zahájeny úkony trestního řízení 

(tedy totožný stav jako v letech 2017 a 2016).  

 

Majetková kriminalita  

U majetkové trestné činnosti bylo zaevidováno celkem 85 spáchaných skutků (oproti r. 

2017 pokles o 29). Objasněno bylo 24 případů, což znamená celkem objasněných 28,2 %. 

Celkem bylo stíháno či vyšetřováno 43 osob, z toho 8 recidivistů, 2 ženy, 2 osoby mladistvé, 

2 cizinci a 29 mužů. Případů krádeže vloupáním bylo 13, objasněny 3 (23 %), krádeže 

prosté 52 (14) – 4 krádeže kapesní, 7 krádeží motorových vozidel, 12 jízdních kol, 6 věcí 

z motorových vozidel, 7 v jiných objektech, v 16 případech šlo o kriminalitu ostatní.   

Majetková kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality zaznamenaným na území OOP 

zdejší součásti. Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů tento druh kriminality 

čítá 38 %. U hospodářské kriminality bylo zjištěno 48 hospodářských trestných činů, z nichž 

bylo 43 objasněno (89,6 %). Největší podíl na hospodářské trestné činnosti činily trestné 

činy úvěrový podvod (22 případů), podvod (15 případů) a podvody v sociálním 

zabezpečení a nemocenském pojištění (6 případů).  

 

Násilná kriminalita – zaevidováno 15 násilných trestných činů (v r. 2017 7) s celkovou 

objasněností násilné kriminality 46,7 %, kdy 7 skutků bylo doposud objasněno. Šlo o 1 

vraždu, 9 úmyslných ublížení na zdraví, 1 násilí proti úřední osobě, 3x porušování domovní 

svobody, 1 týrání osob žijících ve společném obydlí. 
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Mravnostní kriminalita – zaznamenány 3 skutky. Byly to případy výroby a jiného nakládání s 

dětskou pornografií a sexuálního nátlaku, objasněny byly všechny.  

Ostatní kriminalita – prověřováno 26 trestných činů statisticky zařazených do kriminality 

ostatní. V 15 případech byl zjištěn pachatel, tedy trestný čin byl objasněn, objasněnost 

činila 57,7 %. 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 13 případech. Ve 3 případech bylo prověřováno výtržnictví a v 8 přečin 

poškození cizí věci.  

Zbývající kriminalita – evidováno 49 trestných činů s objasněností 89,8 % – ve 44 případech 

byl zjištěn pachatel. V této kategorii jsou početně nejvíce zastoupené trestné činy 13x 

zanedbání povinné výživy, 17x ohrožení pod vlivem návykové látky, 18x nedbalostní 

dopravní nehody a 1x v ostatní trestné činnosti.  

Bezpečnost silničního provozu 

Policisté obvodního oddělení Litovel zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým 

výkonem služby a zúčastňují se mnoha dopravně bezpečnostních akcí vyhlášených v 

rámci ÚO Olomouc, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje či v rámci celé 

republiky vyhlášené Policejním prezídiem.  Nad rámec vyhlášených akcí provedlo zdejší 

OO P ČR Litovel dalších 8 preventivních akcí zaměřených na tuto problematiku. Policisté v 

rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili celkem 777 přestupků, 

z nichž bylo 717 vyřešeno v rámci blokového řízení a příkazu na místě, 59 přestupků bylo 

oznámeno správnímu orgánu, 1 odložen. Za 717 přestupků vyřešených v blokovém řízení a 

příkazem na místě byly jejím přestupcům uloženy pokuty v celkové výši 256 600 Kč.  

Dalším společensky nebezpečným jednáním ze strany účastníků silničního provozu je řízení 

vozidla pod vlivem alkoholických nápojů.  Policisté OOP ČR Litovel zpracovávali celkem 

24 případů týkajících se řízení pod vlivem alkoholických nápojů, popřípadě jiných 

návykových látek. Ve všech případech to byli řidiči motorových vozidel. Bylo zjištěno 17 

případů, kdy tito řidiči byli alkoholickými nápoji, popřípadě jinou návykovou látkou 

ovlivněni natolik, že jejich jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu Ohrožení pod 

vlivem návykové látky. 

Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnost policie 

Na obvodním oddělení v Litovli je systemizováno celkem 20 tabulkových míst. Z celkového 

počtu 18 policistů služebně zařazených na OOP ČR Litovel jsou 2 služební funkcionáři 

(vedoucí oddělení npor. Ing. Benešl Martin, zástupce vedoucího oddělení npor. Bc. 

Jaromír Novák), 10 policistů je určených k plnění úkolů v rámci trestního řízení, 6 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 daruje krev a krevní plazmu. Vysokoškolského vzdělání dosahuje 

6 policistů. 
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Prevence 

Významnou prioritou OOP ČR Litovel zůstává preventivní činnost spočívající v předcházení 

trestné činnosti. Bezpečnostní situace zdejšího teritoria je každodenně vyhodnocována a 

jsou ihned přijímána opatření vedoucí k předcházení škodlivých protiprávních jednání. 

Policisté jsou veleni do míst s největším nápadem trestné činnosti a do míst, kde v minulosti 

docházelo k narušování veřejného pořádku. K předcházení protiprávních jednání 

vyhlašuje zdejší součást policie preventivní bezpečnostní akce se zaměřením na 

předcházení páchání přestupků i trestných činů v dopravě, akce se zaměřením na 

kontrolu dodržování zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a akce 

se zaměřením na předcházení páchání majetkové kriminality. Policisté se pravidelně 

účastní Dnů integrovaného záchranného systému (IZS), Dne dětí i dalších akcí se 

zapojením široké veřejnosti, na kterých prezentují činnost Policie České republiky. Místně 

příslušní policisté se dle možností účastní veřejných zasedání zastupitelstev obcí. Jak k 

prevenci, tak k odhalování trestné a jiné protiprávní činnosti, je zdejší součástí využíván 

monitorovací kamerový systém Městské policie Litovel.  

Rok 2018 se opět vyznačoval pokračujícím poklesem nápadu trestné činnosti, kdy došlo ke 

spáchání o 38 trestných činů méně, a to zejména trestných činů na úseku majetkové 

trestné činnosti, zanedbání povinné výživy a nedbalostních dopravních nehod. Dalším 

velice pozitivním ukazatelem roku 2018 je celková objasněnost trestné činnosti, která činí 

60 %, a je tak pozitivně prezentována kvalitní a časově náročná činnost zdejšího 

policejního orgánu. K hlavním prioritám pro rok 2019 budou patřit: kontroly na alkohol a 

návykové látky u řidičů motorových i nemotorových vozidel; náborové aktivity; stabilizace 

početních stavů policistů na obvodním oddělení;  eliminace dopravní nehodovosti a 

aktivita na úseku BESIP − práce na místě činu, efektivní zajišťování relevantních stop pro 

objasnění trestných činů; kyberkriminalita a pouliční kriminalita; preventivní činnost 

zejména v oblastech častého páchání krádeží vloupáním;  drogová trestná činnost; 

problematika domácího násilí a trestná činnost páchaná na seniorech;  aktivní přístup při 

šetření přijatých oznámení a podnětů občanů s efektivním odhalováním pachatelů 

trestné a jiné protiprávní činnosti a efektivní zajišťování výnosů z trestné činnosti. 

Informace poskytl npor. Ing. Martin Benešl, vedoucí OO P ČR Litovel 

 

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL 

Obecní policie zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně a 

bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 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; strážníci – Bc. Zdeněk Medek, Oldřich Příkopa, 

Radek Coufal; František Bartošek, DiS.; Ludvík Opletal; Jan Grunt; Bc. David Vašíček a Ing. 

Leoš Rozsypal.  

Územní působnost: 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.   
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Každý strážník má přidělenu jednu až dvě místní části. Pravidelně každý měsíc 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, na zábory veřejného prostranství. Kontrola přiděleného rajonu je 

jedním z úkolů na denních a nočních směnách.  

Začátek r. 2018 byl ve znamení stále probíhajících změn v legislativě a tento stav trval až 

do konce roku. Nezbytná rekonstrukce služebny městské policie tak byla započata ke 

konci roku, kdy byla jedna část v rekonstrukci a pro výkon služby byla užívána část druhá. 

Do konce roku se strážníci nastěhovali do nově zrekonstruované poloviny služebny.  

Bezpečnost ve městě si drží vzestupný trend, když se podařilo potlačit negativní činnosti 

nepřizpůsobivých občanů. Dále byl omezen provoz některých barů na ulici 1. máje a 

některé ukončily činnost úplně. Ke konci roku byly řady městské policie výrazně oslabeny. 

K 1. 11. 2018 skončil na pozici strážníků pan Bc. David Vašíček, který přestoupil k Policii ČR 

a na pozici velitele městské policie pan Mgr. Lubomír Broza, který se stal uvolněným 

místostarostou města Litovel. Velitelem MP Litovel se stal pan Jiří Forst.           

Strážníci MP Litovel řešili 1 070 přestupků – 233 napomenutím; 679 pokutou (v celkové 

částce 270 900 Kč) a 158 bylo oznámeno správnímu orgánu.  

Veřejný pořádek – přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, proti 

veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Zde bylo řešeno celkem  346 

přestupků. Z toho bylo 105 řešeno napomenutím, 176 blokovou pokutou či pokutou (v 

celkové částce 59 700 Kč) a 65 bylo postoupeno k projednání správnímu orgánu. K 

veřejnému pořádku patří i odchyt volně pobíhajících psů. V uplynulém roce jich bylo 

odchyceno 19, z toho byli 2 umístěni do útulku pro opuštěná zvířata v Čechách pod 

Kosířem a 17 bylo vráceno majitelům. Při řešení protiprávních jednání byli zadrženi 4 

pachatelé podezřelí ze spáchání trestného činu, kteří byli předáni k vyšetření protiprávního 

jednání na OOP ČR v Litovli. 

K provozu na pozemních komunikacích patří i řešení přestupků proti bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu. Těch řešila MP 554, z toho bylo 128 řešeno napomenutím, 349 

blokovou pokutou nebo pokutou a 77 postoupeno k projednání správnímu orgánu. Zákon 

o provozu na pozemních komunikacích umožňuje městským policiím provádět kontrolní 

měření rychlosti. V r. 2018 bylo provedeno 17 akcí, při kterých byla kontrolována rychlost 

vozidel v městě Litovel a jejích místních částech. Bylo zjištěno 170 přestupků. Z toho 154 

bylo řešeno příkazem na místě a 16 postoupeno k projednání správnímu orgánu. 

Spolupráce s PČR – 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. 
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Prevence – do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích: 

kontrola nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontrola pozemní komunikace 

v obci Nová Ves při přecházení dětí na autobusovou zastávku, kontroly zahrádkářských 

kolonií, parků aj. Dále to jsou besedy s mládeží na základních školách, které jsou zaměřeny 

na dopravní problematiku a zvyšování právního vědomí dětí. Velmi úzká je spolupráce 

s DDM Litovel při výchově mladých cyklistů. Činnost probíhá ve dvou úrovních: teoretická, 

při které bylo uskutečněno 12 besed v ZŠ za účasti 150 dětí a následně praktická, která 

probíhá na dopravním hřišti v Litovli.  

V r. 2018 zahájila městská policie, v rámci prevence kriminality, značení a registraci jízdních 

kol, tzv. syntetickou DNA. Jde o projekt, který by měl vést ke snížení krádeží jízdních kol na 

území města. Projekt je realizován a finančně podporován 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 jsou Litovelský otvírák, 

Spartan Race, Bobr Cup, mažoretky, akce pořádané školami, kulturní akce pořádané 

Městským klubem atd. 

Strážníci jsou pravidelně proškolováni a procvičováni, aby byli náležitě připraveni na výkon 

svého náročného povolání. Každý strážník musí absolvovat jednou za pět let přezkoušení 

z právních norem před komisí Ministerstva vnitra. V r. 2018 absolvovalo přezkoušení 5 

strážníků.  Pravidelně je všech 10 strážníků procvičováno v zacházení se zbraněmi na 

střelnici v Cholině. 

Kamerový systém – ve městě je provozován od r. 2011. Ke konci r. 2018 byla provedena 

modernizace městského kamerového systému, kdy na ul. 1. máje a ul. Havlíčkově byly 

umístěny nové inteligentní kamery. Díky inteligentnímu vyhledávacímu systému bude 

velice snadné dohledat konkrétní situaci. Na rok 2019 je naplánováno další rozšíření 

městského kamerového systému.  Celkem má MP k dispozici 12 kamer. Kamery jsou 

významným prvkem v oblasti bezpečnosti, který, mimo jiné, zvyšuje vnímání pocitu 

bezpečí občanů. Pomáhají k usvědčení pachatelů nebo k získání doplňujících informací o 

protiprávním jednání. 

Strážníci MP Litovel zajišťují široké spektrum činností, kterým se snaží ještě více vylepšit 

bezpečnostní situaci ve městě. Snahou strážníků pro další léta bude pokračovat 

v nastaveném trendu a dále posilovat pocit bezpečí občanů v Litovli. I když v daný 

okamžik nedokáží být na všech požadovaných místech, snaží se občanům vyjít vstříc a 

zahrnout jejich požadavky, náměty i připomínky do výkonu služby. Spolupráci s občany se 

snaží dále rozvíjet a jde zde o dlouhodobou prioritu, kdy společným zájmem musí být 

zvýšení bezpečnosti ve městě.  

Zprávu podal Jiří Forst, velitel MP Litovel 
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21. EKONOMIKA, ZAMĚSTNANOST  

Vypadá to nadějně! Stát si loni vedl lépe, než si kdo naplánoval. Ekonomický růst foukal 

vládě do zad a postaral se o výrazně nižší schodek, takže namísto schodku 60 miliard 

hospodařil stát s desetinovým deficitem 6,2 miliardy korun. Hlavní zásluhu na tom má růst 

ekonomiky, ale alarmující je růst výdajů na platy ve státní správě a rostoucí dotace do 

zdravotnictví. Předpokládaný růst ekonomiky kolem 3 %, byl asi 5,3 %. Dobrý výsledek má 

na svědomí také lepší výběr daní daňovou správou – zejména díky kontrolnímu hlášení a 

zčásti také zavedení EET. Projevil se ale také pomalejší náběh čerpání evropských 

programů.  

Stát by se měl zaměřit hlavně na to, aby s vlastními penězi hospodařil efektivně. Jednou 

věcí je lepší výběr daní a opatření proti daňovým únikům, ale je třeba se podívat na to, 

jakým tempem rostly nezbytné výdaje státu. Největší položka – výdaje na důchody, 

vzrostla za poslední čtyři roky o 8,5 %. To odráží jednak vývoj počtu důchodců, růst jejich 

nároků a zčásti i růst mezd v ekonomice. Vylepšovala se pravidla pro valorizaci důchodů a 

letošní nárůst o 475 Kč je nejrychlejší za posledních 11 let. Přitom důchody se musí 

doplácet z jiných zdrojů, a tento stav není dlouhodobě udržitelný.  O důchodové reformě 

se stále jen mluví, její principy vláda dosud nezveřejnila. V porovnání se zeměmi EU si 

Česko nevede špatně, když patří k nejméně zadluženým zemím.  

Jak v našem kraji? Ekonomicky prosperuje, a to dává lidem odvahu pustit se do 

podnikání. Podnikat chce čím dále více lidí a podle statistik jen za poslední dva roky 

přibylo 2 500 živnostníků (podle Krajského živnostenského úřadu Ok). Odborníci vidí 

ekonomický boom a shodují se, že nyní je doba jako stvořená pro to, začít dělat byznys.  

V kraji roste kupní síla, firmy prosperují a ekonomický růst tak de facto vyvažuje byrokracii a 

překážky, které jsou malým podnikatelům vytvářeny. Největší zájem je o služby, kde vede 

kadeřnictví, pedikúra nebo úklidové práce, přibývá ale také „hodinových manželů“. Stále 

více je i dnes vysoce nedostatkových instalatérů, zedníků či elektrikářů, registruje se 

zvýšený zájem o podnikání v programování, tvorbě webových stránek nebo masérství.  

O dobrém stavu ekonomiky svědčí i posun Dne daňové svobody. Češi si na daně vydělali 

již 22. 5., což je o 7 dnů dříve než loni. Přestali vydělávat na stát, a jakákoliv mzda jde nyní 

do jejich kapsy. Na stát se pracovalo 142 dní, což je nejméně od roku 2000 a zcela zřejmé 

je, že největším faktorem posunu blíže k začátku roku je výrazný růst produkce. Den 

daňové svobody je u nás dokonce o dva dny dříve než průměr OECD a jsme na tom 

nejlépe ze všech sousedních států! 

Blížíme se k závěru roku – ta tam je pětiprocentní tempo růstu ekonomiky z minulého roku. 

První kvartál byl slibný, dále to ale bylo jen 2,4 %. Jednoduše proto, že v situaci, kdy 

podniky jen těžko hledají nové lidi, nemá kam dál růst. Ekonomika je na vrcholu, ale kam 

z něj vede cesta? Odkud mohou přijít otřesy? 

Před deseti lety smetla Česko finanční krize, která měla svůj původ v nesplacených 

hypotékách. O nějaký pátek později jsme si na recesi zadělali sami, když vláda zbytečně 

šlápla na brzdu a neuváženě škrtala, kde, co se dalo. A obojí bylo umocněno tím, že 

vedení podniků i lidé pociťovali obrovskou skepsi. Poučili jsme se? Zejména průmyslové 

podniky, které jsou závislé na odběratelích v zahraničí, se dívají na budoucnost střízlivěji – 
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více si hlídají investice, aby zvládly dlouhodobé úvěry a pokud mají vysoké provozní 

náklady, výrazně šetří. Firmy cítí, že se pohybují na vrcholu konjunktury, a s dalším růstem už 

moc nepočítají. Očekávají spíše stagnaci, možná nepatrný růst., ale na zásadnější propad 

se nepřipravují. Kvůli rostoucím mzdám i dodavatelským cenám za energie či služby 

nerostou zisky tak rychle jako v posledních letech a kvůli vysoké konkurenci si netroufají 

zdražovat. 

Pokud přijdou problémy, s velkou pravděpodobností budou mít původ za hranicemi. 

Hlavním rizikem jsou obchodní války mezi USA a zbytkem světa a již nyní je patrné 

zpomalení obratu mezinárodního obchodu. Právě ono a růst bariér i zpomalení 

hospodářského růstu v eurozóně by se nevyhnutelně projevilo i u nás. Pokud však vysoké 

zadlužení a tím problémy ve finančním sektoru neotřesou velkými státy, jako je Čína či 

Rusko, tuzemská ekonomika to nemusí pocítit. 

Znovu je třeba si uvědomit, že největší domácí hrozba pramení z toho, že česká 

ekonomika jede již několikátým rokem za sebou na plné obrátky a lidem rostou výdělky. 

Průměrná mzda loni stoupla o 7 % a letos to bude o trošku víc. To může být do budoucna 

past, pokud lidé a firmy budou optimisticky čekat, že jim výdělky porostou stejně rychle 

donekonečna. Je možné, že česká firemní sféra nerozezná včas okamžik, kdy bude třeba 

zpomalit nynější potřebný rychlý růst mezd a návazný růst investic do automatizace. Pak 

se český vývoz z nynějšího extrému přílišné konkurenceschopnosti může snadno přesunout 

do opačného extrému. Pozor také na nespoutaný populismus ze strany vlády! Rizikem je 

absence zásadních systémových změn, jako je penzijní reforma nebo racionalizace 

daňového systému. Probuďme se zavčas! 

ZAMĚSTNANOST   

Jsme na počátku roku a máme údaje z našeho kraje. Výrazný nárůst nezaměstnanosti byl 

sice v prosinci 2017 zaznamenán krajskou pobočkou ÚP v Olomouci, když v evidenci 

přibylo 1 621 lidí a počet nezaměstnaných se tak zvýšil o 9 % na 19 519. Znamenalo to, že 

bez práce bylo 4,3 % lidí ve věku 15 až 64 let, ovšem v meziročním srovnání šlo o sedm tisíc 

lidí méně, a byla to vůbec nejnižší prosincová nezaměstnanost od vzniku krajů. Nabídka i 

tak byla bohatá – 8 700 volných pracovních míst, takže na jedno volné místo 

v Olomouckém kraji připadali dva uchazeči! 

V únoru došlo k dalšímu „zimnímu“ přívalu nezaměstnaných na 20 035, tedy nárůst o 2,6 na 

4,6 %, když se projevil konec sezónních prací. Zvýšil se ale počet volných pracovních míst 

na 9 100 a nabídka pracovních příležitostí i v zimě byla hodně vysoká. Firmy ve velkém 

hledaly zaměstnance (tento trend bude typický pro celý rok 2018), které potřebovaly 

k rozšíření výroby – svářeče, řidiče, techniky, zedníky, číšníky, skladníky, zdravotní sestry, 

montážní a pomocné dělníky. 

Na konci dubna ubyly v evidenci ÚP dva tisíce lidí, a počet uchazečů o zaměstnání klesl 

téměř o 11 % na 3,6 % – 15 727. Jde o nejnižší nezaměstnanost od r. 2001. Výrazný pokles 

byl ovšem způsobený zčásti zahájením letní sezóny a spuštěním sezónních prací. S klesající 

nezaměstnaností naopak roste počet volných míst, který se zvýšil o 8 % na 10 707. Na 

jedno volné pracovní místo připadalo pouze 1,5 uchazeče. V dalších měsících se 

očekává spíše stagnace. 
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Něco komentáře. Rekordně nízká nezaměstnanost dělá starosti nejen firmám a 

podnikatelům v regionu, ale také představitelům měst a obcí. Ceny veřejných zakázek 

rostou, protože stavební firmy nemají lidi a kapacity. Shánějí se velmi složitě a některé 

zakázky se musí úplně rušit, protože se do soutěží nikdo nepřihlásí. Radnice tak musí stále 

častěji investiční záměry odkládat. A ceny rostou až o 10–15 %. Při stavebním boomu firmy 

váží své kapacity, a protože mají málo lidí, zakázky si skutečně musí vybírat. Nedostatek lidí 

prochází sice všemi obory, ale ve stavebnictví se projevuje obzvláště. Nemá kdo 

pracovat; aby si firma udržela lidi, musí navýšit mzdy, a tím pádem roste i cena zakázky. 

Začarovaný kruh! 

Ke konci května byla v kraji nezaměstnanost 3,3 %, v červnu pak 3,2 %. Celostátně je její 

podíl ještě o 0,3 % nižší. V regionu je bez práce 14 059 lidí, meziročně v evidenci ubylo 

téměř šest tisíc lidí. Jako je rekordně nízká nezaměstnanost, naopak rekordně vysoký je 

počet volných míst – 11 373 a v našem olomouckém okrese už dokonce počet volných 

míst přesáhl počet nezaměstnaných. Celokrajsky pak vychází přibližně na jedno volné 

místo jeden uchazeč. Dá se ale očekávat mírný nárůst příchodem absolventů a 

ukončením poměrů na dobu určitou. 

Pro komplexnější přehled pohled na nezaměstnanost v celém Česku – v měsíci září klesla 

na 3 %, bez práce bylo 224 331 lidí, což je nejnižší zářijová hodnota od r. 1996. Počet 

volných pracovních míst vzrostl na více než 316 000. Zájem ze strany firem je především o 

technické profese nejen na dělnických, ale i vyšších pozicích.  Vzhledem k nedostatku 

vhodných pracovníků se zdá, že míra nezaměstnanosti v posledních měsících dosáhla 

svého dna.  Pro srovnání – v našem kraji evidoval v té době úřad práce přes 13 000 

uchazečů o zaměstnání (3 %), na pracovním trhu bylo přes 11 000 volných míst.  A jsme na 

konci roku – na hodnotě 2,8 % v celé ČR. Bez práce je nejmíň lidí od června 1997 a o 

zaměstnání se jich uchází 215 622. Počet volných míst vzrostl na 316 900. 

Mohli bychom se opájet uspokojením, ale je tu ale. Některé velké podniky v našem kraji 

budou propouštět, a to masivně. A zasáhne to i naši Litovel. Desítky lidí do konce tohoto a 

dalších 400 až 500 zaměstnanců v tom příštím roce bude propouštět závod Hella 

Autotechnik v Mohelnici, která je stěžejním dodavatelem světelné techniky pro 

automobily v kraji a se svými 3 600 zaměstnanci patří k největším zaměstnavatelům 

v regionu. Odliv zaměstnanců zdůvodňuje nepovedenými akvizicemi a zpožděním 

náběhu nových typů výrobků pro nové vozy. Zda poté, co podnik opět pojede „na plný 

výkon“ nabere všechny propuštěné zpět je však otázkou, protože část chybějících hodlají 

nahradit růstem produktivity práce. Desítky pracovních míst navíc v posledním čtvrtletí 

zrušil i další mohelnický gigant na poli zaměstnanosti – Siemens vyrábějící elektromotory.  

Otázky klepou na dveře. Výroba aut je v produkci velmi vysoko a spěje k přehřátí. Bohužel 

náš průmysl je zhruba z jedné třetiny závislý na automobilovém průmyslu, což je nezdravě 

vysoké číslo. Problémy výrobců automobilů se prakticky okamžitě přenášejí na dodavatele 

komponentů, takže pokud dojde k problémům v tomto segmentu, dopad na 

zaměstnanost bude tvrdý v celém regionu.  
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Co je v této oblasti dalším problémem? O mnohá pracovní místa nemají zdejší lidé vůbec 

zájem, a tak i když se jim to prodraží, jezdí si firmy vybírat do zahraničí pracovníky samy. 

Podle odhadů Hospodářské komory ČR, bude v r. 2019 chybět českým podnikům až půl 

milionu zaměstnanců. Takže ten, kdo prázdná místa dokáže zaplnit lidmi ze zahraničí, 

nebude muset brzdit výrobu kvůli tomu, že mu chybí pracovníci. Nejvíce je cizinců ze 

Slovenska, Ukrajiny, Polska, Ruska, Makedonie, Moldavska, Maďarska a Kazachstánu. 

Novou podobu má přetahovaná o lidi, ke které firmy, včetně našeho regionu, dohnala 

nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovníků. Zaměstnance se snaží motivovat vyššími 

mzdami – výrazný, více než devítiprocentní, skok krajského mzdového přírůstku je jedním 

z nejvyšších v republice, i když platy místních nadále patří k nejnižším v zemi.  Průměrný plat 

se lidem zvýšil na 28 654 Kč, oproti loňskému roku jim v peněženkách přibylo 2 383 korun. 

Aktuálně – významný zaměstnavatel v regionu, Papcel Litovel, přidává plošně 3 % a další 

navyšování je individuální podle výkonnosti zaměstnanců a důležitosti profesí. Někteří lidé 

si tak polepšili o více než deset procent, říká personální ředitel Ing. Filip Vrnata. 

Co na závěr?  Vítězem roku 2018 je jednoznačně zaměstnanec.  Rekordně nízká 

nezaměstnanost totiž nahrávala všem lidem, kteří se chtěli kariérně či finančně posunout. 

Dokonce i těm, kteří dříve patřili mezi opomíjené skupiny – generaci 50+ nebo 

handicapovaným pracovníkům se zkrácenými úvazky.  Již druhým rokem musí firmy plošně 

zvyšovat mzdy, aby si udržely lidi a byly konkurenceschopné. Typická je nejen lepší 

nabídka finančních podmínek, ale také lepší pracovní prostředí a četné benefity. 

   Jaký byl rok na trhu práce? Hrubý domácí produkt stoupal, firmy nestačily plnit zakázky, 

vývoz stoupal, investice rostly, převažovala optimistická nálada! Zní to pěkně, ale měli 

bychom být „bdělí a ostražití“, když stále více ekonomů varuje před možnou krizí, o níž 

nevíme kdy, a jak nás může zasáhnout.   

 

22. CENY, MZDY  

Jaké jsou prognózy? Po pěti letech si Češi museli loni zvykat na rychlý růst cen – prudce 

podražily potraviny a bydlení. Může se to opakovat, přesto se máme nejlépe za 

posledních deset let. Podle ekonomů a odhadů České národní banky porostou ceny i v r. 

2018 zhruba stejně, inflace má dosáhnout kolem 2,5 %. Zdražování je nutnou úlitbou 

v čase silně rostoucí ekonomiky a mezd, které ve srovnání s průměrem EU akcelerují až 

trojnásobným tempem.  

Kromě ještě dražších bytů a hypoték se musíme připravit na to, že podraží elektřina, zvýší se 

výdaje na vodu nebo dopravu. Není jisté, kam se vydají ceny potravin. Ty byly loni 

největším překvapením a lidé jsou na jejich zdražování citliví. Není divu, vždyť jídlo se na 

zdražování podílelo téměř ze dvou pětin, nejvíce ze všech položek. Očekává se ale 

uklidnění cen, které vystřelily i kvůli drahému máslu a vejcím. Na podstatnější zásah do 

peněženky se musí připravit ti, kdo se chystají pořídit vlastní bydlení. Developeři očekávají 

růst cen zhruba o 10 %. 
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Co v našem kraji? Někde dražší voda, jinde naopak levnější teplo – celkově však ceny a 

poplatky obyvatele regionu výraznými výkyvy nezaskočí, většina zůstane na podobné 

úrovni jako v roce 2017. Pro obyvatele je to dobrá zpráva, mnohde lidé oproti stávajícím 

cenám dokonce ještě pár korun ušetří. Zásobování centrálním teplem zůstává na 

podobné částce za gigajoule; nijak výrazně nepodraží částky za vodné a stočné (do 

případného navýšení se promítá nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu a rozvoj 

vodárenské infrastruktury); u elektřiny a plynu se předpokládá úprava ceníků a zvýšení; 

zachovány většinou budou poplatky za likvidaci odpadů (hlavně města se obávají, že by 

lidé po zvýšení poplatků ztratili motivaci třídit); u dopravy zůstanou „zmrazené“ ceny v 

městské i příměstské dopravě (počítá s tím KIDSOK – Krajský integrovaný dopravní systém 

Olomouckého kraje) a plánují se i některé výhody či bonusy pro studenty a seniory); 

poplatek za psy zůstává stejný v celém regionu. 

Co konkrétní zboží? Máslo a vejce od vrcholu před koncem loňského roku zlevnily, ale na 

původní hladiny se ceny nevrátily. Z ovoce je luxusní zboží – loňské mrazy se projevují 

v cenách plodů dodnes v podobě dražších jablek, hrušek i mraženého ovoce a jejich 

cena se pohybuje výše než u tropických banánů, pomerančů, mandarinek, kiwi a 

dokonce broskví. Jen pro ilustraci stav z května 2018 – ceny jablek se dostaly nad hranici 

40 Kč za kilogram a jsou tak nejvyšší za posledních pět let a meziročně se zvedly o 29 %. 

Letos hrozí sucho a bouřky, takže jestli ovoce na podzim zlevní, je ve hvězdách. 

Bez akce ani ránu – slevové akce táhnou prodeje. Na 60 % tržeb tuzemské obchodní 

řetězce získávají díky prodeji zboží ve slevových akcích a obchodníci i výrobci to nazývají 

pekelnou spirálou. Zákazníci netrpělivě čekají na slevové neboli promoční akce. Z údajů je 

vidět, že pokud řetězec omezí promoce na zboží, okamžitě ztrácí svou obchodní pozici, 

kterou velmi těžko předtím získával. Zajímavý je nejčastější sortiment slevových akcí – rum, 

hořké bylinné likéry, nealkoholické nápoje, káva, pivo, vodka; naopak nejméně se 

v akcích prodávají oleje, koření, bonbony či balený chleba. Situace v podstatě dospěla 

do stavu, kdy zákazník nakupuje jen výrobky zveřejněné v akční nabídce, cíleně takové 

výrobky vyhledává, a pokud zrovna v nabídce nejsou, je ochoten si počkat, až se tam 

objeví. Obchod ale zpravidla dělá akci kvůli tomu, aby na pár typů zlevněného zboží 

nalákal zákazníky a vydělal na „zbývajícím“ nákupu za běžné ceny. V akci jsou to pak 

řádově násobky prodejů, po skončení nastává útlum. Nebylo by lepší vyhnout se akčnímu 

bláznění (což při schránkách přetékajících letáky s „výhodnými“ nabídkami lehké není) a 

držet stabilně nízké ceny? Zákazník by neutratil více, ušetřil by si časově náročnou 

letákovou turistiku a omezil nesmyslné nákupy do zásoby, tedy často i „do popelnice“!?  

Pojďme mimo potraviny a poživatiny. Od května 2018 prudce zdražuje benzin a nafta – za 

měsíc o dvě koruny – jsou nejdražší za tři roky. Průměrná cena litru benzinu vzrostla na 33,25 

koruny, nafty na 32,40 Kč a výrazné zlepšení podle ekonomů brzy nepřijde. V měsíci říjnu 

dokonce ceny míří až k 35 korunám za litr!  Ceny pohonných hmot se v Evropě odvíjejí od 

ropy Brent a její zdražování odráží nejistotu geopolitického vývoje na Blízkém východě, 

možné uvalení sankcí na Írán a nejistotu ve Venezuele. Stále více Čechů tráví část 

dovolené v tuzemsku, protože rostou ceny za ubytování a služby v turistických destinacích 

v cizině. Turistická letoviska zdražují – ceny rekreací vzrostly asi o 3,1 %, více se platí za 

ubytování, jídlo i vstupné. Předpokládá se, že „doma“ bude trávit dovolenou o deset 
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procent lidí více než loni, a zájem o pobyty v tuzemsku se zvyšuje již od roku 2015. Ale i u 

nás hotely i jídlo zdražují – tak kam pojedeme? Cenové šílenství je v bytové politice. Ceny 

bytů v Česku vzrostly za poslední 4 roky v průměru o více než 40 % a odborníci se shodují 

v tom, že zdražování zdaleka nekončí. Opravdu brutálně rostou – 65metrový byt v pražské 

novostavbě stál v 1. čtvrtletí roku 2018 v průměru 5,7 milionu korun, v panelovém domě jen 

o 1,7 milionu méně. Na tom se podepisuje vysoká poptávka po bydlení a nedostatek 

možností stavět spojený s byrokracií na stavebních úřadech. 

Samostatnou kapitolou je elektřina. Již od poloviny roku se ví, že zdraží, dokonce se ví i jak, 

a komu. Doba, kdy byla elektřina v Česku relativně levná, končí. Dodavatelé začínají 

postupně upravovat své ceníky směrem nahoru. Největší cenový skok čeká domácnosti, 

které se před dvěma lety uvázaly k dlouhodobé smlouvě a nyní jim fixace končí. Tehdy 

byly totiž ceny na dně a od té doby rostou. Ceny postupně posouvají nejen největší 

dodavatelé energií, ale také ti malí – všichni reagují na dlouhodobý (i když pozvolný) 

vzestup cen na burzách, kde se poprvé po pěti letech cena dodávky přehoupla přes 40 

eur za megawatthodinu (před 2 lety to bylo kolem 25 eur). Podle propočtů by se mohlo 

projevit 5-8 % zdražení na fakturách spotřebitelů, kteří si cenu v minulosti zafixovali. 

V listopadu je již všechno trochu jinak. Po letech stagnace přichází cenový šok – elektřina, 

ale i plyn mají podražit až o 10 %. Ke zdražení u dodávek elektřiny domácnostem se přidá 

také zvýšení plateb za distribuci. Pro domácnosti, které využívají elektřinu jen na svícení a 

provoz běžných spotřebičů, to budou ročně stovky navíc. Ti, kteří ji využívají k ohřevu vody 

či vytápění, budou muset vytáhnout z peněženky o několik tisícikorun navíc. Zdražování 

chystají také teplárny, plyn má zdražit zhruba o 5 %, vyšší ceny u obchodníků utlumí snížení 

poplatků za distribuci. 

Zdražování má na svědomí i letošní počasí. Letos se neurodily obilniny, brambory, krmné 

plodiny pro dobytek i tráva na pastvinách, uhynuly tuny ryb. Sucho tak zdraží kapry, pivo i 

brambory. Škody, které napáchalo sucho zemědělcům, odhaduje ministerstvo na 10 až 12 

miliard korun, až polovinu z toho mají dostat chovatelé dobytka, kteří tratili na krmných 

plodinách, o 2 až 3 miliardy připravilo sucho pěstitele obilnin. Zemědělci hlásí celkově 

nejvyšší pokles právě na Hané a ve středních Čechách. Zdražení se nevyhne ani 

bramborám – jejich letošní úroda klesla o pětinu, a proto podraží až o 25 %. Kvůli nižším 

výnosům chmele má zdražit pivo, ale prý ne více než o 5 %. Ovoci teplé počasí naopak 

přálo, žádné velké ztráty nebyly, spíše až nadúroda – tak snad již neuvidíme jablko za 

dvacku?  

Jsme málem na konci roku a s tradičními podzimními plískanicemi začíná mezi 

obchodními řetězci a jejich dodavateli přetahovaná o ceny i marže na vánoční období a 

také na příští rok. Je jasné, že u mnoha potravin půjde cena nahoru. První vlnky zdražování 

už proběhly – ceny zvedl Prazdroj, nahoru šla mouka, na počátku roku 2019 prý se 

dočkáme pokračování – hlásí většina výrobců potravin. Důvody jsou opět zřejmé – letošní 

sucho postihlo spoustu zemědělských plodin – od brambor a kořenové zeleniny přes obilí 

po bylinky či mák. Další důvody jsou jasné – nedostatek lidí žene cenu práce nahoru, 

k tomu zdražují pohonné hmoty a energie.  
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Nejvíce si zákazníci všímají vyšších cen zboží, které kupují každodenně, jako je třeba 

pečivo. Mouka zdražila o pětinu, mák o více než sto procent, vyšší jsou ceny elektřiny i 

doprava. Podražila i mrkev či cibule, jejichž cena se promítá i do dalšího zboží.  Otázkou 

je, jak to bude s mléčnými výrobky, jejichž ceny výrazně vzrostly již v minulém roce, když se 

nyní zdražují všechny vstupy. Zdražení se nevyhnul ani další národní nápoj  – pivo.  Od října 

začali v Plzni a ostatní pivovary postupně následují. Zvýšily se ceny především ležáků, 

v průměru o 3,7 %. Většinou beze změn zůstala cena výčepních piv. 

Jednou z mála větších potravinových kategorií, kterou zdražení mine, jsou cukrovinky. 

Cena cukru šla letos hodně dolů (až o 30 %) a pokles může pokračovat i v příštím roce. 

Podobná je situace i u některého ovoce, například cena jablek klesla od července do 

listopadu o 40 %, a je s průměrem 26,29 Kč za kilo nejnižší za poslední čtyři roky. Konečné 

slovo nakonec budou mít obchodníci, ale tlak na ceny bude obrovský. I řetězce si chtějí 

zaplatit rostoucí mzdy, když třeba přidaly pokladním kolem 7 000 Kč. Na trhu se čím dál 

častěji prosazuje méně nápadný způsob zvyšování cen – dodavatelé zvednou takzvanou 

promoční cenu svého výrobku, nebo na ni přispívají méně (pokud to obchodník 

akceptuje). A to se v akcích dnes prodává v průměru 60 % potravin, v některých 

kategoriích až 80 %. Může mnohdy jít jen o předvánoční ceny, neboť v tomto období 

zákazníci nehledí tolik na korunu, ale na druhou stranu obchodníci vědí, že když už si 

zákazník na cenu bez problémů zvykne, byla by škoda ji po Novém roce bezdůvodně 

snižovat!  

 

MZDY  

Česká ekonomika v roce 2017 posílila, firmám se dařilo – řada z nich se hodlá o svůj 

úspěch „podělit“ a přidávat na platech.  Růst by letos mohl být v řádu jednotek procent, 

v některých případech ale i skokové navýšení platů vysoko nad rámec inflace díky 

rostoucí kondici podniků, které se vezly na vlně konjunktury. Hned na počátku chceme 

upozornit na slova odborníků, kteří tvrdí, že dramatický růst mezd nemusí být za všech 

okolností jen dobrou zprávou, ale že takový vývoj přináší i značné riziko.  

Firmám v Olomouckém kraji se daří, mají dostatek zakázek, proto zvyšují mzdy, aby si 

udržely lidi a aby sehnaly další. Jenže všechno musí mít své hranice. Vývoj se dostává do 

situace, kdy se podniky díky mzdám doslova personálně vykrádají. Platy především 

v montovnách zahraničních firem dosahují takové výše, že české výrobní firmy jim 

nemohou konkurovat. V našem kraji je velká část průmyslu navázaná na automobilky. 

Tam právě rostou mzdy nejvíc, protože automobilky vyrábějí stále více aut a potřebují 

stále více komponentů. To se ale jednou zadrhne, a když přijde krize, dopadne nejvíc na 

dodavatele pro automobilový průmysl. Je zde také nebezpečí, že firmy mohou 

odstěhovat výrobu do oblasti s levnější prací. Dnes již není problém přesunout v krátké 

době výrobu a rozjet ji ve vzdálenějších destinacích – v Moldavsku, Rumunsku, ale i v Asii. 

Jestli si někdo myslí, že za pár let takoví podnikatelé výrobu vrátí zpět k nám, tak se mýlí! 

Vzpamatujme se zavčas, než bude pozdě! 
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Raketový vzestup ekonomiky v kraji přináší také nadprůměrný růst příjmů zaměstnaných 

lidí, a tak v březnu se průměrná mzda v regionu vyšplhala na 26 372 korun a růst byl 

nejrychlejší za 7 let. Ve srovnání s rokem 2016 se zvedla o 7,2 %, což představuje zvýšení o 

1 761 Kč (ovšem stále je průměrná hrubá mzda v regionu třetí nejnižší – celostátně šla 

nahoru o 1 929 Kč). Ve druhém čtvrtletí pak meziročně stoupla o 9 % (o 2 342 Kč) na 

28 418 Kč, po započtení inflace reálně vzrostla o 6,5 % (v ČR na 31 851 Kč). Za celé 1. 

pololetí činila průměrná měsíční mzda zaměstnanců v regionu 27 625 Kč a vydělali si tak o 

2 329 korun více než ve stejném období loňského roku. Republiková průměrná mzda však 

byla 31 062 Kč. Připomeňme si ale, že obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na 

průměrnou mzdu nedosáhnou! 

České mzdy se utrhly ze řetězu, stále navazují na svůj růst z prvního pololetí. Aby reálné 

mzdy stoupaly dvě čtvrtletí po sobě tempem převyšujícím šest procent, to tady nebylo od 

roku 2002. Předpokládá se, že na konci roku vyletí nad 34 000 Kč, takže mzdový nášup 

bude pokračovat. Najednou už se loňský slib ČSSD, že do roku 2022 bude průměrná mzda 

v ČR činit čtyřicet tisíc, nezdá tak nesplnitelný. Ovšem socialisté mzdovému a platovému 

růstu silně napomáhají. V rámci svého boje o holé přežití hlava nehlava tlačí na další růst 

pracovních výdělků bez ohledu na to, zda si to ekonomika může dovolit, či ne. Notují si tak 

s odboráři, a rádi podléhají fantaziím o létajících pečených holubech. Až se během 

nadcházejícího ekonomického útlumu bude kvůli aktuálním bezuzdným mzdovým 

požadavkům propouštět více, než bylo nutné, sociální demokraté už totiž mohou být 

v propadlišti dějin. Zejména jejich ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se 

snaží ve věci mzdových požadavků držet krok se stále nenasytnějšími odbory mzdovým 

přihazováním vysoko nad rámec produktivity práce v české ekonomice. Ne nadarmo jí 

říkají Oranžová Venezuela (podle ekonomické a sociální situace v této krachující zemi).   

V závěru roku dále výrazný růst zaznamenala prakticky všechna odvětví ekonomiky, mzdy 

nadále zvyšují inflaci a přinutily centrální banku zvyšovat úrokové sazby. Medián vzrostl 

meziročně o 9,4 % na 27 236 Kč, nejrychleji od roku 2008. To v praxi znamená, že 

zaměstnancům s nižšími příjmy rostou mzdy rychleji než těm s vyššími, a v konečném 

důsledku se tak snižuje příjmová nerovnost mezi zaměstnanci. Konečná částka průměrné 

mzdy se vyšplhala na konci roku na 31 851 korun.   

K přetrvávajícímu problému – platům žen. České ženy vydělávají průměrně o 22 % méně 

než muži a netrápí to jen dámské peněženky, ale celé rodinné rozpočty. Kvůli nerovnému 

odměňování přicházejí v průměru české rodiny o 6 až 7 tisíc korun měsíčně, což 

představuje zhruba osmdesát tisíc korun za rok. Z hlediska věku jsou prý nejohroženější 

skupinou ženy ve věku 30 až 44 let se základním vzděláním či po vyučení a v regionech 

s vyšší nezaměstnaností.  Nejvíce se nůžky rozevírají u vyšších platů v oborech vyznačujících 

se genderovou nerovností v odměňování, kde početně převažují muži. Ve feminizovaných 

oborech jsou muži mnohdy zvýhodněni jednoduše proto, aby tam zůstali. Bylo běžné 

dávat menší plat do souvislosti s rodičovskou dovolenou nebo péčí o děti, kdy ženy toho 

odpracují méně. Průzkumy to však vyvracejí. Existují i pozice, kde ženy nejsou nijak 

postiženy nerovným platem, třeba na vysoce specializovaných pozicích, jako 

zaměstnankyně státu nebo v armádě. I když stát už několik let pracuje na tom, aby se 

rozdíly mezi platy obou pohlaví stíraly, skutečnost je stále jiná, nedobrá.    
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23. ŽIVOTNÍ STANDARD   

Zásadní spor na přelomu tisíciletí, zda Češi mají, nebo nemají „blbou“ náladu, by se dal 

dnes rozsoudit rychle: skoro 90 % lidí si nestěžuje na svou životní úroveň – takže se mají 

dobře! V tradičním novoročním „průzkumu nálady“ se přesto upozorňuje, že ač 

ekonomika šlape, po letech čekání se zvyšují mzdy a pracuje každý, kdo chce, 56 % 

respondentů řeklo, že se jim loni životní úroveň nezměnila. V tom lze najít i závan skepse – 

na „hospodářském zázraku“ nemají podíl všichni. Patrná dělicí čára je u lidí z menších 

obcí, u seniorů a u nízkopříjmových zaměstnanců. Naproti nim stojí ti ze středními a vyššími 

příjmy i OSVČ. Takže zlepšování je patrné, ale ve společnosti není rovnoměrné. Navzdory 

tomu, že v zemi není takřka žádná nezaměstnanost, 12 % lidí ze sta má obavu o práci a 

strach ze sociálních problémů. Některé věci totiž zůstávají neřešené – sociálně vyloučené 

lokality, dostupnost bydlení či oddlužení. Samotný fakt, že se průměrná mzda zvýšila o dva 

tisíce, totiž nemusí znamenat, že lidé nakonec nebudou zklamaní. Vývoj nálad je extrémně 

důležitý pro politiky. Ti ačkoliv nemohou přímo ovlivnit například nástup globální 

ekonomické krize, voliče bude nakonec zajímat především to, zda se naplnilo jeho 

očekávání lepšího živobytí. Ovšem je nutno vzít v úvahu, že stejné téma interpretují různí 

lidé podle svých politických preferencí.  

Obecně: od roku 2018 Češi očekávají zlepšení v převážné většině oblastí života; 

optimističtí jsou ve věcech, které se týkají jejich rodiny: příjmů, zdraví, uplatnění; obávají se 

naopak zhoršení globálních problémů, hlavně bezpečnosti světa (ta a mír ve světě se loni 

zhoršily podle 54 % dotázaných); čtvrtina lidí se bojí zvýšení korupce, pětina se obává o 

úroveň demokracie; zlepšení životního prostředí předpokládá více lidí, než kolik se o něj 

strachuje a jen 8 % Čechů si myslí, že se letos zhorší jejich možnost životního uplatnění. Tolik 

novoroční průzkum MF DNES. 

Co říká velká analýza životní úrovně čtvrt století po rozpadu Československa? Češi se mají 

lépe než Slováci. Zatím. Jedna otázka se řeší na obou stranách hranice – kdo na tehdejším 

rozchodu vydělal a kdo se má dnes lépe. Z podrobných ekonomických dat vyplynulo, že 

z finančního hlediska se pořád o něco lépe mají Češi, nicméně Slováci je v posledních 

letech mohutně dotahují. Nejlépe to ukazuje srovnání toho, kolik základního zboží si 

mohou za svůj zdaněný průměrný měsíční plat každý nakoupit. Do takového imaginárního 

koše byly vybrány potraviny (rohlíky, vejce, mléko či pivo a k tomu prací prášek a toaletní 

papír). Celkem má koš 18 položek a porovnávané ceny pocházejí ze stejného řetězce 

obchodů v obou zemích. Čechům průměrná mzda vystačí na 24 takových košů, zatímco 

Slováci si mohou pořídit o tři nákupy méně.  

V Česku by přitom košík naplněný těmito výrobky byl dražší, ale průměrná zdaněná mzda 

je tady o něco více než 22 000, na Slovensku 18 600 korun. To, že Čechy základní životní 

potřeby stojí víc, platí nejen u potravin – vyšší je cena pražského bytu, dražší je kadeřník, 

lístky do kina i třeba školné v mateřské škole. Až na výjimky si však můžeme díky své vyšší 

průměrné mzdě těchto položek dovolit víc, ty dražší pak zase rychleji splatíme. Jedno je na 

Slovensku výrazně dražší než u nás – doprava. Ať už vlastní nebo hromadná – o 3 koruny za 

litr mají naši sousedi dražší benzín a více zaplatí za jízdenky v MHD.  
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Češi jsou považováni za boháče východní Evropy, a ve světovém žebříčku jsme si polepšili 

oproti předchozímu roku o dvě místa, držíme se na 26. pozici. Růst finančních aktiv dosáhl 

4,4 % a průměrné čisté bohatství na obyvatele činilo 15 290 eur, tedy podle aktuálního 

kurzu 390 000 Kč. Ovšem z obyvatel středoevropských zemí, podle Centra pro výzkum 

veřejného mínění, materiální životní podmínky nejlépe hodnotí Poláci, my jsme druzí 

s odstupem před Slováky a Maďary. Jako dobré vidí podmínky v Polsku 62 %, u nás 51 %, 

na Slovensku 39 a v Maďarsku 36 %.  Ve všech zemích však platí, že materiální 

zabezpečení lidé hodnotili častěji kladně než záporně. Stále je ale rozdíl mezi bývalou 

západní a východní Evropou značný, německy mluvící sousedé jsou na tom finančně asi 

3,5x lépe než Češi. Průměrný Němec loni vlastnil čistou hodnotu 1,33, Rakušan dokonce 

1,38 milionu korun. 

Máme, ale dobře našlápnuto. Ekonomická úroveň Česka má stoupat v roce 2019 již na 85 

% průměru 19 zemí eurozóny. Byli bychom na tom lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko 

nebo Portugalsko díky stabilnímu hospodářskému růstu, jak vyplývá z makroekonomické 

prognózy ministerstva financí. To také upozornilo, že HDP v paritě kupní síly v těchto zemích 

zvýšil (mimo Portugalska a Slovenska) a cenová hladina v ČR stoupla na 66 % průměru 

eurozóny. Měla by se zvyšovat na 71 % v roce 2019, ale tento nárůst by neměl ohrozit 

konkurenceschopnost naší ekonomiky.  

Něco málo tady skřípe. Nečekané výdaje lidi straší – Češi nemají naspořeno. Až 68 % jich 

žije z ruky do úst. Vystačí sice jakžtakž s platem, ale rezervy nemají. Z průzkumu společnosti 

Kruk v sedmi evropských zemích vyplývá, že naše výsledky těsně kopírují průměrné údaje. 

Průzkum ukázal, že čtvrtina obyvatel sotva vystačí s měsíčním příjmem, zhruba 43 % ale 

dostane jakýkoliv neplánovaný výdaj do potíží, a pouze jedné třetině zbývají po uhrazení 

každodenních výdajů peníze, které mohou spořit. Bez jakéhokoliv strachu o peníze žijí 

pouhá 4 % dotázaných. Zajímavé. Finanční zabezpečení do budoucna je přitom jednou 

z priorit skoro 60 % Čechů. Rezervu si častěji tvoří muži a vzdělanější lidé s vyššími příjmy. 

Alespoň jeden měsíční plat má v záloze čtvrtina a dva až tři platy pětina Čechů.  

Déle, než půl roku by v případě výpadku příjmů vyžilo pouhých 13 % lidí, a počet těch, 

kteří nebezpečí výpadku pravidelného příjmu podceňují, se dlouhodobě nemění. Pokud 

k němu dojde, přichází na řadu půjčka. Půjčuje si na 45 % našich obyvatel, většinou na 

nákup vlastního bytu či domu, pořízení automobilu a na ostatní investice do bydlení i 

nemovitostí.  Na věci zbytné si sice půjčuje minimum lidí, ale právě ti se nejčastěji dostávají 

do dluhové pasti a musí hledat cesty k oddlužení.  Jen pro ilustraci – od ledna do října 2018 

si domácnosti vypůjčily u bank 99 miliard korun. 

Pojďme do našeho kraje. Životní úroveň domácností se zlepšuje a podle statistiků se snížil 

počet rodin, které se musely omezovat kvůli nižším příjmům při výběru jídla či šetřit na 

vytápění domovů. Díky ekonomické konjunktuře, která se pozitivně promítá do příjmů, 

ubývá „nízkorozpočtových“ domácností a tisíce rodin unikají chudobě. Na jejich lepší 

ekonomické situaci se logicky podepisuje zejména zvyšování mezd, které navyšují i firmy 

z regionu. Dokladem může být loňský nebývalý vzestup platů v kraji, které se zvýšily o více 

než 7 %, na průměrných 26 372 korun hrubého za měsíc.  Platový růst se tak pozitivně 

odráží na klesajícím počtu nejchudších domácností s měsíčním příjmem do 6 000 korun 

v přepočtu na osobu. V meziročním srovnání se jejich počet snížil o 1,6procentního bodu 
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na 4 %, což představuje kolem 6 000 lidí. Z nejchudší skupiny tak za poslední rok „uniklo“ na 

čtyři tisíce rodin a celkem přes 9,5 tisíce lidí v kraji.  

Vůbec nejpočetněji je v Olomouckém kraji zastoupena kategorie s čistým měsíčním 

příjmem v rozmezí 12 – 15 000 korun na jednoho člena domácnosti. O lepšící se životní 

úrovni pak svědčí fakt, že se v regionu snížil (i přes dopady inflace) počet rodin, které trpí 

materiální nouzí.  Méně domácností také žije v riziku, že jejich hospodaření položí 

nečekaný jednorázový výdaj kolem deseti tisíc korun, což odpovídá ceně automatické 

pračky či lednice (meziroční snížení o 5 % na 29,3 %).  

Podle ředitelky olomoucké krajské pobočky organizace Člověk v tísni Kateřiny 

Dobrozemské ovšem přehnaný optimismus není na místě. „Životní úroveň se sice zvyšuje, u 

našich klientů jsme nějaké skokové zlepšení nezaznamenali. Nedostupné sociální bydlení 

drží lidi na ubytovnách, zájemců neubývá. Do skupiny lidí s nejnižšími příjmy patří zejména 

lidé se základním vzděláním, matky a otcové samoživitelé, lidé s důchody či osoby 

odkázané na sociální dávky.“  

 

24. ZDRAVÍ  

Novinky v podobě e-receptů a elektronické evidence tržeb v ordinacích, nedostatek 

stomatologů na venkově, chybějící personál v nemocnicích – to jsou otázky, které musí 

řešit nejen náš kraj. Názor většiny lékařů je, že e-recepty by měly fungovat v souběhu 

s papírovými na bázi dobrovolnosti, stejně tak i u elektronické dokumentace. Ale 

budoucnost jasně hovoří pro IT techniku, i když se to některým starším lékařům nelíbí. Ministr 

zdravotnictví slíbil podpořit vznik nových zubních ordinací a v problémových oblastech 

lékařům dotaci až 1,2 milionu korun na vybavení ordinace. Co se týče personálu – řada 

lékařů (asi každý šestý) je již v důchodovém věku nebo se mu blíží; problém je zajistit 

zdravotnický personál v zařízeních pracujících na pomezí zdravotní péče a sociálních 

služeb, která z velké míry pečují o seniory; nutno řešit otázku vzdělání sester, nenutit je 

k absolvování vyšší odborné či vysoké školy. Převládá názor, že takové vzdělání by měly 

mít pouze vrchní a staniční sestry a sestry v manažerských funkcích a je potřeba vrátit 

zdravotnické profesi její prestiž, zajistit více kapacit pro vzdělání lékařů.  Úkolů je dost. 

Problémy byly i při jednání o karenční době. Je to jeden ze stěžejních bodů 

programového prohlášení ČSSD. Zatím platí, že zaměstnanci nedostávají v prvních třech 

dnech nemoci nic, náhradu mzdy jim poskytuje od čtvrtého do čtrnáctého pracovního 

dne nemoci zaměstnavatel, a to zhruba tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 

patnáctého dne pak dávky vyplácí stát. Lékaři se obávají, že se do ordinací nahrnou lidé, 

kteří budou potřebovat vyřešit jednodenní neschopenku a budou zabírat prostor 

pacientům, kteří péči opravdu potřebují. Navíc zrušení karenční doby bude mít tvrdý 

dopad především na výrobní firmy a nesporně zde dojde ke změně nastavených 

firemních benefitů. Mnozí asi zruší tzv. sick days – volné dny, které si zaměstnanec může 

vybrat kvůli nemoci, nebo pátý týden dovolené, na což doplatí všichni zaměstnanci. 

Nehledě na to, že problémy s nedostatkem lidí na trhu práce zrušení karenční doby ještě 

zhorší. Nakonec vláda 1. 11. protlačila Sněmovnou její zrušení a kritika placené 
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neschopenky od prvního dne zní, že se zaplní čekárny lékařů a firmy vyjde na miliardy. Teď 

záleží na projednání v Senátu a na podpisu prezidenta republiky. Uvidíme!? 

Změny v Litovli během roku 2018: MUDr. Lada Peterková (FEMIHEALTH s.r.o.) zahájila od 5. 

3. svou ordinaci gynekologie na Poliklinice v 1. patře a ordinuje denně; Radiologie s.r.o. též 

na poliklinice prošla digitalizací, snímky nyní nabízí na CD a lékaři je mohou prohlížet i on-

line. Dále provádí veškerá ultrazvuková vyšetření včetně vyšetření žil.   

Informace z LN/4, str. 4.  

Jak to vypadá u nás s obslužností lékařů? Vycházíme z jejich seznamu, uvedeného v LN 

1/2018, str. 18 – zdravotnictví, kde je nabídka uvedena v abecedním pořadí. Pokud není 

v závorce uvedena adresa, je pracoviště lékaře na Poliklinice Kollárova 664: alergologie – 

MUDr. Zuzana Fegyveresová, MUDr. Hana Ostrčilová (pracoviště Nábřežní 970); angiologie 

– MUDr. Kateřina Juranová; dětští lékaři  – MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Křížová, MUDr. 

Šárka Nesetová Šmakalová, MUDr. Elena Vacová (Sušilova 171); diabetologie – MUDr. 

Jiřina Kočí (Vítězná 183), MUDr. Radana Syslová; gynekologie – MUDr. Milan Dostál, MUDr. 

Zuzana Týralová, MUDr. Lada Peterková, MUDr. Jarmila Fousová, MUDr. Jan Harašta 

(Vítězná 183), MUDr. Vojtěch Konečný (Příčná 1256/3); chirurgie – MUDr. Vladimír Štefka; 

interní lékařství – MUDr. Petra Mašková, MUDr. Ladislava Fryšáková, MUDr. Jan Bajorek, 

MUDr. Antonín Gaja; kardiologie – MUDr. Dalimil Horalík (Komenského 687); kožní lékařství – 

MUDr. Iveta Fremlová (1. máje 788); logopedie – Mgr. Jana Papulová, Mgr. Ivana 

Garlíková, Mgr. Jitka Šmakalová (Jungmannova 732); nefrologie – MUDr. Jana Zahálková, 

Ph.D.; nutriční poradna – Radomíra Látalová (Vítězná 183);   oční lékařství – MUDr. Andrea 

Dostálová, MUDr. Sylvie Kalábová st. (Komenského 687), MUDr. Pavlína Sekerková; 

onkologie – MUDr. Blanka Gajová, MUDr. Jarmila Kovaříková, MUDr. Josef Kovařík; 

ortopedie – MUDr. Roman Tkatchik (Vítězná 183), MUDr. David Baciak; plicní ambulance – 

MUDr. Marcel Ruprecht (Kollárova 805/5); praktičtí lékaři – MUDr. Kamila Beilová, MUDr. 

Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová, MUDr. Petr Vočka, MUDr. Věra Katzerová 

(Studentů 242), MUDr. Alena Šromová a MUDr. Petr Šrom (1. máje 791/4); rentgen – MUDr. 

Josef Hacar; revmatologie – MUDr. Jarmila Bačová (Vítězná 183), MUDr. Antonín Gaja; 

urologie – MUDr. Barbora Látalová; ORL – MUDr. Jana Žižková; zubní lékaři – MUDr. Petr 

Vojanec, MUDr. Olga Vojancová, MUDr. Jitka Čamková (všichni Boskovicova 781); MUDr. 

Michal Schmalz (Dukelská 303/22), MUDr. Simona Pavlíková (Havlíčkova 15), MUDr. Ludmila 

Wiedermannová (nám. Přemysla Otakara 756), MUDr. Iva Koupilová, MUDr. Jana 

Lémáková (ortodoncie), MUDr. Josef Přibyl st., MDDr. Josef Přibyl ml., MDDr. Jan Přibyl 

(všichni Nábřežní 970). Jde o 56 lékařů, 3 odborné pracovnice v logopedii a 1 v nutriční 

poradně.   
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25. CHARITA ŠTERNBERK-STŘEDISKO LITOVEL; MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA   

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE/DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 

Tyto služby jsou poskytovány ve všech střediscích Charity Šternberk. Cílovou skupinou jsou 

lidé všech věkových kategorií, indikačních a diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu 

změněného zdravotního stavu plně či částečně odkázáni na odbornou péči a pomoc 

druhé osoby (senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 

nevyléčitelně nemocní a umírající). Péče je poskytována všem bez rozdílu věku, rasy, 

pohlaví, náboženské či politické orientace. Rozhodující je zdravotní stav a celková 

potřebnost péče. 

Obsah služby – v rámci charitní ošetřovatelské služby je zajišťována veškerá potřebná 

odborná zdravotní péče. Domácí péče poskytuje péči léčebnou, preventivní, 

ošetřovatelskou a rehabilitační. Tato péče je poskytována na základě ordinace 

praktického lékaře nebo na základě indikace nemocničního zařízení. Je poskytována 

formou návštěvní služby u nemocného. Odborné výkony jsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění. Provozní doba – služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 

hodin denně. 

Vrchní sestrou je Miroslava Svozilová. Personální zajištění projektu: pracovní tým tvoří vrchní 

sestra, 2 všeobecné sestry a 2 zastupující všeobecné sestry na DPP. Všechny mají 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Oblast působnosti: 

Litovel (Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, 

Savín, Tři Dvory, Unčovice, Víska), Bílá Lhota (Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, 

Pateřín, Řimice), Bílsko, Bouzov (Bezděkov, Blažov, Doly, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, 

Kovářov, Kozov, Obectov, Olešnice, Podolí, Svojanov), Červenka, Dubčany, Haňovice 

(Kluzov), Cholina, 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).  

Počet klientů je 221; v r. 2018 bylo uskutečněno 4 808 návštěv s počtem výkonů 7 901, při 

tom bylo najeto 35 418 kilometrů. Tuto službu podpořilo město Litovel, Olomoucký kraj, 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Tříkrálová sbírka. 

Sociální služby – charitní pečovatelská služba je provozována ve všech střediscích Charity 

Šternberk, a to ve Šternberku, Uničově i Litovli. Cílovou skupinou jsou uživatelé se sníženou 

soběstačností v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby, a to z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení či 

senioři z důvodu věku, zejm. se sníženou schopností zajistit péči o svou osobu a 

domácnost. 

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 následující fakultativní služby – přepravu uživatele autem 

pečovatelské služby a pronájem jídlonosičů.  
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Ve středisku Litovel je vedoucí projektu Ing. Ludmila Zavadilová a vedoucí stanice Zita 

Stinglová. Služba je poskytována v pracovní dny pondělí-pátek od 7.00 do 15.30 hodin. 

V případě požadavku uživatele a volné personální kapacity zařízení lze čas poskytování 

služby po domluvě rozšířit. Pracovní tým tvoří vedoucí projektu, vedoucí stanice, 2 sociální 

pracovnice (přepočtený úvazek 1,4), 7 pracovnic v sociálních službách a 2 pracovnice 

na DPP. 

Oblastí působnosti je město Litovel a obce litovelského mikroregionu: Bílá Lhota, Bílsko, 

Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, 

Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň a 

Vilémov. Počet klientů byl 72, počet vyhláškových výkonů 11 157, počet fakultativních 

výkonů 363 a najeto bylo 56 130 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 apod. Z celkového počtu uživatelů bylo 

77 % žen a 23 % mužů. Věkové složení: 5 % lidé do 65 let, 30 % lidé mezi 65 až 80 lety a 65 % 

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. Jsou zváni také na různé 

akce Charity, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat si. Tuto službu 

podpořilo město Litovel a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  

JILORO-SRDÍČKO – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba je provozována ve 

všech střediscích Charity Šternberk: ve Šternberku, na Uničovsku i Litovelsku. Cílovou 

skupinou jsou rodiny s dětmi, které jsou dlouhodobě v obtížné sociální situaci. Služba 

poskytuje základní činnosti – výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních činností. Vedoucí služby 

ve středisku Litovel je Mgr. Jana Smyčková. Provozní doba střediska Litovel: terénní služba 

pondělí, čtvrtek 8.00–16.00, v pátek 8.00–11.00 hodin (dle potřeby). Pracovní tým 

tvořila vedoucí služby, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách. Počet 

smluv byl 19, počet hodin přímé práce 719, cesta 181, počet kontaktů 404, počet 

intervencí 403.   

Oblastí působnosti střediska Litovel jsou obce Litovel, Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, 

Dubčany, Cholina, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Slavětín, Střeň, Vilémov, 

Strukov, Liboš, Štěpánov, Horka a Křelov. Služba je poskytovaná v oblasti Litovelska od 1. 8. 

2017 díky projektu MAS-Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku. Zde je 

realizovaná jako terénní forma, která probíhá v rodinách uživatelů. Pracovnice mají 

zázemí v budově sídla Charity Šternberk – středisko Litovel.  

Charitní poradna NEDLUŽÍM – odborné sociální poradenství. Tato služba je poskytována ve 

Šternberku, Uničově i Litovli. Cílovou skupinou jsou osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, zejména v důsledku dluhové pasti. 
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Obsahem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – odkazy a 

zprostředkování, informační servis, doprovod, volný internet (mimo volného internetu je 

možno činnosti poskytnout ambulantní i terénní formou). Sociálně-terapeutická činnost – 

poskytujeme poradenství zejména v oblasti práva (oblast dluhové problematiky) a 

poradenství 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 střediska Litovel je Bc. Dana 

Vrzalíková. Provozní doba: ambulantní služba – pondělí, středa 8.00–12.00 a 13.00–15.00 

hodin, úterý 8.00–12.00. Terénní služba v úterý 13.00–15.00 hodin. Provoz zajišťovaly: 1 

sociální pracovnice a 1 pracovnice v kumulované funkci vedoucí služby. Oblast 

působnosti – ambulantní forma služby je poskytována v Litovli, terénní forma služby je 

poskytována v Litovli a obcích regionu Litovel. Počet uživatelů byl 65 (35 mužů, 30 žen), 

individuální činnost (sociální práce) 2 092. Charitní poradna NEDLUŽÍM zahájila svůj provoz 

1. 1. 2017 pro region Uničov. Díky projektu MAS-Řešení dluhové problematiky a podpora 

rodin na Litovelsku rozšířila poradna svoji působnost i na region Litovel. 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA LITOVEL 

Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou Jarmila Dospivová.                                                                                             

Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi do šesti let. Mateřské centrum 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: pondělí-pátek 8.00–12.00 hodin, další odpolední a víkendové programy dle 

aktuálního programu, který je uveřejněn na webových stránkách Mateřského centra 

www.mcrybicka.cz. V roce 2018 se v Mateřském centru Rybička zaregistrovalo 158 rodin. 

Celkem navštívilo programy 1 805 dospělých osob a 2 094 dětí. Průměrná návštěvnost za 

měsíc byla 150 dospělých osob a 174 dětí. Počet účastníků jednoho klubového setkání byl 

8–10 maminek a stejný nebo i větší počet dětí ve věku do 6 let. 

Pravidelný dopolední program vedený animátorkou nabízel jednak různé tréninkové 

aktivity a diskusní schůzky, aktivity k posilování společné činnosti rodičů s dětmi, zpívání a 

výtvarná činnost pro děti. Jednou za týden byla klientkám nabídnuta poradna v oblasti 

sociální, finanční a právní a také poradna a zdravotní cvičení pro těhotné maminky. Do 

programu bylo zařazeno i několik přednášek (první pomoc, výchova dětí a vzájemné 

vztahy v rodině.). V odpoledních hodinách probíhaly další volnočasové aktivity – kurzy šití, 

výtvarné kurzy, cvičení pro maminky apod.  

V průběhu celého roku byly pořádány i různé 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 

a letní příměstské tábory. Na projekt Mateřské centrum Rybička byla poskytnuta dotace 

http://www.mcrybicka.cz/
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Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 

2018 a tuto službu dále podpořilo město Litovel a Tříkrálová sbírka. 

Finanční podpora střediska LITOVEL 

Středisko podpořila NADACE ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů. Projekt byl 

nazván „Šaty dělají člověka, zázemí dělá službu“ – nadační příspěvek byl použit na 

zajištění bezpečnostních vstupních dveří a nájezdové rampy. Klienti se sníženou 

pohyblivostí mají tak nyní bezbariérový přístup k službám. Středisko podpořilo i FÓRUM 

DÁRCŮ v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. Díky získaným finančním 

prostředkům bylo možno zrekonstruovat nevyhovující prostor a staré vybavení původní 

prádelny, kterou využívali pracovníci Pečovatelské služby. Proběhly zde zednické práce – 

nové omítky, obklady a dlažba, výměna nevyhovující elektroinstalace, nové rozvody vody 

a odpadů. Na závěr byla ze získaných prostředků zakoupena nová pračka a sušička a na 

míru vyroben pracovní stůl se dřezem. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, 

doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve 

spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Do ulic obcí a 

měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků). 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a díky věrným koordinátorům, 

koledníkům i dárcům byla uspořádána již po osmnácté. Výtěžek 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 Tříkrálové sbírky v r. 2018 ve středisku Litovel byl 614 995 Kč, za všechna střediska 

(Šternberk, Uničov, Litovel, Bohuňovice) 1 669 913 Kč. 

Přehled významných akcí Střediska Litovel. V sobotu 10. 2. pořádalo středisko Litovel 

patnáctý Charitní ples v Nasobůrkách. Díky tombole, kterou podpořilo město Litovel, 

okolní obce, místní podnikatelé i jednotlivci, je možno zaplatit opět školní vzdělání třem 

dětem z Indie a Ugandy v projektu Adopce na dálku. Další den patřil tradičně Maškarnímu 

karnevalu pro Tříkrálové koledníky a děti z Charitního Mateřského centra 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. Zároveň v rámci této akce proběhl Den 

otevřených dveří Charity a Mateřského centra Rybička. Dne 10. listopadu proběhla 

v Litovli v supermarketu Billa druhá Národní potravinová sbírka. Její výsledek opět potěšil. 

Podzimního „uspávání zvířátek“ se zúčastnilo 160 dětí se svými rodiči. 

Informace poskytla Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí Střediska Litovel   
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26. BYTY, BYDLENÍ  

Češi dál mají obrovský hlad po bytech a domech! Rychlost prodejů rezidenčních 

nemovitostí dosahuje rekordních hodnot. Nedostatek bytů a domů, jejich rostoucí ceny, 

ekonomický růst, a ještě stále výhodné hypotéky nutí lidi, kteří chtějí bydlet ve svém nebo 

investovat do nemovitosti, rychle nakupovat. Hlad kupovat nemovitosti se nevyhýbá ani 

krajským či okresním městům a vesnicím. Dnes je zájem o byty tak velký, že jsou obvykle 

bytové domy plně vyprodané ještě před dokončením. V našem kraji se v 25 % prodá byt 

do týdne, 25 % do dvou týdnů, 75 % do měsíce a 100 % do 3 měsíců. Nemovitost se prodá 

každých 80 minut, přibrzdit trh by měla regulace. A průměrná cena dostupných bytů 

v Praze vůbec není levná – za metr čtvereční zájemce zaplatí přes 95 000 korun, 

v regionech je to téměř 55 000. 

Nejrychleji rostla cena bytů v panelácích a cihlových domech – o třetinu za tři roky. Nové 

byty v developerských projektech za stejnou dobu zdražily jen o 13 %. Faktory, které 

podporovaly zdražování, jsou známy: dobrá ekonomická situace, nízká míra 

nezaměstnanosti, růst mezd a snadná dostupnost hypotečních úvěrů, ale i nedostatečná 

nabídka nového bydlení. Nejdražší panelové byty jsou v Praze a v Jihomoravském, 

Plzeňském a Jihočeském kraji, jsou ale stále v průměru nejlevnějším dostupným bydlením. 

Neméně důležitá je lokalita – potom se dá vysvětlit i paradox – za jeden byt v Praze osm 

bytů v Ústí nad Labem! 

Během roku strážci ekonomiky znovu šlápli na brzdu, pokud jde o hypoteční úvěry. Od října 

banky výrazně zohledňují příjmy žadatele při posuzování, zda mu půjčí peníze. Celková 

výše dluhu žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a na 

splátku by měl vynakládat nejvýše 45 % svého čistého měsíčního příjmu. A ČNB 

doporučuje, aby Češi nežili nad poměry – hypotéky budou dále hůře dostupné. 

Kde hledat důvody, proč máme tak drahé byty? Bydlení v Česku nezdražilo přece ze dne 

na den, rozhodující faktory se vyvíjely několik desetiletí. Nyní jsou ceny tuzemských bytů na 

historických maximech, a stále stoupají. Dostupnost bydlení je prý jedna z nejhorších 

v Evropě a odborníci se shodují, že k příčinám současného stavu patří nejen rodící 

Husákovy děti, ale také státní zásahy. Současný trh s bydlením ovlivnily zásadně dvě 

populační vlny – poválečný babyboom, během něhož se narodily dva miliony dětí, a pak 

1,75 milionu jejich potomků zhruba ze sedmdesátých let, již uvedených Husákových dětí. U 

první skupiny se významně prodloužil věk dožití a u druhé se prodloužila doba, kdy 

zakládaly nebo zakládají rodiny.  Lidé se navíc stěhují z venkova do měst a kvůli vyšší 

rozvodovosti se mnohem více žije v jednočetných domácnostech.  

Dalšími faktory pak jsou – historicky nejnižší úrokové sazby, plíživé zvyšování různých daní 

(zejména DPH a daně z nabytí nemovitosti), nový zákon o spotřebitelském úvěru, 

pozastavení výstavby nových bytů, zpřísňování norem schvalovacích procesů a 

technických předpisů, nedostatečná nabídka nájemního bydleni a konjunktura, krize a 

zase konjunktura. Kvůli minimální nezaměstnanosti a rostoucím příjmům se v posledních 

třech letech přestali bát utrácet a investovat do nemovitostí.  
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Analytici se domnívají, že stát trh s byty nespasí. Návrh ministerstva pro místní rozvoj na 

podporu výstavby bytů s regulovaným nájemným je nedostatečný a situaci na trhu příliš 

nezlepší. Za navrhované dvě miliardy korun by se dalo postavit 1 500 bytů, což je ale málo. 

Důležitější je odstranit byrokracii a zrychlit schvalování staveb.  Projekt ministerstva a Svazu 

měst a obcí má začít s výstavbou na jaře 2020 – obce budou dostávat stoprocentní 

dotaci – asi 20 % bytů bude určených pro lidi v obtížné životní situaci, zbývající budou 

vyhrazeny profesím, které obce potřebují a také seniorům nebo matkám samoživitelkám. 

Zdá se ale, že je to spíš snaha o jakési náhradní řešení problému stále obtížněji dostupného 

bydlení, samotnou podstatu však neřeší. Je naivní se domnívat, že dvoumiliardový 

program vlády by nějak zásadně dostupnost bydlení zlepšil.  

Ceny tlačí Čechy do malých bytů a vlastní bydlení je stále nedostupnější. Vysoké ceny 

nemovitostí, především ve velkých městech, nutí lidi, aby se uskromnili a zamířili do 

menších bytů. Pozornost lidí s průměrným příjmem se proto obrací k menším dispozicím. Je 

to zhruba o 13 % více než v minulém roce a důvodem je hlavně relativně nízká cena a 

dostupnost. V malých bytech tak často bydlí mladé rodiny, které na větší bydlení zatím 

nedosáhly. Kromě nich také tzv. singles i starší páry, jejichž děti se již osamostatnily.  Ceny 

v Praze jsou extrémně vysoké (Praha 1 – 206 900 za m2), v našem kraji se prodávají 

v průměru za 57 000 za m2. 

Nejvíc nyní vydělávají minibyty, developeři sázejí na garsonky, tady počet roste, ale 

v přepočtu na metr čtvereční jsou nejdražší. Jejich snaha však má své limity – na to, aby 

bylo možné obytnou jednotku o jedné místnosti považovat za byt, musí mít minimálně 16 

metrů čtverečních. Pomyslná hranice rozumné uživatelnosti garsonky je však 29 m2! 

Odborníci se ale shodují, že garsoniéry a byty 1+kk mají nyní na realitním trhu vysoký 

potenciál – rychleji se totiž splácejí, a i investice do těchto bytů je velmi zajímavý způsob, 

jak uložit peníze, protože láká vysoký výnos. Velký zájem o tyto byty mají, jak uvádíme výše 

„singles“, senioři a hlavně studenti. Snad je to dobrá cesta, ale při zjištění, že průměrná 

výměra takového bytu v Praze je 17,9 m2, 145 679 Kč tam stojí metr čtvereční a 2,6 milionu 

je průměrná cena za takový minibyt, protáčejí se vám panenky! 

Nedá mi neuvést ještě jednu skutečnost – nejvíce bytů v Česku kupují Rusové, Italové, 

Arabové a lidé z dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Podle odhadů je třeba v Praze 

20–30 % činžovních domů ve vlastnictví cizinců. Přibývá lidí, kteří se sem stěhují za prací, ale 

převažují nákupy investičních bytů, které jsou velmi zajímavé z hlediska dlouhodobého 

uložení volných finančních prostředků. I kdyby časem došlo k cenové korekci, ceny 

v dlouhodobém horizontu budou stále růst. Výnosy se pohybují od 3 do 10 %. Karlovy Vary 

prý již tak netáhnou, ruská klientela trochu ustoupila, a tak se z lázeňských měst, která pro 

ně po letech přestala být zajímavá, hrnou především do Prahy, ze které se stává 

metropolitní město, něco jako malý New York. Nejsme žádní xenofobové, trošku však 

překvapí fakt, že 1 milion investovaný v roce 2012 do nemovitosti se za 5 let zhodnotil o 

více než 680 000 Kč!?  

Jsme téměř na konci roku a zdá se, že ceny bytů narážejí na strop. Překotný růst cen bytů 

se zastavil nebo aspoň přibrzdil. Narazil na koupěschopnost Čechů a začaly fungovat 

omezující kroky ČNB. Mimo jiné nerostou již ani v našem kraji.  Prodejní cena odpovídá 

aktuální omezené nabídce nových projektů a přibrzdila ji i nová pravidla pro poskytování 
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hypoték. Zájemců o nemovitosti ubylo, snad vyčkávají v domnění, že regulace ČNB musí 

vyvolat pokles cen. Ale ceny začínají stagnovat a nabídka se nepotkává s poptávkou – 

prodávající nejsou ochotni zlevnit a kupující už nechtějí nebo nemohou zaplatit víc. 

K situaci v Olomouckém kraji – průměrná cena v Kč/m2 je 52 557, počet dostupných bytů 

je 885, průměrné zlevnění bytu je 112 000 Kč, počet zlevněných bytů byl 103.   

V roce 2018 bylo dokončeno v Litovli a místních částech 18 rodinných domů, a to ve 

městě Litovli 12, Třech Dvorech 1, Březovém 1, Nové Vsi 1, Rozvadovicích 2 a Vísce 1. 

V ostatních místních částech žádný.  

Informaci poskytla Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí Odboru výstavby MěÚ. 

 

27. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ  

PIVOVAR LITOVEL a.s. 

Ve vedení společnosti nedošlo ke změnám. Funkci ředitele zastává v hanáckém pivovaru 

Ing. Lumír Hyneček.  Za výsledky pivovaru stojí 207 stálých zaměstnanců a více než 20 

sezónních brigádníků. V r. 2018 byly realizovány investice do nových, moderních 

laboratorních přístrojů pro sledování kvalitativních parametrů vstupních surovin, 

jednotlivých fází výroby piva a expedovaných výrobků. Pro zvýšený zájem o piva 

litovelského pivovaru byly zakoupeny nové vratné přepravky, vratné láhve, nerezové KEG 

sudy, vysokozdvižné vozíky, rozvozová nákladní vozidla. Investice směřovaly také do 

technologie tankového piva v restauracích. Pokračovaly opravy omítek jednotlivých 

budov pivovaru.  

Ve sledovaném roce pivovar vystavil 212 000 hl piva. Podíl litovelského piva prodaného 

v České republice byl 128 tisíc hektolitrů, na export bylo vyvezeno 84 tisíc hektolitrů. Podíl 

prodeje v restauracích byl 55 % a v malospotřebitelském balení 45 %. Obrat činil přibližně 

500 milionů Kč. Na obyvatele se v Česku v r. 2018 vypilo průměrně 141 litrů, což je o tři litry 

více než v roce předchozím. V ČR roste počet minipivovarů, rok 2018 byl ukončen počtem 

440. Jejich roční produkce zaujímá přibližně 2 % z celkového výstavu piva v ČR.  

Pivovar Litovel oslavil 125 let od svého slavnostního vysvěcení a otevření. Významné výročí 

připadlo na 8. listopad. Již po sedmnácté hostila varna Pivovaru Litovel interprety klasické 

hudby, když vystoupily v unikátním historickém prostředí varny světoznámá harfenistka 

Kateřina Englichová a operní sólistka mezzosopranistka Karolína Bubleová Berková. Na 

koncertu zazněly skladby významných českých autorů – Antonína Dvořáka, Leoše 

Janáčka, Bedřicha Smetany či současného skladatele Petra Ebena. 

Kvalita litovelského piva byla opakovaně oceněna na nejprestižnějších anonymních 

celostátních i světových degustačních soutěžích. Od 12. do 17. února se v Českých 

Budějovicích konal 28. ročník prestižní mezinárodní soutěže Zlatá pivní pečeť. Pivovar 

Litovel uspěl a získal Zlatou pivní pečeť v kategorii tmavých výčepních piv, kde vyhrál 

Litovel Dark. Dvě stříbrné medaile vybojovala piva Litovel Free v kategorii nealkoholické 

pivo a Litovel Pomelo v sekci míchaný nápoj z piva.  Na mezinárodním potravinářském 

veletrhu Salima, 27. 2. – 2. 3., byly vyhlášeny výsledky degustační soutěže ZLATÝ POHÁR 

PIVEX – PIVO 2018, kde litovelský pivovar opět zabodoval. Zlato v kategorii světlých 
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výčepních piv obdržel Litovel Moravan, na druhém místě se pak umístil Litovel Classic. 

Stříbrnou medaili v kategorii míchaných nealkoholických piv si odnesl Litovel Červený 

Pomeranč, bronz mezi tmavými pivy pak Litovel Premium Dark. V březnu byli vyhlášeni 

vítězové Národní degustační soutěže České a moravské pivní koruny. Odborná porota 

volila ve dvou kolech nejlepší pivovary dle minimálně tří přihlášených vzorků piva, ocenění 

Zlatá koruna získal hanácký Pivovar Litovel. 

V září Pivovar Litovel získal na mezinárodní soutěži International Beer Challenge 2018 v 

Londýně další ocenění. Zlatá medaile byla udělena pivu Litovel Premium Dark, bronzová 

medaile světlému ležáku Litovel Premium. Na podzim se české pivovary utkaly v prestižní 

degustační soutěži České pivo, kde nejvíce ocenění získal právě Pivovar Litovel. V 

nejdůležitější kategorii ležáků zvítězilo již po čtvrté pivo Litovel Premium, které patří k 

nejúspěšnějším litovelským pivům, jež pravidelně oceňují odborníci na degustačních 

soutěžích u nás i v zahraničí. První místo obdržel i Litovel Moravan, který v kategorii světlé 

výčepní pivo uspěl dokonce třetí rok po sobě. Oceněno bylo také tmavé pivo Litovel 

Premium Dark, které se umístilo ve své kategorii na druhém místě. Pivovar Litovel ovládl na 

podzim také kategorii Bohemian-Style Pilsner na mezinárodní degustační soutěži European 

Beer Star 2018, která se konala v německém Norimberku. Světlý ležák Litovel Premium zde 

získal stříbrnou medaili. Soutěž European Beer Star je zaměřená na piva vařená tradičními 

ověřenými postupy. 

V r. 2018 pokračoval Pivovar Litovel v tradici pivních speciálů. Prvním z nich byl nefiltrovaný 

ležák Litovel Josef 13 %. V období Velikonoc ochutnali příznivci zelený jedenáctistupňový 

ležák Litovel Patrik. Na počest hasičů litovelští pivovarníci uvařili pivo nesoucí jméno Litovel 

Hasičská 11 % a Pivovar Litovel se stal hrdým partnerem hasičského sportu. K příležitosti 

zářijových Dnů českého piva, konaných na počest svatého Václava, patrona českých 

sladovníků a pivovarníků, připravili v litovelském pivovaru speciál Litovel Václav 12 %. Na 

počest svatého Martina jsme poprvé uvařili polotmavý speciál Svatomartinské pivo 13 %. 

Již počtrnácté otevřel v srpnu Pivovar Litovel své brány fanouškům litovelského piva a 

hudby na největší pivovarské akci regionu, hudebním festivalu Litovelský otvírák. Na třech 

scénách se představilo více než dvacet kapel a interpretů napříč hudebními 

žánry. Dvoudenní festival začal v pátek otevřením pivovarského muzea a v sobotu 

pokračoval bohatým hudebním programem. Na hlavní scéně zahrála například Aneta 

Langerová se svou skupinou, hanácky zpívající kapela Stracené ráj, skupina Turbo či 

Wohnout, která celý hudební program uzavřela. Festival navštívilo přes deset tisíc 

návštěvníků (podrobně viz v kapitole Slavnosti). Nejznámější český strongman Jiří Tkadlčík 

se stal v r. 2018 ambasadorem Pivovaru Litovel. Hanácký pivovar byl také partnerem 

zářijové soutěže mistrovství světa strongmanů World's Ultimate Strongman Championship 

u105kg, kde Jiří Tkadlčík získal titul Nejsilnější muž světa v kategorii do 105 kg. 

Pivovar se aktivně podílí na výuce budoucích pivovarníků a sladovníků. 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. Je to již šestý první ročník po znovuotevření tohoto učebního oboru a do studia bylo 

přijato 11 studentů. Za dobu spolupráce se střední odbornou školou v Litovli prošlo branami 

pivovaru při praktickém vyučování 29 studentů a studentek. Pět absolventů učebního 
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oboru pracuje v pivovarech skupiny PMS. Rok 2018 byl již třetím 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. 

PAPCEL, a.s. Litovel 

Společnost PAPCEL, a. s. (dále jen „Společnost“) téměř 70 let vyrábí stroje a technologická 

zařízení pro papírenský průmysl – k dispozici má potřebná předvýrobní oddělení, technický 

a technologický vývoj, engineering, konstrukci, zkušebnu, servisní služby a zejména výrobní 

prostory a montážní haly s technickým vybavením pro požadovanou strojírenskou výrobu. 

Společnost vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky papírenských strojů, 

přípravny látky a papírenské chemie, zajišťuje kusové dodávky, dodávky kompletních 

technologií, opravy, repase, rekonstrukce. Pro dodaná zařízení zabezpečuje Společnost 

náhradní díly a kompletní servisní služby. Obchodní aktivity jsou zaměřeny v oblasti 

východní Evropy zejména na území Ruska, Ukrajiny, Litvy, Kazachstánu a Běloruska. 

V rámci střední Evropy jsou hlavními odběratelskými trhy Česko, Slovensko a Polsko. 

Společnost v minulých letech rozšířila svoje aktivity také na oblasti Afriky, Asie (zejména 

Indie) a Latinské Ameriky. Hlavní tržní segment: papírenský průmysl. 

Vlastnická struktura – do r. 2008 Společnost ovládána rodinou Dostálových, 2008–2014 

Společnost vlastněná společnostmi VEGA-HSH a finančním investorem EK Fin, 2014 – únor 

2017 Společnost 100% ovládána společností VEGA-HSH (rodinou Dostálových), únor 2017 – 

únor 2019 Společnost vlastněná společností PAPCEL Group a ovládána společnostmi BHM 

group a DD-VEGA a od února 2019 Společnost ovládána opět pouze společností VEGA-

HSH a rodinou Dostálových. Firma má 6 dceřiných společností a pobočné závody v Itálii a 

Bělorusku.  

Ve vedení společnosti došlo ke změnám. Nyní má vedení následující složení: Ing. David 

Dostál – předseda představenstva a generální ředitel; Jan Černý MSc. – místopředseda 

představenstva; Ing. Ladislav Řehák – ředitel realizace; Ing. Jiří Socha – od 1. 8. 2018 

technický ředitel; Ing. Hanuš Majer – ředitel obchodu a marketingu; Ing. Václav Heža – 

finanční ředitel (do 30. 6.); Jan Izák M. A. – finanční ředitel (od 1. 7.); Ing. Jan Smítal – 

ředitel výroby a logistiky a Ing. Filip Wrnata – personální ředitel. 

Výzkum a vývoj – Společnost PAPCEL, a.s. provádí samostatný výzkum a vývoj, jehož cílem 

je zdokonalit a zefektivnit zejména technologie přípravny látky, papírenského stroje a 

přípravny chemikálií. Společnost bude ve výzkumných a vývojových aktivitách 

pokračovat i v následujícím období, tj. v období 2019 – zejména pokud jde o dokončení 

prototypu stroje na hygienický papír. Společnost dále pracuje na těchto významných 

projektech: rekuperační turbína; rekuperace tepelné energie; skrápěcí technologie a uzel 

rozvláknění. 
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Ochrana životního prostředí – Společnost vyvíjí značné úsilí v oblasti ochrany zdraví a 

ochrany životního prostředí. Společnost splňuje a naplňuje v předepsaném rozsahu 

veškeré v této souvislosti pro ni vyplývající právní a jiné požadavky. Přijala opatření pro 

zdolávání případných havarijních situací a stavů. V průběhu r. 2018 nedošlo v důsledku 

činnosti Společnosti či v souvislosti s ní k žádné mimořádné události, kdy by bylo jakýmkoliv 

způsobem zasaženo životní prostředí. V rámci projektů výzkumu a vývoje pracuje 

Společnost na projektu Rekuperační turbína a rekuperace tepelné energie. Oba projekty 

výrazně šetří hlavní komodity – elektrickou energii a plyn. Dochází zde ke zvýšení účinnosti 

vlastní technologie, která pracuje s menšími ztrátami, popřípadě lépe či vhodněji využívá 

pracovní média. 

Pracovněprávní vztahy – Společnost dbá na maximální dodržování a naplňování 

veškerých pracovně právních předpisů a dalších s nimi souvisejících norem. V rámci 

pracovně právních vztahů respektuje individuální osobní potřeby svých zaměstnanců, 

např. formou možnosti individuálních úprav pracovní doby a umožnění práce z domova. 

Všichni zaměstnanci pravidelně procházejí jak zákonnými, tak i dalšími pro výkon jejich 

práce pro Společnost nezbytnými či vhodnými školeními. Společnost podporuje další 

vzdělávání svých zaměstnanců. 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 229; průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 

250. Došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 18 % vzhledem k r. 2017. Průměrná měsíční 

mzda v r. 2018 byla na úrovni 34 669 Kč na jednoho zaměstnance včetně prémií. Ve 

srovnání s r. 2017 došlo k poklesu o 2,6 %, ale ve srovnání s celorepublikovým průměrem je 

mzda ve Společnosti vyšší o 8 %. 

Struktura tržeb v roce 2018 – pro Společnost tradičně nejsilnějším trhem Rusko (fakturace 

v objemu 252,2 mil. CZK), následovala Indonésie (119 mil. CZK), Thajsko (90 mil. CZK), 

Turecko (82,2 mil. CZK), Saudská Arábie (71,3 mil. CZK), Čína (56,4 mil. CZK) a Vietnam (40 

mil. CZK). V rámci České republiky bylo zákazníkům v roce fakturováno 15,4 mil. CZK. 

Informace poskytla Martina Pavlíková, pracovnice managementu. 

SLADOVNA SOUFFLET ČR, provoz Litovel 

Tradiční výroba sladu ve sladovně Litovel je téměř neměnná. Sladovna je součástí firmy 

Sladovny Soufflet ČR, a.s. se sídlem v Průmyslová 12, 796 01 Prostějov. Statutárním 

ředitelem je Ing. Richard Paulů a ředitelem závodu Litovel Ing. František Poštulka. 

Zásadní změnou bylo přesunutí pytlování karamelového sladu do sladovny v Prostějově, 

s tím, že barevný slad zůstal pro pytlování v Litovli. S tímto rozhodnutím bylo spojeno snížení 

stavu pracovníků z 24 na 21. Nosným programem sladovny je výroba pražených sladů, 

především karamelového, kterého se vyrobilo v r. 2018  7 714 t a barevného 2 125 t. 

Plzeňský slad se vyrábí pouze jako základní surovina pro výrobu barevného sladu, tzn., že 

se neprodává a dále se zpracovává ve sladovně. 

 Sklizeň 2018 byla z hlediska kvality ječmenů katastrofální, především obsahem bílkovin, 

které byly vysoké a pro výrobu kvalitních sladů značně nevhodné. Z významnějších 

investičních akcí, které mají vliv na obyvatele Litovle je výměna plynových hořáků na 

dvou pražičích firmy Probat. Tyto hořáky mají nižší spotřebu plynu a tím zatěžují méně 
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životní prostředí a jsou méně hlučné. Hospodářské výsledky se sledují v rámci celého 

podniku, kde je 5 sladoven, takže pouze za závod Litovel je nelze poskytnout. 

Informace podal Ing. František Poštulka, ředitel závodu Litovel 

SEV Litovel, s.r.o. 

V r. 2018 dosáhla společnost srovnatelných výsledků s rokem 2017, i zaměstnanost je 

přibližně stejná (kolem 350 zaměstnanců). Zvyšuje se však podíl fluktuace, kdy někteří noví 

pracovníci putují od jedné společnosti ke druhé. Investice v tomto roce byly pouze 

omezené.  

Zprávu podal Ing. Jiří Mencl, majitel společnosti.  

STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL, s.r.o. 

Statutárním zástupcem zůstává Ing. Jiří Sedláček, jednatel firmy. K žádné změně výrobního 

programu nedošlo, průměrný počet zaměstnanců byl 39. Hodnocení hospodářského 

výsledku bylo pozitivní, obrat firmy byl cca 200 milionů Kč. Významnými projekty 

společnosti byly rekonstrukce haly 91, přístavku haly 57 a administrativní budovy SO 34 (vše 

v areálu firmy Siemens, s.r.o. Mohelnice) a přístavba Komunitního centra v Bílsku. 

Zprávu podala Jana Salajová, manažerka firmy. 

VÁPENKA VITOUL s.r.o., Měrotín 

 Název zůstává stejný, adresa i spojení je beze změny, a ani organizační změny v tomto 

roce nebyly. Výrobní program zůstává stejný jako v předešlých letech. Bylo vyrobeno 

97 000 tun mikromletého vápence ve 13. třídách podle ČSN. Zákazníky jsou firmy v oboru 

stavebnictví a budování silnic a dálnic, dále pak společnosti v oblasti gumárenské a 

plastikářské technologie, na výrobu hnojiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata a na 

odsiřování tepláren a elektráren. 

Počet zaměstnanců – 35, jeden odešel do důchodu. Průměrný plat je 35 000 Kč; 13. plat 

ve výši 25 000 Kč byl vyplacen každému pracovníkovi v červnu, jako příspěvek na 

dovolenou; 14. plat vypočítán součtem všech měsíčních platů v roce, podělen dvanácti, 

byl vyplacen v prosinci. Již 8 let dostávají zaměstnanci pravidelně měsíčně 2 500 Kč na 

penzijní připojištění. 

V březnu se slavilo 105 let od založení firmy. V listopadu dostala společnost na Pražském 

hradě diplom za nejlepší firmu v kategorii „Dynamický růst a stabilita“, a zařadila se na 54. 

příčku mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH – CZECH 100 THE BEST“ ze všech firem v celé České 

republice. 
Zprávu podal Ing. Ladislav Vitoul, majitel 

POPmedia s.r.o. 

Jednatelem firmy je Bc. Jaroslav Zatloukal. Jde o telekomunikační společnost založenou 

v r. 2015. Hlavní činností je připojení koncových zákazníků, domácností, firem a institucí 

k internetu pomocí pevné linky (DSL připojení) nebo WIFI technologií, poskytování příjmu 

internetové televize (IPTV), IT servis a konzultační činnost v oboru IT a stavebních řízení. 

Firma sleduje a zavádí nejnovější technologie. 

Informace podal Bc. Jaroslav Zatloukal, jednatel 
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HTM Sport s.r.o. Litovel  

Závod je součástí mezinárodní společnosti HTM Sport GmbH se sídlem v Rakousku. Vyrábí 

lyžařské boty od dětských modelů až po špičkové závodní modely, které lze vidět u 

nejlepších světových závodníků. Kromě lyžařských bot a jiných výrobků je lyžařské 

vybavení v rámci stejného koncernu vyráběno také v Českých Budějovicích (lyže) a ve 

Valticích (lyžařské vázání) – vše pod celosvětově známou značkou HEAD. Celkově HEAD 

v tuzemsku zaměstnává okolo 600 lidí.  

V březnu 2018 byl ukončen pracovní poměr s Ing. Jiřím Hýblem a vedoucím provozu se stal 

Mgr. Daniel Vajbar, vedoucím produkce zůstává pan Walter Hutter. Za rok 2018 bylo 

vyrobeno 648 000 párů lyžařské obuvi (lehce pod stanoveným výrobním plánem, ale 

oproti roku 2017 to bylo více o 64 000 párů). Byl ukončen zkušební provoz nové haly údržby 

H 10, na ni i na halu H 4 bylo pak vydáno kolaudační rozhodnutí. Během roku byl největší 

překážkou pro dosažení výrobních plánů nedostatek pracovních sil. 

Vedoucí provozu Mgr. Daniel Vajbar uvedl: „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.“ 

Informace podal Petr Měrka, Dis; manažer  

BRAZZALE MORAVIA – statutárním zástupcem akciové společnosti je předseda 

představenstva Ing.  Augustin Gec. Průměrný počet zaměstnanců je 325. Z hospodářského 

hlediska byl letošní rok 2018 běžným rokem s kladným výsledkem. Došlo k rozšíření řetězce 

podnikových prodejen La Formaggeria Gran Moravia o 3 nové prodejny v Praze, Brně a 

Zlíně.  

Ocenění: mlékárenský výrobek roku 2018 sýr Tre Corti se stal vítězem Hlavní ceny médií a 

obsadil 2. místo v kategorii Novinka roku; v sýrové řadě sýr Furfante získal diplom za 3. 

nejlepší českou sýrovou etiketu a majitelé sýrárny, bratři Brazzale, byli vyhlášeni EY 

Podnikateli roku 2018 Olomouckého kraje. V tomto roce firma pokračovala ve vyplácení 

speciálního zaměstnaneckého příspěvku Baby bonus, který zavedla v r. 2017 ve výši 25 000 

Kč za každé narozené dítě. 
Zprávu podala Mgr. Věra Křížová, Ph.D., asistentka představenstva  

ROOT IT s.r.o. 

V r. 2018 se firma Lubomír Coufal – ROOT převedla na novou firmu ROOT IT s.r.o., jejímž 

jednatelem je pan Lubomír Coufal. V r. 2019 pak dojde ke konsolidační dohodě a 

převedení všech činností na firmu ROOT IT s.r.o. 

Dochází k ochabování v oblasti obchodu s IT komoditami (PC, notebooky, tiskárny, 

monitory), ale posilují služby a obchod s bezpečnostním řešením a servery. Počet 

zaměstnanců je 5 (2 zůstávají u firmy Lubomír Coufal ROOT), jejich mzdy byly zvýšeny o 5 

%. Firma se více zaměřuje na IT služby v oblasti bezpečnosti IT a správy IT infrastruktury. 

Vyhrála výběrová řízení na dodávku serverů a bezpečnostních řešení na ZŠ Vítězná Litovel 

a ZŠ U Stadionu Uničov a další instalace obdobných řešení u komerčních subjektů. 

V tomto roce dosáhla historicky nejvyšších výnosů, a to z pohledu celé historie firem 

Lubomír Coufal ROOT i ROOT IT s.r.o. 
Zpráva podala Marta Mazalová, asistentka marketingu a obchodu ROOT IT s.r.o.  
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ALIBONA a.s.  

Ředitelem firmy zůstává Ing. František Toman. K žádným organizačním změnám, ani ke 

změně výrobního programu nedošlo. Stále jde o výrobu konzervovaného ovoce a 

zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců byl 99, jejich průměrný plat je 16 660 Kč. 

V r. 2018 bylo dosaženo nižších výkonů než v předchozím roce. Tržby za výrobky, zboží a 

služby dosáhly 150 milionů Kč, což bylo o 9 mil. méně ve srovnání s rokem 2017. 

Nakupovaného zboží se prodalo více, prodej vlastních výrobků byl nižší.  Výroba vlastních 

výrobků, vyjádřeno v objemových ukazatelích, se snížila o 10 %. Z tohoto pohledu byl rok 

2018 horší než ten předchozí. Průměrný počet zaměstnanců se snížil na 99 osob. Dosažené 

výsledky jsou stále ovlivněny ztrátou významných zákazníků, pokles produkce byl 

způsoben hlavně neúrodou, zaviněnou suchem. Podařilo se zvýšit efektivnost výroby a 

prodeje. Z těchto důvodů vykázala společnost kladný hospodářský výsledek. Z investičního 

hlediska byl rok 2018 zaměřen na udržování výrobních prostředků. Dobrá úroda ovoce 

umožnila pěstitelské pálenici zpracovat větší množství ovocného kvasu než v r. 2017. 

Zprávu podal Ing. Typovský Radomír, ekonomický náměstek. 

LITOVELSKÁ CUKROVARNA, a.s. 

Ing. Leopold Klabal je dále předsedou představenstva a Ing. Václav Řehák ředitelem a.s. 

Od. 1. 2. 2018 nastoupil na místo agronoma společnosti Mgr. Martin Klabal. K dalším 

organizačním změnám nedošlo, ani nebyly žádné změny ve výrobním programu. 

Průměrný počet zaměstnanců byl 99, snížení oproti roku 2017 o 2 (ovlivněno délkou 

kampaně). Průměrný výdělek byl 29 000 Kč. 

Hlavní prioritou je co nejefektivnější výroba cukru při zachování špičkové kvality. V r. 2018 

došlo k rekonstrukci kotle K1 za 20 522 000 Kč a instalování automatické paletizační linky za 

5 074 000 Kč.  Náklady na opravy činily 11 991 000 Kč. Kampaň byla zahálena 20. září 2018 

a ukončena 22. ledna 2019. Bylo vyrobeno 42 008 tun cukru, což vzhledem k neúrodě 

cukrové řepy je veliký úspěch. Zároveň to byla nejvyšší výroba od založení cukrovaru. Bylo 

vykoupeno 302 951 tun cukrové řepy o průměrné digesci 17,40 % od 55 stálých 

dodavatelů. Společnost dosáhla tržby ve výši 404 917 000 Kč a zisk po zdanění byl 414 000 

Kč. 
Zpracoval Ing. Leopold Klabal, předseda představenstva a. s. 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO UNČOVICE  

Hlavním předmětem činnosti zůstává zemědělská výroba – rostlinná výroba včetně 

pěstování zeleniny, okrasných a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické 

užití na pozemcích vlastních i pronajatých; produkce chovných plemenných zvířat; 

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby; živočišná výroba 

zahrnující chov hospodářských zvířat; výroba osiv a sadby; pronájem nemovitostí a 

nebytových prostor a výroba elektrické a tepelné energie. Průměrný počet zaměstnanců 

byl 170 (z toho 5 v řídících funkcích). Vlastní kapitál ZD byl k 31. 12. 763 168 570 Kč a rezervy 

3 163 570 Kč.  

Zapisovaný základní kapitál činil 49 320 000 Kč a v porovnání se skutečností k 31. 12. 2017 

došlo v průběhu r. 2018 ke snížení základního kapitálu o 948 840 Kč. V roce 2018 dosáhlo 

družstvo zisku po zdanění ve výši 44 825 233 Kč, což je výsledek o 6 572 000 Kč nižší než v r. 
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2017. Podstatný vliv na zhoršení hospodářského výsledku mělo snížení hektarových výnosů 

prakticky u všech plodin o cca 15 % oproti průměru předchozích pěti let. Významný 

dopad na výsledek měla i velmi nízká realizační cena prasat ve výkrmu (nejnižší za 

posledních 8 let) 26,53 Kč/kg oproti průměru předchozích pěti let ve výši 31,30 Kč/kg. 

Dopad této realizační ceny představuje snížení tržeb o téměř 6.500 tis. Kč. 

V r. 2018 investovalo družstvo do nákupu pozemků, strojů a stavebních investic celkem 

100 688 741Kč, přičemž nejvýznamnějšími položkami byly posklizňová linka Unčovice, 

výkrmna prasat Rozvadovice, nákup pozemků, šatny a jídelna Příkazy, přípojka VN a 

trafostanice Unčovice, přípojka nízkého napětí PL Unčovice, traktor JCB Fastrac, cisterna a 

cisternová nástavba Annaburger, traktor CASE IH PUMA 160EP, technologie výkrmna 

prasat Křelov, senážní lis Budissa Bagger, skulovač píce Krone Swadro 140 a další do 1 

milionu korun. K 20. březnu 2019 bude zkolaudována výkrmna pro 1 960 kusů prasat ve 

středisku Rozvadovice. Stavební povolení k této stavbě získalo družstvo v r. 2011. Na její 

výstavbu družstvo dosud vynaložilo 39 251 000 Kč, zbývají vybudovat laguny pro 

zachycení dešťových vod pro potřeby pračky vzduchu a komunikace okolo stáje. Na 

výstavbu výkrmny může družstvo získat dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 11 789 

000 Kč.  

V chovu skotu družstvo ve středisku Příkazy zahájilo výstavbu nové dojírny 

s předpokládaným nákladem 28 000 000 Kč a rovněž chce zahájit výstavbu nové stáje pro 

404 kusů dojnic vč. nádrže na kejdu. Obě tyto akce budou podpořeny dotací z Programu 

rozvoje venkova a bude na ně navazovat výstavba nového silážního dolu. Konečným 

záměrem je soustředit chov dojnic do střediska Příkazy a středisko Unčovice využít pro 

chov mladého skotu.  

V současné době probíhá rekonstrukce technologie na porodně prasnic, seletníku a 

odchovně prasniček v Rozvadovicích nákladem 1 924 000 Kč, rovněž podpořená dotací 

z Programu rozvoje venkova. Současně je budována nová přípojka VN vč. nové 

trafostanice nákladem 725 000 Kč. V Příkazích se dokončuje výstavba nového sociálního 

zařízení pro pracovníky dílen a rostlinné výroby, součástí bude i výdejna obědů a jídelna. 

Po jeho dokončení budou do Příkaz přemístěni pracovníci dílen a rostlinné výroby 

z Křelova. V Křelově bude činnost družstva s výjimkou výkrmny prasat, čerpací stanice PHM 

a skladu hnojiv ukončena, objekty budou dle rozhodnutí představenstva nabídnuty 

k prodeji nebo pronájmu.      

Zpracoval: Ing. Jaroslav Danihelka, hlavní ekonom 

KIMBERLY- CLARK, s.r.o., Čihadlo 1361/17, 784 01 Litovel     

V tomto roce získal závod Kimberly-Clark Litovel tři významná ocenění v oblasti 

bezpečnosti a životního prostředí, a to Křišťálového orla, Křišťálový globus a Křišťálový 

strom. Jsou to celosvětová ocenění v rámci korporace Kimberly-Clark. I nadále firma 

pracuje na snižování strojních rizik, snižování odpadů a úspoře energií na pracovišti, dále 

na zvyšování bezpečnosti zaměstnanců prostřednictvím programu sledování a kontroly 

pracovních činností.  

Mezi významné projekty roku 2018 patřil nový informační systém, modifikace strojních 

zařízení a rozšíření sociálního zázemí, avšak nejvýznamnějším projektem tohoto i 
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následujícího roku bylo pořízení nové výrobní linky.  Firma se zapojila i do charitativní 

činnosti a přispěla 13 organizacím v okolí Litovle jak finančními, tak věcnými dary.  V r. 

2018 bylo v závodě zaměstnáno 344 pracovníků, kteří oslavili jeho zakončení firemním 

vánočním večírkem v sále litovelské Záložny. 

Zprávu podala Jitka Valouchová, manažerka a asistentka  

HAJDO spol. s.r.o.   

Název, sídlo, složení statutárních orgánů ani výrobní program nedoznaly změn, jednatelem 

je i nadále pan Jiří Hlavinka. Společnost se věnuje strojírenské výrobě a do oblasti zájmu 

spadají služby v oblasti hydraulika, pneumatika, centrální mazání a paro-kondenzační 

systémy, konstrukční a projektová činnost v oblasti strojírenství, montážní práce v oblasti 

strojírenských technologií, koupě, prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, 

obchodních služeb a reklamy, pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a 

pronájem věcí movitých.  

Staženo z internetu. Společnost ani po žádosti, urgenci a osobní prosbě informace neposkytla.  

ADRIANA – EUROPASTA SE, Tři Dvory 

Divize ADRIANA se sídlem ve Třech Dvorech je součástí společnosti EUROPASTA SE, která je 

největším výrobcem těstovin v regionu střední a východní Evropy. Vedle výroby privátních 

značek podporuje společnost i své tradiční značky ve všech klíčových částech: Zátkovy 

těstoviny v oblasti vaječných těstovin, Rosické těstoviny v bezvaječných těstovinách a 

značku Adriana v úseku těstovin ze 100% semoliny. Divize Adriana byla založena v r. 1993 a 

současně je nejmladší firmou koncernu s největší výrobní kapacitou. Závod je vybaven 

špičkovou italskou technologií se systémem T. A. S., umožňující použití velmi vysokých 

teplot (až 120 ° C) – takže vyrobené těstoviny jsou téměř sterilní. V podniku dochází 

k realizaci strategických investic v hodnotě desítek milionů korun, především budováním 

moderních velkokapacitních linek, zvyšování produktivity práce, inovaci v balení, 

zlepšování v oblasti logistiky a zákaznického servisu. 

Staženo z internetu, protože firma na několikanásobné žádosti o informace neodpověděla.  

Kronikář má za to, že by alespoň zmínka o tomto významném podniku neměla v kronice 

chybět. 

V oblasti průmyslu a podnikání byly osloveny i další firmy. Ovšem ani na žádost, následnou 

urgenci a osobní dopisy nijak nereagovaly. Šlo o firmy NAPO Morava, TENZO, KVARTA, DSL 

food (z průmyslové zóny), AUTO Hlaváček a ZD Haňovice. Firma MJM se odvolala na 

pozdější hodnocení podniku, které momentálně není k dispozici. 
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 

EKT CZ, k.s. 

Jde o dceřinou společnost německého producenta výrobků z plastu Eifler Kunstoff – 

Technik, který se specializuje na dodávky dílů pro „bílou techniku“, především pro 

producenta myček, sušiček a praček MIELE technika v Uničově. Jednateli firmy jsou Dieter 

Eifler, Volker Scheffels a Andreas Kasper. K žádným organizačním změnám nedošlo a rok 

2018 byl ve znamení stabilizace procesu, a především pak postupného navyšování výroby. 

Průměrný počet zaměstnanců byl 60 (na počátku roku 50, na konci 70 zaměstnanců). 

Stejně jako většina firem se EKT CZ potýkala s nedostatkem kvalitního personálu. Hlavní 

prioritou byla stabilizace výroby po započetí provozu v r. 2017. Hospodářský výsledek, 

vzhledem k faktu zahájení výroby v lednu 2017 byl uspokojivý. Je plánováno rozšíření 

výrobních kapacit a rozšíření haly v r. 2019. Průměrnou výši mzdy firma nezveřejňuje. 

Zprávu podal Ing. Jiří Buchta, ředitel závodu 

VESETA spol. s.r.o. 

Statutárním zástupcem je pan Petr Souček, výrobní program zůstává stejný – výroba 

nealkoholických nápojů a balených vod. Průměrný počet zaměstnanců v r. 2018 byl 64. 

V tomto roce se podařilo udržet a obhájit všechny odběratelské fondy a díky nové výrobní 

aseptické lince byl rozšířen sortiment i zajištěni noví odběratelé z EU. Byl dodržen vysoký 

standard kvality a jakosti výrobků dle BRC, zachována pracovní místa pro občany 

regionu. Pro udržení kvalitních zaměstnanců byly vytvořeny vhodné platové i pracovní 

podmínky, přestože se firma potýkala s nedostatkem zaměstnanců.  

Zprávu podala Eva Drozdová, manažerka 

Na průmyslové zóně Nasobůrky – Víska jsou ještě firmy DSL Food s.r.o. (výroba potravin 

určených pro zvláštní výživu, doplňků stravy a sportovní výživy); NAPO Morava s.r.o. 

(výroba plochých těsnění, izolačních materiálů a kovoobrábění) a KVARTA Litovel a.s. 

(zpracování kovů). Přes žádosti a urgence požadované údaje firmy nedodaly. 

 

28. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA  

Na konci r. 2017 byl připraven rozpočet a Zastupitelstvo města Litovel jej schválilo na 

prosincovém zasedání. Po pokrytí výdajů na provoz města, obcí, škol a po podpoře 

kulturních a sportovních aktivit jsou v tomto roce připraveny k realizaci důležité investiční 

akce. Mezi nejvýznamnější patří zahájení stavby kanalizace v obci Myslechovice, když 

současně zahájí výstavbu i obec Haňovice. Z obou je totiž potom projektován společný 

kanalizační řad do Nasobůrek, kde se napojí na systém v Litovli. Z 11 obcí tedy zbývá 

dobudovat kanalizaci v Nové Vsi a Savíně (zde i vodovod) – projekty se již zpracovávají.  

Velkou investicí bude i stavba nového mostu na Pavlínce s předpokladem dokončení na 

jaře roku 2019. Po dobu stavby bude zde vybudována dočasná lávka pro pěší a cyklisty 

z Pavlínky přes řeku ve směru k ulici Šmakalově. Pokračovat bude další etapa revitalizace 

sídliště Karla Sedláka a druhá etapa výměny oken na budově GJO. V projektové přípravě 

se dokončují práce na cyklostezce přes město. Za fotbalovým stadionem na místě bývalé 
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lesní školky dochází k výsadbě nového lesa, na jehož začátku a konci vzniknou ve 

spolupráci s CHKO LP dvě louky pro relaxaci sportovců i turistů.  

Ošemetná je situace v centru města se 4 opuštěnými objekty: Langův dům (ten majitel 

prodává); dům U Bílého koníčka (má již nového majitele a bude rekonstruován); hotelová 

část Záložny (patří městu, a to má již studii možného využití); bývalá „VDP“ na ulici Boženy 

Němcové (město ji koupilo, je zpracována studie na výstavbu malometrážních bytů a 

parkoviště). Bude zahájen výkup pozemků na protipovodňová opatření, protože bez nich 

je rozvoj města i nadále významně omezen. 

Z článku starosty města v LN č. 1, str. 1. 

MOSTY A LÁVKY   

Velkou pozornost veřejnosti budí novinové články popisující tragický stav mostů a lávek 

v Česku, straší se pádem některých objektů (např. v pražské Tróji) a debata o tom, jak 

často jsou kontrolovány, nabývá na síle.  Našeho města, spjatého s vodou takřka na 

každém kroku, se to týká opravdu bezprostředně. Městem prochází komunikace krajské, 

které má pod svou správou kraj, a místní, které spravuje obec – tedy v našem případě 

Litovel. Máme zde kolem 18 mostů a 4 lávky s mostními listy a evidenčními čísly. Při poslední 

kontrole v r. 2016 nebyl žádný havarijní stav mostů či lávek zaznamenán – v tomto roce byl 

opraven most v ulici Komenského a lávka u autobusového nádraží, letos je to most na 

Pavlínce. Zatímní most byl pouze pro jedno vozidlo, nový bude mít dva pruhy a po jedné 

straně bude chodník. 

Nutně by potřeboval zrekonstruovat most na ulici Palackého, kde je ve špatném stavu 

betonové zábradlí a římsa, zatéká tam voda, dochází ke korozi armatur. Projekt je hotový, 

záleží na financích. Ve výhledu na opravu je také most na ulici Čihadlo. 

REGENERACE SÍDLIŠTĚ KARLA SEDLÁKA 

Jde již o 3. etapu regenerace tohoto sídliště, která byla zahájena na začátku měsíce 

dubna a navazuje na již dokončené etapy. Vysoutěžená cena je 9,6 milionu Kč, včetně 

DPH. Projekt počítá se zachováním zelených ploch a jejich novým osázením. Budou zde 

umístěny nové lampy veřejného osvětlení, městský rozhlas, kontejnerová stání na 

komunální odpad, stanoviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad i odpadkové 

koše. U internátu SOŠ se buduje nové parkoviště, další budou zvětšena. 

K investičním akcím patří dále kabelové rozvody v Unčovicích, kde jde z 90 % o podzemní 

zařízení; výměna další části špaletových oken na GJO; úprava komunikace, parkovacích 

míst a nového chodníku u restaurace ve Třech Dvorech; výstavba chodníku kolem krajské 

komunikace, parkovací místa v Rozvadovicích; doplnění balustrády u kříže 

v Myslechovicích; oprava kapličky v Březovém a kompletní rekonstrukce dětského hřiště 

v Rozvadovicích.  

Informace vedoucího odboru MHaSI Miroslava Skácela v LN 1/2018. str. 5, LN 3/2018, str. 2 a LN 3/2018, str. 3. 
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INVESTIČNÍ AKCE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Připraveny jsou 2 projekty související s vodou: odpadní kanál Uničovského rybníka – řešení 

havarijního stavu mostní konstrukce na Radniční Moravě a úprava zastropení tohoto 

vodního toku v ulici Husově, kde dojde k opravě kanálu, opěrné zdi, loviště a šachty (tzv. 

požeráku) v hodnotě 5 226 000 Kč firmou AQUATEST a. s. Praha, s dokončením v únoru 

2019; na Nečízu pak vyčištění koryta, sanace, postavení nového mostu a nových zdí 

v hodnotě 7 691 000 Kč firmou IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. od září 

2018 do února 2019.  

Odpady – občané mají k dispozici tašky i popelnice na tříděný odpad, včetně 

bioodpadu. Bude probíhat čipování popelnic na komunální odpad, připravuje se 

dokumentace na nový sběrný dvůr v Nasobůrkách, který by se začal stavět v r. 2019.  

Město Litovel se pustilo do rekultivace zeleně u mateřských i základních škol, parková 

úprava bude i na zahradě SOŠ, kde je plánována výsadba nových stromů a keřů a 

stavba altánku. Na podzim dojde k další výsadbě v rámci revitalizace sídliště Karla 

Sedláka, ovocná výsadba je plánována i na ulici Pošmýlské. Lipami bude revitalizována 

historická alej z Litovle na Nové Zámky. Extrémní letošní sucho vedlo TS Litovel k zakoupení 

20 kusů zavlažovacích vaků TREEGATOR o objemu 60 litrů, které budou umisťovány ke 

kořenům stromů (průsak vody je cca 8 hodin).  

Rozhovor s vedoucím OŽP Ing. Pavlem Kurfürstem v LN 9/2018, str. 2.  

KANALIZACE V MYSLECHOVICÍCH 

V úvodu jsme psali o této plánované investiční akci a uvádíme, jak daleko se dostala do 

konce roku. Tato velká akce byla zahájena v měsíci červenci jako výstavba kanalizační 

sítě v místní části Myslechovice.  Vzhledem k tomu, že se připojila i obec Haňovice, má 

stavba celkem 3 části – společnou pro obě obce a dvě samostatné. V místní části 

Myslechovice je navržena oddílná kanalizace a nyní se buduje její splašková část. 

V Haňovicích je navrhována kombinace nové jednotné kanalizace a oddílné kanalizace. 

Hotová je tlaková část společná pro obě obce v délce 860 metrů, dále cca 350 metrů 

gravitační kanalizace a je osazeno 19 šachet. Stavbu zajišťuje Sdružení Litovel 2017, které 

tvoří společnost INSTA CZ s.r.o. a společnost MODOS spol. s r.o. Celková cena je 71 845 000 

korun a termín dokončení stavby je plánován na konec listopadu 2019. 

Informace z LN 10/2018, str. 3. 
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29. SPRÁVA CHRÁNĚNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ  

Název organizace je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální 

pracoviště Olomoucko. Struktura organizace je konsolidovaná a zůstává beze změn. 

V personální oblasti v průběhu roku 2018 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. 

Hlavní prioritou činnosti byla ochrana přírody a výkon státní správy v kompetencích nám 

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 se k dlouhodobě řešené problematice deficitu vody 

v lužních lesích Litovelského Pomoraví přidala v r. 2018 eskalace kůrovcové kalamity, a to 

zejména v severní části území spravovaného Regionálním pracovištěm Olomoucko (v 

CHKO Jeseníky). Naopak v jižní části území (v CHKO Litovelské Pomoraví) pokračovaly 

zvýšené těžby jasanů ztepilých jako důsledek napadení houbou voskovičkou jasanovou 

(Hymenoscyphus pseudoalbidus) a rovněž smrkových porostů napadených lýkožrouty. 

Významnou změnou prošla budova Správy CHKO Litovelské Pomoraví – kompletní 

výměna střešní krytiny, oken a vstupních dveří, oprava vstupní branky, zídky plotu, 

betonového příjezdu ke garáži a dlažby pod balkonem – v celkové hodnotě 2 500 000 

korun. 

Propagována byla problematika ochrany přírody v hromadných sdělovacích 

prostředcích, a to ve třech televizních reportážích, 11 rozhlasových vystoupeních a mnoha 

zprávách v tisku s regionální i celostátní působností. Přednášky našich pracovníků (78) 

navštívilo 3 350 posluchačů a uskutečněno bylo 41 exkurzí, při nichž pracovníci doprovázeli 

1 259 osob. Dále se agentura podílela 13x na spolupráci s jinými subjekty (Akce Pet, Zlatý 

list, Den lesa na Flóře, konference Říční krajina aj.), s účastí 1 450 osob. 

V územích spravovaných organizací je provozováno 7 naučných stezek s roční 

návštěvností asi 450 000 osob. Dalších 10 naučných stezek mají v těchto územích 

instalovány jiné subjekty. 

V Informačním centru Šargoun byly uspořádány 2 výstavy („Houby Litovelského Pomoraví“ 

a „Motýli Olomoucka“) a dalších 5 výstav proběhlo v Domu přírody Litovelského Pomoraví 

(dále jen DPLP) v Horce nad Moravou. Podíl byl i na přípravě dokumentu pracovně 

nazvaného „Obrázky přírody Olomouckého kraje“, financovaného Olomouckým krajem. 

Návštěvnost DPLP 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 a informačním centrem v hájence u Šargounu 

prošlo přibližně 11 700 návštěvníků.  

Organizovaných akcí, kterými byly například komentované prohlídky, Den tvořivých rukou, 

Soví noc, Probouzení hory, Živá archeologie, Den mladých archeologů, Bylinkový den, 
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Barevné sny Sluneční hory, Za včelkami nejen do úlu (a další vzdělávací akce a koncerty), 

se zúčastnilo 3 522 návštěvníků a dalších 1 015 dětí přišlo na speciální výukové programy.  

V areálu DPLP byly v r. 2018 ukončeny tři významné počiny. Nákladem AOPK ČR byl 

opraven povrch Sluneční hory a instalováno její částečné oplocení. Dále byl vyčištěn 

prostor u výpusti rybníka Rozvišť i samotná výpusť. Byla opravena zábrana proti vnikání 

bobrů do výpustního objektu. Po dvou letech byl dokončen projekt „Živá archeologie“, 

v jehož rámci byly v místě přístřešku pro archeologické pece instalovány 4 repliky 

hliněných pecí – pec na chléb (2017), výheň na tavení bronzu (2017), výheň na tavení 

železa (2018) a pec na keramiku (2018). Výstavba pecí probíhala po oba roky v rámci 

veřejného „workshopu“, kde se mohli návštěvníci přímo zapojit a seznámit se s historickými 

postupy výstavby i funkce těchto zařízení. 

Zprávu za Regionální pracoviště Olomoucko podal RNDr. Jiří Šafář 

 

30. ŠKOLSTVÍ   

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA LITOVEL  

Právní formou je škola příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Litovel, 

náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel. Vedení školy: ředitelka školy Mgr. Eva 

Hrachovcová; zástupkyně ředitelky Mgr. Milena Jindrová; vedoucí vychovatelka ŠD Alena 

Albrechtová. Škola má právní subjektivitu, je zařazena do sítě škol a je plně organizovanou 

městskou školou s dlouholetou tradicí s titulem Ekoškola.  

Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní družina a školní výdejna. Školu ve školním 

roce (šk. r.) 2017/2018 navštěvovali žáci jak z Litovle, tak z okolních obcí (celkem 426 žáků), 

během roku se počet žáků mírně měnil. Nejvíce dojíždějí do školy žáci z Rozvadovic, 

Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a Nasobůrek. Naplněnost se blíží 

kapacitě školy (440 žáků) a všechny místnosti jsou plně využity. Největší problém je umístit 

všechny třídy do tělocvičny, proto i v tomto šk. r. škola musela pro žáky pronajmout 

městskou Sokolovnu. Pro šk. r. 2017/2018 povolil zřizovatel škole výjimku, aby bylo možno 

přijmout všechny žáky z okolních obcí do 6. ročníků. 

Ve šk. r. 2017/2018 se na škole vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu „Učíme 

se vzájemné komunikaci… doma i ve světě“. Vzdělávací program školy byl zaměřen na 

výuku jazyků a informačních a komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován 

anglický jazyk, od 7. ročníku je nabízen volitelně jazyk německý a ruský. Škola po celý rok 

zařazovala do výuky metodu CLIL a podporovala komunikaci v anglickém jazyce za 

pomoci E-Twinningu, projektu Edison a projektů z dotací EU. Na škole jsou podporovány 

environmentální aktivity žáků, které jsou součástí školního preventivního programu, 

zpracovaného metodikem prevence sociálně-patologických jevů, a plánu EVVO, ve 

spolupráci se společností TEREZA.  

V rámci doplňkové činnosti školy jsou nabízeny žákům kroužky. Vedení školy úzce 

spolupracuje s výborem Spolku rodičů a přátel při ZŠ a se školskou radou. Během roku 
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pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení školy. S vedením školy 

spolupracuje Ekotým = žákovský parlament, v němž jsou zastoupeny třídy od 2. do 9. 

ročníku. Členové Ekotýmu se scházejí pravidelně a přinášejí podněty a připomínky k 

chodu školy, svoje názory a postřehy přenášejí do svých tříd a komunikují a konzultují své 

návrhy s vedením školy. Škola komunikuje s rodiči prostřednictvím školního informačního 

systému EDOOKIT a prostřednictvím webového portálu. Zde nabízí kromě informací pro 

rodiče, žáky i pracovníky školy službu rodičům: elektronickou žákovskou knížku, 

elektronickou omluvenku, možnost odhlášení a přihlášení obědů, kontrolu výběru ovoce, 

zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích úkolů s informacemi o prověřování učiva 

pro jednotlivé třídy a učební materiály k samostudiu. Škola nespravuje od května 2018 

facebookový profil (GDPR), ale umožňuje žákům i zaměstnancům využití Office 365 

včetně poštovní schránky a webového prostoru.  

Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 26 

pedagogů, 7 asistentek pedagoga, 4 vychovatelky školní družiny (z toho jsou 2 zároveň i 

asistentkami) a 7 THP pracovníků, z toho jedna na DPP. Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve 

školní družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi tři 

vychovatelky. Dvě pedagožky, tři vychovatelky a pět asistentek pedagoga pracovalo na 

částečný úvazek, jedna uklízečka pracuje na dohodu. Ve škole pracuje koordinátor ICT, 

výchovný poradce, koordinátor pro tvorbu ŠVP a EVVO a metodik prevence sociálně-

patologických jevů, všichni s absolvovaným specializačním studiem.  

Zápis do 1. ročníku pro šk. r. 2018/19 se konal ve dnech 13. a 14. dubna 2018. Pro děti byl 

připraven doprovodný program se zábavnými úkoly s tematikou zvířat. K zápisu se 

dostavilo 61 dětí, z toho bylo přijato do 1. ročníku 50, zákonní zástupci 8 požádali o odklad 

školní docházky o jeden rok, rodiče 1 dítěte žádost následně stáhli. Dvě děti nebyly přijaty. 

V září 2018 se předpokládá otevření dvou tříd 1. ročníku. 

Do přijímacího řízení na střední školy pro šk. r. 2017/18 si podalo přihlášky ke studiu na 

střední škole celkem 60 žáků devátých ročníků a 2 žáci osmého ročníku. Na šestiletá 

gymnázia se hlásili 2 žáci sedmého ročníku a na osmiletá gymnázia 7 žáků 5. ročníku. Do 

druhého kola si podávali přihlášku tři žáci, ostatní byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 

Počet žáků v přijímacím řízení byl celkem 71, z toho přijati na osmileté gymnázium – 7, na 

šestileté gymnázium – 1, na maturitní obor – 43 a do učebního oboru s výučním listem – 20.  

Roční plán práce byl zaměřen na podporu matematické a čtenářské gramotnosti; na 

podporu učitelů během vyučovacího procesu, v jeho přípravě, v podmínkách jejich 

práce a v podpoře jejich vzdělávání. Během roku byla škola členem celoročního projektu 

Menu pro změnu, ve kterém se rozvíjí environmentální výchova a pokračuje v práci v 

projektu Ekoškol; v rámci podpory výuky jazyků pak účast v projektu Edison. Pokračovalo 

se ve spolupráci s družební školou na Slovensku, s Revúcou, výměnou žáků a návštěvou 

partnerské školy na Slovensku většinou pedagogů. 

Odborná výuka probíhala v odborných učebnách – učebna pro výuku fyziky a chemie, 

přírodovědná s koutkem živé přírody, počítačová s 25 pracovními stanicemi pro žáky, 3 s 

interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 3 cizích jazyků, školní kuchyňka, učebna 

výtvarné výchovy, keramická dílna a kmenové třídy. V každé třídě pracuje třídní učitel. Ve 
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třídách jsou využívány interaktivní dataprojektory. V učebně přírodopisu je instalována 

stálá výstavka živé přírody.  V následujícím šk. r. proběhne z prostředků IROP rekonstrukce 7 

odborných pracoven. Velká pozornost byla rovněž věnována žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, jsou pro ně vypracovány individuální plány nebo plány 

pedagogické podpory, žáci mají nastavena podpůrná opatření na základě vyšetření v 

PPP.   

Škola prezentuje své výsledky vzdělávání a informuje žáky, rodiče i širokou veřejnost 

prostřednictvím webových stránek školy a prostřednictvím regionálního tisku. Na 

webových stránkách je umístěna schránka důvěry on-line, k ostatní komunikaci mezi 

učiteli, žáky a rodiči nově slouží školní informační systém EDOOKIT. 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 (dále ŠD) je školské zařízení výchovy mimo vyučování, slouží k výchově, 

vzdělávání i rekreaci. Zájmové vzdělávání v ŠD obohacuje denní program žáka, zajišťuje 

odborné pedagogické vedení při odpočinkových i zájmových činnostech. ŠD v letošním 

šk. r. navštěvovalo 120 žáků ve věku 6–10 roků, kteří pracovali pod vedením 

kvalifikovaných vychovatelek ve čtyřech odděleních. Pro veškerou činnost využívala ŠD 

nejen své prostory, kde děti mohou trávit příjemné chvíle po vyučování, ale využívala i 

různé odborné učebny, dílnu keramiky, hřiště i dvůr školy. Během prázdnin proběhla 

rekonstrukce rozvodů elektřiny a konektivity, kamerového systému, zabezpečovacího 

zařízení a telefonů. Rekonstrukce časově zasáhla do školního roku, byla zahájena 15. 6. 

2018 a dokončena do 31. 8. 2018.  

Výsledky klasifikace: v 1. pololetí šk. r. 2017/2018 bylo klasifikováno 425 žáků (212 chlapců, 

213 dívek), z nichž 250 prospělo s vyznamenání, 2 neprospěli, ostatní prospěli. Velmi dobré 

chování mělo 424 žáků, 1 byl potrestán sníženou známkou z chování. Zameškáno bylo 

16 999 hodin, což je v průměru 40 hodin na žáka. Ve 2. pololetí bylo klasifikováno 426 žáků 

(213, 213), z nichž 246 prospělo s vyznamenání, 177 prospělo, 3 neprospěli. Velmi dobré 

chování mělo 425 žáků, 1 sníženou známku z chování. Zameškáno bylo 22 929 hodin, což 

je 53,8 hodin na žáka, všechny byly omluveny.  To vše v 18 třídách školy, kdy jsou vždy po 

dvou (A, B) v každém 1. až 9. ročníku.  

Na začátku šk. r. jsou dětem nabízeny kroužky, při počtu 10 zájemců je kroužek pro dané 

pololetí otevřen. Šlo o taneční kroužek (30 dětí); kroužek „Veselá kytara" (11);  zájmový 

kroužek Dílny; kroužek Hravá věda; dramatický kroužek Rolnička.  Žákům byl nabízen jeden 

nepovinný předmět – náboženství. Náboženství je vyučováno ve spolupráci s farností 

Litovel a ZŠ Vítězná 1250 v Litovli. Učitele náboženství zajišťuje farnost Litovel církve 

římskokatolické a někteří žáci školy na výuku docházejí. 

Žákům byl umožněn i výběr volitelných předmětů z této nabídky: konverzace v anglickém 

jazyce; přírodovědný seminář; fyzikálně-chemický seminář; německý a ruský jazyk; 

volitelně pak výtvarné činnosti.  

Výchovné poradenství: od 1. 9. 2017 byla práce výchovného poradce (VP) týkající se 

žáků se SVP rozdělena mezi Mgr. Milenu Jindrovou (dosavadní VP) a Mgr. Lenku 

Davidovou, která dokončila studium výchovného poradenství. Byly vypracovány 
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individuální vzdělávací plány pro žáky, kterým bylo jeho sestavení doporučeno 

poradenským pracovištěm. Rodiče byli průběžně informováni o potřebě dalšího přešetření 

prostřednictvím VP a třídních učitelů. 

Volba povolání a přijímací řízení na SŠ: k volbě povolání je zaměřeno několik akcí – v rámci 

podzimních třídních schůzek byla pro žáky i rodiče zorganizována burza středních škol z 

regionu. Žáci devátých ročníků se zúčastnili přehlídky středních škol Scholaris v Olomouci; 

další informace získali na besedách se zástupci středních škol a firem s vedením školy, 

třídními učiteli a případně dle potřeby s metodikem prevence, o jednáních jsou 

pořizovány záznamy. Žáci mají možnost využít elektronickou schránku důvěry nebo 

schránku důvěry umístěnou na chodbě školy.  

Ve šk. r. 2017/2018 byly cíle a klíčové kompetence EVVO plněny dle stanoveného plánu 

EVVO, který je vypracován na jeden školní rok. Cílem EVVO bylo pochopení nezbytnosti 

postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu 

odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Cíle byly realizovány formou 

exkurzí, výletů, soutěží, výukových projektů, tematických dnů a projektů pro celou školu. 

Environmentální výchova a otázka udržitelnosti byla součástí veškerého života školy, 

učebních osnov a předmětem pedagogických porad. 

Veřejné projekty: osmým rokem jsou žáci ve třídách vedeni ke třídění odpadu. V tomto šk. 

r. byly na podzim a na jaře zorganizovány sběrové týdny, ve kterých se podařilo nasbírat a 

odevzdat celkem 16 719 kg starého papíru. Třídy, které splnily stanovený limit 20 kg na 

žáka, obdržely sladké odměny. V rámci projektu Recyklohraní bylo odevzdáno 5 sběrných 

boxů vybitých baterií a 6 bagů vysloužilých elektrospotřebičů. V únoru 2018 se škola 

zapojila do kampaně „Věnuj mobil“, a podařilo se v domácnostech našich žáků 

shromáždit kolem 300 ks nepotřebných mobilních telefonů. Dále se sbíral tenkostěnný 

hliník, hliníkové plechovky a víčka od PET lahví, která se odvezla k dalšímu zpracování do 

firmy Jelínek Trading v Křelově. 

Školní projekty a tematické dny s environmentální tematikou, výukové programy a 

exkurze: účast žáků 9. ročníků na akci Recyklojízda 2017, organizovaná na podporu sběru 

vybitých baterií; oslavy lesa na Flóře – účast žáků 3. ročníků na tradiční akci v Olomouci; 

Přírodovědný klokan pro zájemce z 8. a 9. ročníků; podzimní sběrový týden starého papíru; 

Uspávání skřítka Podzimníčka – tradiční akce školy pro nejmladší žáky a jejich rodiče v lese 

Doubrava; exkurze do zábavního vědeckého parku Vida Brno pro žáky 5. ročníků; exkurze 

dětí ze školní družiny v záchranné stanici Pateřín; tematický den „Čokoška“ spojený se 

zodpovědnou spotřebou potravin;  sběr nefunkčních mobilních telefonů určených 

k recyklaci; výukový program „Křoupat zdravě“ – představení na téma zdravé jídlo;  

výukový program v CEA  Sluňákov pro žáky 3. ročníků „Vypečená houska“;  akce 

„Ukliďme si svět“ – žáci 7. ročníků se zapojili do úklidu Litovelského Pomoraví; jarní sběrový 

týden starého papíru;  „Pojďme ven, je jaro“ – akce pro nejmladší žáky a jejich rodiče v 

lese Doubrava;  Den Země pro žáky prvního stupně zaměřený na podporu 

agrobiodiverzity (prostřednictvím těchto aktivit žáci pochopili význam pojmu FAIR TRADE, 

jaké jsou jeho principy, o co usiluje, jak vypadá a kde hledat toto logo);  oblastní kolo 

soutěže Zlatý list – 5. a 7. ročníky;  exkurze na Dlouhé Stráně – 8. a 9. ročníky; výukový 

program v CEA Sluňákov pro 4. ročník – „Živly kolem nás“; výukový program v CEA 
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Sluňákov pro 1. ročník „Mravenečkové“; výukový program v CEA Sluňákov pro 3. ročník – 

„Pojďme zažít živly“. 

Mezinárodní program Ekoškola: cílem bylo seznámení s metodikou sedmi kroků programu 

Ekoškol a druhým rokem se pokračovalo v tématu „Menu pro změnu“, se zaměřením na 

oblast agrobiodiverzity a téma Fair trade.  Prostor k prezentaci environmentálních aktivit 

dostali členové také na akci Toulky Litovelským Pomoravím.  V červnu převzali na 

Městském úřadu Litovel dva bývalí členové Ekotýmu z rukou místostarosty Viktora Kohouta 

ocenění Litovelské naděje za přínos v oblasti ekologie. Koncem školního roku se podařilo, 

prostřednictvím Sdružení Tereza, získat kontakt na partnerskou Ekoškolu na Slovensku. 

Druhým rokem pokračoval projekt, organizovaný vzdělávacím centrem Sdružení Tereza, 

pod názvem Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti.   

Čtenářský klub: první rok Čtenářského klubu byl finančně podporován prostřednictvím tzv. 

šablon OP VVV a byl tím pádem poskytován žákům zdarma. Žáci druhého stupně 

neprojevili na začátku šk. r. o kroužek nabízený zdarma zájem, proto byl nabídnut žákům 

prvního stupně. Díky nim se kroužek podařilo otevřít. Žáci se seznamovali s novými knihami, 

četli své vlastní oblíbené knihy a učili se o nich mluvit, výtvarně zpracovávali hrdiny i 

situace z knih, hráli scénky i tancovali. Navštěvovalo ho 10 žáků především z 3. třídy. 

Literární soutěž O cenu J. Jungmanna „Co píšou dějiny…“ – 7. ročník této literární soutěže 

byl věnován oslavám 100. výročí vzniku republiky s tématem, Co píšou dějiny… Žáci mohli 

zpracovat toto téma volně (jako prózu nebo poezii).  Ve sborníku budou zveřejněny i 

výherní práce žáků Pavlíny Karáskové a Tadeáše Vojtěcha Slámy, kteří se umístili na 2. a 3. 

místě v celonárodní soutěži „Rosteme s knihou“ s tématem „Stalo se ve 20. století“. 

Výtvarné projekty – žáci 4. B se společně zúčastnili projektu „Tvůrčí textilní dílna“ pro žáky 

ZŠ, který pořádá Nadace SOVA ve spolupráci se společností TextilEco a. s. Vybraní žáci 4. – 

6. tříd se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem „Kulturní rozmanitost Evropy“, kterou pořádá 

Europe Direct Olomouc.  Na podzim r. 2017 se zúčastnili aktivity k rozvoji technických 

dovedností a programování v kroužku programování BBC Mikro:bit, kterou podpořil CZECH 

INVEST ve spolupráci se SPŠE Olomouc. Lektory se stali studenti této střední školy. Náplň 

byla zaměřena na základní seznámení s micro:bitem, použití základních programátorských 

konstrukcí: vstup a výstup, příkaz, práce s proměnnými, generování náhodných čísel, 

větvení a cyklus. 

Exkurze, výstavy, zájezdy – Sport Life – veletrh sportovního vybavení a volnočasových 

aktivit v Brně, jehož součástí byl i doprovodný vzdělávací program týkající se prevence 

různých sociálně-patologických jevů a instruktáž bezpečného chování na sociálních sítích. 

Zájezd do předvánoční Vídně, kde na programu byla prohlídka centra města v čele s jeho 

dominantou – katedrálou Sv. Štěpána.  Exkurze na PVE Dlouhé stráně. Děti měly možnost 

prohlídky obou nádrží elektrárny, vyslechly si prezentaci a výklad odborného průvodce, 

součástí prohlídky byly též rozsáhlé podzemní prostory elektrárny. Po tomto programu 

následovala přírodovědná část dne – překročení masivu Pradědu. „Plaveme s městem“ – 

tuto celorepublikovou soutěž měst podporuje škola každý rok. Letos se na startovní bloky 

postavilo celkem 43 žáků druhého stupně.  „Ukliďme svět“ – žáci nasbírali 18 pytlů 

odpadků. Akce se koná každý rok ve spolupráci s DDM. „Den pro zdraví“ – turnaj mezi 
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třídami, a to ve vybíjené a softbale. „Projektový den k Evropskému dni jazyků“ – žáci měli 

možnost zvolit si program podle svých zájmů. Vyučující si pro ně připravili pestrou paletu 

aktivit, do kterých zapojili jazykové dovednosti dětí.  „Mezinárodní projekt Edison“ – na 

škole působilo v rámci projektu EDISON šest vysokoškoláků z různých koutů světa a veškerá 

komunikace probíhala v anglickém jazyce.  Dopisování se školou v Taiwainu – během 

celého školního roku si 30 žáků šestého ročníku mělo možnost v hodinách konverzace v 

anglickém jazyce dopisovat se stejně starými kamarády z Taiwanu. Proběhlo několik 

úspěšných výměn dopisů.  „Listování“ – projekt scénického čtení s představením „Kluk, co 

se koupal s piraňami“ autora Davida Almonda.  Pasování prvňáčků na čtenáře s 

předáním šerpy s nápisem „Už jsem čtenář“. Děti dostaly balíček s knížkou, průkazkou do 

knihovny a Pamětní list. Projekt „Velká Morava“ – žáci sedmých ročníků se vypravili do 

archeoskanzenu v Modré u Velehradu a do Památníku Velké Moravy.  „Příběhy bezpráví“ 

– celorepublikový projekt, který pořádá společnost Člověk v tísni. Cílem tohoto projektu je 

přiblížit žákům dobu komunistické totality na příbězích pamětníků, kteří chodí do škol 

představovat svoje příběhy vzdoru. Ve 13. ročníku se ho zúčastnil prof. Jindřich Štreit, 

známý fotograf, který byl v 80. letech odsouzen do vězení za fotografie, které měly 

hanobit prezidenta a republiku.  „Edukační odpoledne“ – pro budoucí prvňáky a jejich 

rodiče byly připraveny čtyři edukační schůzky, které se zaměřily na různé dovednosti 

(hrubá a jemná motorika, sluchové a zrakové vnímání), potřebné pro nástup do prvních 

tříd. V průběhu cvičení byly rodičům předány informace, jak s dětmi pracovat, aby 

přestup z mateřské do základní školy zvládly co nejlépe.  

Plavecký výcvik – žáci druhých a třetích tříd se zúčastnili celoročního povinného 

plaveckého výcviku, kde získávají nové plavecké dovednosti a prohlubují a upevňují ty již 

dříve získané. Výcvik jim také pomáhá získat kladný vztah k vodě, otužilost, radost z 

pohybu ve vodě. Kromě těchto žáků se plaveckého výcviku účastní i žáci prvních, 

čtvrtých a pátých tříd v kratším rozsahu hodin. Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou, 

autorkou dětských knížek. Děti se dozvěděly, jak kniha vzniká, kdo se na jejím vzniku podílí. 

„Záložka do knihy spojuje školy“ – žáci 6. ročníků se zapojili do česko-slovenského projektu 

a pomocí záložek do knihy, na kterých zpracovali údaje o své oblíbené knize, navázali 

kontakty s naší partnerskou školou v Revúci, Hviezdoslavova ul.  Etwinning na Jungmance 

– Evropský den jazyků slavila 7. B po svém. V hodinách angličtiny vytvářeli v rámci projektu 

Etwinning pohlednice, které poté zasílali do zemí jako např. Turecko, Ukrajina, Portugalsko, 

Nizozemí a mnoha dalších. Jejich úkolem bylo vytvořit pohlednici, která bude 

představovat naši zemi, napsat krátký textík v českém jazyce s anglickým překladem pro 

ostatní a rovněž zaslat malý dáreček.  Projekt „Kdo je Kdo?“ „Spolupráce Jungmanky 

s Evropou“ stále pokračuje úspěšnou výměnou pohlednic.   Halloween – anglosaský lidový 

svátek, který se slaví 31. října – byl hlavním tématem v anglickém jazyce. Děti se seznámily 

s původem tohoto svátku a pověděly si něco o legendách spjatých s tímto dnem. Někteří 

se taktéž převlékli do typických kostýmů. „Evropa nám ozdobila vánoční stromeček“ – v 

hodinách anglického jazyka bylo za úkol odprezentovat, jak u nás slavíme nejkrásnější 

svátky v roce, obohatit si slovní zásobu a vyrobit vánoční ozdoby, kterými si poté jednotlivé 

země vyzdobí vánoční stromeček. Škola obdržela ozdoby ze Španělska, Německa, Řecka, 

Chorvatska a Polska. Výměna vánočních přání – po úspěšné výměně vánočních ozdob 

došlo i k výměně přáníček přes portál projektu Etwinning.  Svatý Patrik na Jungmance – šlo 

o to, oslavit svátek sv. Patrika, jeden z nejznámějších irských státních svátků. A oslavy byly 
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pojaty, jak jinak než zeleně, vždyť jde o barvu Irska. Návštěva Moravského divadla 

v Olomouci, které mělo na programu jedno z nejslavnějších francouzských dramat všech 

dob inspirované skutečnou historickou postavou – Cyrano z Bergeracu. 

Úspěchy jednotlivců: Marie Dračková z 5. B se umístila na 5. místě ve výtvarné soutěži 

„Kulturní rozmanitosti Evropy" pořádané střediskem Europe Direct Olomouc. V dalším 

ročníku běhu Jana Opletala a memoriálu Jiřího Vaci se žáci po urputném souboji umístili 

na 3. místě. Je to historicky jeden z nejlepších zaznamenaných výsledků. Na vánočním 

turnaji ve florbalu v hale ZŠ Vítězná, za účasti družstev ZŠ Jungmannova, Vítězná, Náklo, 

Bílá Lhota a GJO Litovel, se škola umístila na 1. místě. Vybraní žáci 4. A, 5. A a B se zúčastnili 

výtvarné soutěže „Čistá energie“, kterou pořádá Svět energie, vzdělávací portál ČEZ. Dílo 

Karolíny Chrudinové z 5. B, v němž fiktivní recyklací kamenů ze Stonehenge vytvořila větrné 

mlýny jako z Holandska, si vysloužilo krásné 6. místo a výherkyně obdržela knihu. Žákyně 

Sabina Šmoldasová ze 7. B a Nela Paďourová ze 7. A se zúčastnily technické soutěže 

pořádané Katedrou technické a informační výchovy na Pedagogické fakultě UP 

v Olomouci. Odbornou porotu nadchl funkční dřevěný model padacího mostu a udělila 

Sabině Šmoldasové 1. místo v kategorii mladších žáků.  Přírodovědná soutěž „Zlatý list“ – v 

okolí chaty Doubravy si žáci 5. a 7. tříd ověřili své znalosti z různých přírodovědných oborů. 

V mladší kategorii se nejlépe dařilo žákům 5. B, a to ve složení Patrik Dvořák, Kryštof 

Hamouz, Radek Kloss, Karolína Chrudinová, Martina Kostelníková a Nela Spurná, kteří 

obsadili 2. místo se 186,5 body. Nejlepší skupina ze starší kategorie se se svými znalostmi 

dostala na 5. místo v zastoupení Jakub Holouš, Martin Obšil, Jakub Erlec, Michaela 

Mikmeková, Kateřina Buchtová a Sabina Hodabová s celkovým počtem 236 bodů. 

Litovelské naděje 2018 – na základě umístění v literární soutěži „Stalo se ve 20. století“ byla 

Pavlína Karásková (2. místo) a Tadeáš Vojtěch Sláma (3. místo) navrženi svými třídními 

učitelkami k ocenění „Litovelské naděje 2018“, které jim bylo dne 18. 6. 2018 slavnostně 

předáno představiteli města v obřadní síni města Litovel i za účasti rodinných příslušníků.  

Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR – 38 žáků školy se zúčastnilo školního kola a žák 

9. A Tomáš Grmela se probojoval do krajského kola, kde se umístil v rámci základních škol 

na krásném 3. místě. Soutěž „Slovíčkový král“ – žáci sedmých ročníků se zúčastnili soutěže v 

anglickém jazyce na ZŠ Vítězná. Soutěžící si vyzkoušeli svoji znalost anglických slovíček, 

která je nezbytnou součástí studia cizího jazyka. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 dětí ze 

čtyř základních škol. Žák Jan Zemánek ze 7. A obsadil krásné 2. místo. Velmi úspěšné byly 

také Aneta Ondrejková (5. místo) a Kateřina Buchtová (6. místo). Konverzační soutěž v 

anglickém jazyce – žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili tradiční soutěže s názvem „Let´s speak 

English“ na ZŠ Vítězná. Soutěžilo celkem 30 žáků ze základních škol Vítězná, Jungmannova, 

Pňovice a Senice ve třech jazykových disciplínách: poslech, porozumění textu a 

konverzace v anglickém jazyce.  Žáci nezklamali a triumfovali na všech třech vítězných 

pozicích. Třetí místo si odnesl Lukáš Svačina z 9. A, na sdíleném prvním a druhém místě s 

naprostou shodou bodů zazářili Anastasia Rjabyová a Ondřej Klein z 9. B. Školní kolo 

dějepisné olympiády – žáci devátých ročníků se zúčastnili školního kola dějepisné 

olympiády a tři z nich, Tomáš Grmela, Michael Boxan a Pavel Tomášek, se stali úspěšnými 

řešiteli. Do okresního kola postoupili první dva. Ani jeden se však neprobojoval ve velké 

konkurenci z řad základních škol, ale i gymnázií do okresního kola. ,,Poznej město“ – soutěž 

pořádal DDM. Zúčastnilo se jí deset družstev, úspěch slavilo družstvo ve složení Aneta 

Ondrejková, Jan Zemánek a Lucie Skyvová, které ve své kategorii získalo 2. místo. Stupeň 
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nejvyšší pak ve stejné kategorii obsadilo družstvo ve složení Tereza Urbanová, Viktorie 

Hacarová a Jan Bombera. Literární soutěž „Stalo se ve 20. století“ – na 24. mezinárodním 

knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení a 

ocenění nejlepších mladých autorů, kterého se zúčastnili i dva žáci školy – Pavlína 

Karásková a Tadeáš Vojtěch Sláma. Ve své kategorii nakonec získala Pavlína 2. a Tadeáš 

3. místo v celorepublikovém výběru. Olympiáda z českého jazyka – pro žáky devátého 

ročníku společně se zástupci osmých tříd. Celkem soutěžilo 28 žáků a nejlepšího výsledku 

dosáhla Diana Uhlárová z 9. B, která se jako zástupce školy umístila v okresním kole na 

krásném 14. místě. Recitační soutěž na DDM Litovel – účast celkem 65 talentovaných dětí. 

I přes silnou konkurenci si vedli zástupci školy: 1. Viktorie Klonová 5. B, 2. Hana Bednaříková 

1. B, 3. Nela Baciaková 1. B, Nela Navrátilová 4. A, Tereza Urbanová 7. A. V kategorii vlastní 

tvorba se umístili: 1. Zuzana Hamouzová 3. B, 2. Filip Flášar 6. B, 3. David Hojgr 6. B. V 

prezentaci školy na veřejnosti spolupracuje škola s MK, muzeem, DDM, Spolkem rodičů, 

Seniorklubem, T. J. Tatran a s firmou Kimberley Clark. Před Vánocemi se podařilo 

uspořádat za pomoci Spolku rodičů Vánoční dílny a Vánoční jarmark ve spojení se Dnem 

otevřených dveří.  Vyráběly se výrobky na velikonoční a vánoční výstavu v MK. Výstavu, 

stejně jako pobyt žáků na dopravním hřišti, organizuje škola s přispěním DDM.  Při 

rozsvěcování vánočního stromku děti zazpívaly předvánoční písničky a zarecitovaly krásné 

básničky.  Společně s dramatickým kroužkem Rolnička se zúčastnily vystoupení na náměstí 

v Litovli a vystoupily i na vánoční besídce v kostele Husův sbor. Děti z tanečního kroužku 

pod vedením paní učitelky Němcové se zúčastnily vánočního vystoupení pro Kimberly 

Clark, vystoupení pro seniory v MK a na besídce pro maminky ke Dni matek v kostele 

Husův sbor. Děti z dramatického kroužku Rolnička měly nacvičenou krásnou pohádku a 

pásmo básniček.  

V červnu byla zorganizována spolu s Klubem českých turistů při TJ Tatran Litovel a s 

vedením RS celooblastní akce „Toulky Litovelským Pomoravím“, kdy byly nabízeny různé 

trasy pro pěší i cyklisty. Akce byla spojena se Dnem dětí s tématem Cirkus; ve školním 

dvoře a v okolí litovelských rybníků byly pro děti připraveny různé soutěže, občerstvení a 

tematické soutěže z jednotlivých sportů i netradičních. Škola zároveň prezentovala 

výsledky celoročního projektu ekoškol Menu pro změnu, téma Čokoláda. Součástí 

„Toulek“ byla podpora charitativního projektu RUN and HELP 2018 pro Konto Bariéry, který 

účastníci finančně podpořili částkou 1 882 Kč.  Muzeum Litovel během roku připravuje pro 

žáky škol tematické dílny, které se vztahují ke stálým nebo časově omezeným výstavám. 

Prevence sociálně-patologických jevů: ve škole pracoval metodik prevence sociálně-

patologických jevů. Spolupracoval úzce s pedagogickou radou, vedením školy a 

výchovnou poradkyní jak při řešení případných problémů, tak při organizování 

projektových dnů, besed a akcí. V tomto školním roce došlo k realizaci plánu absolvovat 

vzdělávací program zaměřený na rozvoj pozitivního klimatu ve škole a vzájemnou 

komunikaci. Realizátorem bylo „Sdružení D“ z Olomouce.  

Škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Základním cílem 

projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 

stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající 

spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt „Mléko do škol“ podporuje spotřebu mléka a mléčných 
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výrobků u žáků základních škol pomocí státních dotací. Výrobky jsou žákům dodávány do 

automatu ve škole a žáci si je mohou zakoupit za tzv. dotovanou cenu. Platby probíhají 

prostřednictvím „nabití“ kreditní karty a rodiče mohou pomocí webové služby sledovat 

odběr svého dítěte. Žáci 1. stupně školy si prostřednictvím automatu v přízemí školy mohou 

pomocí kreditní karty také odebrat porci zeleniny nebo ovoce v odpovídajícím rozsahu. 

Celý projekt je prezentován na webu školy a rodiče mohou prostřednictvím webové 

služby firmy Come kontrolovat, zda si jejich dítě ovoce odebralo. Škola spolupracuje s 

nadací Women for women, která přispívá dětem ze sociálně slabších rodin na školní 

obědy. Výběr dětí probíhá ve spolupráci s místním odborem sociální péče. Ve šk. r. 

2017/2018 bylo podpořeno 10 dětí, kterým uvedená nadace uhradila obědy v plné výši.  

ZŠ se profiluje především prací v projektu Ekoškola a orientací na výuku cizích jazyků. Snaží 

se aktivně zařazovat environmentální výchovu a komunikaci v cizích jazycích do výuky. 

Opětovným zapojením do projektu Edison se podařilo letos výuku cizích jazyků efektivně 

podpořit, a hlavně motivovat žáky v učení se cizímu jazyku. Ve školním roce bylo 

rozhodnuto o získání dotací na rekonstrukci rozvodů elektřiny, konektivity, telefonů apod., 

modernizaci 5 učeben a vybudování bezbariérového WC. Prostředky z těchto projektů 

zlepší podmínky pro vzdělávání žáků. Peníze získané z dotací EU – tzv. šablony, použila 

škola hlavně na vzdělávání pedagogů a podporu žáků v učení. Účastí v projektu „Rodiče 

vítáni“ chce nadále pokračovat v rozvíjení spolupráce s rodiči žáků a ve zlepšování 

komunikace napříč všemi skupinami ve škole. Bude nadále podporovat výuku cizích 

jazyků ve škole, v dalších letech zaměřením na metodu CLIL a práci v projektu Ekoškola, 

případně projekty v Etwinningu. Po prvních kontaktních návštěvách je nastaven plán v 

rozvoji partnerství se ZŠ v Revúci na další dva roky, a ve spolupráci se bude i nadále 

pokračovat.  Dokončena bude rekonstrukce odborných pracoven.  

Zprávu podala Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná, Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci 

Zřizovatelem je město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel a škola je 

příspěvkovou organizací od 1. 1. 1993. Statutárním orgánem organizace je ředitelka školy 

Mgr. Zuzana Absolonová, jmenovaná Radou města Litovel na základě výsledku 

konkursního řízení na období 6 let. Zástupcem ředitelky je Mgr. Hana Vašíčková, učitelka I. 

stupně ZŠ. 

Kapacita školy je 720, školní jídelny 700 a školní družiny 150 žáků. Na 1. stupni školy je 12 tříd 

s počtem 249 žáků; na 2. stupni 8 tříd se 182 žáky, dva žáky má škola v zahraničí. Celkem je 

to 20 tříd s 431 žáky, počet žáků na třídu je 21,55. Vzdělávacím programem je ŠVP 

300/2013 pro všech 431 žáků v 1. –  9. ročníku. 

Volitelné předměty jsou zařazeny v 6. – 9. ročníku, žák si volí z nabídky, kterou vytváří 

ředitelka školy pro daný školní rok z celkové nabídky volitelných předmětů na škole: 

konverzace v anglickém jazyce, seminář z fyziky, sport a pohybové aktivity, psaní na PC, 

příprava pokrmů, technická praktika, praktika ze zdravovědy a užití PC. Nepovinným 

předmětem je náboženství. 
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Kroužky: anglický jazyk, Pěvecký sbor Benjamínek, Pěvecký sbor Mládí, školní časopis, 

Šikovné ručičky, školní taneční – polonéza, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, 

japonština, keramika, cvičení z českého jazyka, gymnastika a dramatický kroužek. 

Zaměstnanců školy je 28 pedagogických pracovníků – učitelů, 4 vychovatelé, školní 

psycholog, 9 asistentů pedagoga, 14 nepedagogických pracovníků ve škole a 4 

zaměstnanci na bazénu a sportovní hale.  

V přijímacím řízení bylo 48 žáků 9. tříd a nejvíce jich bylo přijato na SPŠ a SOU Uničov 5, 

GJO 4, SŠ logistiky a chemie Olomouc 4, SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, SOŠ Litovel, 

Moravská střední škola Olomouc vždy po 3, SŠ automobilní Zábřeh 2, Vojenská SŠ MO 

Moravská Třebová po 2 – další školy vždy po jednom uchazeči. Z 5. tříd pak vyšlo 13 žáků – 

12 na víceleté gymnázium GJO, 1 na Gymnázium Hejčín Olomouc. 

Přístup k informacím – 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); 

deníčky; e-mailové adresy pedagogických pracovníků; informační tabule před školou; 

zprávy a články o dění ve škole a tiskové zprávy na stránkách města www.mestolitovel.cz. 

V hodnocení chování a absence bylo na 1. stupni školy v 1. pololetí uděleno 157 pochval, 

1 napomenutí tř. učitele, 1 důtka ředitelky školy. S vyznamenáním prospělo 227 žáků, 

ostatní prospěli, nehodnoceni byli 2. Na 2. stupni ZŠ bylo uděleno 52 pochval, 8 pochval 

na vysvědčení. Napomenutí tř. učitele bylo uděleno 32 a důtek tř. učitele 20, důtek 

ředitelky školy 13 a 1 žák byl hodnocen sníženou známkou z chování. S vyznamenáním 

prospělo 77 žáků, ostatní prospěli, 8 neprospělo. Na škole bylo zameškáno 17 473 

omluvených a 24 neomluvených hodin. 

Ve 2. pololetí bylo na 1. stupni školy uděleno 174 pochval, 11 napomenutí a 1 důtka tř. 

učitele, 2 důtky ředitelky školy. S vyznamenáním prospělo 215 žáků, opakování ročníku 1, 

nehodnoceni 2 – ostatní prospěli. Na 2. stupni školy bylo uděleno 69 pochval, 6 pochval 

na vysvědčení, 24 napomenutí a 16 důtek tř. učitele, 11 důtek ředitelky školy. 

S vyznamenáním prospělo 74 žáků, 1 neprospěl, 1 bude opakovat ročník, ostatní prospěli 

prostě. Na škole bylo zameškáno 23 109 omluvených hodin, 35 nebylo omluveno. 

Pedagogický sbor má 28 učitelů. Ve škole pracuje 9 asistentů pedagoga, ve školní družině 

jsou 4 vychovatelky a jeden vychovatel. Sbor je věkově různorodý, převládají pedagogičtí 

pracovníci středního věku. Pedagogové školy zastávají následující funkce: výchovný 

poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů, koordinátor environmentální 

výchovy, 2 koordinátoři ŠVP, metodik a koordinátor ICT. 

Vymezené cíle v jednotlivých předmětech odpovídají předpokladům a schopnostem 

žáků. Ve všech třídách je zabudován dataprojektor, výuka často probíhá interaktivně. Na 

prvním stupni je 8 interaktivních tabulí a na druhém stupni dvě. Promyšleně je na prvním 

stupni zařazováno i relaxační a dechové cvičení, cvičení na gumových míčích jako jedna 

z forem pohybové stimulace, střídání rušných a klidových částí hodiny. V první třídě a ve 
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školní družině se vyučovala v rámci hudební výchovy hra na flétnu. Škola v souladu s ŠVP 

respektuje vývojové zvláštnosti žáků, rozvíjí jejich individualitu, osobnost a talent. Nabídka 

volitelných a nepovinných předmětů je dostačující. Nabízí se výuka čtyř cizích jazyků 

(anglický, německý, ruský, francouzský).  

Pro zjišťování výsledků vzdělávání je zavedeno testování SCIO pro žáky 9. ročníků a 

srovnávací písemné práce v jednotlivých ročnících. Výsledky testování pedagogičtí 

pracovníci vyhodnocují v předmětových komisích. Žáci školy se zúčastňují olympiád a 

soutěží, přínosem je zpracovávání dlouhodobých samostatných prací a práce na 

celoročních projektech. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Inkluzivní vzdělání pro 

Olomoucký kraj; „Šablony“ – podpora škol formou projektů, kdy účelem dotace je zvýšení 

kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím vzdělávání 

pedagogického sboru v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a 

inkluze; podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 

doučování; realizací čtenářského klubu a poskytnutí podpory školního psychologa. IROP – 

projekt pro vybudování polyfunkční učebny informatiky, na nějž je poskytována finanční 

podpora z EU. Předmětem projektu je modernizovat infrastrukturu ZŠ a zvýšit tak kvalitu a 

efektivitu základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a při 

přechodu do sekundárního vzdělávání. Cílem projektu je: vybudovat (modernizovat a 

dovybavit) odbornou polyfunkční učebnu informatiky, upravit zeleň a venkovní 

prostranství školy, zajistit standard konektivity učebny v souladu s požadavky IROP. 

Projekty: Příběhy bezpráví; Ovoce do škol; Recyklohraní; Lajkni mě-mikro:bik; Hravá věda; 

OVOV; Školní mléko; návštěvy v knihovně, Štafetový pohár, Přestupky a trestní 

odpovědnost; Jsem čtenář; Adaptační kurz; Vitamínový den; Zase já – závislost jednání; 

„Nebuď oběť“ – kyberšikana; Ukliďme si Litovel; M.R.K.E.V. – ekologická výchova. 

Některé akce jsou pořádány pro žáky společně s jejich zákonnými zástupci: vánoční 

besídky, vánoční jarmark, školní ples, besídky ke Dni matek, školní slavnost, rozloučení 

s deváťáky. Na škole pracuje Rodičovský spolek, výbor se pravidelně schází s vedením 

školy a se zástupci pedagogů. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi: Rodičovský spolek při ZŠ Vítězná, 

mateřské školy, ZŠ Jungmannova, SOŠ, Gymnázium Jana Opletala, ZUŠ, DDM, UP 

v Olomouci, Masarykova Univerzita Brno, MAS Moravská cesta, z. s.; Muzeum, Městská 

knihovna, MK, PPP v Olomouci, SPC (specializované pedagogické centrum) Šternberk; 

školní psycholog, Úřad práce a MěÚ Litovel, Městská policie, Policie ČR, CHKO Litovelské 

Pomoraví, Sluňákov – ekologické centrum, ZOO Olomouc, DHK Litovel, T. J. Tatran, ZŠ 

Komenského Revúca, Hasičský záchranný sbor.  

Školská rada začala pracovat na ZŠ Vítězná od šk. r. 2005/2006 a je šestičlenná. Do ŠR 

jmenoval zřizovatel dva zástupce, dva zástupci byli zvoleni z řad pedagogických 

pracovníků a dva z řad zákonných zástupců žáků. Ve šk. r. 2017/2018 se sešla 3x.  Nebyly 

vzneseny připomínky k práci školy. ŠR vždy schválila všechny povinné dokumenty školy. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 159 

Žákovský parlament zvolil své zástupce z žáků 5. – 9. ročníků v počtu 22. Schůzky probíhaly 

pravidelně každý měsíc ve sborovně školy. Žáci se mohli společně vyjadřovat k dění školy. 

Práci žákovského parlamentu vedli dva pedagogové za účasti vedení školy. Je evidentní, 

že žáky zajímá dění ve škole a snaží se zapojit se svými silami k jejímu fungování.  

Školní družina pracovala v pěti odděleních. K dispozici měla pět samostatných heren. Do 

každé herny byly přikoupeny nové stolní a společenské hry, didaktické hry, knihy, časopisy, 

hračky, stavebnice. Odpolední činnosti jsou děleny na odpočinkové, zájmové, rekreační a 

přípravu na vyučování (formou nových didaktických her). ŠD také využívá všechny 

prostory školy (bazén, kuchyňka, hřiště, hala, atrium, keramická dílna). Každé oddělení 

bylo naplněno do počtu třiceti dětí. ŠD organizovala pravidelnou činnost oddělení – 

plavání ve školním bazénu pod dohledem plavčíka, základy počítačové gramotnosti na 

DDM, dopravní výchovu na dopravním hřišti (podzim, jaro), kroužek hry na flétnu –vždy 1x 

týdně. ŠD také pořádá (nebo spolupořádá) příležitostné akce, pracuje také kroužek 

keramiky a v průběhu dne mají žáci možnost spontánních aktivit.  

Školní jídelna zajišťovala stravování pro 482 stálých strávníků. V jídelně bylo uvařeno 76 244 

jídel včetně stravování v rámci doplňkové činnosti. Z toho bylo připraveno 3 161 

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 jídelně byly opraveny vstupní dveře do varny a vyměněny nerezové filtry u digestoře. 

Hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti. Je využívána základní školou, místními i 

přespolními oddíly, veřejnost má možnost využívat posilovnu. Během roku (září – květen) se 

hrála mistrovská utkání v házené I. ligy mužů a II. liga staršího dorostu v házené, krajské 

soutěže mladších a starších žáků v házené, II. liga dorostenek ve volejbale a 

středomoravská liga mužů, dorostu a žáků ve florbalu. V zimním období využívají halu 

oddíly malé kopané (Schwarzbach, Levotil, Hruška Chořelice, Koník Litovel). Mezi 

nejprestižnější akce lze zařadit mezinárodní turnaj v házené mužů, „O pohár města Litovle“, 

taneční soutěž s mezinárodní účastí „O erb města Litovle“, celorepublikovou soutěž 

mažoretek, osmifinále českého poháru v házené. 

Opravy a údržba: opravy strojů v posilovně, rekonstrukce podlahy, výměna zátěžového 

koberce, údržba inventáře, vymalování chodby a posilovny, oprava světel a instalace 

nových s technologií LED, výměna oken v posilovně, ometání stropů a servis tribuny, čištění 

koberců. 

Již 14 let je využíván bazén školy k plaveckému výcviku pro základní a mateřské školy 

z Litovle a okolí. Dopoledne je využíván na plavecký výcvik. V odpoledních hodinách 

slouží bazén pro školní družinu, kroužky, veřejnost a pronájmy (ČPZP, Kimberly Clark, Mořské 

panny a sportovní organizace). Plaveckého výcviku se zúčastnilo 21 mateřských škol a 13 

základních škol. Jako každý rok se pokračovalo v kroužcích: Batolata, Žabičky, Vodníček, 

Vydrýsek, kondiční plavání, aqua aerobic a Akvabely.  Škola podpořila město Litovel a 

zúčastnila se celorepublikové soutěže „Plavání měst“.  Plavat přišlo celkem 301 plavců = 

4472 bodů a město obsadilo 7. místo v ČR. Během šk. r. došlo k řadě oprav; nejdůležitější 

byla výměna filtrů VZT bazénu, vodoměru pod bazénem, výměníku tepla + 2x elektro ventil 

(MTS – ohřev vody), výměna parního válce a čištění páry a výměna oken.   
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V Dětském pěveckém sboru Mládí pracovalo 28 žáků 5. – 9. tříd. K významným 

vystoupením patřilo rozsvícení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara); Vánoční 

koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek (MK); soutěž sólistů lidových písní „O zámecký klíč“ v 

Přerově (postup na festivalové vystoupení); soutěž sólistů lidových písní, krajské kolo „O 

hanáckyho kohóta“ v Prostějově (zlaté pásmo); pěvecká soutěž Skřivánek (DDM Litovel); 

krajské kolo soutěže dětských pěveckých sborů v Uničově (umístění v bronzovém pásmu); 

výroční koncert DPS Mládí a jeho přípravného DPS Benjamínek věnovaný jeho 

zakladatelce B. Halvové; folklorní festival „V zámku a podzámčí“ v  Přerově  (sólové 

vystoupení za doprovodu cimbálové muziky). 

Úspěchy školy v oblasti mezinárodní reprezentace: Intersteno 2018 – mezinárodní 

internetová soutěž v psaní všemi deseti Multilingual text production with PC – 2. místo a 

Speed Mat – matematická soutěž 9., 13. místo a úspěšný řešitel. Celorepublikové: MR 

jednotlivců 2017 (OPEN) ve zpracování textů 1. místo, 3x 2., 4x 3. a 3x 4. místo; soutěž 

studentů 1. ročníků středních škol 2017 v korektuře textu 2. a 3. místo; soutěž studentů 1. 

ročníků stř. škol 2018 v psaní na PC – družstva 3. místo; soutěž studentů 2. ročníků stř. škol v 

psaní 2017 ,,Valašský datel“ – družstva 3. místo; MR družstev v psaní na PC Zav Junior 2017 

2. místo; MR jednotlivců v psaní na PC Zav Junior 2018 3x 3. místo; Bobřík informatiky 2017 – 

Mini 5x úspěšný řešitel, Benjamin 11x a Kadet 9x úspěšný řešitel; Mladý programátor 2018 6. 

místo; Plaveme s městem 2017 7. místo.  

Krajské soutěže v r. 2018: SCIO – matematika 1. a 3. místo; Programování mikro:bit 1. a 2. 

místo; Štafetový pohár jednotlivci 2x 1. místo; O hanáckyho kohóta – sólový zpěv 1. místo; 

Štafetový pohár – atletika družstva 5. roč. 3. místo; Štafetový pohár – atletika družstva 3. tř. 

7. místo; Pangea – matematická soutěž 3. místo; XXVIII. ročník dětských pěveckých sborů 

stříbrné a bronzové pásmo; Matematická olympiáda 1x a Pythagoriáda 2x úspěšný řešitel; 

OVOV – atletická soutěž družstev 6. místo a jednotlivci 3x 4. místo; Fyzikální olympiáda 12. 

místo. 

Okresní soutěže 2018: Programování mikro:bit 1., 2., 3. místo; Lajkni mě BBC mikro:bit 1., 4., 

5. místo; volejbal – dívky 2. místo; Mladý zdravotník 2. místo; AJ – slovíčkový král 3. místo; 

Fyzikální olympiáda 6. a 7. místo; míčové hry 3x 1., 1x 2. místo; AJ – hláskování 1., 2. 3. místo; 

OVOV – jednotlivci 2x 2. místo, družstva 2. místo. 

V anketě Litovelské naděje byly oceněny 2 žákyně; jako Talent Olomouckého kraje 

oceněni 4 žáci a Diamantový odznak všestrannosti OVOV získali 2 žáci. Český olympijský 

výbor uděluje škole ZLATÝ CERTIFIKÁT za aktivní účast v projektu OVOV (Olympijský 

víceboj). 

Zprávu podala Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka školy 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY  

Ředitelkou školy je i nadále Mgr. Jana Nakládalová, zřizovatelem je město Litovel se sídlem 

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01, Litovel. Základní škola a mateřská škola Nasobůrky 

byla ve šk. r. 2017/2018 organizována jako dvojtřídní škola s pěti ročníky, jedním oddělením 

školní družiny a jedním oddělením mateřské školy. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve 

třídách je možno uplatňovat individuální přístup vedoucí k rozvoji dětí talentovaných, ze 

sociálně znevýhodněných rodin, ale i dětí vyžadujících speciální přístup – vývojové 

poruchy učení. MŠ navštěvovalo 20 dětí ve věku od 3 do 6 let z těchto obcí: Nasobůrky, 

Chudobín, Mladeč, Sobáčov; ZŠ pak 25 žáků z těchto obcí: Nasobůrky, Chudobín, 

Mladeč, Sobáčov, Rozvadovice. Vyučovalo se ve dvou kmenových třídách, v jedné 

učebně v podkroví a v prostorách školní družiny. Za příznivého počasí probíhala výuka i v 

prostorách školní zahrady.  

Základní škola a mateřská škola sídlí v jedné budově. Prostory v přízemí využívá převážně 

MŠ, dále obsahují výdejnu stravy včetně úklidové komory. Hlavní jídlo odebíraly všechny 

přihlášené děti.  V suterénu budovy je šatna pro žáky ZŠ. První patro a podkroví budovy 

využívá ZŠ. V prvním patře jsou zřízeny dvě kmenové učebny, kancelář pro učitele 

(sborovna), sociální zařízení pro žáky i zaměstnance školy, dva kabinety a výdejna stravy. 

Provoz výdejny stravy využilo 25 dětí a 2 zaměstnankyně ZŠ. 

   

Třídy jsou vybaveny standardním sektorovým nábytkem. V jedné z kmenových tříd je 

nainstalována interaktivní tabule Activboard. V podkroví jsou zřízeny dvě učebny a k nim 

přidružené dva malé kabinety, přístupné pouze z jednotlivých tříd. V jedné třídě je zřízena 

školní družina a kabinet k ní přilehlý je z části využíván jako sklad učebnic a učebních 

pomůcek a z části jako sklad pomůcek a hraček určených pro ŠD. Druhá třída je 

využívána pro výuku anglického jazyka a počítačové gramotnosti žáků v rámci 

zájmového kroužku. 

  

Škola vlastní sedm notebooků. Ty jsou využívány ve výuce všech postupných ročníků při 

tvorbě výukových materiálů učitelkami ZŠ a jejich dalším vzdělávacím potřebám. V 

podkroví a 1. poschodí školy je zajištěn bezdrátový přístup k internetu. Žáci i učitelky tak 

mají možnost pracovat s internetem ve všech učebnách.  Vlastní tělocvičnu škola nemá. 

K výuce tělesné výchovy využívá přilehlý venkovní areál školy nebo vymezenou část 

místního kulturního domu. Přilehlý areál školy tvoří zahrada vybavená různými průlezkami a 

dřevěnou, překážkovou stěnou pro starší děti.  

 

V rámci běžné údržby byly vymalovány herna MŠ, učebna č. I pro 1. a 2. ročník a 

provedeny nezbytné nátěry. V MŠ došlo v herně k výměně nových krytů na radiátory a 

koberců.  V ZŠ byly ve dvou učebnách i ŠD vyměněny staré koberce za nové. Pro zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnankyň školy byla sborovna vybavena novou chladničkou 

výměnou za starou, dosluhující. Do obou oddělení (ZŠ i MŠ) byly zakoupeny nové 

vysavače. 

 

V ZŠ se vyučovalo 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 
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vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Povinný 

předmět – anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku; informatika ve 2. a 5. ročníku.  

 

MŠ vyučovala podle školního vzdělávacího programu „ 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.  

Pedagogických pracovníků ve škole je 5, provozní zaměstnanci 2, na dohodu 1 (všechno 

ženy).  V přijímacím řízení byla otevřena 1 první třída, bylo zapsáno 8 dětí, 1 nastoupil po 

odkladu školní docházky, dvěma byl odložen nástup na školní rok 2018/2019. Při zápisu do 

mateřské školy bylo přijato 7 dětí, 7 odešlo do 1. ročníku ZŠ. 

Znalosti žáků byly hodnoceny formou známek ve všech předmětech a ročnících.  Ve 2. 

pololetí z 25 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli. Bylo zameškáno 812 hodin, 

všechny byly omluvené. Byla podána jedna žádost o studium na víceleté gymnázium, žák 

byl přijat.   

Škola má vypracován plán environmentální výchovy, který průběžně plní a doplňuje. Je 

zapojena do projektu Recyklohraní. Běžnou praxí je třídění odpadu, čemuž slouží k tomu 

určené nádoby na chodbách. Žáci a zaměstnanci základní a mateřské školy se opět 

účastnili soutěže ve sběru papíru nazvané „Sběr papíru s panem Popelou“ pod záštitou 

firmy FCC Environment, která se zabývá nakládáním s odpady.    

Uskutečnila se beseda „Sovy,“ jejímž cílem bylo žákům přiblížit život a chování těchto 

ptáků ve volné přírodě i v zajetí.  Zajímavá byla pro žáky návštěva Vlastivědného muzea 

v Olomouci – expozice „Příroda v Olomouckém kraji“ a „Herbárium“. V keramice žáci 

pracovali s přírodním materiálem.  Opět probíhaly projekty podporující zdravý životní styl, 

tj. Ovoce do škol, Školní mléko, Ukliďme svět. Na základě souhlasu zákonných zástupců 

absolvovala většina dětí v MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku, jehož cílem je 

odhalit závažné oční vady a zahájení včasné léčby.                      

Škola se pravidelně věnuje dopravní výchově a žáci 4. ročníku absolvovali kurz „Mladý 

cyklista“ pořádaný DDM Litovel.  Žáci 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy absolvovali 

základní kurz plavání, žáci ostatních ročníků zdokonalovací.   Děti ZŠ i MŠ se zúčastnily 

několika divadelních představení konaných v Litovli nebo přímo v budově školy.  

Diplomy za účast žáci získali na Vánoční výstavě a soutěži Velikonoce pořádané DDM 

Litovel, v plavecké soutěži Den vody a 1. místo ve II. kategorii recitační soutěže, opět 

pořádané DDM. Z akcí pro děti a veřejnost byly zajímavé – „Podzimní dílna“ – vyrábění 

drobných dekoračních předmětů; rozsvícení vánočního stromu v Litovli; dětský maškarní 

karneval; „Jarní dílna“ – spojená s oslavou Dne matek; rozloučení se školním rokem 

spojené se zahradní slavností. 

ŠD navštěvovali všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. Kromě pravidelné činnosti byly realizovány 

menší projekty a jednorázové příležitostné akce např. návštěva představení v Litovli či 

výtvarné soutěže.  V zimních měsících se žáci věnovali především výtvarným činnostem, 

výrobě dekorací na vystoupení v Litovli, na školní karneval, vytváření prací na vánoční 
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nebo velikonoční výstavu pořádanou DDM Litovel. V jarních měsících byly pořádány 

přírodovědné procházky do okolí, sportovní hry a soutěže na školní zahradě nebo na 

obecním hřišti.   

V rámci prevence sociálně-patologických jevů a pro rozvoj všestranných schopností a 

dovedností nabízí škola dětem volnočasové aktivity ve formě zájmových kroužků. 

V uplynulém roce probíhaly 2 kroužky anglického jazyka, 2 počítačové, keramický kroužek 

a „Cvičíme s Evou“. Do preventivních opatření byly zařazeny besedy s Městskou policií, 

Policií ČR, exkurze do stanice Hasičského záchranného sboru v Litovli a návštěva 

půldenního programu Integrovaných záchranných složek, který probíhal v Litovli na 

fotbalovém hřišti. Všechny akce se setkaly s kladným ohlasem u žáků a podpořily nabyté 

vědomosti ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět.“ Škola v přírodě proběhla 

v předposledním týdnu školního roku pod názvem „Integrovaný záchranný systém“ a 

postupně se zaměřila vždy na jednu ze záchranných složek. Žáci převzali role hasičů, 

policistů a zdravotních záchranářů. I MŠ má v ŠVP zahrnuty aktivity zaměřené na prevenci 

sociálně-patologických jevů. Učitelky formou přímé práce zařazují výuku s touto 

problematikou nebo aktuálně reagují na vzniklé situace, příp. vybírají z nabídky vhodné 

programy a představení. 

Spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy (KRPŠ) byla velmi dobrá. Rodiče se spolupodíleli 

na organizaci a uspořádání dětského maškarního karnevalu. Rovněž pomáhali zajišťovat 

občerstvení na společných akcích MŠ a ZŠ, které škola pořádá pro širší rodičovskou 

veřejnost. 

Zpracovala Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA Litovel, Palackého   

Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ředitelkou školy je 

Mgr. Marcela Opletalová a zástupcem statutárního orgánu Mgr. Alena Pikalová 

Loučková.  Školská rada byla znovu zřízena od 1. 1. 2018. Součástí školy je Základní škola 

Palackého 938, Dětský domov Husova 651 a Školní jídelna Husova 651 Litovel. 

Ředitelství a ZŠ má sídlo v Litovli na Palackého 938, budova i pozemek jsou majetkem 

města Litovel, pronájem je zajištěn nájemní smlouvou. Budova dětského domova, školní 

jídelny včetně pozemků na adrese Litovel, Husova 651 je vlastnictvím Olomouckého kraje. 

ZŠ, DD a ŠJ organizuje doplňkovou činnost, konkrétně stravování cizích strávníků a 

pronájem prostor. Škola poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, 

prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se zdravotním postižením, připravuje tyto 

žáky k začlenění do pracovního procesu a života v běžné společnosti. Vzdělávají se zde 

žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat 

v běžné základní škole. Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje na základě speciálně 

pedagogického vyšetření školské poradenské zařízení. ZŠ speciální vychovává a vzdělává 

žáky s mentálním postižením, ale i žáky s jinými druhy postižení – porucha autistického 

spektra, kombinované postižení, smyslové a tělesné postižení. Žáci mají takové nedostatky 

rozumového vývoje a zdravotní obtíže, které jim nedovolují zvládat požadavky obsažené 

ve ŠVP zpracovaném podle RVP ZV – LMP. Speciální vzdělávání je zajišťováno formou 
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individuální integrace žáků do běžné třídy ZŠ praktické. Žáci ZŠS jsou vzděláváni podle 

Školního vzdělávacího programu vytvořeného dle RVP ZŠS. 

V únoru 2018 byl pořízen služební automobil pro 7 osob. Je využíván především pro 

potřeby DD k cestování na akce. 

Kapacita ZŠ praktické je 120 žáků a ZŠ speciální 12 žáků. V budově školy je 8 tříd, 1 učebna 

výpočetní techniky a v jedné třídě jsou umístěny PC pro výuku předmětu Informatika. 

Výuka pracovního vyučování probíhá ve školních dílnách, cvičné kuchyni a na přilehlém 

pozemku. Na podzim r. 2012 byla v prostorách bývalého služebního bytu zřízena 

multismyslová relaxační místnost, která slouží k relaxaci a zklidnění, ke stimulaci smyslů, 

k rozvoji verbální i neverbální komunikace, odbourávají se rizikové projevy dětí, impulzivita, 

snižují se projevy poruch chování, pozornosti a nesoustředěnosti. 

V DD je již od r. 1954 poskytována náhradní výchovná péče s plným přímým zaopatřením 

dětem s nařízenou ústavní výchovou. Děti sem umisťuje soud vydáním rozsudku nebo 

předběžného opatření o nařízené ústavní výchově. Provoz DD je celoroční, nepřetržitý. 

Současná ubytovací kapacita objektu je 24 lůžek. ŠJ s kapacitou 90 jídel zajišťuje 

celodenní stravování dětem DD, obědy žákům a zaměstnancům ZŠ praktické, rovněž 

cizím strávníkům. V souladu s NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a 

vyšším odborném vzdělávání v platném znění, vyučuje škola obory vzdělání „Základní 

škola“ – 79-01-C/01 a „Základní škola speciální“ – 79-01-B/01. 

Pracovníků má škola celkem 28 (24 žen, 4 muže), z toho je 20 pedagogických pracovníků 

(6 učitelů, 8 vychovatelů, 6 asistentů pedagoga) a 8 ostatních pracovníků (2 THP, 2 

v dělnických povoláních, 3 obchodně provozní pracovníci a 1 sociální pracovnice). 

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 5 dětí. K začátku šk. r. 2017/2018 bylo ve třídách ZŠ 

praktické 26 žáků, v ZŠ speciální 5 žáků. Na 1. stupni to bylo 16 žáků, na 2. stupni 15 žáků, 

celkem 31.  K 30. 6. 2018 bylo na ZŠ praktické 35 žáků, ZŠ speciální 5 žáků. Na 1. stupni 18, 

na 2. stupni 22, celkem 40 žáků 16 chlapců a 14 dívek.  

K 31. 8. 2018 je na DD 18 ubytovaných – 11 dívek a 7 chlapců, z toho 1 dítě předškolního 

věku, 4 žáci ZŠ praktické, 1 žák ZŠ speciální, 2 žáci ZŠ Jungmannova, 1 žákyně ZŠ Vítězná, 1 

student SŠ s maturitou, 7 studentů SŠ s výučním listem, 1 žákyně nezařazena. Celkem 

vycházeli 4 žáci z 9. ročníku ZŠ praktické, tři žáci byli přijati na zvolený učební obor. Jedna 

žákyně nebude pokračovat ve studiu; nebyla podána přihláška vzhledem k tomu, že je na 

útěku z DD. Na základě Doporučení ŠPZ bylo v letošním roce podle Individuálního 

vzdělávacího programu vzděláváno 18 žáků. 

Údaje o prospěchu a chování: V 1. pololetí bylo klasifikováno všech 35 žáků školy, 11 

prospělo s vyznamenáním, 23 prospělo, 1 neprospěl. Pochvalu třídního učitele získali 3 žáci, 

1 napomenutí třídního učitele a 5x 3. stupeň z chování. Ve 2. pololetí bylo klasifikováno 39 

žáků, 13 prospělo s vyznamenáním, 26 prospělo, 1 byl nehodnocen. Z výchovných 

opatření bylo uděleno 10 pochval, 1 napomenutí a 2 důtky třídního učitele, 2 důtky 

ředitelky školy a 3x 3. stupeň z chování. V 1. pololetí bylo zameškáno 2 803 hodin, 2 609 

omluvených, 194 neomluvených, průměr omluvených hodin na žáka byl 74 hod., ve 2. 
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pololetí zameškáno 4 545 hodin, 3 683 omluvených, 862 neomluvených, průměr 

omluvených hodin na žáka byl 92, neomluvených 21 

Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Marcela Opletalová a funkci metodika 

prevence Mgr. Jiří Juřička. V oblasti přípravy na povolání výchovný poradce realizoval 

osobní schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků, řešili společně volbu oboru 

vzdělání. 

Primární prevence sociálně-patologických jevů je na zařízení zajišťována formou 

Preventivního programu za celé zařízení. Program sestavuje metodik prevence na školní 

rok.  Ve šk. r. 2017/18 se ve škole nevyskytl žádný případ násilí či šikany. V rámci plnění 

Preventivního programu byla pro žáky připravena série besed a přednášek ve spolupráci 

s Poradnou pro ženy a dívky Olomouc: „Chodíme spolu“, „Dospívání děvčat a chlapců“, 

„Láska a sexualita“, „Poruchy příjmu potravy“, „Nebezpečí pohlavně přenosných chorob“, 

„Škodlivost kouření“, „Plánované rodičovství“, „Jak si nenechat ublížit“ pro II. stupeň a 

přednáška na téma „Jak jsme přišli na svět“ pro I. stupeň.  Proběhla také beseda se 

zástupcem MěP Litovel, pro I. stupeň na téma „Dopravní výchova“ a pro II. stupeň na 

téma „Městské vyhlášky, přestupky“.  

Škola se zapojila do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy – Tajuplný 

svět knižních příběhů“, který organizovala Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými 

školami a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Díky projektu jsme 

navázali kontakt se Speciální základní školou v Ilavě a pokračuje se ve spolupráci. Ve šk. r. 

2017/2018 se škola nerealizovala v žádném projektu. 

Škola spolupracovala se Speciálně pedagogickým centrem (PPP a SPC OK Olomouc) a 

s Pedagogickou fakultou UP Olomouc. Od září 2015 byla zahájena spolupráce s MAS pro 

ORP Litovel Moravská cesta, z. s. MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen na 

rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, který zahrnuje oblasti 

včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale také vzdělávání zájmového 

a neformálního.  Nejdůležitějším dosavadním výstupem projektu je Strategický rámec MAP 

s výhledem do r. 2023. Dlouhodobá a dobrá spolupráce je s městem Litovel a se 

zapsaným spolkem Ecce Homo Šternberk. Pokračuje se ve spolupráci s Women for 

Women, které v rámci projektu Obědy pro děti hradí stravování pro ty žáky, kteří 

dlouhodobě nemohou docházet do školní jídelny. Byla uzavřena smlouva o dodávce 

ovoce a zeleniny pro žáky v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol se společností 

ZdravoMat, s.r.o. Škola se také zařadila do projektu Finančně gramotná škola, který 

organizuje společnost Yourchance o.p.s. a společnost Vzorec světa s.r.o., a dlouhodobě 

se spolupracuje s organizacemi: Člověk v tísni, o.p.s., Podané ruce, Ve spojení, z. s., 

Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace Malý Noe, Nadace Olgy Havlové, NOEN, a.s., 

Nadace Větrník, Litovelská cukrovarna, a.s. atd.  

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: V období duben-červen 2018 byla pro žáky I. 

stupně zajištěna plavecká výuka. Plavecký výcvik probíhal v prostorách plaveckého 

bazénu města Litovel, v areálu ZŠ Vítězná. Zúčastnilo se celkem 15 žáků. V oblasti sportu se 

žáci zúčastnili řady akcí, jmenovitě dopravní soutěže mladých cyklistů, atletického 
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čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních a vlastní akce – 13. běh Litovelským 

Pomoravím 25. 4. 2018, kterého se zúčastnilo 5 partnerských škol. Na Atletickém čtyřboji 

žáků ZŠP a ZŠS v Uničově 2 žákyně a 1 žák postoupili do krajského kola. Jako školní kolo 

proběhla dopravní soutěž mladých cyklistů. 

Žáci navštívili divadelní představení „Sůl nad zlato“ a „Putování ztracené kapky“, 

připraveno bylo Mikulášování, akce „Jsi můj Laskavec“ a 13. 11. 2017 navštívili žáci místní 

domov důchodců s pásmem písniček, básniček a sladkostmi, které napekly žákyně II. 

stupně. Škola se zúčastnila projektu „Krokus“, který realizuje irská organizace Holocaust 

Education Trust Ireland (HETI). Ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu 

Židovského muzea v Praze HETI poskytla cibulky žlutých krokusů, které děti zasadily jako 

připomínku na jeden a půl milionu židovských a tisíců dalších dětí, které zemřely během 

holocaustu. V měsíci dubnu se konal Paralympijský školní den ve spolupráci s FTK UP 

Olomouc.  

Společnost Děti na větvi navštívila školu s projektovým dnem „Kvaky, kvak, jde k nám čáp“ 

a žáci VII. třídy se zúčastnili přírodovědné exkurze ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. 

Žáci se také zapojovali do výtvarných soutěží – „Moje největší radost“ (1 žákyně získala 

ocenění za 4. a 1 žákyně za 10. místo), „Kladenská veverka“, „Příroda kolem nás“, 

„Krkonoše očima dětí“, „Šťastné stáří očima dětí“ a „Western a koně očima dětí“ (1 žák 

postoupil do semifinále). Žáci se zúčastnili 3 školních výletů – do Wikylandu v Brně, na 

farmu v Písařově a do Aquaparku Olomouc. 

Ve šk. r. 2017/2018 byla provedena řada oprav: výměna trubic a svítidel, podlahové 

krytiny ve II. patře, výměna 3 venkovních dveří, oprava venkovní stěny a oprava stropu 

v prádelně – vše na DD. 

Dětský domov: Dlouhodobým cílem výchovné práce DD je předání připraveného dítěte 

do vlastního samostatného života, života bez kolizí se zákonem a obecnými morálními 

zásadami. Pracovníkem pro koordinaci prevence a boje proti sociálně-patologickým 

jevům v chování dětí na DD je pověřen vedoucí vychovatel. Ve spolupráci s ostatními 

vychovateli připravují a nabízejí dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost na DD, 

zapojují děti i do aktivit v mimoškolní oblasti. V tomto školním roce nedošlo k útěkům a 

nenávratům dětí DD z povoleného pobytu v rodině či z vycházky. Všem dětem 

s nařízenou ústavní výchovou (předběžným opatřením) je poskytováno plné přímé 

zaopatření, a to stravování, ubytování a ošacení, školní potřeby a pomůcky, hradí se 

náklady na vzdělávání, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, 

kapesné, osobní dary a věcná pomoc. Dle možností rozpočtu jsou hrazeny potřeby pro 

využití volného času a rekreaci, náklady na kulturní, sportovní a oddechovou činnost. 

Provoz je nepřetržitý, celoroční. Úkolem dětského domova je zabezpečit dětem náhradní 

výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.  

Dětský domov má kapacitu 24 dětí. K 1. 9. 2017 zahajoval DD s 22 ubytovanými dětmi (13 

dívek, 9 chlapců), 19 dětí s NÚV a 3 děti s dohodou o prodloužení pobytu na DD. 

Z celkového počtu byly 3 děti předškolního věku, které navštěvovaly MŠ, 11 dětí plnilo 

povinnou školní docházku v ZŠ (z nich 5 v ZŠ praktické), 8 dětí se vzdělávalo ve středních 

školách. K 31. 8. 2018 bylo v evidenčním stavu na DD 18 dětí (11 dívek a 7 chlapců), 
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faktický stav ubytovaných 15 (2 děti na dlouhodobém zkušebním pobytu v rodině, 1 dívka 

na útěku). Při plánování a realizaci výchovného procesu pracovníci vycházeli 

z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností dětí. Děti jako 

jednotlivci se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší, 10 dětí 

má mentální postižení, většina z nich je klienty dětské psychiatrické ambulance, při 

zhoršení zdravotního stavu jsou průběžně umisťovány v psychiatrických léčebnách.  

Speciálně pedagogickou a výchovnou činnost vykonávalo 12 pedagogických 

pracovníků, z toho 4 asistentky pedagoga.  

Základními organizačními jednotkami pro práci s dětmi v zařízení jsou 3 rodinné skupiny. 

Na DD se dětem nabízí celá řada aktivit pro účelné využití volného času. Vlastní činnost je 

bohatá – turistické i cyklistické výlety po okolí Litovle, ozdravné zimní i letní pobyty, účast 

na různých akcích pořádaných Městským klubem, DDM či jinými organizátory, karnevaly, 

diskotéky, sportovní závody, oslavy svátků, narozenin apod.  Během školního roku děti 

navštívily Muzeum techniky v Ostravě, podnikly výlet do Olomouce s prohlídkou 

historického centra, zúčastnily se vánoční besídky se sponzory, kde byl připraven pestrý 

program a také bohaté občerstvení.  Zúčastnily se také zimního rekreačního pobytu 

v Kořenově v Jizerských horách (4. – 11. 3.), divadelního představení Odysseus v MDO, 

cyklistického pobytu v Mohelnici (9. – 13. 7.), Dětského dnu v Náměšti na Hané či letního 

rekreačního pobytu v Ivani 2018. 

Zprávu podala Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, Litovel, Komenského 

Právní formou jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.  

Vedení školy: ředitel školy Mgr. Pavel Skácel (od 1. 1. 2012); zástupce ředitele pro 

teoretickou výuku a statutární zástupce Mgr. Jitka Vyhlídalová; vedoucí učitel odborného 

výcviku a vedoucí DM Bc. Zdeněk Jančí; ekonom Ing. Jiřina Pospíšilová; výchovný 

poradce Mgr. Jitka Vyhlídalová.  

 Jde o komplexní střední školu, která zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik i výchovu 

mimo vyučování. Škola se nachází v centru CHKO Litovelské Pomoraví, jež je současně i 

přirozeným regionálním centrem Mikroregionu Litovelsko.  Součástí školy je i Domov 

mládeže. 

Studijními a učebními obory jsou: elektrikář, cukrář, kuchař-číšník, výrobce potravin 

(sladovník, pivovarník) a výrobce potravin (mlékař) – tříletý učební obor denního studia 

s výučním listem a podnikání – nástavbové denní studium s maturitní zkouškou.  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 pedagogických pracovníků, bylo 8 učitelů všeobecně vzdělávacích 
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předmětů a 5 učitelů odborných předmětů. Z řad učitelů jsou jmenováni: výchovný 

poradce, metodik prevence, koordinátor EVVO a správce IT sítě.   

 Přijímací řízení: do žádného z nabízených učebních oborů se nekonaly přijímací zkoušky. 

Žáci byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ dle zveřejněných Kritérií přijímacího řízení k 31. 

1. 2018. Jednotné přijímací zkoušky (JPZ 2018) byly využity pro nástavbové studium. Přijato 

bylo 10 žáků do tříletého učebního oboru elektrikář, 20 cukrář, 10 kuchař-číšník, 11 výrobce 

potravin (pivovarník, sladovník), 6 výrobce potravin (mlékař) a 21 do nástavbového studia 

podnikání.   

 Výsledky vzdělávání žáků: V jednotlivých oborech a ročnících se vzdělávalo 28 žáků 

v oboru elektrikář, 54 cukrář, 49 kuchař-číšník, 31 výrobce potravin, 28 podnikání.   

Výsledky vzdělávání ve šk. r. 2017/2018 ve tříletých učebních oborech: elektrikář – z 28 

žáků prospěl 1 s vyznamenáním, 21 prospělo, 4 neprospěli, opravnou zkoušku konali 4, 

neklasifikován byl 1, při doklasifikování uspěl 1, do dalšího ročníku postoupilo 13 žáků; 

cukrář – 53 žáků, 3 s vyznamenáním, 44 prospělo, 3 neprospěli, neklasifikováni 3, postoupilo 

37; kuchař-číšník – 46, 1 s vyznamenáním, 38 prospělo, 3 neprospěli, (opravná zkouška 2, 

neklasifikováno 5), 4 uspěli při doklasifikování, postoupilo 28; výrobce potravin (sladovník, 

pivovarník) 30, 5 s vyznamenáním, prospělo 19, neprospělo 5, opravná zkouška 1, 

postupuje 21; podnikání – 27, 1 s vyznamenáním, prospělo 16, neprospělo 7, opravná 

zkouška 1, neklasifikováni 3, při doklasifikaci uspěli 2, postupuje 12. 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 prostřednictvím Školního poradenského pracoviště. Všechny vyučované 

obory se vzdělávaly podle příslušných ŠVP.  

 Výsledky maturitních zkoušek v jarním období: přihlášeno bylo 14 žáků, z nich 9 bylo 

oprávněno konat maturitní zkoušku, 3 prospěli, 4 byla povolena opravná zkouška. 

V podzimním období při náhradních zkouškách bylo přihlášeno 5 žáků, oprávněn byl 1, 

byla mu povolena opravná zkouška, ke které byli přihlášeni celkem 4 žáci, 2 z nich prospěli 

a 2 byla povolena opravná zkouška.  Ze současného modelu maturitní zkoušky žákům činil 

problémy zejména didaktický test z matematiky.  Školou stanovený Kánon literatury, který 

znamená přečíst pouze 20 titulů, žáci opět podcenili. Jako každoročně místo čtení celé 

knihy si přečetli pouze její anotaci na internetu, a s tímto u zkoušky nevystačili.  Špatné 

výsledky byly i v případě didaktických testů z matematiky a písemných prací z anglického 

jazyka, didaktických testů z anglického jazyka, které někteří studenti nezvládli ani v 

podzimním opravném termínu.  

 Výsledky závěrečných zkoušek: obor elektrikář – z přihlášených 13 žáků bylo oprávněno 

konat zkoušku 10, 9 prospělo (z nich 1 s vyznamenáním), neprospěl 1; cukrář – přihlášeno 

13, oprávněno 11, prospělo 11 (2 s vyznamenáním); kuchař-číšník – přihlášeno 17, všichni 

oprávněni ke konání zkoušky, prospělo 17 (2 s vyznamenáním); výrobce potravin – 

přihlášeno 8, oprávněno 5, prospělo 5 (1 s vyznamenáním). U opravných zkoušek oboru 

elektrikář z 3 přihlášených i oprávněných uspěli 2, 1 neuspěl; výrobce potravin – 1 

přihlášen, oprávněn, uspěl. Jednotné závěrečné zkoušky (JZZ) probíhaly ve všech oborech 

podle zadání JZZ. Nebylo využito psaní písemné závěrečné práce na počítači. Zadání JZZ 

pro obory cukrář, kuchař-číšník, výrobce potravin a elektrikář bylo přiměřeně náročné jak 
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po praktické, tak po teoretické stránce, přesto byly vzneseny některé připomínky 

prostřednictvím portálu NUV. Škola nabízela možnost závěrečné zkoušky také v rámci 

profesních kvalifikací. 

 Prevence sociálně-patologických jevů – škola má zpracované tři strategické dokumenty: 

Minimální preventivní program (MPP), Krizový scénář (KS) pro řešení počátečního stadia 

šikany a Program proti šikanování. Krizový scénář je zpracován na základě Metodického 

pokynu MŠMT a je zdůrazněna důslednost při řešení fyzické a psychické šikany i 

kyberšikany, kdy hlavním cílem řešení šikany musí být vždy ochrana oběti. Prevence byla 

zaměřena především na oblasti drogových závislostí, alkoholismu a kouření, šikany a násilí 

mezi spolužáky, záškoláctví a drobné kriminality i na projevy kyberšikany a stalkingu. Škola 

je zapojena do projektu „Škola, zóna bez drog“ a MP je pověřena namátkovými 

kontrolami přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek v šatních skříňkách i v dechu. 

Výchovný poradce řeší s třídními učiteli a učiteli odborného výcviku 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 rodičů, kteří nepřímo své děti kryjí. Pokud 

při telefonickém rozhovoru neví, kde je jejich dítě, žije v přesvědčení, že se přece nachází 

ve škole a absenci mu 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). 

 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti – výsledky soutěží a přehlídek: cukrářky – 

Priessnitzův dortík Jeseník 2018 Aneta Hégerová 3. místo; barmani – Punkevní pohár 2018 

Blansko Dominik Cziepiec 2. místo, Eva Bartuňková 6. místo; Hanácká barman 

showprostějov 2018 – Dominik Cziepiec 4. místo, Eva Bartuňková 5. místo; 18. ročník Pilsner 

urquel cup 2018 Brno – Oliver Dudáš 1. místo, Eva Bartuňková 3. místo, Dominik Cziepiec 3. 

místo. Akcí ve společenském zájmu byla sbírka Květinový den, která je zaměřena na 

podporu prevence proti rakovině ve spolupráci s Ligou proti rakovině.  

Vzdělávací kurzy: 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 příslušným certifikátem; kurz ručního 

obloukového svařování, ukončený zkouškou a potvrzený Osvědčením. Volnočasové 

aktivity: středoškolský klub ASK ČR slouží v odpoledních a večerních hodinách hlavně 

ubytovaným žákům na Domově mládeže a mladým barmanům. Sportovní akce: soutěže 

středoškolské mládeže v individuálních i kolektivních sportech v rámci okresu, vnitro-školní 

soutěže ve volejbale, kuželkách, kondiční kulturistika ve školní posilovně či plavání v krytém 

bazénu při ZŠ Vítězná. 

Ostatní: třídění odpadů – papír, plasty, elektromateriál, sklo; spolupráce se záchrannou 

stanicí sov a dravců, pracoviště Pateřín. Prezentace školy na veřejnosti: obsluha na 

plesech základních a středních škol v Litovli, na akcích Olomouckého kraje, na akcích 

firem a institucí v regionu;  příprava a realizace rautů a firemních oslav v Litovli a okolí;  

organizace dnů otevřených dveří s praktickými ukázkami žáků s drobným pohoštěním;  
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účast na vánočních a velikonočních výstavách v MK v Litovli, v Muzeu Litovel; účast na 

prezentaci oborů vzdělání Olomouckého kraje – Scholaris (Jeseník, Přerov, Prostějov, 

Šumperk, Blansko, Vyškov a Olomouc); Burza práce Olomouc;  spolupráce s MAS – 

prezentace regionálních výrobků v regionální i nadregionální úrovni.  

Investiční akce: rekonstrukce výčepu-baru restaurace, vybudování chladicí komory pro 

čepované nápoje, rekonstrukce elektroinstalace na DM (2. etapa), výmalba pokojů DM a 

kabinetů v budově Komenského, revitalizace dvora před bývalou kotelnou u budovy 

Komenského (1. etapa) i bývalého hřiště zde, parková úprava, rekonstrukce skladu 

cukrářské výrobny na pracovišti Komenského, revitalizace parkovacích ploch, pracoviště 

Gemerská 505 (1. etapa), příprava odprodeje nevyužité části dílen, Uničovská 132. 

Rozvojové a mezinárodní programy: zapojení do společného projektu MŠMT a NÚV „Nová 

závěrečná zkouška 2“, který navazuje na projekt „Kvalita 1“. SOŠ Litovel je partnerskou 

školou při realizaci projektů jiných škol podobného typu v regionu, a to hlavně středních 

odborných škol v Přerově, Olomouci, Prostějově, Zábřehu na Moravě a v Jeseníku. Škole se 

podařilo uskutečnit partnerskou výměnu žáků z oborů kuchař-číšník a cukrář se školou 

obdobného typu – HASOŠ Šamorín. Zástupci vedení HASOŠ Šamorín navštívili školu 

v květnu 2018, kdy při této příležitosti došlo ke vzájemné výměně zkušeností z oblasti 

vzdělávacího procesu. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a realizované projekty: 

ve vlastní svářečské škole probíhají základní kurzy svařování elektrickým obloukem a v 

ochranné atmosféře, kurzy na rozšíření a prodloužení svářečského průkazu a rekvalifikační 

kurzy. Škola nabízí zaměstnancům regionálních firem a OSVČ školení o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice. V rámci udržitelnosti byla partnerem projektu Cesta k nové 

kvalifikaci (Další profesní vzdělávání). Škola využívala výstupy z projektů Posilování 

spolupráce s aktéry trhu práce zaměřeného na spolupráci škol, firem a zájemců o 

vzdělávání, projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém 

kraji na podporu technických oborů elektro a realizován byl mini projekt Inteligentní dům 

pro zvýšení kvality výuky oboru elektrikář.  Došlo také ke sdílení výuky v odborné učebně se 

žáky dvou litovelských ZŠ. Byly využívány výstupy projektu GASTREND CZ, zaměřeného na 

nové trendy v nápojové gastronomii a výstupy projektu Škola mixologie zaměřeného na 

techniku míchání nápojů.  

Ve škole není zřízena odborová organizace. Ze zaměstnavatelských organizací 

spolupracuje škola zejména s těmi, které se podílejí na organizaci odborného výcviku. 

Ředitel a vedoucí učitel OV se pravidelně schází se zástupci zaměstnavatelů 

prostřednictvím představitelů města, ale i individuálně, a řeší s nimi potřeby firem i výsledky 

vzdělávání a chování žáků.  Na dobré úrovni je spolupráce s firmou JABLOTRON a INELS, 

které jsou výrobci zabezpečovací techniky v ČR. S těmito firmami spolupracuje škola v 

oblastech zabezpečení domů, bytů a provozních prostor. Škola využívá jejich nabídek na 

školení a semináře o novinkách v oboru a na pořízení těchto novinek pro školní výuku. 
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SOŠ spolupracuje jak s litovelskými firmami, tak s firmami ze širokého okolí: SEV Litovel, MIELE 

Uničov, Lachnit-LERZ Červenka, AQ Červenka, Elektro Jarmar Litovel, ELEKTROBAU 

Olomouc, Hotel U Terezské brány Olomouc, Café Restaurant Záložna Litovel, Cukrářství SM 

Dorty Olomouc, Pekařství a cukrářství Vašíček Zábřeh a Cukrářství Marie Špručková 

Střelice, Pivovar Litovel, Pivovar HOLBA Hanušovice, Pivovar ZUBR Přerov, BRAZZALE GRAND 

MORAVIA Tři Dvory, HENRY CAFE a COCA COLA, Sladovna Zábřeh a SOUFLETTE Litovel 

(sladovna), s minipivovary: CHOMOUT Chomoutov, Minipivovar Zábřeh, KOLŠTEJN Branná, 

minipivovar Velké Losiny, Moritz Olomouc, dále také s Hospodářskou komorou, využívá 

odborných seminářů a webinářů OHK Olomouc. 

Členové HK se pravidelně zúčastňují závěrečných zkoušek (jako odborníci z praxe) všech 

učebních oborů a vybírají ty z absolventů, kteří splní podmínky pro udělení Osvědčení HK 

ČR pro nejlepší absolventy. Navrženi na ocenění HK ČR „Nejlepší absolvent školního roku 

2017/18“ byli: Martin Kubica (v oboru výrobce potravin), Markéta Skopalová (cukrář), Eva 

Bartuňková (kuchař-číšník), Jan Vitoul (elektrikář), Kristýna Tesařová (cukrář), Nikola Hlásná 

(kuchař-číšník). 

 Zprávu podal Mgr. Pavel Skácel, ředitel školy 

 

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 

Škola zapojená do Sítě přidružených škol UNESCO 

Gymnázium Jana Opletala 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, ale i 

realizaci mnoha projektů, včetně mezinárodních.  

Jde o příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje, právní formou územní orgán 

samosprávy, ředitelem školy je Mgr. Radim Lindner, zástupcem ředitele pan Radomír 

Dědek.  Škola poskytuje střední odborné vzdělání ve čtyřletém a osmiletém denním studiu. 

Gymnázium Jana Opletala se nachází v centru Chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví, vždy byla centrem kulturního i společenského dění města Litovle. Dané 

podmínky společně s bohatou historií ve výuce přírodovědných předmětů předurčují 

zaměření školy, které je všeobecné s důrazem na přírodovědnou a jazykovou oblast. 

Poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.  

Ve škole je zavedeno poskytování poradenských služeb prostřednictvím: výchovného-

kariérového poradenství za využití spolupráce s úřadem práce, pedagogicko-

psychologickou poradnou, vysokými školami a dalšími institucemi; poradce pro žáky se 

specifickými poruchami učení; poradenství v oblasti primární prevence, kdy jsou využívány 

kontakty s protidrogovým P-centrem v Olomouci, se společností Člověk v tísni, s městem 

Litovel i odbornými psychology; práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky, kdy 

spolupracujeme s organizací Mensa ČR a Institutem pedagogicko-psychologického 

poradenství (IPPP) ČR, PřF UP Olomouc, PdF UP Olomouc a dalšími institucemi. Má 

nadstandardní prostor pro relaxaci, který doplňuje sportovní areál TJ Tatran pro plážový 

volejbal, volejbal, házenou i tenis.  K výuce tělesné výchovy jsou také využívány prostory 

sokolovny, která je v majetku města Litovel. Ve školním komplexu základní školy je 
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využívána pro výuku také plavecká třída. V areálu školy se nachází školní jídelna 

(zřizovatelem je město Litovel). Výhodná je i dopravní dostupnost pro obce z nejbližšího 

okolí a samotnou Olomouc, protože Integrovaný dopravní systém města Olomouce 

(IDSOK) zahrnuje také zónu Litovel.  

 Prioritou pro profil absolventa stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia, proto je 

vzdělávání zaměřeno na rozvoj přírodovědné i technické oblasti gymnaziálního studia. 

Výsledkem je přetrvávající zájem absolventů o studium vysokých škol technického, 

ekonomického a přírodovědného směru. 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. Po 

absolvování studia získá i Europass – jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, 

osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních 

zkušenostech držitele. 

Informační systém: 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. Lze zde 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, která je 

šestičlenná a vede ji zvolený předseda pan Bc. Tomáš Vacek. Na svých zasedáních se 

vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu a k jeho realizaci, schvaluje změny školního 

řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy, 

projednává inspekční zprávy a další skutečnosti vyplývající ze školského zákona. 

 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. Jednou z priorit koncepce školy je 

spolupráce se ZŠ, kdy jsou zapojovány základní školy z Litovle a nejbližšího okolí jako 

partneři do projektů OPVK z oblasti chemie, biologie a fyziky.  Jsou pro ně organizovány 

sportovní soutěže, výchovné koncerty pěveckého sboru Palora, jsou zváni nejen na Dny 

otevřených dveří, ale také na zajímavé besedy a vernisáže.   

Již více než 10 let škola spolupracuje se společností Člověk v tísni, nadále realizuje aktivity 

se sdružením ADETO, British Council a studentským klubem Párátko z.s. v oblasti školních i 

mimoškolních aktivit sportovních, společenských i kulturních. Opakovaně jsou zástupci 

žáků voleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK). Ve škole pracuje 

základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Snahou je i 

nadále vytvářet programy, které podporují spolupráci školy a města, ale i regionu a školy. 

Jde o dlouhodobé kontakty kulturního i sportovního charakteru, které vrcholí zapojením 
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žáků do divadelních souborů, průvodcovské činnosti, dotazníkových šetření, sportovních 

klání a mnoha dalších aktivit. 

K 1. 2. 2018 studovalo na nižším osmiletém gymnáziu (prima – kvarta) 105 žáků (52 hochů, 

53 dívek), z nichž bylo 71 dojíždějících; na vyšším gymnáziu (kvinta – oktáva) 74 žáků (27 

hochů, 47 dívek), 47 dojíždějících. Celkem na osmiletém gymnáziu studovalo 179 žáků (79, 

100), 118. Na čtyřletém gymnáziu to bylo 114 žáků (39,75), 93. Celkem GJO – 293 žáků 

(118, 175), 211 dojíždějících.  

Škola má vytvořen vlastní Školní vzdělávací program, podle kterého vyučuje ve všech 

ročnících obou typů studia, v souladu se schválenými RVP ZV a RVP G. Další cizí jazyk je 

možné volit z jazyka německého, francouzského, ruského a španělského. V učebním plánu 

jsou obsaženy vzdělávací obsahy oborů Geologie, Člověk a svět práce, Výchova ke 

zdraví a Informační a komunikační technologie (ICT); jsou integrovány v rámci zvolených 

vyučovacích předmětů. 

Nabídka volitelných předmětů: Literární seminář, Konverzace v anglickém a dalším cizím 

jazyce, Semináře z matematiky, fyziky, chemie a z biologie, Ekologie, Geologie, Logika, 

Společenskovědní seminář, Ekonomie, Management, Filosofie, Latina, Umění a kultura. 

Nabídka nepovinných předmětů: Sportovní hry, Pěvecký sbor, Keramický kroužek, Latina, 

Cizí jazyk aj. dle zájmu žáků. Volitelné předměty – realizovány semináře: matematika, 

filozofie a přírodní věda, biologie, zeměpis, anglický jazyk, fyzika, chemie, dějepis, 

informační technologie. Nepovinný předmět – hudební výchova. Kroužek matematický. 

Vedení školy – Mgr. Radim Lindner, ředitel školy; Radomír Dědek, zástupce ředitele; 

pedagogických pracovníků je 25, THP 7 (asistentka, účetní, hospodářka, školník, 3 

uklízečky). 

Údaje o prospěchu žáků: ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 na nižším gymnáziu (prima 

– kvarta) bylo klasifikováno 105 žáků, z nich 54 prospělo s vyznamenáním, 51 prospělo, 

průměr známek byl 1,53 a zameškáno 5 539 hodin z nich 4 neomluvené. Na vyšším 

gymnáziu (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník) bylo klasifikováno 188 žáků, 48 s vyznamenáním, 

139 prospělo, 1 neprospěl, průměr známek byl 1,78, zameškáno 14 279 hodin, z toho 22 

neomluveno. Celkem GJO: 293 žáků, 102 s vyznamenáním, 190 prospělo, 1 neprospěl, 

průměr známek 1,66, zameškáno 19 818 hodin, 26 neomluveno, průměr absence na žáka 

67,64 hod.   

Pro přijímací řízení schválila Rada Olomouckého kraje na školní rok 2017/2018 otevření 

jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. Součástí přijímacího řízení 

byla přijímací zkouška, kterou konají všichni přihlášení uchazeči, hodnocení na 

vysvědčeních z předchozích vzdělávání uchazeče (poslední tři klasifikovaná období) a 

další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy žáka. Zkouška byla 

realizována formou jednotných testů z předmětu český jazyk a literatura a matematika a 

její aplikace v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP 

ZV). Do osmiletého studia se přihlásilo 52 uchazečů, přijato bylo 41. Do čtyřletého studia se 

přihlásilo 54 uchazečů, přijato bylo 48. Druhé kolo nebylo vyhlášeno.  
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Maturitní zkoušky se konaly z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky.  

V profilové části žák konal povinně 2 zkoušky z nabídky vyučovacích předmětů gymnázia, 

jako nepovinnou zkoušku mohli uchazeči volit další 2 předměty. Ve šk. r. 2017/2018 bylo 

k maturitním zkouškám v jarním termínu přihlášeno celkem 42 žáků ze třídy 4. A a oktávy. 

Ve třídě 4. A čtyřletého studia bylo přihlášeno 25 žáků, úspěšně složilo maturitní zkoušku 20, 

všichni poté uspěli u opravné zkoušky v podzimním termínu.  V oktávě osmiletého studia 

bylo přihlášeno 17 žáků, v jarním termínu uspělo 14, v opravném 2, jedna se může přihlásit 

k opravné zkoušce v jarním termínu roku 2019. 

Umístění absolventů: z oktávy bylo 15 přijato ke studiu na VŠ, ze 4. A 21, celkem tedy 36, 2 

absolventi budou absolvovat jazykový kurz, 3 informace nedodali.  Největší zájem žáci 

projevili o studium na Masarykově Univerzitě v Brně, VUT Brno a UP v Olomouci. Stále 

přetrvává zájem o přírodovědné a technické obory. V oblasti humanitních oborů 

absolventi preferovali studium cizích jazyků. Jeden absolvent studuje na Lékařské fakultě 

UP v Olomouci. 

Aktivity v rámci primární prevence rizikového chování byly v průběhu školního roku 

začleňovány do výuky společenských věd, občanské výchovy, tělesné výchovy, biologie, 

chemie a ostatních předmětů. Uskutečněny byly následující akce a programy: Prima 

seznamka; Seznamovací pobyt studentů 1. ročníku vyššího gymnázia; projekt „Z výšky 

máme větší rozhled“ pro žáky sexty a 2. A v Lanovém centru Proud v Olomouci; oslava 

svátku Halloween; dlouhodobý preventivní program ve Sdružení D Olomouc; 3. setkání 

Divadlo fórum – Zase já – tolerance, třídní kooperace. V rámci projektu občanské výchovy 

žáci zpracovali témata různých typů závislostí a projevů rizikového chování; proběhla 

beseda o návykových látkách, prevenci zneužívání návykových látek a sexualitě; beseda 

s pracovníky sdružení Podané ruce; akce nadace Respekt a tolerance s názvem 

HOLOCAUST a projekty ve znamení pokračující inkluze, vytváření podmínek pro tvorbu 

podpůrných opatření a vyhledávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.  Žáci získali 

letos řadu ocenění za své vědecké počiny a jsou úspěšní v olympiádách, získávají ocenění 

Litovelská naděje či Talent Olomouckého kraje. V kariérovém poradenství byl uskutečněn 

výjezd na veletrh VŠ Gaudeamus Brno, pokračovalo se účastí na prezentacích VŠ, 

mobilitou absolventů v EU a testy SCIO.   

Pěvecký sbor PALORA vedený sbormistryní Mgr. Marcelou Barvířovou oslavil 18 let své 

existence. Na začátku školního roku provedl dvě reprízy Abbamánie, absolvoval přípravu 

v Cakově, účastnil se 4. ročníku projektu Rybovka pro Litovel, projektu Česko zpívá koledy, 

vystoupil na plese GJO či na předávání cen Pedagog Olomouckého kraje. V soutěži 

středoškolských pěveckých sborů obhájil stříbrné pásmo z roku 2015 a vybojoval postup do 

podzimního celostátního finále. Končil výročním koncertem v červnu 2018. Sbor získal 

nominaci a poděkování za vynikající práci při propagaci Olomouckého kraje v anketě 

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. 

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (DofE) – vzdělávací program, který pomáhá 

mladým lidem lépe poznat sami sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost 

získat ocenění a zapojit se do mezinárodní komunity. Studenti si plní své předem dané cíle 

v několika oblastech – sport, talent, dobrovolnictví a expedice na různých úrovních 
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(bronzové, stříbrné a zlaté) po dobu několika měsíců. Ve školním roce 2017/2018 šest 

studentů dokončilo bronzovou úroveň. 

Přidružené školy UNESCO – pro šk. r. 2017/2018 byla vyhlášena témata – Osudové osmičky 

v našich dějinách a Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru. 

V průběhu roku byly připomínány Mezinárodní dny vyhlášené UNESCO – Mezinárodní den 

gramotnosti (Literary Day) a Mezinárodní den – holocaust. V týdnu škol UNESCO byly pro 

žáky a studenty uspořádány sportovní hry. 

Předmětová komise českého jazyka: v průběhu prosince 2017 se uskutečnilo školní kolo 

Olympiády v českém jazyce, kterého se účastnili žáci nižšího i vyššího gymnázia. U 

příležitosti Dne otevřených dveří proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna a do 

okr. kola postoupili Kryštof Richter, Adéla Kaňáková, Ondřej Soldán, Petra Holubová a 

Tereza Soldánová.  Na okr. kole Olympiády v českém jazyce získala v I. kategorii 13. místo 

Tereza Hrachovcová a ve II. kategorii Tereza Soldánová 7. místo. V recitační soutěži Kryštof 

Richter a Petra Holubová postoupili z okresního kola do kola krajského. Vybraní žáci 3. A se 

zúčastnili literární soutěže O cenu Filipa Venclíka na téma „Přátelství, to je někdy víc než 

láska“, kde porotu zaujal příspěvek Nikoly Hemzalové, která byla odměněna. 

Předmětová komise cizích jazyků: žáci se zapojili do konverzačních soutěží v jazyce 

anglickém, francouzském, německém a ruském. V anglickém jazyce ze školního kola 

Překladatelské soutěže pro středoškoláky do univerzitního kola postoupili Mirko Spurník, 

Martina Kadlecová a Vladimíra Havlíčková. Mezinárodní on-line soutěž v anglickém 

jazyce „Best in english“ (Angličtinář roku) 2017/2018 – testování poslechu a porozumění 

psanému textu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků. Ze školního kola konverzační soutěže v 

anglickém jazyce úrovně IB do okr. kola postoupil Ondřej Mýlek, z úrovně B2 Kateřina 

Skyvová a Ludmila Hrachovcová. V okr. kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 

úrovně B2 Ludmila Hrachovcová zvítězila a postoupila do krajského kola, kde obsadila 8. 

místo. 

V krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce obsadila Anna Kolářová 4. 

místo. V německém jazyce se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže. V soutěži 

v ruském jazyce postoupilo do krajského kola 5 reprezentantů, kde Barbora Němcová 

vybojovala 3. místo a Natálie Elgnerová 5. místo (z 18 soutěžících) v kategorii SŠII. V 

kategorii SŠI získala Marie Uličná 4. místo, Vendula Lebová 7. a Radek Šišma 6. místo mezi 

16 soutěžícími v kategorii ZŠ. 

Ocenění Litovelské naděje 2018 získala Barbora Němcová, studující v osmiletém studijním 

programu. Ve třídě tercie si jako druhý cizí jazyk vybrala ruštinu. Od třídy kvarty do oktávy 

každoročně s přehledem vítězila ve školních kolech Soutěže v ruském jazyce a byla jako 

absolutní vítěz vysílána reprezentovat školu i město do kol krajských. Od roku 2016 soutěží 

v nejvyšší a nejnáročnější kategorii SŠII, kde ve třech po sobě jdoucích letech 2016, 2017 a 

2018 vybojovala v silné konkurenci prestižních gymnázií Olomouckého kraje potřikrát 3. 

místo v krajských soutěžích.  Ocenění Litovelská naděje 2018 získala za svůj odpovědný 

přístup k práci, ochotu věnovat svůj volný čas dalšímu studiu a vzdělávání se, i za 

reprezentaci školy a města.  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 176 

Předmětová komise chemie, matematika, fyzika: na 54. ročníku krajského kola Chemické 

olympiády kategorie A se Ondřej Nantl umístil na 3. místě, Arnošt Vogel, David Gronych a 

Metoděj Koupil se stali úspěšnými řešiteli. V r. 2018 proběhlo okresní a krajské kolo 

Chemické olympiády kategorie D, v němž se stali úspěšnými řešiteli žáci Lukáš Putna (1. 

místo) a Filip Drešr (5. místo); v krajském kole Chemické olympiády kategorie C se 

úspěšnými řešiteli stali žáci Lukáš Putna (2. místo), Anna Kovaříková, Michaela Nantlová a 

Vojtěch Cetkovský. 

Do okr. kola matematické soutěže Pythagoriáda postoupili žáci Martin Palínek a Adéla 

Kaňáková, Tadeáš Fryčák, Petr Žampach a Kristýna Prustoměrská. Nejlépe si v něm vedli 

Martin Palínek (3. místo) a Kristýna Prustoměrská (4. místo), ostatní reprezentanti byli 

úspěšnými řešiteli. Tradičně se žáci školy zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan. 

Ze školního kola Matematické olympiády do okresního postoupili Lukáš Putna, Pavel 

Hampl a Tadeáš Fryčák. Lukáš Putna obsadil 7. místo, Lukáš Hampl 14. a Tadeáš Fryčák se 

stal úspěšným řešitelem na 7. místě. 

Soutěže v grafických disciplínách jsou součástí předmětu ICT. Jde o práci s textem na 

počítači.  Základními disciplínami jsou opis, wordprocessing, korektura textu a záznam 

mluveného slova. Reprezentantem v soutěžích v grafických disciplínách byl Štěpán 

Kratochvíl ze třídy 3. A, který získal v listopadu 2017 za dosažení významných úspěchů v 

soutěžích a olympiádách ocenění Talent Olomouckého kraje 2017 v kategorii technické a 

dovednostní obory, navíc obdržel Ocenění od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

za úspěšnou reprezentaci České republiky na mistrovství světa INTERSTENO. Ceremoniál se 

konal v Národní technické knihovně v Praze. Na 25. mistrovství ČR Open 2017 ve 

zpracování textu, kde se soutěžilo v 7 disciplínách a v kombinaci disciplín, Štěpán v 

konkurenci více než padesáti závodníků dosáhl ve své kategorii (Junioři) na 3. místo v 

disciplíně Korektura textu, 3. místo v Protokolování, 4. místo v Wordprocessingu, 4. místo v 

Kombinaci, 5. místo v disciplíně Audiotranscription a 10. místo v disciplíně Královský opis.  V 

krajském kole soutěže v grafických disciplínách se umístil v disciplínách Opis, Korektura 

textu, Záznam mluveného slova na 2. místě a v disciplíně Wordprocessing na 3. místě. Na 

základě těchto výkonů byl nominován v disciplínách Opis, Korektura textu a Záznam 

mluveného slova na Mistrovství republiky. V konkurenci šedesáti nejrychlejších písařů z ČR z 

21 škol se zúčastnil klání ve dvou soutěžních disciplínách a umístil se v bodovaném tréninku 

na šestém místě s výkonem 423 úhozů za minutu a v kombinaci tří desetiminutových opisů 

s různou penalizací za chybu poté se součtem 11 073 bodů překonal svůj osobní rekord a 

zaujal sedmou příčku. Na třítýdenním mezinárodním šampionátu v psaní na klávesnici, kde 

více než 1200 soutěžících z 23 zemí světa porovnalo své schopnosti v soutěžních opisech v 

16 jazycích, se Štěpán mezi 720 soutěžícími ve věkové kategorii do 20 let umístil po splnění 

kritérií pro 15 jazyků se ziskem 38 596 bodů na konečném 7. místě. Stal se tak druhým 

nejvýše postaveným zástupcem české reprezentace.  Na 26. mistrovství ČR v grafických 

předmětech, kde se soutěže zúčastnilo na šedesát nominovaných soutěžících z krajských 

kol, v Korektuře textu Štěpán získal stříbrnou příčku a stal se vicemistrem ČR.  

Ve fyzice se Lukáš Putna umístil v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E na 2. místě 

a postoupil do krajského kola, tam získal 3. místo. Na okresním kole Fyzikální olympiády 

nejmladší kategorie G – Archimediády Tadeáš Fryčák obsadil 2. místo a Petr Žampach se 
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jako úspěšný řešitel umístil na osmé příčce.  Jiří Bednář vybojoval 3. místo v krajském kole 

soutěže Přírodovědný klokan; Lukáš Putna 1. místo na Bobříku informatiky; Tadeáš Fryčák 1. 

místo v okresním i v krajském kole Soutěže v programování 7. místo v celostátním kole této 

soutěže a Martin Palinek obsadil 1. místo v celostátním kole matematické soutěže Pangea. 

Společenskovědní komise během školního roku realizovala v zeměpise Projekt 44 – 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání ve třech rovinách: sdílení učeben s 

partnerskými ZŠ, používání elektronické učebnice a aktivity biofyzikálního kroužku, 

geografickou exkurzi, návštěvu Minizoo DDM Litovel, geologicko-geografickou exkurzi 

Rejvíz 2018, projekt Honzíkova zahrádka II, biologickou exkurzi do ZOO Olomouc a projekt 

Starám se o svoji řeku 2018. V zeměpisné olympiádě ze školního kola (účast 37 žáků) 

soutěžící v okresním kole na postupová místa nedosáhli – nejvýše se umístili Radek Šišma 

z kvarty a Mirko Spurník, který obsadil čtvrté místo. V biologické soutěži Zlatý list proběhlo 

školní kolo bez dalšího postupu. V dějepise byla připravena výstava „Okna do minulosti“, 

dějepisná soutěž ve spolupráci s DDM Litovel, beseda s pamětníkem 2. světové války 

panem Jiřím Nesétem a beseda se členy organizace Respekt a Tolerance. Vítězové 

školního kola Dějepisné olympiády Filip Drešr a Lukáš Putna postoupili do krajského kola, 

kde se Lukáš Putna umístil na 7. místě. V Dějepisné soutěži gymnázií se družstvo ve složení 

Ondřej Nantl, Mirko Spurník a Václav Dostál, zúčastnilo dějepisného klání všech gymnázií 

Olomouckého kraje a postoupilo do celostátního kola, které se bude konat na podzim 

2018 v Chebu. V oblasti společenských věd a občanské výchovy byla využita nabídka 

v tématech finanční gramotnosti a znalostí o zemích EU; od září do ledna probíhala řada 

setkání, debat, přednášek z agentur Sokratés, SCIO a proběhlo testování ZSV SCIO, 

seminář určený pro budoucí právníky, který připravila PF UPOL. Na filozofické olympiádě 

„Nebojme se myslet“ bylo na národním kole na FF UPOL  6 žáků vyššího gymnázia.  Ve 

výtvarné výchově byly realizovány projekty Křižovatky umění zpracovávající integrující 

téma Umělecká tvorba a komunikace, Výpravy za uměním, Praha umělecká a Olomouc 

výtvarná.  

Předmětová komise tělesné výchovy uvádí, že žáci se zúčastnili celé řady sportovních 

soutěží a závodů. V r. 2017 výběr chlapců vyššího gymnázia skončil v okr. kole v kopané na 

2. místě; v listopadu v okr. finále prestižního turnaje středních škol ve volejbalu smíšených 

družstev „Memoriál prof. Cveka“ obsadili 3. místo a na stejném místě žáci skončili v r. 2018 

v okr. kole ve florbalu chlapců; v okr. finále středních škol v házené chlapců v r. 2017 

obsadili 3. místo.  Na XXIX. ročníku běhu „Po stopách Jana Opletala a Memoriálu Jiřího 

Vaci“, kdy tento štafetový běh smíšených družstev je pořádán k výročí Dne boje za 

svobodu a demokracii, se jej zúčastnilo 75 závodníků v 10 družstvech. Atleti v kategorii 

dorostu skončili v na 2. místě za Gymnáziem Šumperk, v žactvu se umístili na 5. pozici.  

Kabinet tělesné výchovy realizoval ve šk. r. 2017/2018, v rámci školního vzdělávacího 

programu (ŠVP), projekty: „Z výšky máme lepší rozhled, „Poznáváme CHKO Litovelské 

Pomoraví ze sedla“ a „Na vodě je nám hej“.   V hodinách tělesné výchovy probíhala 

výuka plavání pro žáky primy na krytém bazénu ZŠ Vítězná v 10 dvouhodinových lekcích. 

Byly uspořádány dva lyžařské kurzy a sportovní a turistický kurz, který byl rozdělen na 

vodáckou a cyklistickou část.  
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V průběhu celého šk. r. 2017/2018 zajišťovali vyučující tělesné výchovy činnost školního 

sportovního klubu a poskytovali možnost sportování ve volném čase žákům, členům 

školního sportovního klubu, který je zapojen do činnosti Asociace školních sportovních 

klubů ČR. Na škole byl Paralympijský školní den; v rámci Dne otevřených dveří byl pro 

výběrová třídní družstva zorganizován turnaj ve volejbale o přeborníka školy. Žákyně sexty 

Barbora Dimovová velmi úspěšně reprezentuje litovelskou kanoistiku i GJO, když se jí 

podařilo vyhrát Světový pohár ve sprintu v Banja Luce v Bosně a také Mistrovství světa 

juniorů v Muray v Rakousku ve sprintu K1 juniorky.  Barbora vyhrála prestižní cenu World 

Paddle Awards jako nejlepší juniorská závodnice roku 2017 ve vodáckých sportech. Tuto 

cenu získala historicky jako první Češka!  

Zprávu podal Mgr. Radim Lindner, ředitel školy 

MATEŘSKÉ ŠKOLY  

MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ 

MŠ je příspěvkovou organizací města, kde je ředitelkou paní Irena Blektová. Během roku 

k žádným změnám v názvu organizace, ve vedení pedagogického sboru, personálním 

zajištění, počtu pedagogů a dalších pracovníků nedošlo. Všechny pedagogické 

pracovnice jsou kvalifikované, dvě pracovnice vystudovaly předškolní pedagogiku 

v bakalářském programu na pedagogické fakultě vysoké školy (v současné době jsou na 

mateřské dovolené). V MŠ Gemerská je 5 tříd – 112 dětí, v MŠ Kollárova 2 třídy – 44 dětí. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Hrajeme si spolu“ byl 

od února 2018 nahrazen nově vytvořeným RVP s názvem „Klíče ke království“.  

Akce školy: výlet MŠ Gemerská – Putování s Večerníčkem na hradě Bouzov; oslava 50 let 

MŠ (hudebně taneční vystoupení dětí, vypouštění balónků, zasazení jabloně, výstava 

fotografií a kronik, upomínkové předměty, prohlídka MŠ a posezení s bývalými 

pracovnicemi jeslí a MŠ); návštěvy expozic v Muzeu a TIC v Litovli; čtení v Městské 

knihovně – Týden knihy, Kouzelný dědeček čte dětem; ukázka vybavení a techniky Policie 

ČR; ukázka hasičské techniky; besídky ke Dni matek; Pasování dětí na školáky; tvoření na 

výstavy Velikonoce, Podzim a Vánoce (Městský klub a DDM v Litovli); návštěva výstavy 

domácích zvířat; ukázka zvířátek ze záchranné stanice v Pateříně; dopravní soutěž; 

sportovní akce k MDD; 6 divadelních představení pro děti v MŠ; masopustní karneval v MŠ; 

Mikulášská nadílka; Velikonoční nadílka a celoroční sběr papíru. 

Projekty MŠ Gemerská: Barevný týden; Vločkový den; Bramboráčci (z plodů podzimu); 

Ledové království; Hravá věda (pokusy s panem Chajdou); Stavíme s Legem (Malá 

polytechnická univerzita); Barevné bubnování na drumbeny (DDM) a projekt pro 5-6leté 

děti Zdravík a Jedlík. 

Spolupráce MŠ: s rodiči – vyrábění Podzimníčků; zapojení se do projektů MŠ; beseda 

s logopedkou o vývoji řeči u dětí; organizace a příprava Pasování předškoláků. Ve 

spolupráci se základními školami: Indiáni, přípravná odpoledne s budoucími prvňáčky (ZŠ 

Vítězná); Šmoulové, edukační odpoledne pro budoucí prvňáčky (ZŠ Jungmannova). S MK 

– 4x divadelní představení na Záložně v Litovli (MK), kulturní vystoupení při Rozsvěcování 

vánočního stromu; s DDM – výuka na dopravním hřišti, Den otevřených dveří – ukázka 

chovaných zvířat a živočichů; se ZUŠ výchovný koncert – představení hudebních nástrojů. 
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Reprezentace škol: výstava výtvarných prací Podzimní krása; Velikonoce; Vánoce (vše 

pořádal DDM); pěvecké vystoupení dětí při Rozsvěcování vánočního stromu v Litovli; 

vánoční pěvecké vystoupení pro Seniorklub (MŠ Kollárova); zájmové skupiny, kroužky aj. 

V rámci ŠVP proběhla výuka plavání 5-6letých dětí (bazén ZŠ Vítězná). Výtvarné práce 

dětí na výstavách Podzimní krása, Velikonoce a Vánoce (DDM Litovel) byly oceněny.  

Opravy, rekonstrukce, nové vybavení: rekonstrukce sušárny na výdejnu stravy; výměna 

dalších oken; rekonstrukce umývárny II. třídy; vysazení nových stromů na zahradě; 

dosazení keříků podél plotu; zakoupení 2 ks digitálního piana a pořízení nových skříní do 

archívu školy. 

Zpracovala Irena Blektová, ředitelka školy  

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK, Vítězná 

V Církevní mateřské škole Svatojánek nastaly ve šk. r. 2018/2019 nemalé změny; obě třídy 

byly naplněny maximální kapacitou dětí. Třídu Broučků (mladší děti) navštěvovalo stejně 

jako třídu Motýlků (starší děti) 25 žáků. Dohromady tedy školku navštěvuje 50 dětí ve 

věkovém rozmezí od tří do šesti let.  Co se týká personálních změn ve školce, byl tento 

školní rok velmi klidný, do kolektivu přišli dva noví asistenti pedagoga, do každého 

oddělení jeden. Školka má v současné době tři asistenty pedagoga, z toho dva muže, což 

je velmi pozitivně vnímáno jak ze strany rodičů, tak dětí, a samozřejmě to má velmi 

pozitivní vliv na klima mateřské školy. Škola již tradičně spolupracovala s Římskokatolickou 

farností, s Charitou, Mateřským centrem Rybička, s Městským klubem a se základními 

školami – vše v Litovli, dále s ekologickým centrem Sluňákov a zejména s rodiči dětí. 

Školce byl schválen projekt rekonstrukce zahrady, která začala probíhat již na podzim 2018 

a definitivně by měla být hotova na jaře 2019. Do zahrady budou nainstalovány nové 

hrací prvky, které mají v dětech rozvíjet nejen pohybové aktivity, ale také prvky pro rozvoj 

ekologického cítění. Škola ovšem neinovuje pouze vnější okolí školky, ale zásadní změny 

probíhají také ve vybavování zařízení. Do obou tříd byl pořízen nový nábytek a také nové 

hračky, zaměřené na rozvíjení pozornosti, motorických schopností atd. Tento nábytek jsme 

mohli pořídit díky finanční výpomoci ze strany města Litovle. 

Školka i nadále staví na propojení vzdělávacího programu s obsahem duchovním i 

etickým a do školky pravidelně dochází na katechezi místní pan farář. V dětech je rozvíjen 

křesťanský základ do života a jejich duchovní růst. Děti jsou vedeny ke vztahu k Bohu a jsou 

vyučovány v souladu s jeho stvořitelským dílem. Jejich komunikace s Bohem probíhá 

pomocí písniček nebo modliteb. V rámci pedagogické činnosti jsou poté děti 

seznamovány s křesťanskými svátky a symboly. 

Během roku školka pořádala nebo se zapojila do spousty akcí jak pro děti, tak pro děti a 

jejich rodiče. Z těch větších akcí je třeba zmínit první ročník Svatojánské drakiády, která 

proběhla v říjnu. V prosinci proběhl tradiční Vánoční jarmark. Na rozsvícení litovelského 

Vánočního stromu se škola prezentovala videem s názvem Vánoční příběh, ve kterém děti 

ztvárnily příběh o narození Ježíše Krista. Po novém roce proběhla v prvním oddělení 

besídka a větší děti nacvičily divadlo „O 12 měsíčkách“, které odehrály pro své rodiče. 

Během roku pak školka navštívila divadelní představení „Louskáček“, muzeum v Litovli, 
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uspořádali jsme pro děti karneval atd. Děti také během podzimu a jara absolvovaly 

plavecký kurz na základní škole Vítězná. 

Zprávu podala Mgr. Hana Češková, ředitelka MŠ Svatojánek 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA G. FRIŠTENSKÉHO 

Jde o příspěvkovou organizaci s odloučenými pracovišti Čihadlo 862 a Unčovice 111, u 

které během roku 2018 nedošlo k žádným změnám ve vedení školy i pedagogického 

sboru. V MŠ Frištenského bylo zapsáno 42 dětí ve dvou odděleních. V budově školy 

proběhly renovace podlah v šatnách, byly vsazeny nové vstupní dveře, byl doplněn 

nábytek v jedné třídě a zhotovena nová kuchyňská linka.  

V MŠ Unčovice i nadále pracuje jako vedoucí učitelka Helena Pavlíčková, druhou 

učitelkou je paní Ptáčníková. Zapsáno bylo 24 dětí v jednom oddělení. Byla provedena 

rekonstrukce hlavního a bočního schodiště i verandy, včetně osazení nových dveří. 

V MŠ Čihadlo bylo zapsáno 44 dětí ve dvou odděleních. Byla provedena celková 

rekonstrukce výdejny jídla, vsazeny nové vstupní dveře a pořízen nový nábytek (skříně a 

regály). 

MŠ se pravidelně zúčastňují akcí Městského klubu – 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 i ze 

státního rozpočtu. Děti chodí na dopravní hřiště, na výuku plavání, jezdí na výlety a různé 

vzdělávací aktivity dle svého ŠVP. 

 Zprávu podala Zdeňka Zmundová, ředitelka školy 

 

31. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL   

Jde o příspěvkovou organizaci města, jejímž hlavním účelem je poskytování zájmového 

vzdělávání.  Ředitelkou je Mgr. Jana Chmelařová. Dům dětí a mládeže Litovel (DDM) 

nabízí široké spektrum zájmových aktivit pro děti, mládež a dospělé, včetně seniorů. Cílem 

nabízených aktivit je smysluplné využití volného času, rozvoj osobnosti a klíčových 

kompetencí účastníků. Kromě této hlavní činnosti je organizace oprávněna provozovat 

jako doplňkovou činnost pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb 

zajišťujících jejich řádný provoz; mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kursů, školení 

včetně lektorské činnosti; ubytovací služby; pronájem a půjčování věcí movitých. 

Doplňková činnost je vykonávána za účelem zlepšení hospodářského výsledku a tyto zisky 

jsou používány k dofinancování hlavní činnosti organizace. 
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Formy zájmového vzdělávání:  

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost spočívá ve vytvoření nabídky 

pravidelných zájmových kroužků a v jejich následné realizaci dle zájmu veřejnosti. Množství 

a pestrost nabídky pravidelné zájmové činnosti se řídí poptávkou ze strany veřejnosti a 

místních škol, přičemž je třeba poukázat na jistá omezení daná prostorovými, materiálními 

a personálními možnostmi. Pravidelnou činnost v DDM lze rozdělit do tematických oblastí: 

dramatická a literární, hudební, jazyková, kulturní a historická, taneční a výtvarná 

výchova; přírodověda, technika a tělovýchova. 

Zájmové kroužky 

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: „RC Heli a FPV drone škola“, kroužek radiotechniků, 

kroužek „Nasobad“ (Nasobůrští badatelé) a byla rozšířena výuka pohybových her na 

školách. Nepodařilo se realizovat individuální výuku angličtiny (nebyl projeven zájem), 

kroužek „Psaní všemi 10“ (z důvodu nízkého zájmu) a kroužek skateboardingu „SK8-RING“ 

(z důvodu přerušení spolupráce s externím spolupracovníkem). Kroužky pracovaly i v 

okolních obcích: v Senici na Hané (taneční kroužky), v Těšeticích (taneční kroužky), v 

Nasobůrkách (keramika a Nasobad), v ZŠ Červenka (dva kroužky angličtiny, jeden kroužek 

aerobiku, čtyři kroužky pohybových her a dva kroužky keramiky) a v ZŠ Haňovice (kroužek 

pohybových her, aerobiku a keramiky). Kromě těchto oblastí zájmových činností jsou 

provozovány také klubové činnosti pro děti předškolního a školního věku. Dětem 

s problematickou výslovností je poskytnuta možnost nácviku správné výslovnosti 

v „Logopedických chvilkách“.  

Pravidelné zájmové kroužky 

Přírodovědné a chovatelské: ve školním roce (šk. r.) 2017/2018 byly otevřeny 2 chovatelské 

kroužky a 1 kroužek se zaměřením na teraristiku v Litovli; pokračovalo se ve sponzorování 

zvířat v Zoo Olomouc a návštěvách záchranné stanice živočichů i útulku LOZ v Olomouci. 

Kroužek „Koumáci“ byl zaměřen zejména na provádění fyzikálních a chemických pokusů. 

Pravidelnou a velmi oblíbenou činností se stalo zábavné vaření, ve kterém se děti vyžívají 

stále víc. 

Hudební kroužky: ve šk. r. 2017/2018 byly otevřeny 2 kroužky kytary a příprava hry na klavír. 

Taneční kroužky: TS Trips, 2 kroužky Baby Trips (Senice na Hané), 2 taneční kroužky 

(Těšetice), Show Dance Trips (DDM Litovel). Tanečních kroužků KASTER pro děti od 4 do 15 

let bylo celkem otevřeno 6 podle věku a taneční kroužek pro dospělé – „Tančíme, 

abychom žili“ (účast 8 žen). Tělovýchovné kroužky: pohybové kroužky na školách – bylo 

otevřeno 5 kroužků pohybových her a aerobiku pro děti na ZŠ Červenka a 2 pohybové 

kroužky na ZŠ Haňovice.  Pohybový kroužek pro nejmenší, Cipísek, motivoval děti ke 

cvičení a sportovním aktivitám, kterým se věnovalo 15 dětí. Pohybový kroužek pro dospělé 

ženy v sobě nesl prvky cvičení Pilates. Jazykové kroužky: pro výuku předškolních dětí byl 

otevřen kroužek Angličtina pro nejmenší; kroužky Angličtina I. a II. a 3 zájmové útvary 

angličtiny pro dospělé, kde zájemci byli rozděleni podle různých jazykových znalostí.  
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Výtvarné kroužky: Pastelka – výtvarný kroužek pro děti předškolního věku, ve kterém se děti 

učily rozvíjet hrubou motoriku a seznamovaly se s různými výtvarnými technikami a 

zúčastnily se výtvarných soutěží v DDM; Výtvarka pokaždé jinak – práce s různými 

materiály při různorodých výtvarných technikách; keramika pro rodiče s dětmi; keramika 

pro dospělé; keramika pro děti; keramika pro ZŠ Haňovice, Nasobůrky a Červenka 

(realizované přímo ve školách). Technické kroužky: radioelektronika pro začátečníky a 

pokročilé; RC Heli a FPV drone škola; PC pro školní družiny (5 kroužků).  

Kulturní a historická výchova: Badatelé (hlavním cílem kroužku bylo zpřístupnit dětem skrze 

zájmové vzdělávání tradiční lidovou kulturu Hané a poznání minulosti svého okolí) a  

Nasobad (zájmový kroužek, který působil na ZŠ Nasobůrky). Logopedické chvilky – 

zaměřeno na artikulační, dechová a hlasová cvičení a na nácvik správné výslovnosti 

hlásek a samohlásek. Kluby: Raníček (pro nejmenší děti s přípravou na mateřskou školu) a 

Klub mladých navštěvovaný především dětmi z 1. a 2. stupně základních škol.  

Úspěchy 

Taneční soubory Kaster a Trips se účastnily mnoha soutěží na území celé České republiky. 

Byly úspěšné a děti si z těchto soutěží dovezly mnoho ocenění: 4. místo z taneční soutěže 

Tance R- cup Zlín v  kategorii  Junio  se skladbou „Burnin' up"; z taneční soutěže „O erb 

města Litovel“ v  kategorii  MINI  I. se skladbou „Cirkus Americano" 3. místo; MINI II. se 

skladbou „Crazy kids" 3. místo; MINI III. se skladbou „Pirate crew" 2. místo;  DĚTI II. Se 

skladbou „Dance is our life" 4. místo a v kategorii JUNIOR se skladbou „Burnin' up" 2. místo; 

z taneční soutěže „MIA FESTIVAL Olomouc“ v kategorii MINI III. 3. místo, 3. místo v DĚTI II., 

JUNIOR 1. místo (všechny postupily do Prahy, a tam 3. a 4. místo); v taneční soutěži 

„Kopřivnické mecheche“ v kategorii MINI II. místo 2., MINI III.  3. místo, DĚTI II. 2. místo a 

JUNIOR 1. místo. Významných úspěchů dosáhl i samostatně TS Trips na soutěžích 

v Lošticích, Holešově, Němčicích nad Hanou, Otrokovicích, Zlíně, Olomouci, Praze i doma 

v Litovli na taneční soutěži „O erb města Litovel“. 

V r. 2018 uspořádal DDM ve spolupráci s radiotechniky z Olomouckého kraje a Českým 

radioklubem Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže. Účastník zájmového 

kroužku radioelektrotechniky při DDM Litovel Tadeáš Fryčák se umístil na postupovém místě 

v kategorii Ž2 a zúčastnil se celorepublikového kola soutěže, které v r. 2018 pořádal Dům 

dětí a mládeže v Hradci Králové, kde obsadil 4. místo. Celkem bylo k 15. 6. 2018 otevřeno 

57 kroužků a počet účastníků byl 705. 

Příležitostná činnost je významnou součástí práce a 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. Byly to např. jednodenní výlety za 

zajímavostmi a zábavou při různých příležitostech, nabídka muzikoterapie pro děti a žáky 

v okolních školách nebo vánoční besídka a rozlučka se školním rokem, kde se zapojují také 

rodiče dětí navštěvujících taneční kroužky. Dále jsou to účasti na různých soutěžích a 

přehlídkách, vystoupení tanečních kroužků na různých akcích v regionu, tradiční pečení 

perníčků, maškarní karneval, den dětí, dopravní výchova pro školní družiny i veřejnost aj. 

Za šk. r. 2017/2018 bylo uskutečněno 330 akcí s 9 782 účastníky, 74 pořadatelů jim 

věnovalo 1 089 hodin a doprovod tvořilo 8 823 lidí. 
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Z významných akcí – Den otevřených dveří – příznivci i široká veřejnost měli možnost 

zhlédnout prostory, ve kterých probíhá zájmová činnost, zeptat se na nabídku  kroužků, 

táborů či akcí; víkendové procházky do přírody (procházky přírodou Litovelského 

Pomoraví a za bobry kolem Oskavy); setkání chovatelů terarijních zvířat a návštěvy útulků 

pro zvířata; pořádání podzimního i jarního kola výstavy domácích mazlíčků Minizoo pro 

veřejnost, pro ZŠ i MŠ; úklidová akce v rámci celostátní kampaně „Ukliďme Česko“; výuka 

dopravní výchovy žáků 4. ročníků škol v litovelském regionu ve spolupráci s koordinátorem 

BESIP v Olomouckém kraji, za podpory města Litovel a Městské policie Litovel na 

dopravním hřišti i na školách v mikroregionu; Den dětí 1. května v prostorách dopravního 

hřiště v parku Míru.  

Soutěže: „Dívka roku“ (soutěž je slavnostní událostí DDM 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 Litovel pořádá základní kolo této soutěže krásy, jež je určena dívkám ve 

věku od 13 do 15 let. V letošním roce (2018) se vítězka základního kola v Litovli probojovala 

do finále mezi deset nejkrásnějších a nejšikovnějších dívek v ČR; „Poznej město Litovel“ –  

soutěže se zúčastnilo celkem 61 žáků místních škol a GJO Litovel, cílem bylo vzbudit zájem 

dětí o historii města Litovle a seznámit je s jeho zajímavostmi; „Jarní karneval“ – soutěžní 

přehlídka DDM Litovel, na které se představili žáci aerobiku a tanečních kroužků DDM 

Litovel, DDM Magnet Mohelnice a ze SVČ Atlas a BIOS Přerov; „O erb města Litovle“ – 

taneční nepostupová soutěž, která je zároveň největší a organizačně nejnáročnější akcí 

DDM. Letošní ročník byl již 20., k vidění bylo celkem 24 soutěžních kategorií a 113 tanečních 

vystoupení.  

Byly realizovány 3 výtvarné soutěže a výstavy: „Podzimní krása“, „Vánoční výstava“ a 

„Velikonoční výstava“. Pro školy z Litovle a okolí byla uspořádána pěvecká soutěž 

„Litovelský skřivánek“ za účasti 41 dětí z místních základních škol. Pro ně byla uspořádána i 

tradiční recitační soutěž, zúčastnilo se 63 dětí. Soutěž „Zlatý list“ proběhla v lese u chaty 

Doubravka, zúčastnilo se 8 mladších a 8 starších družstev (45 + 48 dětí) za aktivní 

spolupráce pedagogů zúčastněných škol, pracovníků AOPK a Správy CHKO Litovelské 

Pomoraví. DDM připravil Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže ve 

spolupráci s radioamatéry z Českého radioklubu. Vítězové v rámci jednotlivých kategorií 

postoupili do celostátního kola soutěže v Hradci Králové.  

Spontánní aktivity jsou nabízeny ve Skateparku, který se nachází v areálu DDM na 

Staroměstském náměstí a vystřídá se zde až 20 dětí a mladých denně. Hřiště je využíváno k 

jízdě na skateboardu nebo na free-style kolech, stále častěji také na koloběžkách. Dětem 

i mládeži je nabízeno využívání otevřeného Klubu mladých. Ten je nyní umístěn celkem 

nevhodně ve dvou klubovnách Městského klubu Litovel ve druhém poschodí. V oblasti 

práce s mládeží a spontánních aktivit DDM spolupracuje již mnoho let s Komisí prevence 

kriminality a BESIP Rady města Litovel a Městskou policií Litovel. Spontánní aktivity nabídly 

celkem 349 dnů v roce, v KM 450 kontaktů, návštěvnost Skateparku 4 865, ostatních 8 823, 

účastníků bylo celkem 14 138. 
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Pobytové akce, tábory a příměstské tábory 

Ve šk. r. 2017/18 bylo uspořádáno celkem 14 pobytových akcí, táborů a příměstských 

táborů, které probíhaly během krátkých prázdnin ve školním roce i o letních prázdninách 

na naší základně v Cakově, v Litovli, v Malé Morávce nebo ve Vernířovicích. Sedmi 

příměstských táborů se zúčastnilo 144 dětí, sedmi pobytových táborů 282 dětí; celkem se 

zúčastnilo 426 dětí a 11 pracovníků DDM. 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: integrace se stala běžnou 

součástí práce a integrovány jsou děti z rodin i z dětského domova.  Ve šk. r. 2017/2018 se 

podařilo z dotace města Litovel a prostředků Ministerstva vnitra uspořádat tábor pro 22 

účastníků ze sociálně znevýhodněného prostředí s názvem „Prázdninový pobyt“. Většina z 

nich by se bez takovéto finanční pomoci nikdy na tábor nedostala. 

Spolupráce – se školami na území ORP Litovel, s dalšími organizacemi poskytujícími 

volnočasové aktivity a také s obcemi na území ORP Litovel; koordinace akce „Ukliďme 

Česko“ (zapojení do celorepublikové jarní úklidové akce) – spolupráce se ZŠ Vítězná a ZŠ 

Jungmannova Litovel; spolupráce se školami v Litovli i v okolních obcích na pěvecké 

soutěži „Litovelský skřivánek“ (účast ZŠ Červenka, ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná Litovel) a 

recitační soutěži (ZŠ Červenka, ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova Litovel), dále na dopravní 

soutěži mladých cyklistů (Základní školy Vítězná, Jungmannova, Červenka,  Cholina, 

Skrbeň), na přírodovědné soutěži „Zlatý list“ (ZŠ Jungmannova a Gymnázium Jana 

Opletala Litovel, ZŠ Medlov, Senice na Hané, Pňovice, Loučany); aktivní zapojení škol 

(GJO Litovel, ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná Litovel) do soutěže „Poznej město Litovel“; 

spolupráce při pořádání výstav – podzimní, vánoční, velikonoční (výstavy jsou pořádány 

také ve spolupráci s MK Litovel a s Knihovnou Litovel, účastní se jich všechny litovelské 

základní a mateřské školy i některé školy z litovelského okolí); realizace zájmových kroužků 

pro děti v prostorách škol – (ZŠ Červenka, Haňovice, Nasobůrky,  Těšetice, Jungmannova 

Litovel, MŠ Senice); dopravní výchova pro 4. ročníky ZŠ  (ZŠ Jungmannova a Vítězná 

Litovel,  Haňovice,  Cholina,  Skrbeň,  Vilémov,  Luká,  Senice na Hané,  Červenka,  

Nasobůrky,  Střeň).  

Spolupráce s městem Litovel – aktivní podíl na životě města Litovel při kulturních a 

společenských událostech (Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti aj.); prázdninový pobyt 

pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí; spoluúčast na pořádaných akcích (např. 

Litovelské slavnosti – dílničky, minizoo, taneční vystoupení); spolupráce s Odborem školství, 

kultury a sportu, Odborem životního prostředí při MěÚ Litovel a Radou města Litovel; s 

Městskou policií Litovel; s komisí prevence kriminality a BESIP RML na prevenci sociálně-

patologických jevů a úpravě DDH (kompletní výměna semaforů na dopravním hřišti 

v parku Míru). 

Spolupráce s dalšími subjekty – s koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj (realizace 

dopravní výchovy a zajištění provozu na dopravním hřišti); s MK Litovel – spoluúčast na 

pořádaných akcích (Hanácké Benátky, rozsvícení stromečku, vystoupení tanečních 

kroužků DDM, minizoo, výstavy);  s MAS Moravská cesta – členství v Řídicím výboru MAP II. 

pro ORP Litovel; s organizací Člověk v tísni o. p. s. – v rámci otevřeného KM; s Českým 

radioklubem; s Muzeem města Litovel na pořádání regionálních akcí, výstav, soutěží; 

s dalšími DDM a Středisky volného času v Olomouckém kraji.  
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Personální zabezpečení, podmínky pro činnost – ve šk. r. 2017/2018 byla pedagogická 

činnost zajišťována 7 pedagogickými a 5 provozními pracovníky. V průběhu školního roku 

nedošlo k žádným personálním změnám. 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 je v ulici Komenského 719/6, další na Staroměstském 

náměstí 182. Dále je organizována činnost v otevřeném KM, který využívá část prostor 

budovy MK Litovel. Zabezpečován je provoz Skateparku, který je určen 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 DDM za částku 

20 000 Kč/rok s podmínkou, že uhrazená částka za pronájem bude zpět investována do 

oprav budovy. Jsou využívány i prostory škol nebo kulturních domů v Litovli a 

okolních obcích, kde je provozována činnost kroužků, dopravní výchova, nebo pořádány 

příležitostné akce.  

Ve šk. r. 2017/2018 DDM dostal dotaci z rozpočtu města Litovel ve výši 35 000 Kč jako 

příspěvek na činnost a pronájmy sportovišť. V budově DDM na Komenského ulici 719/6 

proběhla výměna zadních dveří, oprava fasády ze strany dvora, oprava plotu a terénní 

úpravy kolem domu, vše bylo realizováno ve spolupráci s Odborem školství, kultury a 

sportu při MěÚ Litovel a hrazeno z rozpočtu města Litovel ve výši 529 000 Kč. Ve spolupráci 

s Odborem životního prostředí při MěÚ Litovel pak úprava zahrady – osazení novou zelení. 

To bylo rovněž hrazeno z rozpočtu města ve výši 30 000 Kč. V rámci dotačního programu 

EVVO Olomouckého kraje byla získána dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 

10 000 Kč na projekt „Máme rádi přírodu a zvířata“. Na tábor pro děti ze sociálně slabých 

rodin poskytlo město Litovel dotaci 107 394 Kč. Město Litovel ve spolupráci s Odborem 

sociálním a správním MěÚ Litovel uhradilo pobyty 13 dětem na dalších třech našich 

táborech v celkové výši 36,8 tis. Kč.       

Zpracovala Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel 

32. MĚSTSKÁ KNIHOVNA   

Městská knihovna (MěK) si v r. 2018 připomněla dvě výročí – 115 let od jejího založení a 20 

let od zahájení provozu v historické budově na náměstí Svobody. V r. 2018 došlo k 

administrativní změně v evidenci knihoven. Původně samostatně počítané údaje 

knihoven v 10 obcích příslušných k Litovli se započítávají do celkové statistiky a místní 

knihovny jsou nyní považovány za pobočky MěK v Litovli. Počet výpůjček za rok 2018 byl 

47 989, registrovaných čtenářů 1 693 z toho 691 dětí do 15 let. Fyzických návštěv bylo 

celkem 19 986, (18 027 návštěvníci půjčoven, 961 uživatelů internetu a 998 účastníků 

kulturních a vzdělávacích pořadů). Počet virtuálních návštěvníků knihovny dosáhl čísla 5 

031, tedy těch, kteří si prohlíželi webovou stránku knihovny, hledali v on-line katalozích či 

vzdáleně spravovali své uživatelské konto. Pro uživatele MěK zajistila prostřednictvím 

meziknihovní výpůjční služby 91 požadovaných knih z jiných knihoven. 
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S přihlédnutím k minulému období, kdy byly jednotlivé knihovny sledovány zvlášť, lze opět 

konstatovat, že ve všech parametrech statistiky (kromě počtu registrovaných čtenářů) byl 

v městské knihovně zaznamenán další pokles. Pokračuje trend nastoupený v předchozích 

letech, kdy uživatelé požadují menší počet svazků na jednu návštěvu. Pokles fyzických 

návštěv byl zaznamenán stejně jako v minulých letech u uživatelů, kteří přišli pracovat do 

městské knihovny s internetem – oproti roku 2017 to bylo méně o 188 osob. 

Městská knihovna Litovel vede metodicky 11 místních knihoven, které stejně jako MěK 

zřizuje město Litovel. V pobočkách znovu mírně vzrostl počet výpůjček, čtenářských 

návštěv i návštěv internetu. V r. 2018 došlo k upřesnění již platné legislativy v oblasti 

ochrany osobních údajů aplikací evropského nařízení GDPR, kdy za souhlasu a spolupráce 

se zřizovatelem knihovny došlo k aktualizaci knihovního řádu i příslušné směrnice a 

zveřejněna byla podrobná pravidla nakládání s osobními údaji v městské knihovně.  

Knihovní fond (KF): nákup a dary: přírůstek 1 426 svazků; náklady na nákup knih 270 720 Kč 

(z toho 11 620 Kč pro pobočky MěK); rabat 140 613 Kč, tj. průměrná sleva 34 %. Z celkové 

částky na nákup KF bylo vynaloženo na nákup periodik 27 545 Kč, z toho místním 

knihovnám byla zakoupena periodika za 4 908 Kč. Pokračováno bylo v nákupu audioknih, 

knihovna jich nyní vlastní 156 kusů. Audioknihy našly v KF uplatnění nejen u uživatelů se 

zrakovým omezením (půjčeny 354x). Úbytek KF za rok 2018 byl 2 576 svazků. Knihovní fond 

MěK s pobočkami tedy tvoří k 31. 12. 2018 celkem 37 160 knih, v místních knihovnách je 

čtenářům k dispozici ještě navíc 3 826 svazků z výměnných souborů. Pokračuje se v 

aktualizacích KF dle standardu pro dobrý fond, metodického materiálu pro obce do 40 

tisíc obyvatel, který počítá se 2–3 svazky na obyvatele. Většina KF je na volných výběrech, 

pouze část multiplikátů, jako je doporučená a klasická četba a část vícesvazkových děl, 

je umístěna ve skladu v budově radnice (přibližně 6 % KF). 

 Kulturní pořady a informační výchova: v r. 2018 bylo uskutečněno 32 akcí, z toho 10 

úvodních knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou pro děti základních škol, studenty 

gymnázia a žáky střední odborné školy. Dvanáct školních tříd navštěvovalo v pravidelných 

intervalech knihovnu a půjčovalo si dokumenty v rámci literární výchovy, jedna skupina ze 

ZŠ Vítězná knihovnu pravidelně navštěvuje v rámci školního projektu „Čtenářský klub“. Žáci 

obou základních škol byli v r. 2018 zapojeni v programu „Čtení pomáhá“ a spolupracují s 

městskou knihovnou v plnění úkolů z projektu. 

Pokračovalo se v akci „Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář“, kdy bylo pasováno na 

čtenáře více než 70 dětí prvních tříd. Knihovna byla znovu účastníkem celoměstské akce – 

Otevírání turistické sezóny, kdy si prostory historické budovy přišlo prohlédnout navzdory 

nepříznivému počasí přes 60 turistů. Pro Seniorklub Litovel bylo připraveno další setkání s 

cestovatelem Milanem Štouračem za účasti 69 posluchačů. Knihovnu navštívila v dubnu 

spisovatelka Petra Braunová, která zaujala svým vyprávěním téměř 200 dětí prvního 

stupně obou litovelských škol. Výročí vzniku Československa si MěK připomněla výstavou 

„100 let samostatného státu v dokumentech Městské knihovny Litovel“. První týden v říjnu 

byl uživatelům představen bohatý knihovní fond s regionální tematikou v návaznosti na 

téma tradičního Týdne knihoven „Lokální paměť“. Křtu šesté hanácké humoristické knihy 

Petra Lindušky „Co včel: povidke, fejetónke, básničke, pěsničke a iny plke ; Linďákuv malé 

hanácké slovniček poočné“ se účastnilo více jak 50 posluchačů. V listopadu pobavil děti 
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třetích tříd litovelských škol cestovatelskou besedou malíř a ilustrátor Adolf Dudek. V závěru 

roku se uskutečnila tradiční podzimní výstava různých výtvarných objektů s názvem 

Podzimní krása, kterou organizuje Dům dětí a mládeže pro děti mateřských škol.  

Kontrolní a metodická činnost: v rámci regionálních funkcí (RF) a plánovaných revizí MěK 

Litovel vykonává na základě objednávky pověřené knihovny – Knihovny města 

Olomouce, některé regionální funkce pro 41 knihoven. Jde o metodické návštěvy a 

konzultace – 206x, aktualizace KF– 12x a 18 revizí KF včetně revizí výměnných fondů. 

Katalogizace knihovního fondu: za rok 2018 bylo do systému Clavius vloženo 529 svazků, tj. 

KF pro místní knihovny obsluhované v rámci RF – dary a nákupy. Vykonané odborné 

činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích (872 hodin), uhradila Knihovna města 

Olomouce dle objednávky Městské knihovně v Litovli částkou 156 960 Kč. 

MěK Litovel nadále používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Pro uživatele slouží 7 

počítačů, (2x on-line katalog, 5x internet). Ve všech místních knihovnách – pobočkách 

MěK, je k dispozici dalších 11 PC s přístupem na internet. Výpočetní technika, jejíž SW 

zastarává, je průběžně obnovována. Pořízeny byly 2 nové počítače typu AiO a 

jednoduchý scanner pro uživatele. On-line služby zůstávají na stejné úrovni jako v r. 2017. 

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 aktuálně zapůjčených v 11 pobočkách. Webové stránky a oba 

katalogy pracují v režimu zabezpečených stránek (protokolhttps). V prostorách oddělení 

pro dospělé čtenáře funguje přístup na internet pomocí WI-FI, který využívají uživatelé k 

práci na svých zařízeních. 

Propagace knihovny, informace o činnosti, výpůjční době a službách byly prezentovány 

formou plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, na webu knihovny a v 

článcích v Litovelských novinách nebo v regionálním tisku a v místním televizním vysílání. 

Na akce pořádané 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 KF. V r. 2018 se uskutečnily 

další udržovací práce v budově knihovny – bylo zrepasováno dřevěné schodiště kolem 

výtahu, obnoveny nátěry oken a zrenovována původní dveřní křídla před přístavbou 

výtahu. Nedošlo k žádné změně personálního obsazení. V knihovně jsou i nadále 

obsazeny 4 pracovní úvazky. 

Zpracovala Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí knihovny  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 188 

33. MUZEUM LITOVEL, MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, z.s.  

MUZEUM LITOVEL  

Za r. 2018 navštívilo litovelské muzeum celkem 6 311 osob, z toho 2 843 osob s volným 

vstupem (děti do 6 let, členové Asociace muzeí a galerií ČR, členové Muzejní společnosti 

Litovelska, ZTP/P), 2 225 osob za zlevněné vstupné (děti do 15 let, studenti, skupinová sleva, 

senioři) a za obyčejné vstupné 1 243 dospělých návštěvníků.  Cena vstupného pro rok 

2018 zůstala beze změny, tj. 20 Kč zlevněné a 40 Kč plné občanské vstupné. Muzeum bylo 

otevřeno celoročně od středy do neděle od 9 do 16 hodin, přes letní sezónu, tj. květen až 

září bylo otevřeno do 17 hodin. 

Na plný pracovní úvazek byli zaměstnáni 3 pracovníci: Mgr. Zdenka Frištenská – vedoucí 

muzea, Mgr. Hana Ošťádalová a Mgr. Robert Najman. Od března do konce roku 

vypomáhal v muzeu formou dohody o provedené práci Mgr. Václav Novák, který měl na 

starosti především propagaci muzea, přípravu a instalaci nových krátkodobých výstav, 

průvodcovskou činnost, kreativní dílny a základní restaurátorské a konzervátorské práce. 

Po celý rok probíhala sbírkotvorná činnost a digitalizovaly se muzejní sbírky.  Ke konci roku 

bylo v muzejních sbírkách evidováno 2 810 předmětů, z toho 73 nových přírůstků za tento 

rok. V muzejní knihovně je 2 157 publikací, z toho 80 nových. Celkem 17 badatelů a 

studentů využilo muzejní knihovny a badatelny, řada z nich opakovaně.  Muzeum ve 

spolupráci s Mgr. Zdenkem Mikešem celý rok sbíralo materiály na dokumentaci sportu 

v Litovli (fotografie, doklady, dochované materiály), které se v muzeu ukládaly.  

Muzeum Litovel ve spolupráci se Spolkem Gustava Frištenského uspořádalo v květnu 

soutěž silných mužů s názvem Silácká Litovel, 5 sportovních akcí a 3 besedy. Mgr. Hana 

Oštádalová se v lednu zúčastnila fotokurzu v Brně, Mgr. Robert Najman v květnu 

absolvoval v Praze seminář na téma Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 

s ohledem na vliv digitálních technologií a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky.  

Mgr. Zdenka Frištenská se v průběhu roku několikrát zúčastnila jednání sekce Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde zastupovala město Litovel.  V listopadu 2018 

se konal Sněm Asociace muzeí a galerií ČR, Muzeum Litovel zde zastupovala vedoucí 

muzea.  Také pravidelně první středu v měsíci se scházelo vedení města s vedoucí muzea 

na poradě, kde se probíraly aktuální záležitosti chodu této instituce. 

V lednu zapůjčilo muzeum materiály ze své dřívější výstavy „Optické klamy“ do Žerotína, 

kde se staly hlavními výstavními artefakty na jejich výstavě s názvem Hlavolamy a jiné 

klamy. V březnu muzeum obdrželo darem od pana Axmana z Prahy kresby jeho otce, 

akademického malíře, který v Litovli bydlel a chodil zde do školy. V březnu bylo zapůjčeno 

6 kusů nástěnek na Červenku. Byly použity k prezentaci děl malíře Františka Flasara u 

příležitosti slavnostního otevření nové křížové cesty ve farní zahradě u kostela. V září si 

Národní muzeum Praha zapůjčilo 2 kusy palcátů Gustava Frištenského pro novou výstavu – 

200 předmětů ke 200. výročí Národního muzea Praha. 
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Přehled výstav a stálých expozic v roce 2018 

Výstavy: 3. 1. – 5. 2. „Barbie“ – výstava značkových panenek od firmy Mattel ze soukromé 

sbírky paní Miluše Lublinerové Rejkubové z Krnova; 12. 2. – 15. 4. „Obec Luká“ – 

představení obce mikroregionu Litovelska, včetně místních částí Javoříčko, Ješov, 

Střemeníčko, Veselíčko, Březina; 25. 4. – 26. 8. „Loutky“ – regionální a rodinná loutková 

divadla minulého století ze Lhoty nad Moravou, sbírek Vlastivědného muzea Olomouc a 

od soukromých sběratelů; 5. 9. – 18. 11. „100 let Československa a Litovel, aneb z našich 

sbírek“ – výstava k 100. výročí vzniku republiky, proměny města Litovle. Tato výstava vznikla 

i jako poděkování paní Jarmile Cholinské, která za svého života věnovala finanční 

hotovost na její realizaci; 28. 11. – 20. 1. 2019 „Skleněná krása vánoc“ – baňky různých 

tvarů a velikostí s rozmanitou povrchovou úpravou, ručně malované či foukané, převážně 

z výrobního družstva IRISA Vsetín. 

Stálé expozice: Litovelská řemesla v 1. polovině 20. století, Gustav Frištenský a Gramofony – 

od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu.  

Během roku se konaly speciální doprovodné akce a programy k výstavám i k významným 

výročím.  Před Velikonocemi byl uspořádán v muzeu velikonoční jarmark, kdy navštívilo 

muzeum 172 návštěvníků. V den zahájení turistické sezóny byl vstup do muzea zdarma.  

V rámci právě probíhající výstavy o mikroregionu Luká hrála před muzeem celé 

odpoledne hudební skupina Střemkoš ze Střemeníčka a muzeum navštívilo 137 osob. Na 

začátku června pan Miroslav Nop (olomoucký profesionální loutkař) hrál pro děti MŠ a ZŠ 

loutková představení – doprovodný program k výstavě Loutky, akci celkově navštívilo 171 

žáků. 

 V rámci Dnů Evropského dědictví vstup do muzea zdarma a této nabídky využilo 210 

zájemců o prohlídku muzea; den 22. září se nesl v duchu střeleckých slavností, kterými bylo 

připomenuto 500 let existence nejstaršího štítku na historickém litovelském střeleckém 

řetězu. Městské muzeum sídlí v budově bývalé Střelnice, v exteriérové části budovy je 

umístěn pískovcový znak střelců ze 17. století, schodiště je vyzdobeno historickými terči i 

zajímavými obrazy této budovy z 18. století.  Na třídenní slavnosti vystoupili ostrostřelci 

z Kroměříže a historický spolek Kirri z Pňovic. Požehnal se nový střelecký řetěz, který 

připomíná tento významný den a pokřtila se nová publikace „Historie litovelských střelců a 

střelnice“ od autorky Mgr. Ivany Kubíčkové; ve výstavních prostorách muzea se 24. září 

slavnostně pokřtila kniha Sokol v Litovli autora Petra Zajíčka. Knihu vydala Tělocvičná 

jednota Sokol Litovel u příležitosti XVI. Všesokolského sletu a 100. výročí založení ČSR 

v nákladu 400 kusů výtisků; v prosinci v tvůrčí dílně proběhlo zdobení vánočních baněk 

z výrobního družstva Irisa Vsetín, této možnosti využilo 67 osob. Podobnou činnost i spoustu 

dalšího si mohli návštěvníci muzea vyzkoušet na druhý vánoční svátek na akci Oživlá 

řemesla za účasti pro 353 návštěvníků. O všech akcích, včetně dat, informuje i kapitola 

Události. 

Informace podala Mgr. Zdenka Frištenská, vedoucí Muzea Litovel 
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MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, z. s. 

Měsíc leden v MSL nevybočil ze zaběhnutých kolejí a jako každoročně byl zasvěcen 

administrativní práci spojené s uzávěrkou roku (zhodnocení činnosti i hospodaření) i 

přípravou plánu na rok 2018 včetně výroční schůze – Shromáždění členů MSL. První akcí 

roku 2018 byla přednáška Bc. Daniela Lyčky s názvem Nové poznatky o Novozámeckém 

areálu, která se uskutečnila 18. ledna v tradiční přednáškové místnosti – expozici řemesel. 

Mladému studentovi z Valtic přišlo naslouchat 28 osob, z toho 21 členů MSL. 

Dne 6. února si účastníci při výroční členské schůzi zavzpomínali s Ing. Zdenkem Braným na 

litovelský cukrovar, dr. Kalábkovou byl prezentován archeologický záměr – projekt 

populárně naučné archeologické publikace a vzpomnělo se i krásné životní jubileum 

čestného člena pana Lubomíra Šika. Přítomno bylo 44 řádných členů a 1 čestný člen. 

Hostem byl starosta města Ing. Zdeněk Potužák.  Činnost byla připomenuta promítáním 

fotografií akcí z předešlého roku. Byla podána a vzata na vědomí zpráva revizní komise a 

schváleny: zpráva o hospodaření za rok 2017, plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018.  

Výstava o obci Luká a jejích místních částí, včetně Javoříčka, vybízela k mnoha 

doprovodným programům, nakonec z toho byl přednáškový březen. Hned 1. března pan 

Miroslav Vaněk představil Javoříčské podzemí – lokalitu Za Hájovnou, což jsou veřejnosti 

nepřístupné jeskyně. Do výstavního sálu Muzea Litovel dorazilo 35 návštěvníků, včetně 16 

členů MSL; 13. března na svého kolegu navázal Ing. Martin Koudelka, správce 

Javoříčských jeskyní, přednáškou k 80. výročí jejich objevení. Na závěr představil i novou 

publikaci o jeskyních do roku 1945.  Dále bude pracovat na navazující publikaci 

Javoříčské jeskyně po roce 1945. Celkem 41 posluchačů, z toho 23 členů MSL, odcházelo 

spokojeno. 

Třetí přednáškou v rámci doprovodného programu k výstavě o obci Luká, byla 22. března 

přednáška Lidové vápenictví v oblasti Javoříčského krasu v podání členů MSL Karla 

Faltýnka a Jiřího Ženožičky. Karel Faltýnek se zabýval problematikou z hlediska 

archeologie, Jiří Ženožička z hlediska písemných pramenů a vlastní zkušenosti z Bouzovska. 

Přítomno bylo 32 posluchačů, z toho 18 členů MSL. 

Velikonoční jarmark se konal 24. března a v době od 14 do 17 hodin prošlo litovelským 

muzeem více než 150 návštěvníků včetně dětí. Během programu vystoupily s jarními zvyky 

děti z Národopisného souboru Pantla z Nákla, zruční řemeslníci a členové Historického 

spolku Kirri. Akce bude mít i nadále pevné místo v muzejním kalendáři – sobotní 

odpoledne před Velikonocemi – a dostává se do povědomí veřejnosti stejně jako Oživlá 

řemesla o Vánocích.  

Jako bonus při zahájení turistické sezóny v Litovli v sobotu 14. dubna, a také v rámci 

ukončení výstavy o obci Luká, vystoupila před muzeem od 14 hodin kapela Střemkoš. 

V celoročním plánu byla i vycházka Vítání ptačího zpěvu v CHKO Litovelské Pomoraví, ta 

se ale neuskutečnila pro zaneprázdněnost amatérských ornitologů. Paní Marie Hrubá, 

členka Výboru MSL, se už několik let osvědčuje jako průvodkyně komentovaných 

prohlídek po městském hřbitově. Na 12. května připravila další jarní vycházku tentokrát na 

téma Organizace pohřebních průvodů. Předseda MSL zde také představil účastníkům 

projekt možného vybudování atria, které MSL a Letopisecká komise nedoporučila městu 
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k realizaci na konci roku 2017. Začátek akce byl v obřadní síni, následovala prohlídka 

sekce N s vojenskými hroby atp. Vycházku absolvovalo 24 osob, z toho 12 členů MSL.  

Na exkurzi 29. května Ing. Dalibor Kokta provedl 20 účastníků (z toho 13 členů MSL) 

rozsáhlým provozem Alibony, podniku s více než stoletou tradicí. Pro Muzeum Litovel byly 

získány vzorky etiket všech současných výrobků. V měsíci červnu byl připraven poznávací 

zájezd do Holešova, Pravčic a Střílek.  Městem Holešov účastníky provedl muzejní 

pracovník Mgr. Ondřej Machálek, a to zámkem, kovárnou a židovskými památkami. 

V Pravčicích to byla prohlídka zemědělského skanzenu s průvodcem a většina z 34 

účastníků určitě vzpomíná i na zde zakoupená domácí povidla. Barokní hřbitov ve 

Střílkách je národní kulturní památkou a s jeho osudy účastníky seznámila členka tamního 

spolku na jeho záchranu. 

Vzpomínka – 18. června za účasti a souhlasu současných nájemců byla umístěna pamětní 

cedulka na hrob, kde je pochován bývalý správce Muzea Litovel pan Ferdinand Buzrla. 

Dne 4. září byla vernisáží zahájena výstava s názvem 100 let ČSR a Litovel. Tím byl 

odstartován soubor několika akcí k tomuto významnému a neopakovatelnému výročí a 8. 

září byl vstup do Muzea Litovel v rámci Litovelských slavností a Dnů evropského dědictví 

zdarma (návštěvnost přes 200 osob).  

Již od jara bylo iniciováno zajištění turistického značení Muzea harmonik z ulice Dukelské. 

V polovině září 2018 se hnědá cedule lákající k návštěvě soukromé sbírky čestného člena 

MSL pana Jiřího Sedláčka na sloupu při ulici Dukelské opravdu objevila. Za uskutečnění 

tohoto záměru patří dík členu MSL, místostarostovi města Litovle panu Viktoru Kohoutovi. 

Nabitý programem byl od pátku 21. září až do neděle 23. září. Litovelské střelecké slavnosti 

k 500. výročí střelecké historie byly mimořádným počinem, který za 15 let činnosti MSL 

nemá obdoby. Akci komentoval člen MSL a předseda Historického spolku Kirri z Pňovic 

David Křížan. Finančně celou akci administroval Historický spolek Kirri a byly poskytnuty 

dotace z Olomouckého kraje i města Litovel. Výrazně se na celém programu podíleli i 

členové MSL především Mgr. Ivana Kubíčková, autorka publikace Historie litovelských 

střelců a střelnice.  Z akce zůstávají nový slavnostní střelecký řetěz vystavený po akci v 1. 

patře budovy muzea (bývalé střelnice), dřevěné turistické známky i zmíněná publikace. 

V přízemí budovy i v expozici řemesel se uskutečnila po všechny tři dny krátkodobá 

výstava k uvedenému tématu. V sobotu ožilo prostranství před Muzeem Litovel hlavní 

odpolední slavností za účasti Historického spolku Kirri, Ostrostřeleckého uniformovaného 

sboru z Kroměříže a mnoha dalších účastníků, řemeslníků, pořadatelů a prodejců. 

Návštěvníků během celého dne byly asi dvě stovky. Nedělní odpoledne bylo zasvěceno 

přednáškám na různá střelecká témata. MSL nominovala Historický spolek Kirri za realizaci 

Litovelských střeleckých slavností na Cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2018. 

Poznávání místních částí v terénu se uskutečnilo 23. září odpoledne, kdy vedli 

komentovanou vycházku v Chudobíně Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. a Ing. Radovan 

Urválek. Přítomno bylo více než 20 osob a tématem byl architekt Anton Arche a zámecký 

park. Začátkem září byla zahájena výstava 100 let ČSR a Litovel. Doprovodnou akcí byl 

křest publikace Sokol Litovel – historie a současnost, autora Mgr. Petra Zajíčka. V expozici 

řemesel hrála cimbálová muzika Šumica, úvodní slovo pronesl Mgr. Mirko Spurník, starosta 
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Sokola Litovel, publikaci pokřtili PhDr. Vítězslav Kollmann, starosta města Ing. Zdeněk 

Potužák, předseda MSL Mgr. Robert Najman a autor. Akce se zúčastnilo cca 60 osob.  

Poté se 26. října uskutečnily oslavy 100 let ČSR. V odpoledních hodinách zastavení u 

pomníku TGM, sázení lípy u Domova důchodců na Opletalově ulici, v prostorách Záložny 

pak slavnostní večer.  Slavnostní proslov k 100. výročí pronesl předseda MSL Mgr. Robert 

Najman. Starosta a místostarosta města Litovle pak ocenili Osobnosti města Litovle (mezi 

nimi dvě členky výboru MSL paní Marii Hrubou a Mgr. Zdenku Frištenskou). Dále se 

uskutečnil křest dvousvazkové publikace Litovel – velké dějiny města za účasti autorů. Šlo o 

čtyřletý projekt, do kterého se na straně autorské i na straně města Litovle zapojilo několik 

členů MSL. MSL podala návrh na ocenění města Litovel za vydání publikace Litovel – velké 

dějiny města na Cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2018.  

Další dvě akce, které iniciovala MSL: 27. října byla odhalena pamětní deska obětem první 

světové války na venkovní stěně kostela v Rozvadovicích (za účasti pana faráře, vedení 

města, občanů a paní Marie Hrubé za MSL), o den později proběhlo s bohatým 

programem slavnostní odhalení pamětní desky obětem v Chořelicích na kapli za účasti 

mnoha občanů. Od této chvíle má Litovel i všech 11 místních částí místo, kde je možné 

uctít památku obětí světových válek. Po skončení oficiální části v Chořelicích se MSL ve 

spolupráci se spolkem Na Pavlínce a Husovým sborem Litovel zapojila do vzpomínkového 

setkání v parku u Husova sboru. Bylo spojeno s projekcí krátkých filmů z období první 

republiky (návštěva TGM v Litovli, 28. říjen 1918 v Praze, zdravice litovelským občanům od 

herce ze seriálu První republika). 

Dne 10. listopadu uctila výročí 100 let od konce 1. světové války (Den válečných 

veteránů) čtyřčlenná skupina Výboru MSL navštívením pietních míst v Litovli a místních 

částech. Již popáté tam zapálili svíčky a položili umělý květ vlčího máku, symbol památky 

padlých v 1. svsvětové válce. Všude zdokumentovali stav pomníků, památníků a 

pamětních desek. V unčovické sokolovně se setkali s vedením obce a místními občany či 

rodáky a dr. Františkem Špručkem.  V Chořelicích se dostavilo několik místních občanů 

včetně předsedy osadního výboru a k závěrečnému zastavení u pamětních desek na 

náměstí dorazil i pravidelný účastník a příznivec těchto akcí pan Josef Hetcl.  

Podzim byl opravdu bohatý na akce, a tak 17. listopadu bylo připomenuto výročí let 1939 

a 1989 ve Smetanových sadech. Stejně jako 28. října se i tentokrát uskutečnilo promítání 

k 17. listopadu 1939 a 1989 včetně zdravic osobností kulturního a společenského života. 

Součástí byl i průvod k bustě Jana Opletala, vyzdvižení hodnot demokracie a volná 

diskuse. Předseda MSL vyzval jménem Muzea Litovel několik desítek příchozích k lepšímu 

zdokumentování roku 1989 ať už fotografiemi, dokumenty nebo amatérskými 

videozáznamy. 

Stoleté narozeniny republiky MSL zakončila akcí 30. listopadu v Unčovicích, kde člen MSL 

dr. František Melichar Špruček připravil ve spolupráci s osadním výborem a MSL 

vzpomínkovou akci ke konci 1. světové války v obcích Unčovice a Březové. Tříčlenná 

delegace MSL a více než 30 místních občanů mělo možnost zavzpomínat díky tamnímu 

rodákovi na 20 obětí první světové války. 
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Prosinec 2018 se nesl ve znamení výstavy Skleněná krása Vánoc. Vánoční ozdoby 

z továrny Irisa Vsetín mohli občané Litovle i členové MSL obdivovat nejen v Muzeu Litovel, 

ale také přímo ve Vsetíně, když na 4. prosince tam MSL připravila autobusový zájezd. 

Celkem 45 osob, z toho 20 členů MSL, se zúčastnilo dopolední exkurze ve valašském 

závodě na výrobu vánočních ozdob a také odpoledního programu, kterým byla návštěva 

Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.  

Již počtrnácté se konala v Muzeu Litovel akce Oživlá řemesla. Ve druhý svátek vánoční, 

26. prosince, celé odpoledne tradičně hrála Hanácká mozeka Litovel hanácké písničky a 

hanácké koledy. Akce se účastnilo celkem 353 osob (z toho 211 platících návštěvníků, 

zbytek představují pořadatelé, účinkující a děti do 6 let). Na přípravě a organizačním 

zajištění se podílelo také Muzeum Litovel i Historický spolek Kirri. Některé činnosti jsou 

tradiční, a těžko si lze bez nich Oživlá řemesla představit (obuvnictví, košíkářství, hrnčířství, 

písmomalířství, pečetění). Představeny byly ale i nové a staronové činnosti – např. 

kloboučnictví a zdobení vánočních baněk. Nechybělo bohaté občerstvení, a především 

spokojení účinkující i návštěvníci akce.  

V r. 2018 už na výroční schůzi zazněl podnět k popularizaci archeologie na Litovelsku. 

Shromáždění členů MSL nápadu dalo zelenou a předseda MSL se do konce roku snažil 

získat pro tento záměr finance. Mikroregion Litovelsko jako celek finanční příspěvek 

neposkytl, z obcí Mikroregionu Litovelsko nakonec individuálně přispělo 9 obcí. V říjnu 2018 

město Litovel podpořilo grafické a fotografické práce pro připravovanou publikaci 

částkou 50 000 Kč.  

V r. 2018 celoroční činnost MSL finančně podpořilo město Litovel částkou 15 000 Kč. 

Sedmičlenný Výbor MSL a 3 členové Revizní komise se sešli celkem devětkrát, zpravidla 

první úterý v měsíci, vyjma července a srpna. Personální změna proběhla jedna – členka 

Výboru MSL paní Libuše Grohmanová předala svou funkci od září paní Marii Mikešové.  

Kromě zajištění uvedených akcí nebylo opomenuto ani sebevzdělávání. Seminář na téma 

GDPR v neziskovém sektoru a seminář řízení lidí v neziskových organizacích v Olomouci 

navštívil předseda spolku. Je potřeba znovu ocenit dobrovolnou práci členů Výboru MSL a 

Revizní komise při dnech, kdy se očekává v Litovli, potažmo v Muzeu Litovel zvýšená 

návštěvnost – zahájení turistické sezony, velké městské slavnosti apod. Všem patří velký dík.  

Během roku vedení MSL průběžně několikrát připomínalo vedení města myšlenku tvorby a 

umístění informativních cedulí o místních osobnostech k cedulím, které po nich 

pojmenovávají ulice. Jde celkem o 6 litovelských ulic nesoucích jména Gustava 

Frištenského, Jana Opletala, Karla Sedláka, Jana Smyčky, Vácslava Sochy a Josefa 

Šmakala. Rada města Litovle na jaře 2018 tuto myšlenku projednala a podpořila, 

k realizaci však dosud nedošlo.  

Členská základna v roce 2018 se výrazně neměnila, bylo získáno 7 nových členů. Ke konci 

roku 2018 tak MSL čítala 84 řádných a 2 čestné členy. Věková struktura je pestrá, nejstarší 

člence je 92 let, nejmladší je 19letý student.  
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Dne 28. června se členové MSL naposledy rozloučili s čestnou členkou paní Františkou 

Obšilovou, manželkou litovelského vlastivědného pracovníka Dr. Ing. Karla Obšila. Jejich 

společné dílo (přepisy, překlady) je uloženo v Muzeu Litovel a tvoří důležitou součást 

paměti města Litovle. Čest její památce. Zatím se nedaří se vydat sborník Zajímavosti 

z Litovelska 2015–2018.  

Zpracoval Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní společnosti Litovelska, z. s. 

SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO (dále SGF) 

BESEDY O GUSTAVU FRIŠTENSKÉM 

Besedy se realizovaly na pozvání pořadatelů akce v jejich prostorách. Ukázky dobových 

dokumentů, dokladů, fotografií i korespondence doprovázela mluveným slovem Mgr. 

Zdenka Frištenská. Každá beseda byla proložena promítáním několika dokumentárních a 

životopisných filmů o Gustavu Frištenském. Besedy se uskutečnily 25. 5. ve Skrbeni na 

pozvání Seniorklubu, 26. 6. v Praze v divadle U Valšů – pořadatel V. Ebr a 17. 10. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Náklo, pořadatel Seniorklub Náklo.  

SPORTOVNÍ AKCE 

SGF byl spolupořadatelem akce „Gustavova Lužice“. Jde o sportovní den v obci Lužice u 

Šternberka, který se uskutečnil 12. 5. Zahájení patřilo mažoretkám z Bohuňovic, následně si 

změřily své síly děti z MŠ Mladějovic, Bohuňovic a Lužic. Pokračovala exhibice 

v řeckořímském zápase sportovců z Wrestling Olomouc, silácký trojboj pro pořádné 

chlapy, vystoupení Siláka Franty apod. Celý den ukončila hudební skupina M.O.S.E.S.  

Mezice a Platonic Bruntál.  

 V sobotu 19. 5. se jako každoročně setkali ve Sportovní hale ZŠ Vítězná Litovel zdatní muži, 

aby poměřili své síly na tradiční akci „Silácká Litovel Gustava Frištenského“. Čtyřčlenná 

družstva měřila své síly ve sportovních disciplínách – zdvihy na hrazdě po dobu 1 minuty, 

přenášení různě těžkých břemen, vzpěračský nadhoz, přehazování 10kg medicinbalem 

přes stanovenou překážku na čas, skok daleký z místa a  bench press na rovné lavici se 

70kg činkou. Zúčastnilo se 6 družstev z celé ČR.  Toto přátelské setkání příznivců a milovníků 

silových sportů doplnila o přestávce různá vystoupení, jako zásahová jednotka či exhibiční 

vystoupení Jiřího Tkadlčíka (nejsilnějšího muže na světě ve váhové kategorii do 105 kg) 

nebo vystoupení Honzy Stoklasy (amatérský silák) a dalších. Také si diváci mohli z vlastního 

zájmu vyzkoušet soutěžní disciplíny a tipnout si, jak by i oni uspěli v soutěži.  

Již potřetí (12. 6.) měly možnost děti z mateřské školky na ulici Frištenského v Litovli si 

zasportovat v duchu Gustava Frištenského.  Sportovní klání pro ně připravily členky SGF – 

Mgr. Zdenka Frištenská, Eva Mariánková a Jiřina Ščučková. „Sportovní den pro děti MŠ 

Frištenského v Litovli“ se konal na hřišti u MŠ. Všem dětem se akce moc líbila. A těm, kteří 

v červnu ukončili docházku, byly věnovány drobné dárky na památku, včetně diplomu.   

V prostějovské sokolovně 29. 9. uspořádal Sokol 1 Prostějov již 31. ročník „Memoriálu 

Gustava Frištenského v řecko-římském zápase“. Startovalo 15 oddílů z Česka a Slovenska, 

když 120 závodníků bojovalo na 2 žíněnkách. Oficiální zahájení a nástup provedl 

předseda oddílu Mgr. Zdeněk Petržela, který společně s Jiřím Kouřilem obdržel čestné 

uznání za zásluhu pro sport v Prostějově.  Po slavnostním nástupu a zaznění české hymny, 

popřála starostka sokola Prostějov a také Zdena Frištenská všem dětem krásnou soutěž v 
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boji o medaile, hlavně fair-play. Sokol 1 Prostějov potvrdil kvalitu přípravy mladších žáků a 

opět získal 1. místo v soutěži.     

VII. ročník závodů dračích lodí „O pohár Gustava Frištenského“, kde se soutěží o čest, 

pohár i peníze, se uskutečnil v sobotu 20. října na Labi ve Štětí.  Šest zúčastněných posádek 

(po 22 závodnících na každé lodi) odvedlo skvělý výkon, síly byly vyrovnané, proto i 

oceněné byly všechny posádky. Společenský večer v restauraci U čápa potvrdil, že 

sehranost a spolupráce týmu znamená společnou radost. Rozhodující je zde nejenom síla, 

ale i vytrvalost, kuráž, jednota, harmonie i týmový duch. 

ODDÍL SILOVÝCH SPORTŮ 

Ten založil SGF ve školním roce 2011/2012. Děti se pravidelně scházely 1x týdně 

v tělocvičně ZŠ Jungmannova ul. Nyní cvičení probíhá ve sportovní hale ZŠ Vítězná Litovel 

a je určeno pro děti od 6 do 9 let. Schůzky probíhají každé pondělí od 15 do 16 hodin. 

Současnou trenérkou oddílu je paní Jiřina Ščučková. Náplní cvičení jsou základy atletiky, 

gymnastiky, sebeobrany, speciální zápasnické dovednosti a další techniky. Rozvíjí a 

zdokonalují se všeobecné pohybové aktivity (obratnost, flexibilita, síla), vytrvalost a 

rozhodnost, respekt k druhým a samozřejmě svědomitost a cílevědomost.   

FILM 

Česká televize pod vedením a v režii paní Libuše Rudinské natáčela životopisný film o 

Gustavu Frištenském s názvem „Celoživotní zápas Gustava Frištenského“. Natáčelo se 

v průběhu měsíce září až listopadu 2018 v celé České republice i ve Švýcarsku, kde 

dodnes žijí pamětníci. Premiéra filmu se plánuje na květen 2019 v Litovli (k příležitosti 140. 

výročí narození GF).  

DIVADLO 

Divadelní představení SOKL 

Ve dnech 27. 10., 28. 10., 2. 11. a 3. 11. v sokolovně uvedl Spurníkův ochotnický soubor 

herců Sokola Litovel pod taktovkou autora, scénáristy, režiséra i herce Michala Schmalze 

divadelní hru s názvem SOKL. Hra ke 100. výročí vzniku republiky se odvíjela od sochy, tedy 

přesněji od soklu pro postavení sochy, jež se má umístit v našem městě. S nadhledem a 

s důrazem na hodně faktů a skutečností historického vývoje posledních 100 roků v našem 

městě se prolíná osobnost Gustava Frištenského a samotná realizace jeho sochy.  Aktuální 

politická situace původní záměr změní, a než dojde k finální realizaci, je situace opět jiná a 

opět se vracíme k původnímu záměru. Tato krásně ztvárněná divadelní hra zaujala 

každého diváka, vyloudila úsměv na jeho rtech, a to i v docela vážných situacích. Znalci 

místních poměrů dobře ví, o čem je řeč. V náznacích a s podtitulem černého humoru byly 

k poznání osoby z Litovle i významní představitelé naší republiky za uplynulých sto let. I zde 

se dá za pravdu skutečnosti, že koloběh historických událostí nelze zastavit, ale také nelze 

zapomenout. Snad jenom nostalgicky zavzpomínat, třeba v divadle. 
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VÝSTAVA 

U příležitosti 200. výročí založení Národního muzea v Praze, v měsících září až prosinec, se 

realizovala jako první v nově otevřené a zrekonstruované budově muzea na Václavském 

náměstí v Praze výstava s názvem „2x100“.  Bylo vybráno z několika milionů předmětů ze 

sbírkového fondu Národního muzea 200 předmětů charakterizujících uplynulou dobu 200 

let. Mezi nimi i palcáty Gustava Frištenského. 

ANKETA 

U příležitosti 100 let od založení Československa připravila redakce Revue iDNES.cz kvízy o 

známých tvářích, které ve své době platily za celebrity. Osobnost desetiletí 1918–1928 

vyhrál Gustav Frištenský v celorepublikovém měřítku a postoupil do soutěže „Osobnost 

století". Zde se umístil na úžasném šestém místě. První se umístil Peter Sagan (Slovák, 

trojnásobný mistr světa v silniční cyklistice). Gustav v první desítce předběhl i takové 

osobnosti jako byl herec Oldřich Nový, Libuše Šafránková, Ivan Trojan či režisér Karel 

Zeman.   

OCENĚNÍ – Osobnost města Litovel 2018 

V pátek 26. 10. se uskutečnila ve Velkém sále Záložny společenská akce, kde byla 

slavnostně pokřtěna dvousvazková publikace Litovel – velké dějiny města (zde se mimo 

jiných píše i o Gustavu Frištenském) a byly oceněny významné osobnosti města Litovel. 

Oceněnými se stali: Mgr. Zdeňka Frištenská, Marie Hrubá, in memoriam Jiří Tomanec, 

Jaroslav Winiarský a Ing. Karel Zmund. Speciální cena byla udělena Smíšenému 

pěveckému sboru Kantika. Ocenění město uděluje již od roku 2012 osobnostem, které 

výraznou měrou ovlivňují život v našem městě, a to nejen na poli kulturním či sportovním, 

ale třeba i v oblasti školství, zdravotnictví, v podnikání a dalších. Mgr. Zdenka 

Frištenská získala cenu za dlouholetý přínos v oblasti muzejnictví a významnou propagaci 

litovelského siláka Gustava Frištenského.  Obdržela již i významné ocenění od Asociace 

muzeí a galerií České republiky cenu Gloria musealis právě za zbudování nových expozic 

gramofonů a expozici o Gustavu Frištenském. 

Zapsala: Mgr. Zdenka Frištenská, místopředsedkyně SGF 

MUZEUM HARMONIK, Javoříčská 328 

Je stále umístěno v rodinném domě pana Jiřího Sedláčka a prezentuje přes 300 

klávesových a knoflíkových akordeonů od 55 českých výrobců. Majitel a provozovatel 

uvádí, že k žádným změnám během roku 2018 nedošlo, jen počet vystavených harmonik 

se zvýšil o několik výjimečných kusů. Počet návštěvníků byl kolem tisíce osob. Určité 

omezení je v tom, že pro malé prostory nelze vyhovět například autobusovým zájezdům. 

V budoucnu se plánuje přístavba muzea, která umožní vstup handicapovaným, 

vozíčkářům i nevidomým. 

Informace poskytl pan Jiří Sedláček 
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34. MĚSTSKÝ KLUB  

Rok 2018 byl 26. ročníkem existence této příspěvkové organizace, a podařilo se opět 

dodržet plánovaný rozpočet.  Hlavním cílem bylo zajistit plnohodnotný, žánrově pestrý a 

obohacující kulturní život občanům všech věkových kategorií, a z hlediska cestovního 

ruchu co nejvíce zviditelnit i zpropagovat město. Byla uspořádána řada akcí, které jistě 

uspokojily široké divácké spektrum, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost. Těší také zájem 

návštěvníků z okolních měst, kde je konkurence akcí velmi vysoká, a přesto do Litovle váží 

cestu. Nelze si stěžovat ani na nezájem regionálních médií, což dokládá zvýšený počet 

článků hlavně v Olomouckém deníku. Často se na MK obrací i regionální rádia, která 

zařazují akce do kulturních tipů a zajímavostí. Honoráře za kulturní pořady neustále rostou, 

a bohužel je tomu nutno přizpůsobovat i ceny vstupného. Klub se snaží získávat dotace, 

příspěvky z nadací a oslovovat sponzory. Ovšem bez finanční podpory zřizovatele – města 

Litovel – by nebylo možno akce uskutečnit, proto mu patří velké poděkování.  

Městský klub Litovel je tedy příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou 

města Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778/1, statutárním zástupcem je starosta města 

Ing. Zdeněk Potužák (od 1. 11. pan Viktor Kohout) a odpovědnou osobou ředitelka Bc. 

Hana Neumanová. Ve své činnosti se MK řídí zřizovací listinou (poslední novelizace 29. 10. 

2009), která vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah jeho 

činnosti. Účelem MK je organizace a podpora kulturního dění a poskytování veřejných 

služeb v oblasti kultury. Svou činnost vyvíjí na území města Litovle a připojených obcí.  

Předmětem hlavní činnosti je zejména: pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí 

pro všechny věkové a sociální skupiny; podpora činnosti zájmových skupin; kurzovní 

činnost; spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcí; spolupráce 

s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM a ZUŠ; vydavatelská činnost; provoz 

turistického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti (na základě 

usnesení Zastupitelstva města Litovel ze dne 27. června 2013). Předmětem doplňkové 

činnosti je poskytování reklamních služeb; zprostředkování veřejně prospěšných 

obchodních činností; poskytování pronájmů a hostinská činnost. 

Podle organizačního řádu a organizační struktury je MK 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; Výstavní síň (vše 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.  

Vzhledem k tomu, že prakticky všechny akce MK jsou uvedeny v kapitole Události, 

následují jen informace o celkovém počtu akcí a komentáře k nim, případně uvedení 

zajímavostí. Kapitolu Události 2018 četla a připomínkovala programová pracovnice MK, a 

její připomínky byly zapracovány do textu. 
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HLAVNÍ ČINNOST 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

V sezóně se uskutečnilo 6 divadelních představení. Abonentní vstupenku zakoupilo 184 

osob (na sezónu 2018/2019 pak 186 osob).  Trvalý zájem o divadelní předplatné tak 

předem zaručuje z poloviny vyprodaný sál. Do Litovle se naučili jezdit lidé i z okolních měst 

a obcí, což vzhledem ke konkurenci okolních divadel nesmírně těší. Diváci mohli zhlédnout 

výborné výkony Simony Stašové, Evy Holubové, Boba Klepla, Michaely Badinkové, Petra 

Kostky, Františka Němce i herců oblíbeného Divadla Járy Cimrmana. Úplně vyprodaný sál 

včetně balkonu a ovace ve stoje byly u představení „Líbánky na Jadranu“, „České nebe“ 

a „Pan Halpern a pan Johnson“ s neuvěřitelnými výkony výborných herců. 

KONCERTY 

Proběhlo 19 samostatných koncertů a 14 ve spolupráci (především se ZUŠ Litovel). Během 

koncertů byly vystřídány pestré žánry – opera, folk, pop, klasika, opereta, sborové písně, 

hudba pro seniory, dětské písničky, jazz, filmové melodie, rock i punkrock. Prostor byl dán 

jak profesionálním umělcům, tak i místním, a byly to koncerty komerční i nekomerční. 

Prostory sálů MK byly střídány i s netradičními místy, jako je kostel, varna pivovaru, jeskyně, 

náměstí, venkovní prostor restaurace Amazonka i jiné, a z multižánrové nabídky mohly 

vybrat všechny věkové kategorie. Největší ohlasy byly zaznamenány, když milovníci opery 

tleskali Andree Kalivodové a houslovému virtuosovi Jiřímu Jahodovi, rockoví fanoušci 

vyprodali sál při koncertu skupiny Iné kafe, seniory zaujalo oblíbené Duo Jamaha a 

koncert Jakuba Smolíka netradičně doplněný i obrazovou dataprojekcí. Téměř vyprodaný 

sál byl také při koncertu Lenky Filipové a kapely Wohnout. Velmi úspěšný byl písničkářský 

recitál Petra Lüftnera v Mladečských jeskyních a klasická kytara Lubomíra Brabce v kostele 

sv. Marka. Na koncerty byly získány mimorozpočtové prostředky sponzorů – 10 000 Kč od 

Vápenky Vitoul, s.r.o. na koncert Petra Lüftnera a od Sociálního odboru města Litovel 

10 000 Kč jako dárek města ke Dni seniorů na koncert kapely Kozlaňáci. 

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

Koncertů bylo celkem 7 a v sezóně 2018/2019 si na ně abonentku zakoupilo 29 osob, 

v sezóně 2017/2018 to bylo 25 předplatitelů. Tradiční cyklus klasických koncertů byl i 

tentokrát uspořádán ve spolupráci s Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou 

Najmanovou. Tyto koncerty vážné hudby měly vysokou úroveň a našly si své posluchače. 

Aby nebyly prodělečné, snaží se MK na ně získat mimorozpočtové příspěvky a také žádá o 

podporu Nadaci Českého hudebního fondu. Největší návštěvnost měly koncerty 

v netradičních prostorách Mladečských jeskyní a varny pivovaru. Zvýšená návštěvnost 

byla u koncertů houslového virtuosa Ivana Ženatého a mladičkého klavírního virtuosa 

Matyáše Nováka. Získané mimorozpočtové prostředky od sponzorů – 12 000 Kč od 

Vápenky Vitoul, s.r.o. na koncert Ensemble Frizzante v Mladečských jeskyních, 26 840 Kč 

od pivovaru Litovel na koncert Kateřiny Englichové a Karolíny Bubleové Berkové ve varně 

pivovaru k výročí jeho založení, 13 000 Kč od nadace Českého hudebního fondu na 

koncertní sezónu 2017/2018 a 13 000 Kč na sezónu 2018/2019. Celková částka 

mimorozpočtových složek byla 51 840 Kč. 
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VÝSTAVY 

Bylo jich uskutečněno 19 a vzhledem k tomu, že má MK k dispozici Výstavní síň a také 

prostory v TIC, snaží se je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a nalákat 

k jejich zhlédnutí nejen místní, ale také turisty. Ve Výstavní síni jsou preferována díla 

uměleckého charakteru, jako jsou obrazy, fotografie a sochy; v prostorách TIC potom 

zajímavé exponáty jiného charakteru. Vystavovatelů je mnoho, zájem obrovský, termíny 

výstav jsou plně obsazené i dva roky dopředu. Co se týče hudebního doprovodu na 

vernisážích, je dáván často prostor místním nadějným umělcům a také žákům ZUŠ Litovel. 

Již několikátým rokem, kdy probíhá spolupráce s polským Mikolowem, bývá Litovel také 

zastávkou putovní výstavy výtvarníků EU, kteří se zúčastnili letního výtvarného plenéru 

v Polsku. Výstava má velmi vysokou úroveň a vernisáž probíhá tradičně za účasti delegací 

z Mikolowa a Klimkovic. Vyšší návštěvnost vernisáží je zaznamenána u místních umělců než 

u zcela neznámých autorů. Oblíbené jsou také prodejní vánoční i velikonoční výstavy. 

POŘADY PRO DĚTI MATEŘSKÝCH ŠKOL, ZŠ, SŠ 

Těchto pořadů bylo 21. Dětem se snaží MK nabídnout jak pořady hudební, pohádkové, 

loutkové, tak i naučné a výchovné.  Velký zájem je každý rok hlavně od místních 

mateřských škol a I. stupně základních škol. Návštěvnost žáků II. stupně, učiliště a gymnázia 

je daleko nižší, proto se klub zaměřuje hlavně na představení pro malé děti.  Velmi 

oblíbené jsou víkendové dětské pohádky a také promítání pro družiny ve Velkém sále 

Záložny. Nejzajímavější scéna a téměř vyprodané hlediště byly u víkendové pohádky 

Maxipes Fík v podání Divadla Krapet. 

 KURZY 

MK uskutečnil 3 kurzy společenských tanců, 1 kurz řeckých tanců, 1 latinsko-amerických 

tanců a 3 kurzy roztleskávaček. Celoročně působí výuka latinsko-amerických tanců v kurzu 

CARAMBA (samba, cha cha, rumba, jive a paso doble) – 6 účastníků (vedoucí Pavlína 

Vydrželová). Skupinu roztleskávaček Golden Bees tvořilo 11 dívek, skupinu Happy Bees 7 

maminek, Dangerous Bees 9 starších dívek (trenérky Miroslava Tchírová a Lenka 

Bohuslavová). V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají 

především taneční lekce, o které je stále velký zájem. Taneční pro začátečníky probíhají 

ve Velkém sále Záložny a jsou plně obsazené, instruktoři z taneční školy Coufalových 

z Olomouce jsou velmi oblíbeni. Letos byl zařazen také kurz řeckých tanců; vytvořila se zde 

výborná „parta“ nadšených tanečnic. 

BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, FILMY A OSTATNÍ AKCE 

Těch bylo 22 (5 besed, 1 film, 2 zábavné pořady, 3 akce Hanácké ambasády a 11 

ostatních akcí). Ve spolupráci s městem Litovel, DDM, TJ Tatran Litovel, Českým rybářským 

svazem, Klubem českých turistů, SOŠ Litovel, ZŠ Jungmannova a Seniorklubem Litovel pak 

23.  Významné byly především akce k 100. výročí republiky, ocenění Osobností města 

Litovel (podrobně v kapitole Galerie úspěšných) a křest publikace „Litovel – velké dějiny 

města“ (viz kapitola Publikace).   

Tradičně bylo pořádáno několik předvánočních velkých akcí na náměstí, které se těší 

značnému zájmu.  Do akce „Rozsvícení vánočního stromu“ se zapojily místní sbory 

s pásmem koled. Děti opět využily oblíbenou Ježíškovu poštu a Ježíškovy dílničky (ve 

spolupráci s DDM), pouštěly si skořápkové lodičky. Také letos byla uspořádána dobročinná 
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akce „Strom splněných přání“ pro děti z Dětského domova Litovel. Děti si napsaly přání a 

lidé s dobrým srdcem měli možnost dárek koupit a donést do TIC.  Proběhl již dvanáctý 

ročník „Sletu čertů, Mikulášů a andělů“ se soutěží o nejlepší masku. Další rodinnou akcí byla 

akce „Česko zpívá koledy“, „Balónkový den“ a „Tradiční české ladovské vánoce“. 

Oblíbené je „Adventní tvoření“. Bylo uspořádáno také několik zajímavých cestovatelských 

besed a nově i přednášky MUDr. Váňové. Své návštěvníky, většinou z řad seniorů, mají 

zábavné pořady Hanácké ambasády (přátel hanáckého nářečí) „Přendite si splknót“ – 

vtipné historky místních vypravěčů hudebně doplněné Hanáckou mozekó. Téměř 

vyprodaný sál byl u zábavného pořadu „Na stojáka“ a u zábavné talkshow Ivo Šmoldase.  

PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

Proběhlo 13 plesů, zábav či tanečních večerů. Městský ples opět zahájil plesovou sezónu 

v Litovli krásnou polonézou žáků ZŠ Jungmannova a vystoupením roztleskávaček MK. 

Hosté tančili za doprovodu kapely DRAJV, ale také při vystoupení kapely ADELE TRIBUTE 

BAND, revivalové regionální kapely. Na plese v lidovém stylu – „Hanáckém bále“– 

tradičně hrála oblíbená plesová kapela z jižní Moravy ve Velkém sále, v Malém sále 

potom místní Hanácká mozeka.  

HANÁCKÉ BENÁTKY – 16. ročník celoměstských slavností (podrobně viz kapitola Slavnosti) 

Hanácké Benátky se konají již od r. 2001 (v r. 2003 přerušilo konání akce budování 

kanalizace na náměstí, v r. 2004 ji překazilo tornádo).  V současné době se MK snaží, aby 

tato akce prezentovala město, aby byla nejen pro místní, ale stala se atraktivní i pro okolní 

region. Největšími sponzory akce byl Olomoucký kraj (částka 60 000 Kč) a Pivovar Litovel 

(45 000 Kč). Mediálními partnery byli Radio Čas, Český rozhlas Olomouc, Radio Rubi, Radio 

Haná, Olomoucký deník, Oáza, Hanácké noviny, Litovelské noviny a další. Celková částka 

získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky v r. 2018 činila 288 000 Kč.  

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

Byl to minifestival živé hudby Folkové Pomoraví a 3 večery v restauraci Amazonka (rock, 

akustický rock, blues a chanson). Kinematograf bratří Čadíků promítl v rámci akce Letní 

kino 4 filmy na náměstí Přemysla Otakara. Většina akcí Litovelského kulturního léta 

proběhla pro návštěvníky zdarma nebo se vstupným dobrovolným. Největší zájem diváků 

přilákalo letní kino Kinematografu bratří Čadíků. Dobrovolné vstupné, které Kinematograf 

vybral, bylo opět použito na dobročinné účely.  

ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 

SPS KANTIKA (viz kapitola Zájmové organizace) 

FOTOKLUB LITOVEL (viz Zájmové organizace) 

 

STUDIO ATELIÉR 

Výtvarníci místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve Výstavní síni MK, ale také po celé 

republice. Nejúspěšnějšími členy, kteří se svými výrobky živí a zúčastňují se i jarmarků, byli 

keramička Miluše Hlavinková a výrobce šperků Jiří Tomanec, který byl zároveň vedoucím 

Studia Ateliér (bohužel v tomto roce náhle zemřel), zemřel také dlouholetý člen Studia 

Ateliér, malíř Jiří Zapletal. Novým vedoucím se stal farář Církve československé husitské, 

pan Vlastimír Haltof. 
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KINEMAKLUB 

Díky aktivním členům může veřejnost zhlédnout záznamy nejen z  kulturních akcí, ale i ze 

života města. Nejaktivnějšími členy, s kterými MK často spolupracuje, jsou pánové Jaromír 

Hlavinka st. a Jaromír Hlavinka ml.  

HANÁCKÁ AMBASÁDA – přátelé hanáckého nářečí 

Kolektiv spolupracovníků „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" vede a organizuje 

„atašé" Ing. Zdeněk Braný, členy jsou Mgr. Miloslava Flášarová, Petr Linduška a Jaromír 

Hlavinka. Kolektiv sestavuje pásmo humorného vyprávění v hanáckém nářečí. Vše je 

doplněno o hudební vystoupení krojované Hanácké mozeke.  Programy navštěvují 

zájemci i z okolních vesnic a v závěru pořadu probíhá nově zavedená tzv. odpovědna, 

kdy na předložené dotazy, připomínky či rady a přání obecenstva odpovídají účinkující. V 

předvánočním adventním čase je Hanácká ambasáda zvána k účasti do programu 

Hanácké mozeke v kostele Husův sbor v Litovli. Dva z členů – Jaromír Hlavinka st. a Petr 

Linduška, vydali knihy v hanáckém jazyce. 

MK podporuje folklorní soubor Hanačka, dětský folklorní soubor Hanáčci, smíšený pěvecký 

sbor Senzakord z. s., kapelu Cokoliv a úzce spolupracuje se Seniorklubem Litovel. 

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  

Turistické informační centrum Litovel sídlí v budově Záložny na náměstí Přemysla Otakara 

762, kontaktní osobou je paní Kateřina Gelová. Služby TIC: propagace města, regionu a 

turistické oblasti;  poskytování všech důležitých informací zdarma – informací uložených v 

databance veřejnosti – verbálně, telefonicky, e-mailem; informací o významných 

osobnostech regionu, o institucích a službách ve městě; vyhledávání dopravních spojů 

vlaků a autobusů po celé ČR;  prodej drobných upomínkových předmětů a regionálních 

produktů (Brazzale Moravia Tři Dvory, Pivovar Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, 

dřevěné šperky Miloslava Tomance, keramika Miluše Hlavinkové aj.); prodej pohlednic, 

map, turistických známek, turistických vizitek, knih a publikací od regionálních autorů; 

prodej knih na dobírku a prodej Litovelských novin; nabídka časopisů a novin (TIM, Kam po 

Česku, Doma na Hané, Moravský senior, 5+2, Metro, OL4You) zájemcům zdarma; 

předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí; prodej vstupenek sítě 

Ticketstream, ARKS Plus s.r.o. a Moravského divadlo Olomouc. 

Dále jde o zajišťování průvodcovské služby ve městě; informace o trasách pro pěší a 

cyklisty; prohlídku radniční věže a výstup na ochoz v sezóně i mimo sezónu dle určených 

časů; procházku po městě Litovel s průvodcem (i v anglické a německé verzi); prohlídky  – 

Domu soukenického cechu (Městská knihovna), kaple sv. Jiří, Muzea harmonik a Muzea 

Litovel – u všech prohlídek i informace o otevírací době a možnost prohlídky s průvodcem 

po předchozí domluvě; poskytování informací o turistických cílech a možnostech 

ubytování, místních památkách, naučných stezkách, cyklotrasách, půjčovně kol, lodí a 

koloběžek, Vodním světě – centru zábavy pro rodiče a děti – vše v Litovli a okolí; tvorba 

balíčků pro jednotlivce i skupiny; kopírovací, skenovací a laminovací služby; veřejný 
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internet (30 min. zdarma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč); prodej poštovních 

známek a samolepek Nevhazujte reklamu a prodej cylindrických vložek do 

bezpečnostních zámků na stojany na kola. 

Novinkami v r. 2018 je tvorba letáků – čtvrtletních a ročních přehledů akcí konajících se v 

Litovli a okolí; předprodej vstupenek společnosti ARKS Plus s.r.o. a nové suvenýry – 

keramické magnetky, propiska s gelovým hrotem Litovel, sprchové gely, výroční turistická 

známka a nálepka k 100. výročí vzniku ČSR z návštěvy T. G. Masaryka v Litovli v r. 1929. TIC 

Litovel se zúčastnilo veletrhu Regiontour Brno (18. – 21. 1.). Od r. 2014 je TIC členem 

Asociace turistických informačních center České republiky (A. T. I. C. ČR) a byla mu 

přidělena kategorie B. 

TIC také nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou společnosti nadace Partnerství – 

„Cyklisté vítáni“ a nabízí možnost bezplatné zastřešené úschovy kol, úschovnu zavazadel, 

poskytuje základní nářadí pro jednoduché opravy kol, nabízí aktuality a informace o 

službách pro cyklisty včetně cyklotras a tipů na výlety.  V prostorách TIC bylo během roku 

instalováno 9 výstavek. 

TIC Litovel se podílelo na 5. ročníku tradiční akce Zahájení turistické sezóny v Litovli. 

Návštěvníkům byla zdarma zpřístupněna největší lákadla města – radniční věž, Muzeum 

Litovel, Muzeum harmonik, kaple sv. Jiří, kostel sv. Filipa a Jakuba, Městská knihovna a 

Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví - Šargoun. Teplé počasí letos přálo pěším i 

cyklistickým výletům Litovelským Pomoravím a připravena byla i Lesánkova cyklotrasa plná 

zajímavých úkolů a her. Akce se konala ve spolupráci s Klubem českých turistů, který 

připravil pro pěší, kteří přijeli z celé ČR, zajímavé trasy do okolí a také zajistil upomínkové 

listy a diplomy jako památku na tuto akci. Celkem se zahájení sezóny zúčastnilo přes 600 

návštěvníků, z toho téměř 60 se vydalo na cyklovýlet po  Lesánkově cyklotrase.  

Služeb TIC využilo během roku 14 699 českých a 483 zahraničních turistů, výstavky navštívilo 

2 075 návštěvníků a veřejný internet využilo 239 zájemců, radniční věž za rok 2018 celkem 

navštívilo 3 385 osob. Olomoucký kraj přispěl v dotačním programu Podpora a zkvalitnění 

služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji TIC Litovel částkou 30 000 Kč. 

Jako speciální prázdninová prohlídková nabídka byly připraveny prohlídkové okruhy 

městem po nejvýznamnějších památkách (každou středu během července a srpna); 

komentované výstupy na radniční věž; cyklovýlety Litovelským Pomoravím a pěší výlet 

přes Rampach do Choliny s návštěvou Hanáckého muzea a unikátní sbírky ořezávátek. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

POSKYTOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH NÁJMŮ 

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 byly v r. 2018 

maximální. 
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POSKYTOVÁNÍ TRVALÝCH NÁJMŮ 

Pro Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové, Folklórní soubor Hanačka, Prodejnu 

MOZAIKA – Petr Hájíček, Prodejnu Rakola – Radek Kohoutek, Kapelu Cokoliv – Robert 

Anderle, SPS Senzakord, z. s. a DDM Litovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013) prevence 

kriminality. 

PERSONÁLNÍ OBLAST 

MK zaměstnává ředitelku a devět stálých pracovníků, což je značný a radikální pokles 

z patnácti osob, které pracovaly v MK po jeho zřízení. Jde o asistentku, propagační 

pracovnici, provozní a organizační pracovnici, technika – údržbáře, technika – 

osvětlovače a zvukaře, uklízečku a provozářku, ekonomku a účetní (současně i zástupkyni 

ředitelky) a pracovnici Turistického informačního centra. Na poloviční úvazek zajišťují 

provoz studenti o víkendech a dovolené. 

Zaměstnanci MK vykonávají především tyto činnosti: zajišťování oblasti dramaturgie a 

produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny; poskytování kompletního kulturního servisu 

občanům; vyřizování grantů, dotací a sponzoringu; výrobu plakátů a propagačních 

materiálů; propagaci činnosti formou měsíčních programů zveřejňovaných na 

plakátovacích plochách, v reklamních skříních, na webových stránkách i formou e-

mailových zasílání a formou reklamy v masmédiích (rozhlas, MF Dnes, Olomoucký deník, 

Litovelské noviny, Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Kdy-

kde-co, INFO Olomouc, Facebook a v kulturních rubrikách dalších periodik); součinnost 

s autorskými organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj.; ediční činnost; metodickou pomoc 

souborům a zájmovým skupinám; organizování kurzů; součinnost s dalšími kulturními 

subjekty města a regionu; zajištění komplexního provozu, údržby a úklidu budov a místností 

ve správě MK; zajišťování krátkodobých pronájmů sálů; technické zajištění pořádaných 

akcí; uzavírání objednávek a smluv; zajišťování ubytování a stravování pro účinkující; 

předprodej vstupenek; zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích; 

zajišťování revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem; bezpečnost práce; 

vedení pokladny a provozního účetnictví; inventarizaci, vyřazování majetku, fakturace, 

rozpočty, mzdy a odvody, komplexní vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu; komplexní zajištění provozu informačního centra. Vzhledem k nízkému počtu 

zaměstnanců zastávají pracovníci většinou kumulované funkce. Z úsporných důvodů není 

stále obsazeno místo programového pracovníka, který je stanoven schváleným 

organizačním řádem, a tak jeho práci trvale vykonává ředitelka MK. Městský klub také 

zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohodu o provedení práce“, ti zajišťují 

pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné služby, nutné ke kvalitnímu a 

profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2018 

 204 

HOSPODAŘENÍ 

Hospodaření organizace je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je zájem 

veřejnosti o připravované kulturní akce, další tržby z doplňkové činnosti, které lze ovlivnit 

jen nepřímo.  Zatím se daří naplánovaný rozpočet plnit i přesto, že se ceny kulturních 

pořadů, DPH a energií neustále zvyšují, a přitom rozpočet zůstává již několik let téměř 

stejný, a že se dopad finanční krize odráží také v potenciální návštěvnosti akcí. Městský 

klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2018, který celkově činil zisk po zdanění + 

106 397,68 Kč.  

GRANTY 

Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018“. Krajský úřad 

Olomouckého kraje poskytl na akci Hanácké Benátky 60 000 Kč. 

NADACE 

Nadace Český hudební fond poskytla MK na koncerty KPH v roce 2018 13 000 Kč. 

DOTACE 

Příspěvek Olomouckého kraje Zkvalitnění služeb TIC Litovel  – 30 000 Kč. 

SPONZORSKÉ A FINANČNÍ DARY 

Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů (mimo příspěvku od zřizovatele) 

byla 282 840 Kč.  

REKONSTRUKCE A INOVACE 

Z vlastních zdrojů MK se podařilo realizovat nátěr sloupů a výmalbu vstupního schodiště 

k sálům na Záložně; generální opravy klavírů na Koncertním sále a v Malém sále Záložny (z 

příspěvku města) a drobné opravy. Město Litovel pak dokončilo dlouho plánovaný 

technický výtah na Záložně a výměnu okna na budově MK. 

VÝHLEDOVÉ INVESTICE 

Pro zajištění technické způsobilosti objektů je třeba (mimo základní údržby) počítat s 

inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny (hlavně nutná jevištní 

technika), výměnou zbytku oken v budově MK a v Malém sále Záložny, rekonstrukcí WC v 

přízemí budovy MK, opravou dvorního traktu včetně výměny oken a výměny dveří u 

Fotoklubu a vymalováním Malého sálu Záložny i výmalbou zbytku kluboven.   

ZÁVĚR 

V r. 2018 uspořádal MK 254 akcí, kterých se zúčastnilo cca 34 000 návštěvníků či diváků a 

posluchačů. Z toho: 6 divadelních představení, 34 koncertů (také 3 koncerty Kantiky mimo 

Litovel a 6 koncertů v rámci akcí Hanácké Benátky, Folkové Pomoraví, Vánoční náměstí, 

Litovelské kulturní léto), 7 koncertů KPH, 19 výstav ve Výstavní síni a prostorách TIC (též 25 

výstav členů Fotoklubu mimo Výstavní síň MK a 17 přednášek s komentovaným 

promítáním), 21 pořadů pro děti (+ akce pro děti v rámci Hanáckých Benátek, Zahájení 

turistické sezóny a vánočních náměstí), 3 kurzy společenského tance (pro mládež, pro 

dospělé a pro pokročilé), 1 kurz řeckých tanců, 1 kurz latinsko-amerických tanců 

Caramba, 3 kurzy roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky, 1 minifestival 

Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3 koncerty), 3 koncerty v cyklu Litovelské kulturní léto, 

promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 13 plesů, zábav a tanečních večerů, 82 zábavných 
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pořadů a ostatních akcí. TIC uspořádalo mimo tradiční výstupy na radniční věž a 

prohlídkové okruhy města i 9 výstavek, 8 cyklovýletů Litovelským Pomoravím, 1 pěší výlet a 

velkou akci Zahájení turistické sezóny. Dále se kolektiv MK podílel částečnou organizací, 

technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 106 akcích a pronájmech jiných 

pořadatelů. 
Zpracovala Bc. Hana Neumanová, ředitelka MK 

Slovo kronikáře – je třeba hodnotit nejen počet zajištěných akcí a jejich vysokou kvalitu, 

ale i to, že MK se stal garantem dobrých kulturních prožitků v obrovské paletě žánrů pro 

obyvatele města i širokého okolí, také však obětavost, vstřícnost a zapálenost všech 

pracovníků klubu. Zde skutečně nebude znít jako klišé, že jejich zaměstnání se stalo 

posláním, a že se mu věnují celou svou osobností i srdcem, bez ohledu na problémy i svůj 

volný čas. Když je zapálené vedení klubu, hoří i všichni ostatní – stali se prima partou, které 

patří velikánský dík za obrovský podíl na vysoké úrovni kultury našeho města!  

 

35. SLAVNOSTI  

SILÁCKÁ LITOVEL 

V sobotu 19. května se v našem městě sešli příznivci a obdivovatelé silových sportů. Ve 

sportovní hale ZŠ Vítězná sportovní družstva silných mužů poměřila své síly ve shybech na 

hrazdě, vzpěračském nadhozu, skoku dalekém z místa, hodu 10kg medicinbalem přes 

hrazdu, bench-pressu na rovné lavici se 70kg činkou a přemisťováním různých břemen na 

čas po vyznačené trase.  

Účastnilo se celkem 5 družstev v 6 sportovních disciplínách v následujícím pořadí: svisy na 

hrazdě –  každý shyb začíná ve svisu a končí dotykem hrazdy bradou svrchu; přemisťování 

břemene – ta byla různých velikostí a hmotností; vzpěračský nadhoz – činka, kterou 

soutěžící zvedali, měla hmotnost 50 kg; skok daleký z místa – skákalo se jedenkrát oběma 

nohama naráz; hod medicinbalem přes hrazdu – přehazování 10kg medicinbalu přes 

hrazdu po dobu jedné minuty a bench-press na rovné lavici – hmotnost činky, kterou 

soutěžící zvedá, byla 70 kg. Na 1. místě se umístilo družstvo Mizerové, na dalších pak Get 

Up Brno, Macin team Olomouc, Team Tkadlčík a Sokoli Litovel. 

O přestávce vystoupil Jiří Tkadlčík, profesionální strongman a powerlifter, nejsilnější muž 

planety ve váhové kategorii do 105 kg; Honza Stoklasa ohýbal v ruce koňské podkovy či 

zatloukal rukou hřebík do silné fošny. Všichni si mohli vyzkoušet „páku“ – armwrestling  pod 

odborným vedením profesionálních pákařů. Celou akcí provázel pan Viktor Kohout. 

Mohlo přijít více diváků! 
Informace z LN 5/2018, str. 5 a LN 6/2018 str. 20.  
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HANÁCKÉ BENÁTKY 

Již tradičně se na počátku měsíce června setkávají v našem městě příznivci zábavy i 

dobrého jídla a pití na celoměstské slavnosti – letos již na 16. ročníku festivalu Hanácké 

Benátky. Hlavní scéna byla na náměstí Přemysla Otakara a v 10 hodin na vedlejší scéně 

zahájily slavnost Linetbells Minikadetky a taneční skupina Kaster. Následovaly Legrácky a 

šprťouchlata s Tomen a Jerrym, Golden Bess, Dangerous Bess a oficiální zahájení 

pořadatelem – ředitelkou MK Bc. Hanou Neumanovou a zdravicemi hostů – starosty města 

Ing. Zdeňka Potužáka a MUDr. Aleny Šromové, senátorky a radní města.  

Jako první hudební vystoupení si mohli posluchači vyslechnout skupinu NEBE. Následoval 

syn slavného otce Vladimíra Mišíka ADAM, který se věnuje herectví a tanci. Hraje na kytaru 

a zpívá od roku 2008 v indie-rockové skupině The Colorbinds. V r. 2013 se vydává na 

sólovou dráhu. Vydává album a píseň Tvoje světy, v r. 2014 pak vydal svůj druhý videoklip 

Já nechci víc a své debutové album Parfém.    

Sóloví zpěváci byli vystřídáni tanečním vystoupením Show Dance Trips a taneční skupinou 

Kaster, pak následovala slovenská rocková kapela TUBLATANKA, založená již v r. 1982. 

Postupně vydávala alba Tublatanka, Skúsime to cez vesmír a Žeravé znamenie (ovlivněné 

metalem). Kapela již téměř 35 let oslovuje celé generace fanoušků a neustále koncertuje 

na Slovensku i v České republice. Po tanečním vystoupení skupiny Caramba a Linetbells 

Kadetky přišlo něco nečekaného – originální hudební seskupení čtyř violoncellistů 

s bubeníkem ARRHYTMIA, původem z Přerova. V roce 2013 vydala své první debutové 

album Resustation a v tomto unikátním složení klasických nástrojů se specializuje na 

interpretaci rockových, metalových či popových hitů z celého světa, ale nevyhýbá se ani 

hudbě klasické, kterou propojuje s moderními prvky. 

Potom přichází na pódium hvězda – Anna K. – česká zpěvačka a skladatelka, držitelka 

pěti ocenění Anděl. V nominaci ankety Žebřík časopisu Report byla čtenáři zvolena 

Zpěvačkou roku 2011, 2012 a 2013. Do povědomí posluchačů vstoupila v roce 1999 

deskou Nebe, kterou započala její hudební spolupráce s Tomášem Varteckým. Spolu 

vydali album Noc na zemi, desku Večernice a nejnovější album Světlo. Posledním 

hudebním vystoupením byla kapela z jesenických hor – O5 a RADEČEK, představující 

vkusný český pop. Skupina hraje 20 let ve stejné sestavě a vyznačuje se extrémní koncertní 

aktivitou, když každoročně odehraje kolem stovky koncertů. Jejich osobitým 

charismatickým zpěvákem je Tomino. Ve 22 hodin byl program ukončen ohňostrojem.       

Protože Hanácké Benátky nejsou jen hudební a taneční vystoupení, probíhal také bohatý 

doprovodný program. V parku Míru a před Muzeem Litovel se po celý den konaly 

farmářské trhy, dětem k dispozici byla hopsadla „Pony“, soutěže, prolézačky i vláček, 

otevřeno bylo dopravní hřiště s půjčovnou kol a koloběžek zdarma. Odpoledne DDM 

Litovel připravilo pro děti Výtvarnou dílničku, mohly sledovat pohádky divadla SemTamFór 

„Povídání o pejskovi a kočičce“ a „O Smolíčkovi“. V Muzeu Litovel byla zpřístupněna 

výstava Loutky, v prostorách TIC v budově Záložny Výstava vyšívaných kuchařek a 

keramiky sester Lamrových. Po předložení vstupenky byl vstup do posilovny a bazénu ZŠ 

Vítězná mezi 13. a 19. hodinou na hodinu zdarma, rovněž tak i vstup na městské koupaliště 

od 9 do 19 hodin. Umožněna byla i jízda na pramici pod náměstím na Nečízu (60 Kč, děti 
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do 10 let 30 Kč) a výstup na radniční věž (dospělí 40 Kč, děti 20 Kč – od 11 do 19 hodin).  

Na své si přišly opravdu všechny věkové kategorie z více jak 3 000 návštěvníků. 

Za organizátory poděkovala v Litovelských novinách 7/2018 ředitelka MK svým kolegům, 

zaměstnancům MK a všem lidem v zákulisí – moderátorovi, zvukařům, pyrotechnikům, 

šternberským vodákům, dobrovolným hasičům ze Tří Dvorů a všem, kteří v organizaci akce 

pomáhali.  Dík patřil i všem účinkujícím, a to nejen profesionálním, ale také všem místním 

zájmovým útvarům. Akce by se nemohla uskutečnit bez štědrých sponzorů, kteří nejen 

celoměstskou slavnost podporují, ale také se jí osobně účastní. Cenná byla podpora ze 

strany Olomouckého kraje, města Litovel a všech institucí, které byly vstřícné při 

schvalování nutných povolení k realizaci akce. Hlavních sponzorů bylo 13, akci podpořilo 

kolem 20 dalších subjektů. Atrakce pro děti zdarma byly díky firmě HTM Sport s.r.o. 

Mediálními partnery, kteří výrazně podpořili propagaci akce, byli:  Radio Čas, Radio Haná, 

Český rozhlas Olomouc, Litovelské noviny, Oáza, Olomoucký deník a Hanácké noviny a 

další. Na závěr ředitelka MK poděkovala za pomoc s technickým zabezpečením a 

úklidem Technickým službám a za dohled nad bezpečností ochrance a Městské policii 

Litovel. Pozvala i na další, 17. ročník slavnosti, na druhou červnovou sobotu roku – 8. 

června 2019. Tyto informace převzaty z Litovelských novin č. 7/2018, str. 1 a 13.  

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 

Velká slavnost piva se opět blíží, jak bylo možno zjistit v 18. vydání občasníku „U nás – pivo 

Litovel píše“. A v pozvánce sládka pivovaru Ing. Petra Kosteleckého nelze pominout 

srdečné zvaní na tuto akci, ve které uvádí: „Vážení a milí přátelé a příznivci Pivovaru 

Litovel, náš pivovar slaví letos už 125 let od svého založení a Vy jeho kulaté výročí můžete 

oslavit s námi na 14. ročníku již legendárního festivalu Litovelský otvírák. Letos si Otvírák 

užijeme 10. a 11. srpna 2018“. Dále zve na komentovanou prohlídku muzeální expozice 10. 

8. spojenou s vystoupením skupiny Hubertus a zvláště pak na hlavní akci, kde kromě 

festivalu hudby bude možné si na exkurzi prohlédnout některé výrobní prostory. Nabízí 

pestrou nabídku skvělých piv, ať už klasicky spodně kvašených ležáků a speciálů nebo 

naopak svrchně kvašených piv. Prý nebudou chybět ani osvěžující míchané nápoje z piva 

s rozličnými příchutěmi, ani novinka letošního roku – Hasičská 11°! Přeje všem příjemnou 

zábavu a s pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí!“ se pan sládek s námi těší na viděnou 

na Otvíráku. Je možné takové vřelé nabídce nevyhovět? Asi ne. 

Ono to letos není jen jediné výročí – již zmíněných 125 let pivovaru, který byl slavnostně 

otevřen 12. listopadu 1893 jeho zakladatelem panem Josefem Svozilem, zemědělcem, 

novinářem i poslancem, ale 80 let slaví i varna pivovaru. A aby toho nebylo málo, tak 

pivovar slaví i třetí významné výročí, a to 30 let muzeální expozice.  Zakladatelem expozice 

byl tehdejší sládek, pozdější ředitel a dnes předseda představenstva pan Miroslav Koutek. 

Expozice před pěti lety našla své umístění na bývalých humnech sladovny a ročně ji 

navštíví přes 10 000 návštěvníků. Píše se o tom velmi zasvěceně v již zmíněném 18. čísle 

občasníku na str. 5 a podrobně pak v kapitole O čem se píše…    

Dveře pivovaru se otevřely již v pátek 10. 8., kdy byla od 14 hodin otevřena muzeální 

expozice s komentovanou prohlídkou a zahrála skupina Hubertus. V sobotu ráno po deseti 

tropických dnech náhle přišla studená vlna a tváře pořadatelů se asi po ranním dešti 
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zachmuřily. Naštěstí se během dopoledne vyčasilo a počasí bylo ideální – teplota kolem 

27 °C, slabý větřík a žádný déšť. 

 Vlastní akce na třech scénách (od 12 do 24 hodin) byla zahájena na hlavní scéně 

hvězdou první velikosti – ANETOU LANGEROVOU, doprovázenou kapelou. Po vítězství v 

soutěži Česko hledá superstar v r. 2004, se Aneta brzy stala jednou z nejpopulárnějších 

českých zpěvaček – jako interpretka i autorka vlastní tvorby. Z naší provenience se již 

tradičně představila kapela STRACENÉ RÁJ z Mezic. Tam vznikla v r. 1994 a většina jejích 

skladeb je napsána v hanáckém nářečí, zasahuje do mnoha žánrů a sama kapela svůj styl 

nazývá „hanácké bigbít“.  

Slavnostní naražení soudku, a tedy oficiální zahájení, nastalo v 15.30 hod. Mělo úspěch, 

stejně jako česká pop-rocková legenda, úspěšný účastník Litovelského otvíráku 2008 a 

2013 skupina TURBO. Některé její hity doslova zlidověly a od svého vzniku v r. 1981 rychle 

získávala příznivce, kterých má dodnes na tisíce. Na koncertu českého nefalšovaného 

rock ´n´roll bandu nechybělo nic z pravé atmosféry a kulis – rock-and-rollové hity, 

americké limuzíny, černé brýle, natupírované vlasy a šílící davy – posluchači si všeho užili 

plnými doušky!  

Něco z revivalu? Ano, ale jen to z nejlepších! Skutečnou revivalovou show legendární 

skupiny Kabát předvedl SECON HAND KABÁT revival a všichni si skutečně užívali správného 

rockového nářezu. Předposlední vystoupení bylo nejen oslavným polaskáním uší 

zlidovělými třísestrovskými šlágry, ale také energickým cirkusem s plejádou vtipných skečů, 

pohybových kreací mexických tanečnic a divácky vděčných soutěží o trička a sombrera 

s kosodélníkovým logem – to vše v podání devítičlenného bandu TŘI SÉGRY BANDITOS. 

Ohňostroj byl nádherný a vhodně doplnil atmosféru uvolnění a zábavy.  

V závěru vystoupila na hlavní scéně česká punk-rocková skupina WOHNOUT z Prahy a 

okolí, která baví posluchače již 22 let. Zazněly zásadní hity partičky kolem bratrů Homolů a 

nechyběly ani kousky zcela nové – Svaz českých bohémů, Volali, Banány či Gramofón – ty 

přece zná každý pravověrný rocker! Sláva – výběr skupin plně pokryl preference 

jednotlivých fanouškovských skupin a vyvolával výkřiky nadšení i mexické vlny!   

Scéna na nádvoří, tedy druhá scéna, nebyla žádné „béčko“. Jako první zde vystoupila 

kapela A. M. ÚLET – folk s přesahem do akustického popu a rocku – podle kapelníka Honzy 

Adamce: „prostě trocha umírněné filozofie se špetkou nadsázky o obyčejných věcech, 

ale i nevšedních zážitcích ze života a jsou prošpikovány i duchovním rozměrem“. Skupina 

HAPPY TO MEET se do povědomí posluchačů dostala v rámci tzv. keltské vlny. 

Nenásledovala ale irskou tradici, překročila hranice žánru a zaměřila se na vlastní tvorbu. 

Pro jejich osobitý sound je dnes keltský nádech nejen kořením, ale i vítanou inspirací.  

Od 15 hodin probíhal dětský program – Zpívánky strýčka Líčka a po hodině a půl pak 

sestry Adamcovy – THE ADDAMS  SISTERS. V repertoáru předvedly písničky poprockových 

hvězd (Katy Perry, Shawn Mendes, Ed Sheeran) v zajímavých akustických aranžmá na 

klavír, baskytaru a akustickou kytaru, a nebály se ani písniček ve stylu folk a country. 

KATAPULT COVER BAND – posluchači mohli zažít atmosféru a energii písní i legendárních 

songů, jak je předvedli „Kaťáci“. Po 19. hodině vystoupila MARION, pak FOFROVANKA 

z Uničova, která „sedí“ jak mladším, tak i starším posluchačům dechovkami, slaďáky, 
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country, rock ´n´ rollem 60. až 90. let i současným tuzemským i zahraničním pop rockem. 

Závěr patřil skupině pěti muzikantů z Olomouckého kraje BLACK SABBATH DIO TRIBUTE 

s výběrem nejznámějších skladeb hudební formace Black Sabbath s legendárním 

frontmanem Ronniem Jamesem Diem, kteří vytvořili fanouškům příjemný a 

nezapomenutelný zážitek se vzpomínkou na tohoto nejslavnějšího amerického 

metalového zpěváka s italskými kořeny. 

Na třetí scéně bylo jako vždy možno slyšet deep house, disco, funky, dub, drum and bass 

od DJ ROY GREEN + PROTONE; Theya, Peejay, eM.dot; Frank Love + DJ Lamborghini 

Prokta; Dubtrax a Bassbeat DJ´s. 

Suma sumárum – počasí přálo zábavě i tanci a k osvěžení posloužil litovelský zlatý mok. 

Festival navštívilo přes 10 000 návštěvníků a ze tří scén zazněly dvě desítky hudebních 

vystoupení. Mimo prohlídky Muzea pivovarnictví využila řada návštěvníků komentované 

exkurze přímo v provozu pivovaru. Zájemci se tak mohli podívat do míst, kde se hanácké 

tekuté zlato vaří. „Z nabídky 20 druhů piv, jak tradičních (Moravan, Gustav, Premium, 

Černý citron), se také „čepovaly“ limitované edice piv – tmavý ležák Černý zázvor, světlý 

ležák Medový speciál a míchaný napoj Višňový speciál,“ říká sládek pivovaru Petr 

Kostelecký a doplňuje: „Během dvou festivalových dní se vypilo více než 300 hektolitrů 

piva čepovaného ze 122 píp, o příchozí se staralo 160 pracovníků pivovaru a jejich 

rodinných příslušníků.“ Mimo hudebního programu mohli návštěvníci Otvíráku poměřit své 

síly s českým strongmanem Jiřím Tkadlčíkem. Třešničkou na dortu a pomyslným 

vyvrcholením byl ve 22 hodin velkolepý ohňostroj, který na 6 minut ozářil celou Litovel.  

Díky organizátorům za skvělou akci, která se stala nejen propagací pivovaru, ale i našeho 

krásného města. 

 

LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 

Město Litovel uspořádalo v sobotu 8. září v rámci EHD, 100. výročí založení republiky a 

podpory cestovního ruchu Litovelské slavnosti s hlavním, i doprovodným programem na 

náměstí Přemysla Otakara, otevřením památek a programem na rybníku před GJO.  

Na hlavní scéně vystoupil ještě před polednem folklorní soubor Hanačka za doprovodu 

Hanácké mozeke, poté s originální show skupina ADELE ATRIBUTE s hity jako Hello, Skyfall, 

One and Only a dalšími v originálním aranžmá. Následovalo slavnostní přivítání hostů se 

zdravicí starosty města Ing. Zdeňka Potužáka, senátorky a členky RM MUDr. Aleny 

Šromové, poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové, náměstka hejtmana Mgr. Dalibora 

Horáka, primátorky partnerského města Revúca MVDr. Evy Cireňové, přednostky 

Mestského úradu Revúca Ing. Evy Kučerákové a kronikáře města a předsedy Seniorklubu 

Litovel PhDr. Josefa Hubáčka, vše za moderování místostarosty pana Viktora Kohouta.  

Následovalo zábavné vystoupení populárního zpěváka, baviče a imitátora Vladimíra 

Hrona – One Man Show a koncert českého folkpopového zpěváka a písničkáře VOXEL. 

Z našich zásob vystoupily taneční skupiny KASTER, mažoretky LINETBELLS a Cholinské 

kovbojky. Všichni dříve narození již s napětím očekávali koncert legendárního zpěváka 

Petra Spáleného se skupinou APOLLO BAND i se speciálním hostem zpěvačkou Miluškou 

Voborníkovou. Přitvrdila rocková skupina ARGEMA s hity jako Tohle je ráj nebo Jarošovský 
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pivovar a hudební produkci zakončila první revivalová skupina skupiny Kabát, která 

vystupuje na prestižních pódiích jako KABÁT REVIVAL.   

V doprovodném programu na náměstí od 13 hodin byl Barevný den s aktivitami 

společnosti EKO-KOM, aneb v naší obci již třídíme odpad – atrakce pro děti v rámci 

výchovného programu (hry, skákací hrad, popelářské auto aj.); simultánka v šachu pro 

veřejnost (připravil šachový oddíl TJ Tatran Litovel); ukázka hasičské techniky (veterán 

hasičská automobilová stříkačka); turistický vláček (jízda po zajímavých místech města, 

cena jízdy 10 Kč); DDM – Mini ZOO a Kreativní dílnička (zdobení keramických srdíček, 

jednoduché výtvarné techniky); farmářské trhy (organizovala MAS Moravská cesta); 

otočný simulátor nárazu (instalovala Generali pojišťovna). 

V rámci EHD byly otevřeny památky a zařízení: Muzeum Litovel – 100 let republiky (nová 

výstava o tom, jak se změnilo město Litovel a jeho okolí v průběhu posledního století); 

výstavy – Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století, Gustav Frištenský a Od mechanického 

hracího strojku po moderní gramofon (vstupy zdarma); výstupy na ochoz radniční věže 

(vsup zdarma); Muzeum harmonik (vstupné dobrovolné); výstavní prostory TIC – výstava 

„Oči nevidomých, uši neslyšících“; Výstavní síň MK – výstava „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, 

zakladatel“; prohlídky kaple sv. Jiří a kostel sv. Marka (vstup zdarma). Ve 14 hodin byla 

připravena komentovaná procházka za krásami památek Litovle s průvodcem. 

Na rybníku před GJO bylo připraveno modelářské odpoledne (ukázky modelů lodí, letadel 

a vrtulníků (organizoval pan Slavoj Vespalec a jeho přátelé); ukázka dravců ze záchranné 

stanice Pateřín; ukázka rybolovných způsobů a praktický lov ryb na udici pro děti (zajistila 

MO Českého rybářského svazu). Skutečnou lahůdkou a překvapením pro účastníky byl 

slavnostní ohňostroj v tématu výročí vzniku Československa u rybníka v trvání 15 minut, 

podbarvený hudbou symfonické básně „Má vlast“  Bedřicha Smetany, úryvky z projevů 

prezidentů a Modlitbou pro Martu v podání Marty Kubišové. Tak, „Ať mír dlouho zůstává 

s touto krajinou, zloba závist, zášť ať pominou…“.   

BOBR   CUP 

24. ročník mistrovství České republiky v extrémním závodě tříčlenných štafet FREE LITOVEL 

BOBR CUP 2018 se konal 6. října v prostoru vodáckého kempu, koupaliště a Litovelského 

Pomoraví za příjemného a slunečného počasí. Vítězem závodu, který se nevzdává, se stal 

tým Pivovaru Litovel ve složení Tomáš Lichý (běh), Marek Rauchfuss (kolo – MTB) a Filip Hric 

(kajak), který vedl od startu až do cíle před druhým družstvem OpavaNet s finišmanem 

Kamilem Mrůzkem. Ten, s deseti triumfy jasně nejlepší jednotlivec historie Bobr Cupu, tak 

další titul nepřidal. Vítězové tak oplatili triu OpavaNet porážku z roku 2017 a stříbro tak na 

sluncem zalitých a překvapivě teplých tratích vybojovali Jáchym Kovář (běh), Jan Fojtík 

(MTB) a Kamil Mrůzek (kajak).  

Po loňském prvním ročníku se do programu vrátil oficiální závod jednotlivců. Loni se na 

trati odehrával velký souboj mezi Davidem Jílkem a Tomášem Materou, oba borci se v 

rámci Bobr Mana 2018 utkali i letos, tentokrát ale o stříbro, protože z vítězství se radoval 

někdo jiný. Pozici černého koně závodu potvrdil skvělý běžec Pavel Kubričan – Bobr Man 

2018.  
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V kategorii žen vyhrála trojice Radka Churáňová (běh), Hana Ježková (MTB) a Barbora 

Dimovová (kajak) v barvách týmu Město Litovel. Kromě skvělých týmových výkonů byly 

k vidění i mimořádné individuální výsledky v kategorii žen. V úvodním běhu se na celkové 

osmé místo prosadila Kristýna Dvořáková, pátá žena mistrovství světa v běhu do vrchu a 

vítězka nedávných Běchovic, která tak významně přispěla k vítězství svého týmu mezi 

akademičkami. 

Závodu se také zúčastnilo družstvo složené z nevidomých sportovců. Trojice Padluj.com – 

nevidim (Marek Šimíček, Ivoš Budil a Jan Hegr), zvládla pomocí trasérů na běhu a na vodě 

a cyklisty na tandemovém kole celou trať a bezezbytku naplnila motto Bobra – závod, 

který se nevzdává.  

Využito údajů z tiskové zprávy v LN 11/2018, str. 16 (kráceno).       

 36. PUBLIKACE   

V rámci Střeleckých slavností Muzea Litovel a Muzejní společnosti Litovelska, z. s. u 

příležitosti 500. výročí nejstaršího dokladu o existenci litovelských střelců byl 22. září 2018 

uskutečněn i křest níže uvedené publikace Mgr. Ivany K u b í č k o v é „Historie litovelských 

střelců a střelnice“ v rozsahu 115 stran, vydanou Muzejní společností Litovelska, z. s.  

v nákladu 400 výtisků.  

Kniha dokumentuje dějiny střelců ve městě Litovli, kteří zde měli dlouhou tradici doloženou 

k roku 1518. Prokazatelně od 1. poloviny 18. století bylo střelectví ve městě spjato s dnešní 

budovou litovelského muzea, tehdejší střelnicí. Stejně jako samo město Litovel, byla i 

střelecká organizace německého rázu. Až vyhrocený národnostní konflikt na konci 19. 

století, jehož vrcholem byly volby v roce 1899, ze kterých vyšla vítězně česká strana a 

město tak převzala do své správy, zapříčinil dlouholetý spor o poslední baštu němectví ve 

městě. Myšlen tím byl německý střelecký spolek, který se snažil udržet si svůj význam a 

práva právě spojená s onou střelnicí, i přes soustavnou nepřízeň představitelů města“. Tak 

je psáno na zadní straně přebalu uvedené knihy. 

V textu o Historii litovelských střelců a střelnice se postupně píše o původu střelecké 

organizace, o „ptačích střelbách“, existenci dvou spolků a jejich sloučení, historii budovy 

střelnice, „královské střelbě“, střelných zbraních v 19. století, sloučení střeleb, budově 

střelnice a její rekonstrukci v letech 1822 až 1824, jejím využívání a dalším budování 

v letech 1827–1855. V části Střelecký spolek ve 2. polovině 19. století pak o spolkovém 

zákoně, členské základně, střelbách, úpravě střeleckého areálu, uniformách a praporu, 

organizaci a činnosti spolku, střeleckém tisku a budově střelnice. Třetí část Střelecký spolek 

ve 20. století pojednává o zákazu střelby, další činnosti spolku a konci střelby na střelnici, 

členech spolku, stavu střelnice za 1. světové války, vykoupení ze střelnice, střelbách v sále 

Německého domu a zániku spolku, dalším využívání budovy a střelnice pro loutkové 

divadlo, pro hostinec, kuželnu, promítání filmů, restauraci a taneční sál a od roku 1920 pro 

litovelské muzeum. To se stalo roku 1962 součástí Vlastivědného ústavu v Olomouci, který 

zajistil další opravu budovy v letech 1985–1990. Období bojů o muzeum bylo ukončeno v r. 

2004 jeho znovuotevřením a využitím 1. patra budovy, od roku 2016 i jejího podkroví.  
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Publikace je velmi bohatě vybavena dokumenty a fotografiemi poskytnutými většinou 

Státním okresním archivem Olomouc, dále pak Vlastivědným muzeem v Olomouci, 

Muzeem Litovel, Moravským muzeem Brno, Moravským zemským archivem, Markétou 

Ondrouškovou, reprofoty z odborných publikací, archivem dr. Vítězslava Kollmanna i 

dobovými fotografiemi. V závěru jsou uvedena Statuta střelecké společnosti v Litovli, 

předsedové spolku v letech 1857–1940, seznam literatury a pramenů, informace o Muzejní 

společnosti Litovelska, z. s., Muzeu Litovel a Historickém spolku Kirri.   

OSOBNOSTI LITOVLE V NÁZVECH ULIC 

Město Litovel vydalo skládačku (grafika a tisk Machovský) se 6 osobnostmi, po kterých jsou 

pojmenovány ulice města.  

Jde o zápasníka v řeckořímském stylu Gustava Frištenského – ulice, kde dodnes stojí na 

pravém břehu řeky Moravy rodinná vila GF s bronzovou pamětní deskou vsazenou v r. 

1997, původně se jmenovala Ufergasse nebo Nábřežní a na ulici Gustava Frištenského 

byla přejmenována v r. 1990. 

Ulice Opletalova je pojmenována podle studenta medicíny a oběti nacismu MUC. Jana 

Opletala. Odbočuje z ulice Kollárovy u sokolovny, vede kolem gymnázia přes Smetanovy 

sady a ústí do ulice Čihadlo. Od roku 1930 byla nazývána Sadová, po 2. světové válce byl 

schválen název ulice Jana Opletala, zkrácený název Opletalova. 

Třetí z nich je ulice a sídliště Karla Sedláka, historika, profesora gymnázia a kronikáře. 

Nachází se v severní části města mezi ulicí Gemerskou a Staroměstským náměstím. Jižní 

část ulice Uničovské a přilehlé sídliště byly jeho jménem nazvány v r. 1990. Malá část 

přejmenované ulice se vrátila k původnímu názvu Uničovská. 

Jan Smyčka – lékař, starosta města, zakladatel muzea, propagátor historie Litovle a okolí. 

Po zbourání hradeb v západní části města byla krátce po jeho smrti (1927), v r. 1930, 

nazvána promenáda od městského muzea směrem k nádraží včetně dnešní ulice Boženy 

Němcové ulicí Dr. Jana Smyčky. V letech 1940–1945 byl celý úsek přejmenován na 

Promenadengasse. Po válce se na 18 let vrátil ulici původní název, ale v letech 1963–1989 

byla ulice pojmenována na ulici Boženy Němcové. V r. 1990 byl ale pro část od městského 

muzea po křižovatku s ulicí Havlíčkovou schválen název v kratší verzi – ulice Smyčkova.  

První český starosta města, ekonomický ředitel cukrovaru, mecenáš Vácslav Socha. Jeho 

ulice se nachází ve východní vilové čtvrti od Smetanových sadů k lesu, a na jeho počest 

byla nazvána Sochovou již v r. 1930. Během 20. století se její název několikrát měnil. 

V letech 1939–1945 to byla Schillerstrasse, po válce na 18 let to byla opět Sochova, 

v letech 1963–1989 Leninova a v r. 1990 jí byl opět vrácen název Sochova. 

Absolvent litovelského gymnázia, učitel, oběť nacismu Josef Šmakal. Jedna z hlavních ulic 

východní vilové čtvrti vychází z křižovatky ulic Studentů a Kollárovy a směřuje k lesu. Odtud 

dostala v roce 1930 název Lesní, v letech 1940–1945 Waldgasse. Po válce byl schválen 

název ulice Josefa Šmakala, brzy se začal užívat zkrácený název Šmakalova. 
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Mgr. Petr Zajíček: „Sokol Litovel – historie a současnost“ 

Slavnostní křest knihy se konal v Muzeu Litovel 24. 10. 2018 a kniha byla vydána u příležitosti 

XVI. Všesokolského sletu a je poctou členů Sokola Litovel k 100. výročí vzniku ČSR. 

Úvodem knihy je slovo starosty T. J. Sokol Litovel Mgr. Mirko Spurníka, následuje klasický 

Úvod a 6 kapitol knihy: O Litovli a Sokolu; Dějiny T. J. Sokol v Litovli do roku 1918; Zlatá éra 1. 

republiky 1918– 1938; Temné roky a zánik; Vzkříšení, obnova a současnost. Zachyceny jsou 

tělocvičné i divadelní aktivity, činnost jednotlivých oddílů, počty členů, úspěchy – to vše 

dokladující, že Sokol byl, je a bude pevnou součástí litovelského veřejného a kulturního 

života. Publikace je bohatě ilustrována, doplněna fotografiemi a obrazovým matriálem 

poskytnutým dr. Vítězslavem Kollmannem, Miroslavem Pinkavou, Muzeem Litovel a 

Sokolem Litovel. Obsahuje resumé v němčině a angličtině a byla vydána nákladem 400 

výtisků. 

Velmi zajímavě zachycuje autor město Litovel na konci 19. století, problémy se založením 

sokolské jednoty v souvislosti s národnostními spory a situaci před a v průběhu 1. světové 

války. Rozvoj hnutí především ve 30. letech 20. století, posilování členské základny. Stavba 

nové sokolovny a počátky divadla (loutkového i ochotnického) i pěveckého sboru tvoří 

gró úspěšné činnosti jednoty i samotné knihy. Naopak smutné jsou dny „druhé republiky“, 

počátků okupace a rozpuštění jednoty, naděje se skrývá v poválečné obnově, která však 

byla zglajšaltována novou ztrátou svobody za režimu vedeného komunisty. Povzbudivé 

jsou údaje o obnově činnosti T. J. Sokol Litovel po roce 1989, řešení otázek sokolovny, 

bohatá činnost v letech 1991–2018, včetně Divadelního odboru. Až ohromující jsou počty 

cvičenců i jednotlivých nových odborů v posledních letech v porovnání s počtem 

obyvatel našeho malého města. Vyzvednuta jsou jména těch nejaktivnějších a 

nejzapálenějších – chvála buď jejich nezištné a obětavé práci. 

Nejen historika, ale každého, kdo se s tělovýchovou v Litovli setkal, potěší medailonky 

osobností v příloze a jejich zásluhy či angažovanost ku prospěchu sokolského hnutí vůbec 

a v Litovli zvláště: Ladislav B e d ř i c h  (náčelník); František  Č e l e c h o v s k ý (realizace 

nové sokolovny); František   Da v i d  (náčelník jednoty, župní náčelník, úsilí o sjednocení 

tělovýchovy pod Sokolem); Otokar  D o u š a (dlouholetý starosta sokolské jednoty, stavba 

sokolovny, symbolizuje celou éru Sokola na konci 19. století); Gustav  F r i š t e n s k ý  

(aktivní člen sokolské jednoty, podpora výstavby nové sokolovny); Jan H e l s n e r (starosta 

i místostarosta jednoty, správce nové sokolovny); František  J ü n g l i n g (ředitel 

divadelního odboru, režisér, herec); Josef  L e š e n a r (místostarosta a starosta jednoty 

v době výstavby sokolovny); František  N e d o l u h a (aktivní Sokol, jednatel, náčelník i 

starosta, zasloužil se o vznik první sokolovny); Karel  S e d l á k (kronikář a aktivní sokol, autor 

sepsání dějin jednoty k 50. výročí jejího založení); Richard S c h ö n h ö f f e r iniciátor 

založení zábavního spolku v r. 1881, organizátor národních spolků); Jan  S l á m a (dirigent 

pěveckého sboru Sokola Litovel, místostarosta jednoty, předseda divadelního odboru); 

Stanislav  S m é k a l (finanční příspěvky na stavbu nové sokolovny a venkovního cvičiště); 

František  S m r č k a (náčelník jednoty, podle jeho syna Otakara, popraveného za války, 

je župa pojmenována  Olomoucká – Smrčkova); Vácslav  S o c h a (první český starosta 

Litovle, podvakrát byl starostou T. J. Sokol); Mirko  S p u r n í k st. (ochotník a režisér, inicioval 

obnovu Sokola po roce 1990, starosta v letech 1991 – 2006, obnovitel divadelního odboru 
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a jeho dlouholetý režisér); Růžena  S p u r n í k o v á (výrazná osobnost pěveckého a 

divadelního odboru, jedna z nejaktivnějších členek předválečné jednoty); Eugen  S t o k l 

a s (divadelní tvorba pro loutkové divadlo Sokola); Josef  Š p i č k a (zakládající člen 

sokolské jednoty, její první starosta i místostarosta, založení řemeslné jednoty Neklan); Karel  

V a n ě k (ředitel divadelního odboru Sokola); Rajmund  V o l e k  (aktivní člen divadelního 

odboru, mnohaletý starosta /1918–1933/, přední člen jednoty).    

„LITOVEL-VELKÉ DĚJINY MĚSTA“ 

Po čtyřech letech práce nad textem byla publikace slavnostně pokřtěna na oslavách 

100. výročí republiky 26. října 2018 ve Velkém sále Záložny. Křest se uskutečnil litovelským 

pivem Gustav a provedli jej spoluautoři knihy s doc. dr. Karlem Konečným, CSc. z katedry 

historie Univerzity Palackého v Olomouci, dr. Vítězslav Kollmann, dr. Josef Hubáček 

(kronikář města), vedeni starostou města Ing. Zdeňkem Potužákem a emeritním ředitelem 

litovelského pivovaru panem Miroslavem Koutkem. Účastníky křtu byl vyzvednut i 

významný podíl litovelského historika pana Luboše Šika na publikaci. 

Publikace byla vydána ve dvou dílech: „Od nejstarších dob do roku 1918“ a „Od roku 

1918 do současnosti“, přičemž  první díl  obsahuje  Úvodní slovo starosty města a kapitoly: I. 

Krajina Litovelského Pomoraví jako kulisa historického vývoje města Litovle (autor Ivo 

Machar); II. Litovel v nejstarších dějinách (Pavlína Kalábková, Lukáš Hlubek a Pavel Šlézar); 

III. Litovel ve středověku (Pavel Šlézar, David Papajík a Bohdan Kaňák); IV. Život v Litovli 

v 16. století (Jan Štěpán); V. Litovel v době třicetileté války (Miroslav Koudela); VI. Pozdní 

feudalismus, josefínské reformy a buržoazní revoluce v Litovli 1650–1848 (Jiří Fiala a Miroslav 

Čermák); VII. Litovel v období přeměn na centrum zemědělského regionu 1850–1918 

(Arnošt Skoupý, Michael Viktořík a Ivana Kubíčková) – str. 11– 349. Druhý díl pak kapitoly: 

VIII. Litovel v první polovině 20. století (Jana Burešová, Miloš Trapl a Michael Viktořík); IX. 

Litovel ve druhé polovině 20. století (Karel Konečný); X. Litovel opět v demokratických 

podmínkách (Josef Hubáček); XI. Obce přidružené k Litovli (Miloš Trapl, Jan Štěpán a 

Miroslav Koudela). Následují části Prameny a literatura, Zkratky, Jmenný rejstřík a Resumé 

v angličtině, němčině, ruštině a polštině a mapka středu města – str. 364–695. Vydala 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 pro město Litovel (vydáno v Olomouci 

2018). 

Archivní prameny byly použity z Archivu hlavního města Prahy; Archivu Kanceláře 

prezidenta republiky; Archivu bezpečnostních složek; Archivu Poslanecké sněmovny ČR; 

Archivu města Brna; Moravského zemského archivu v Brně; Státního okresního archivu 

Olomouc – fondu Archivu města Litovel; Vědecké knihovny Olomouc; Zemského archivu 

v Opavě, pobočka Olomouc; Národního archivu Praha. Použity obrazy 

z Liechtensteinského muzea ve Vídni či sbírek poštovního muzea v Praze.  Fotografie 

pochází z fotoarchivu Muzea Litovel, archivu Jana Štěpána, Jiřího Fialy, Michala Bureše, 

Jana Vondry, Stanislava Bureše, Pavla Rozsívala, Pavla Šlézara, Karla Faltýnka, Markéty 

Ondrouškové, Kamily Ambrozové, Maroše Detka, Marka Kalábka, Pavlíny Koncošové, 

Miroslava Pinkavy, Petera Pobočka, Zdeňka Sodomy, Miroslava Šmída, Iva Šťastného a 

Radovana Vašíčka. Většina fotografií, vedut, plakátů a kreseb pochází z archivu dr. 

Vítězslava Kollmanna.  Byly uvedeny soupisy a edice pramenů, tištěné prameny (27), 

literatura (730), kvalifikační práce (101) a jmenný rejstřík v rozsahu 11 stran.   
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37. SPORTOVNÍ ORGANIZACE    

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL 

Členové výboru v r. 2018: 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 s následujícími cvičitelkami a cvičiteli: 

Ženy I. Vlasta Machalová; Ženy II. Marie Smékalová; Zdravotní, kondiční cvičení pro 

seniorky Anna Gruntová, Jana Svojanovská; Jóga I. Vladimíra Blažková; Jóga II. Milan 

Marek; Věrná garda Ing. Vladimír Gottfried; Tenis Ing. Marek Bednář, Ing. Petr Soldán; 

Kondiční kulturistika David Dvořák; Badminton Ing. Marek Drešr; Pilates Miroslava 

Vojáčková. 

V 1. pololetí r. 2018 pokračoval nácvik na XVI. všesokolský slet, když se nacvičovaly dvě 

skladby: Méďové – cvičení pro rodiče s dětmi – cvičitelka Mgr. Martina Faltusová (počet 

cvičenců 16 párů) a Cesta – cvičení pro ženy a seniorky – cvičitelky Vlasta Machalová, 

Ing. Ilona Jančí (počet cvičenek 36). 

Počet členů se po ukončení sletu a odchodu mažoretek snížil na 145, z toho: všestrannost 

(ženy I., ženy II., zdravotní cvičení pro seniorky) 40; jóga 50; věrná garda 3; kondiční 

kulturistika 28; tenis 12; divadelní odbor 12; pilates 25; badminton 5. Počty jsou pouze 

orientační, neshodují se s celkovým počtem, neboť oddíly žen se vzájemně prolínají, ženy 

navštěvují více druhů cvičení. 

Příspěvky od města Litovel tvořily 150 000 Kč na pravidelnou činnost a 50 000 Kč na výdaje 

spojené s XVI. všesokolským sletem. Po prodeji sokolovny městu Litovel je spolupráce s 

městem velmi dobrá. Město dodržuje všechna ujednání, která byla v prodejní smlouvě 

společně zakotvena. Kladně lze hodnotit také investice města do údržby a oprav 

historické budovy i celého areálu.  T. J. aktivně spolupracuje s dalšími sportovními 

organizacemi města, jako je Tatran Litovel, Vodní sporty Litovel a oddíly petangue. Tyto 

sportovní subjekty pořádají své turnaje, zápasy i soustředění v areálu sokolovny, případně 

jim sokolovna slouží jako zázemí.  

Ochotnický soubor Sokola Litovel  

V tomto roce proběhla dvě divadelní představení: „Vinnetou – poslední ústřel“ – repríza, 

režisér Petr Linduška, hrálo se dne 16. 2. a „SOKL“ – premiéra autorské hry MUDr. M. 

Schmalze, který byl spolu s Pavlem Soldánem i režisérem; hrálo se ve dnech 27. 10.; 28. 10.; 

2. 11. a 3. 11. 2018. Tato hra byla napsána a uvedena pro výročí 100 let založení 

Československé republiky. 

 Dne 26. 5. T. J. uspořádala místní sletové vystoupení. V programu vystoupili cvičenci a 

cvičenky se čtyřmi skladbami – Rodiče s dětmi ze sokola Litovel se skladbou „Méďové“, 

předškolní děti ze Sokola Hnojice se skladbou „Noty“, ženy ze sokola Litovel se skladbou 

„Cesta“ a muži ze sokola Náměšť na Hané se skladbou „Borci“. V doprovodném 

programu vystoupila taneční skupina KASTER z Litovle, Mažoretky Linetbells z Litovle a 

orientální tanečnice z tanečního studia orientálních tanců Aysun Olomouc. Členové 
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sokola zapojení do sletových skladeb dále reprezentovali naši TJ na župním sletu ve 

Chválkovicích dne 2. 6. 2018; na krajském sletu v Přerově 16. 6. 2018 a ženy se zúčastnily 

 i 16. všesokolského sletu v Praze ve dnech 30. 6. – 6. 7. 2018. 

 V Muzeu Litovel proběhl 24. 10. křest knihy „Sokol Litovel – dějiny a současnost“ autora 

Petra Zajíčka. Vydání knihy bylo směrováno k výročí vzniku ČSR. Na této akci 

v doprovodném programu vystoupil cimbálový soubor Šumica.  Zúčastnili se ho členové a 

příznivci litovelského sokola a pozvaní zástupci Župy Olomoucké – Smrčkovy a města 

Litovel. Členové oddílu kulturistiky se zúčastnili soutěží „Hry bez hranic“, „Silácká Litovel“ a 

překážkového závodu „Spartan Race“ a „Ninja Factor“. Oddíl tenisu uspořádal dva 

turnaje – klubový turnaj juniorů a turnaj ve čtyřhrách.  

Zprávu podal Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel 

AMK LITOVEL V ÚAMK 

AMK Litovel v ÚAMK, tak zní dnes úřední název organizace, prošel v r. 2018 zásadní 

změnou. Po opakovaném úsilí předat vedení klubu nové, mladší a agilnější generaci, se 

nakonec podařilo získat adepta na nového předsedu. Dosavadní předseda (Ing. 

Haderka) nabídl znova rezignaci a na 21. 7. byla svolána ustavující členská schůze nových 

členů, kteří hodlají oživit činnost AMK. Sešlo se 15 členů, z toho 13 nových, kteří přijali 

rezignaci dosavadního předsedy a na jeho návrh zvolili novým předsedou Litoveláka 

Ondřeje Jaroše. Tímto dnem se začala psát nová kapitola litovelského AMK. Předseda si 

navrhl své zástupce, nastínil směr vývoje činnosti a záhy začal pracovat na úpravě trati, 

přípravě závodů, získání dotací apod. Dosavadní předseda slíbil, a také dodržel, 

nápomoc v činnostech, které byly pro nové vedení neznámé. Jako bývalý předseda přeji 

novému týmu mnoho úspěchů a obnovení litovelské motoristické slávy a tradice. 

Informaci podal Ing. Haderka Karel, CSc., bývalý předseda AMK Litovel 

ŠACHY V ROCE 2018 – TJ Tatran Litovel 

Soutěže družstev dospělých – v sezóně 2017/2018 měla TJ Tatran Litovel v soutěži 

dospělých 4 družstva: „A“ družstvo hrálo extraligu ČR, kapitánem byl Ing. Jan Krejčí. 

Družstvo se umístilo na dvanáctém místě a sestoupilo do 1. ligy. Z finančních důvodů hrálo 

pouze s českými hráči (bez cizinců) a dalo příležitost zahrát si extraligu hráčům, kteří za 

Litovel hráli již v minulosti, a mladým hráčům. Družstvo Litovle se svým způsobem stalo 

„raritou“ v soutěži, neboť hrálo bez cizinců (od pravidla zavedení hrání cizinců), přičemž 

žádné jiné družstvo ještě extraligu takto nehrálo. Družstvo prohrálo všechna utkání a získalo 

pouze 13 bodů na skóre, přesto se podařilo v individuálních partiích některým hráčům 

zvítězit. Výsledky byly následující: 1. Novoborský ŠK 1:7, Lysá nad Labem 0,5:7,5; Zikuda 

Turnov 1,5:6,5; Labortech Ostrava 1:7, Slavoj Poruba 1:7, Rapid Pardubice 1,5:6,5; BŠS 

Frýdek Místek 1,5:6,5; Moravská Slávia Brno 1:7, Unichess Praha 1,5:6,5; Duras Brno 1:7, 

Město Lysá nad Labem 1,5:6,5. Za družstvo hráli:  FM Daniel Šorm, který získal 0,5 bodu ze 7 

utkání, FM Luboš Roško 1 (11), Martin Šmajzr 0 (8), Lukáš Kuchynka 0 (3), FM Vojtěch Straka 

4 (10), Martin Hollan 0,5 (4), FM Vladimír Bělunek 3 (11), Ladislav Vaněk 1 (5), Zdeněk Beil 0 

(2), Antonín Neoral 0,5 (2), Ing. Jan Krejčí 1 (8), Pavel Strašil 0,5 (7), Petr Mohapl 0,5 (4), 

Vladimír Pan 0 (2), Honza Gerych 0,5 (3) a Petr Pavlík 0 (1). 
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„B“ družstvo hrálo krajský přebor a rovněž se mu nedařilo, a tak skončilo na posledním 

dvanáctém místě a sestoupilo do krajské soutěže. Družstvo dalo příležitost hrát tuto soutěž 

převážně dorostencům z mateřského oddílu posilněnou zkušenými hráči. Kapitánem byl 

Martin Hampl. Družstvo získalo 4 body za výhru s Grygovem „B“ (5:3) a remízu 

s postupujícím SK Prostějov (4:4) a 9x odešlo poraženo (Velké Losiny „B“ 2,5:5,5; ŠK Zábřeh 

2:6, Přemyslovice 3:5, Rošáda Prostějov 2:6, Unex Uničov 2,5:5,5; Zlaté Hory 0,5:7,5; Česká 

Ves 3,5:4,5; AŠK Olomouc „B“ 3,5:4,5 a Šternberk 2:6. Hráli: Antonín Neoral 2,5 (7), Ing. Jan 

Krejčí 5,5 (10), Jan Gerych 5,5 (10), Radek Pytolaj 5,5 (9), Michal Freiberg 0,5 (2), Tomáš 

Míka 1,5 (7), Jiří Homola ml. 1 (2), Jan Homola 0 (2), Karel Haderka 3 (9), Jiří Homola st. 0 

(2), Vít Prázdný 1 (3), Martin Hampl 2 (11), Mirko Spurník jun. 0 (1), Pavel Hampl 1,5 (6), 

Jaroslav Renda 0 (1) a David Beza 0 (2). 

„C“ družstvo hrálo krajskou soutěž, skupinu sever, a umístilo se na 8. místě. Kapitánem byl 

rovněž Martin Hampl. Družstvo získalo 10 bodů, když 3x zvítězilo (Mohelnice 4,5:3,5; 

Bohuňovice 6,5:1, ŠK Zábřeh „C“ 5:3), 1x remizovalo (Loštice 4:4) a 6x bylo poraženo 

(Zábřeh „B“ 3,5:4,5; Jeseník 3:5, Šternberk „B“ 3,5:4,5; Libina 1,5:6,5; Česká Ves „B“ 2:6 a 

Nové Losiny 3,5:4,5). Družstvo hrálo v sestavě: Ing. Jan Krejčí 2,5 (4), Jiří Zapletal 2,5 (5), Petr 

Pavlík 5,5 (9), Tomáš Míka 3,5 (5), Michael Knajbl 0,5 (3), Karel Haderka 4 (9), Vít Prázdný 3 

(6), Mirko Spurník st. 0,5 (2), Martin Hampl 2,5 (9), Tomáš Němeček 0 (1), Tomáš Sklenář 5,5 

(7), Mirko Spurník jun. 2,5 (6), Pavel Hampl 4 (6), Jaroslav Renda 0,5 (4) David Beza 0 (3) a 

Libor Korienek 0 (1). 

"D" družstvo hrálo okresní přebor a tvořili ho převážně začínající šachisté a mládežníci. 

Kapitánem byl opětovně Martin Hampl. Družstvo získalo 3 body, skončilo na 9. místě: 3x 

uhrálo remízu (Šternberk „C“ 2,5:2,5; Bouzov-Luká 2,5:2,5 a Sigmia Olomouc „C“ 2,5:2,5) a 

6x prohrálo. Hráli: Tomáš Němeček 0 (3), Tomáš Sklenář 0,5 (5), Vít Maitner 1,5 (6), Martin 

Hampl 2,5 (8), Mirko Spurník jun. 1,5 (7), Jaroslav Renda 1 (2), David Beza 0 (1), Lukáš Putna 

0,5 (3) a Pavel Hampl 7,5 (9). 

Mistrovské soutěže jednotlivců – na Mistrovství České republiky mužů v šachu v Ostravě hrál 

Vladimír Bělunek a Mistrovství ČR tělesně postižených a Mistrovství ČR seniorů nad 65 let se 

zúčastnil Karel Haderka. 

Mládež – skupina žáků trénovala pod vedením Martina Hampla, trenérovi vypomáhali Ing. 

Jan Krejčí a Pavel Hampl. V sezóně 2017/2018 se mládež účastnila aktivně krajského 

přeboru mládeže v rapid šachu. V kategorii do 12 let měl oddíl 1 zástupce, Jakuba Hojgra, 

v kategorii do 14  2 zástupce – Jaroslava Rendu a Libora Korienka. V nejstarší kategorii do 

18 let reprezentovalo oddíl 5 šachistů (Mirko Spurník, Tomáš Němeček, Tomáš Sklenář, Vít 

Maitner a Pavel Hampl). Krajského přeboru v praktickém šachu se zúčastnil Pavel Hampl, 

který skončil na 8. místě ze 44 účastníků. Krajského přeboru školní mládeže jednotlivců se 

zúčastnil Pavel Hampl a skončil na 3. místě z 16 účastníků. 

Vlastní turnaj 

Pod záštitou starosty města Ing. Potužáka se v sobotu 14. 4. v Městském klubu v Litovli 

odehrála pátá série Grand Prix, Krajského přeboru jednotlivců mládeže chlapců a děvčat 

ve čtyřech věkových kategoriích a 1x OPEN kategorie, jako třetí ročník rapidu O stříbrnou 

věž města Litovle. Klání se zúčastnilo 103 šachistů a šachistek.  V kategorii „A“ měl oddíl 
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jako zástupce pouze Ondřeje Rozmana, který skončil na 32. místě z 36 účastníků; 

v kategorii „B“ Jakuba Hojgra, skončil na 18. místě z 21 účastníků; v kategorii „C“ byli 2 

zástupci – 7. skončil Jaroslav Renda a 16. Libor Korienek  z 16 účastníků; v kategorii „D“ 

bylo 6 zástupců, 3. Tomáš Sklenář, 4. Pavel Hampl, 5. Tomáš Němeček, 7. Mirko Spurník, 8. 

Vít Maitner a 10. Jiří Bednář z celkem 10 účastníků. V poslední kategorii OPEN skončil jako 

11. Karel Haderka z 20 účastníků. 

Dalším pořádaným turnajem byl Krajský přebor družstev starších žáků v Cholině. Turnaje se 

zúčastnila 4 družstva, Litovel obsadila 2. místo. Reprezentovali ji: 1. Libor Korienek (0 bodů), 

2. Vít Maitner (2,5), 3. Pavel Hampl (1,5). Magda Kočí (1) a 5. Jaroslav Renda (2,5 bodu). 

Výkonný výbor šachového oddílu TJ Tatran Litovel pracoval v následujícím složení: 

předseda oddílu – Ing. Tomáš Míka; pokladník a organizační pracovník – Ing. Jan Krejčí; 

trenér, rozhodčí a organizační pracovník – Martin Hampl; členové – Ing. Karel Haderka a 

Pavel Hampl. V oddíle bylo zaregistrováno 33 hráčů. 

Zprávu podal Ing. Jan Krejčí, organizační pracovník 

TJ TATRAN LITOVEL – ODDÍL KUŽELEK 

Oddíl kuželek měl ke dni 31. 12.  29 členů, z toho je 24 mužů, 1 žena a 4 dorostenci. 

V sezóně 2017/2018 byla v soutěži celkem čtyři družstva: družstvo A hraje 3. kuželkářskou 

ligu a skončilo na 7. místě; družstvo B hrálo okresní přebor, skončilo na 6. místě; družstvo C 

v okresním přeboru sezónu zakončuje na 15. místě. Dorostenci hrající severomoravskou 

regionální soutěž končí na 4. místě. 

V měsíci lednu se konaly okresní přebory jednotlivců všech kategorií a zúčastnili se jich 

hráči oddílu kuželek s těmito výsledky: muži (kuželna HKK Olomouc) – 10. Sigmund Miroslav 

540 kolků; 15. Čulík David 515 a 17. Stojkovič Karel 508; senioři (kuželna HKK Olomouc) – 9. 

Vrobel Jiří 478 kolků; senioři nad 60 let (kuželna HKK Olomouc) – 1. Fiala Jiří 560, 7. Vymazal 

Ludvík 514; dorostenci – v této kategorii se okresní přebory nekonají a přímo se postupuje 

do krajských přeborů. Do krajského přeboru postoupili a umístili se takto: senioři nad 60 let 

(kuželna Jiskra Rýmařov) – 3. místo Fiala Jiří 551 kolků, 20. místo Vymazal Ludvík 501; 

dorostenci (kuželna HKK Olomouc) – 10. místo Zapletal Filip 508 kolků, 16. místo Hampl 

Pavel 486.   

 

Ve dnech 5. – 6. května se konalo v Přerově mistrovství republiky v kategorii seniorů nad 60 

let, kde soutěžil i zástupce našeho oddílu. Z 36 účastníků se na 26. místě umístil Fiala Jiří 

výkonem 519 poražených kuželek.     

 

Ve dnech 25. – 27. května členové oddílu přivítali kamarády kuželkáře z Drážďan-

Radebeulu. Po pátečním přivítání a ubytování jsme společně navštívili litovelský pivovar. 

V sobotu dopoledne bylo odehráno v Přemyslovicích přátelské utkání s výsledkem Litovel 

3040: Radebeul 2802 (takže výhra 8:0 o 238 kuželek). Jelikož se Litovli říká hanácké Benátky 

tak jsme ještě zvládli projížďku na kánoích směrem na Mladečský most a zpět, v neděli pak 

v dopoledních hodinách proběhlo rozloučení s přáním brzkého shledání za rok.  
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 V prosinci oslavil jubileum výročí narození Ďulík Jarda 70 let.  U příležitosti výročí 70 let od 

založení oddílu byla v lednu a únoru uspořádána výstava v prostorách Turistického centra 

MK v Litovli. 
Zprávu podal Kamil Axmann, vedoucí oddílu  

 

TJ TATRAN LITOVEL – ODDÍL HÁZENÉ 

Výbor oddílu pracoval ve složení: David Číhal – předseda; Karel Zmund – místopředseda; 

Ladislav Sléha – ekonom; Radovan Šimek – tajemník; Květoslav Kuba a Vlastimil Navrátil – 

členové. Jako trenéři pracovali: S. Rozsypalová, T. Pospíšil, M. Zifčák, J. Klanica, L. Filipová, 

V. Mach, P. Vašíčková, D. Krejčí, Z. Sléha, P. Valouch, D. Číhal, I. Vávra, K. Kuba, J. Macek, 

V. Navrátil, R. Baláž, K. Valouchová, R. Šimek, Z. Čtvrtníček, I. Hlavinková, L. Jašíček, M. 

Dubový, J. Kubáček, P. Habermann a P. Aleš. 

Rozhodčí – D. Číhal, M. Hlavinka, M. Přikryl a J. Škroch. Realizační tým – J. Nič, V. Číhalová, 

J. Vedra a M. Baránek – zapisovatelé; P. Štěpánek – fotograf; P. Horváth – komentátor; M. 

Beňa – kronikář; M. Baránek a R. Šimek – správa zápisů; T. Navrátil, R. Šimek a M. Baránek – 

PR tým. 

 

K 1. 6. měl oddíl 158 členů – 50 dospělých, 74 mládeže, 10 hostujících, 24 zasloužilých. K 31. 

12. 177 členů – 50 dospělých, 78 mládeže, 22 hostujících a 27 zasloužilých. 

  

Muži zvítězili v soutěži 1. ligy (10 celků) a postoupili do extraligy, nejlepším střelcem byl J. 

Schmalz se 100 brankami. V Strabag Rail Extralize (s trenérem Ivo Vávrou, asistentem K. 

Kubou a vedoucím J. Mackem) na podzim nezískali žádný bod, v základní části pak jen 2x 

vyhráli a sestupují zpět do ligy. 

Starší dorost hrál 2. ligu, obsadil 2. místo (nejlepším střelcem byl J. Štencl se 145 brankami). 

Starší žáci v Olomoucké krajské lize obsadili 2. místo (nejlepším střelcem byl Adam Krejčí se 

100 brankami a obsadil tak 2. místo v celé soutěži), na podzim byli čtvrtí. Mladší dorost ve 

2. lize dosáhl na 6. místo. Starší žáci v Žákovské lize obsadili 15. místo z 25 celků, nejlepším 

střelcem byl J. Krejčí s 209 brankami + 50 ze sedmiček a obsadil tak 2. místo v celé soutěži). 

Mladší žáci v Olomoucké krajské lize obsadili 3. místo (nejlepší střelec M. Najer s 96 

brankami), v podzimní části byli první.  Miniházenou trénovali M. Zifčák, J. Klanica, S. 

Rozsypalová a T. Pospíšil a zúčastňovali se jen miniturnajů. Veterány vedl pan S. Kráčmar. 

Z akcí oddílu – 5. házenkářský ples, 6. ročník MINICUPu, Novoroční turnaj veteránů a účast 

na 59. ročníku turnaje O pohár města Litovel. 
Zprávu zpracoval Mgr. Radovan Šimek, tajemník oddílu  

 

MALÁ KOPANÁ – FC LEVOTIL 

Oddíl malé kopané FC Levotil byl i v r. 2018 součástí TJ Tatran Litovel a své zápasy hrál na 

hřišti u ZŠ Vítězná. Počet hráčů zůstal stejný. V sezóně 2017/2018 se po úspěšném jaru 

umístil oddíl na 7. místě a v nejvyšší soutěži se udržel, kde je nyní také na 7. místě. Oddíl 

děkuje panu Kamilu Jarmarovi za nemalou finanční podporu činnosti oddílu. 

Zpracoval Milan Jirsák, vedoucí FC Levotil 
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FLORBALOVÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL     

Muži hráli Olomouckou ligu mužů (nejvyšší krajská soutěž), kde se umístili na 8. místě z 11 

účastníků, přičemž na 4. místo jim chyběly pouze 4 body, takže soutěž byla velmi 

vyrovnaná. Družstvo vedl hrající trenér Lukáš Říha s pomocí navrátilce do sestavy Pavla 

Mačkala. Nejlepším střelcem družstva se stal Milan Přidal s 24 kanadskými body. V brance 

Litovle předváděla opět vynikající výkony litovelská legenda a jeden ze zakladatelů oddílu 

Jiří Skála, který brankovou svatyni Litovle stráží bez přerušení již celých 18 let. V další sezoně 

by oddíl rád hrál střed tabulky Olomoucké ligy a zapojil do kategorie mužů nové mladé 

hráče. 

Mladší žáci hráli Olomouckou ligu mladších žáků. Soutěž se hrála jako jednotlivé turnaje. 

Sezona nezačala ideálně, ale už před Vánocemi se podařilo konsolidovat sestavu, a to 

vhodným doplněním hráčů ze skupiny elévů. Trenéři Karel Zientek a Zdeněk Navrátil 

posunuli tým ze spodních příček. Zajímavé byly hlavně vítězné „derby zápasy" proti rivalovi 

z Nákla. Po skončení soutěže byli přihlášeni do příští sezony starší žáci. 

Elévové hráli Olomouckou ligu elévů. Soutěž se hrála jako jednotlivé turnaje. Bohužel 

ročník 2008 je v celém Olomouckém kraji velmi silný, proto sezona byla mimořádně těžká. 

Po špatném podzimu přišlo na jaře zlepšení a závěr sezony zastihl elévy v super formě 

(čtvrtfinále v Olomouckém poháru a vítězství na turnaji v Droždíně). Lví podíl na tom má 

trenér Augustin Skládal. 

Přípravka hrála Olomouckou ligu elévů. Soutěž se hrála jako jednotlivé turnaje. Letošní 

sezona byla z posledních pěti let nejúspěšnější. Z celkového počtu 38 soutěžních zápasů 

bylo 20 vítězství, 2 remízy a 16 proher (plusové skóre +21 branek). V průběhu sezony 

přicházeli nový hráči a trenéři David Zapletal a Jarda Nevrlý je formou her a soutěží 

výborně zapracovali do týmu. 

Z celkového pohledu lze sezonu 2018/2019 hodnotit velmi pozitivně. Dostavily se úspěchy 

mládeže, muži opět předvedli, že patří na krajskou úroveň a také se podařilo připravit pro 

mládež předsezonní soustředění, zajímavé soutěže během sezony a „výlety“ vlakem na 

některé zápasy. Největší podíl na tom všem mají trenéři mládeže a také rodiče, díky 

kterým litovelský florbal roste. V konečné tabulce Olomoucké ligy mužů se mezi 11 oddíly 

oddíl FBC TJ Tatran Litovel umístil na 8. místě, když z 20 zápasů 8 vyhrál, 2x remizoval a 10x 

prohrál. Získal 26 bodů při skóre 85:95.  

Zprávu podal Jiří Skála 

TENISOVÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL 

V r. 2018 se podařilo po letech příprav zrealizovat výstavbu tří tenisových hřišť v prostoru 

Komárova. Výstavbu financovalo město Litovel částečně z vlastních prostředků a 

částečně z dotace Olomouckého kraje. V r. 2019 bude následovat dobudování zázemí a 

řešíme způsob financování.  Sportoviště mohou využívat nejen členové tenisového oddílu, 

ale využívají je členové Sokola a další veřejnost. 

Jako každý rok se znovu oddíl potýká se zvýšeným zájmem z řad mládeže o trénování (je 

to již přes 50 členů). Trenéra Jana Olšovského tak doplnil Lukáš Chmela a společně trénují 

děti v kategoriích minitenis, babytenis, mladší a starší žáci. V letošním roce má oddíl již 5 
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zástupců v ligových soutěžích, kde sbírají první zápasové zkušenosti. Jmenovitě Natálka 

Štajgrová v kategorii babytenis, Alex Dočekal, Jindra Pinkava, Adéla Bartoňová v kategorii 

mladší žáci a ve starších žácích Matěj Janáček a Denis Koudelka. Pro děti byla 

připravována víkendová soustředění a tenisové kempy.  

Na podzim proběhl tradiční turnaj Litovel OPEN 2016 ve dvouhrách a čtyřhrách. Vítězem 

dvouher se stal Jaroslav Svoboda a čtyřher duo Šoustal, Pavelka. 

Zprávu podal Tomáš Bartoň, předseda oddílu  

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ TATRAN LITOVEL 

Oddíl KČT Litovel měl v r. 2018 členskou základnu 28 členů, z toho 16 dospělých, 7 

důchodců a 5 juniorů do 26 roků. Výkonný výbor oddílu pracoval ve složení: předseda – 

Ing. Šišma Zdeněk; členové Ing. Lakomý Miroslav, Kaštilová Ludmila, Hrachovinová Iveta a 

Šišmová Ivana. Výbor se scházel 1x měsíčně za účelem přípravy vycházek a vedení 

agendy odboru. 

Oddíl pořádal 9 jednodenních vycházek, 2 vícedenní akce a 2 akce pro veřejnost. 

Tradiční zahájení roku bylo 1. 1. výstupem na Pardusku (účast 17); 24. 2. zimní Šumperská 

50 (17); 24. 3. vycházka Bludov, Brníčko, Postřelmov (19). Dne 14. 4. pořádal oddíl s městem 

Litovel akci „Zahájení turistické sezóny v Litovli“ – 619 účastníků; 21. 4. vycházku Bludov, 

Háj, Šumperk (19).   Ve dnech 26. – 28. 4. proběhla poznávací družební akce v Litovli s KST 

Dúbrava Revúca (účast 36 + 13); 19. 5. vycházka na rozhlednu Kozlovský kopec u České 

Třebové (16).  Dne 3. 6. pořádal oddíl turistický pochod Toulky Litovelským Pomoravím 

společně s rodičovským sdružením při ZŠ Jungmannova ulice za celkové účasti 472 pěších 

turistů, cykloturistů a organizátorů; 16. 6. výlet – Bílá Lhota, Palonín, Loštice (účast 10). V září 

bylo obnoveno značení Náměšť na Hané – Krakovec a Hradecký Dvorek a Troubelice – 

Úsov. Ve dnech 28. – 30. 9. se uskutečnila akce Krkonoše – Pec p/Sněžkou (27); 21. 10. 

Konický okruh (24); 17. 11. zakončení turistické sezóny na trase Litovel – Sobáčov – Litovel 

(14); 7.– 9. 12. setkání turistů ve Starém Městě p/S (5). Při značkařské činnosti členové 

obnovili značení v délce 18,5 km. Provedli údržbu 9 rozcestníků a 2 rámů s TVM v okolí Sv. 

Kopečka, Jívové a Mladče. Členové oddílu KČT TJ Tatran Litovel se dále účastnili i akcí 

dalšího oddílu TJ Uničov v odboru Haná. Jednalo se o týdenní zájezd do Alp a Krkonoš. 

Zprávu podal Ing. Zdeněk Šišma, předseda KČT TJ Tatran Litovel 

TJ TATRAN – ODDÍL KOPANÉ 

Oddíl kopané má v současné době 117 aktivních členů, z toho 84 mládež a 33 dospělých. 

Hráči hrají podle kategorií 6 soutěží. V loňském roce muži vyhráli 1. A soutěž a postoupili do 

krajského přeboru, kde v současné době jsou na 9. místě. Dorost v loňské sezoně odehrál 

Okresní soutěž, kde skončil na 13. místě a v současné době hraje na 4. místě. Starší žáci v 

loňské sezoně odehráli Okresní soutěž, kde se umístili na 11. místě a v současné době hrají 

na 12. místě. Mladší žáci v loňské sezoně odehráli Okresní soutěž, kde se umístili na 9. místě 

a v současné době hrají na 3. místě. Starší přípravka v loňské sezoně odehrála turnajově 

soutěž a umístila se na 10. místě. V současné době hraje na 1. místě. Mladší přípravka v 

loňské sezoně byla na 16. místě a v současné době je na místě 3. V letošní sezoně se nám 

podařilo založit mini přípravku, která se v příští sezoně zúčastní mistrovských turnajů. 

Zprávu podal výbor oddílu kopané TJ Tatran Litovel.  
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TJ TATRAN – ODDÍL LYŽOVÁNÍ 

V sezoně 2018/2019 měl oddíl 22 závodníků v kategoriích – myšky, myšáci, přípravka, 

předžáci, mladší žáci a starší žáci. Sezonu odstartovalo třídenní předvánoční soustředění 

v rakouském středisku Kaprun s obtížnými sjezdovkami. Pravidelné tréninky byly zahájeny 

v prosinci v Petříkově na tréninkovém svahu Ski Petříkov. Oddíl se podílel na pořádání 

Rychlebského poháru ve středisku Františkov a v Petříkově. Konaly se 4 závody s účastí 

kolem 70 závodníků. Závodníci oddílu dosáhli vynikajících výsledků, když obsadili 1. a 3. 

místo v kategorii přípravka; 3. místo předžačky; 1. místo mladší žáci; 3. místo starší žačky a 

ostatní se umístili do 10. místa. V závodech MADEJA CUP – seriálu závodů na Moravě 

s účastí všech moravských oddílů naši závodníci získali 8. místo a 2x 9. místo předžáci a 11. 

místo přípravka.    

Oddíl má i přeborníka Olomouckého kraje Jiřího Kročáka a přebornici v travním lyžování 

Karolínu Suchou. Ta se zúčastnila dětského světového poháru do 10 let a umístila se na 2. 

místě v Evropě. V Českém poháru získala v obřím slalomu 4. místo a ve slalomu zvítězila. 

Úspěchy závodníků oddílu ocenil i Tomáš Bank, lyžař světové úrovně, který se některých 

závodů účastnil jako delegát trenérů Lyžařského svazu ČR. 

Zprávu podala Lenka Zlámalíková z vedení oddílu lyžování TJ Tatran Litovel. 

TJ VODNÍ SPORTY LITOVEL 

TJ VODNÍ SPORTY LITOVEL – ODDÍL SJEZDU/SLALOMU NA DIVOKÉ VODĚ 

Zimní přípravu oddíl započal na podzim návštěvami tělocvičny na ZŠ Jungmannova, 

plaveckého bazénu ZŠ Vítězná a také posilovny na loděnici. Příprava vyvrcholila 

lednovým výjezdem na běžecké soustředění na Novou Ves u Rýmařova, kterého se 

zúčastnila především mládež. Koncem února byly již všechny tréninky přesunuty na 

loděnici, kde se závodníci plně soustředili na blížící se sezónu. Někteří reprezentanti, jako 

Šmoldas a Dimovová Barbora, strávili jarní přípravu ve Španělsku s reprezentací.  

Po návratu reprezentantů ze Španělska začíná série přípravných a veřejných závodů. Po 

delší době  přírodní podmínky přály soutěžím, a mohlo se závodit v Hanušovicích. Ty jsou 

na rozdíl od Postřelmova mnohem lepší přípravou na dravější řeky, které čekají 

v následujících měsících. 

Série závodů Českého poháru je v posledních letech beze změn. První závod se jel na 

Kamenici, poté se celý „cirkus” přesunul na Čeňkovu pilu a do Roudnice. Výše zmíněné 

závody byly zároveň nominační závody na seniorské MS ve švýcarské Muotě, kam jela již 

zmíněná dvojice Šmoldas C1 a Dimovová K1.  

Po dvouměsíční pauze, kdy byly jen další přípravné závody (Kounice nebo krajský přebor 

v Olomouci), se konalo juniorské/U23 Mistrovství Evropy v makedonské Skopje, kam jeli 

Šotola C2, Šmoldas C1/C2 a Dimovová K1. Týden po návratu ze Skopje odjeli členové 

oddílu na soustředění do Rakouska na Salzu, kterého se zúčastnili jak starší závodníci, tak i 

nadějná mládež. Z Rakouska se vodáci přesunuli do Českých Budějovic, kde pokračovaly 

závody ze série Českého poháru. Z Budějovic tvrdé jádro skupiny pokračovalo do 

Roudnice na Evropský pohár a odtamtud rovnou na poslední závody Českého poháru na 

Lipno. 
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Po zakončení závodů ČP následovaly už jen žákovské a dorostenecké závody. Sezónu již 

tradičně ukončil maraton v Krumlově, na jehož 37kilometrové trati si bezpochyby všichni 

sáhli až na samé dno svých sil. Koncem října už opět začala klasická podzimní příprava, 

tréninků na vodě ubylo, členové oddílu se věnovali fyzické přípravě spíše na suchu a 

v posilovně, s příchodem sněhu na běžkách.  

 Žáci a dorostenci oddílu dovezli ze soutěží celkem 12 medailí z mistrovství republiky: 4 

zlaté, 2 stříbrné a 6 bronzových. Starší sportovci – sestry Dimovovy, Vaňková, Šmoldas, 

Šotola a Čapáková dovezli za loňský rok z domácích závodů celkem 14 medailí z MČR: 3 

zlaté, 4 stříbrné a 7 bronzových. Barbora Dimovová si dovezla z MS v Muotě 2 zlaté 

medaile ze závodu družstev a poté si na juniorském Mistrovství Evropy vybojovala dva 

individuální tituly, ke kterým přidala i dvě zlaté medaile ze závodu družstev. Dále Michal 

Šmoldas získal jednu bronzovou individuální medaili a jednu stříbrnou ze sprintu v kategorii 

U23 a společně s Karlem Šotolou dvě stříbrné medaile ze závodu družstev. 

Závodníci si v r. 2018 vybojovali následující výkonnostní třídy pro rok 2019: Dimovová 

Barbora K1 – MT, Dimovová Vitorie K1 – 2, Vaňková Michaela K1 – 2, Čapáková Eliška K1 – 

2, Šmoldas Michal C1 – 1, Salaj František C1- 2, Šotola Karel C1 – 2, Hořínek Jaroslav C1 – 2, 

Šmakal Petr C1 – 2, Papula Jan C1 – 2, Geprt David C1 – 2, Vodák Norbert C1 – 2; dvojky  

Šmoldas - Šotola C2 – 1, Hořínek - Režňák C2 – 1, Vitoul - Šmakal C2 – 2, Salaj - Papula C2 – 

2, Salaj - Vodák C2 – 2 a Papula - Geprt C2 – 2. 

Zprávu podal Tomáš Kutý, předseda oddílu. 

TJ VODNÍ SPORTY LITOVEL – ODDÍL RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY 

Sezóna byla zahájena tradičním zimním soustředěním na Benecku v hotelu Žalý. Během 

zimy se družstvo připravovalo kondičním plaváním (pod vedením instruktorky paní 

Halaškové). Junioři absolvovali kondiční přípravu pod vedením Jakuba Friče a benjamínci 

a žáci v tělocvičně pod vedením Ludvíka Smrčka st. a Petra Čamka. Pravidelné bylo 

nedělní lyžování na běžkách v Nové Vsi u Rýmařova.  

V jarních měsících se členové oddílu zúčastnili závodů v Račicích (Krist, Kristová, Geprtová, 

Tóth, Spurná) – celkem se soustředění v Račicích účastnilo 7 členů oddílu pod vedením 

Ludvíka Smrčka ml.  Na Mistrovství ČR byly nejúspěšnějšími kajakářkami Barbora Dimovová 

(viz v kapitole O kom se píše…) a Martina Geprtová, které se umísťovaly v první desítce. 

V závěru sezóny byly ještě závody v Ostrožské Nové Vsi, Sezemicích a Černožicích. Poté 

opět nastala příprava v tělocvičně, bazénu i na běžkách. 

Od září se zvýšila i členská základna, kterou nyní tvoří 21 členů mládeže a 1 závodnice 

v juniorské kategorii. Významnou změnou roku je přestup Barbory Dimovové do Dukly 

Praha. Na přípravě členů oddílu se nejvíce podíleli Ludvík Smrček st., Keno Dimov a Ludvík 

Smrček ml.   

Zprávu podal Ludvík Smrček st., předseda oddílu  

Získání informací ze sportovních oddílů bylo velmi obtížné. I když se tajemník TJ Tatran i předseda TJ 

snažili, nepodařilo se získat zprávu z oddílů odbíjené, stolního tenisu a od horolezců. Vše se navíc 

táhlo na dlouhé lokte a zpozdilo tak odevzdání textu do tisku. Dále byly osloveny 2 oddíly 

pétanque – HAPEK a KLIP Litovel a IN-LIFE, které ani na opakované žádosti nereagovaly.  
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38. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE  

FOTOKLUB při MK Litovel 

„Kvůli požitkům si nevšímáme krásy v přírodě." Tak zněl nadpis novinového článku Ing. 

Pavla Dačického o poslední výstavě v r. 2018, ve Výstavní síni MK. To však neplatí pro 

litovelský fotoklub. V době, kdy je vše podřizováno penězům a umění je zatlačováno do 

pozadí zájmů společnosti, kdy i ostatní zájmové činnosti jsou stále více závislé na financích, 

jako např. sport na všech úrovních, je až zázrak, že fotoklub rozvíjí své činnosti. 

V současnosti je zapojen ve dvou mapových okruzích. V mapovém okruhu „Vysočina" 

(jako nováčci této soutěže), se Fotoklub Litovel umístil na 4. místě z 18 fotoklubů. Každá 

výstava, kterou členové uspořádají, je finančně náročná. Základem je dobrá technika a 

poslední v řadě úkonů je kvalitní tisk fotografií. Je to sice nákladná záležitost, ale ocenění, 

která se získávají, jsou balzámem pro duši. 

O kvalitách jsou každoročně informováni občané na společných i autorských výstavách 

ve Výstavní síni MK, kde jsou jim touto formou zprostředkovány nevšední kulturní zážitky. 

Většina vernisáží je obohacena hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Litovli. Nemalý podíl na 

vysoké úrovni výstav má dobře vybavená Výstavní síň MK se svým kvalitním bodovým 

osvětlením. Podstatný vliv na naši činnost má nevšední spolupráce a podpora ředitelky MK 

paní Bc. Hany Neumanové s kolektivem zaměstnanců. 

Přehled akcí jednotlivých členů: 

Jindřich Buxbaum vystavoval na mnoha místech České republiky. Tématy jeho výstav jsou 

Židovská kultura, Chasidé, židovské památky (Praha, Brno, Mikulov, Holešov, Horažďovice, 

Zlín, Ostrava, Bratislava). Významná je jeho účast na akcích pořádaných židovskými 

obcemi v Praze, Olomouci a v Brně a na dnech židovské kultury v Holešově a jejich 

fotodokumentace, fotografování koncertů a divadelních představení převážně v Praze. 

Pavel Čunderle vystavoval v Žerotíně, Pňovicích, na společné výstavě Fotoklubu Litovel. 

Tvoří a vede kroniku fotoklubu. 

Pavel Dačický účastnil se společné výstavy fotoklubu v Litovli a připravil autorskou výstavu 

„Střety s krásami světa" v MK. Další výstavy: Kyrgyzstán – země jezer, hor a divokých koní 

(Jeseník); Od Šumavy po Himálaj (Dům soc. služeb Mor. Třebová). Účast na projektu 

Česko-polského setkávání fotografů. Besedy s promítáním: Srí Lanka (Nahořany, 

Prachatice); Kyrgyzstán a Srí Lanka (Prachatice); Glamour (Ostružná); Severozápad USA 

(Jeseník); Šumava (Přerov); Nepál, Dolomity a Glamour (Setkání fotografů na Pancíři); 

Glamour (Panenský Týnec). 

Petr Dolinský realizoval výstavy „Blízká setkání" a „Litovelští v Moravské " (Dům soc. služeb 

v Mor. Třebové). 

Jan Gottfried – účast na Společné výstavě fotoklubu v MK; přednášky s promítáním v 

Domě spokojeného stáří v Bohuslavicích a Senior klubu v Cholině; spoluúčast na projektu 

Česko-polské setkávání; účast v soutěži „Bystřické zrcadlení" v Bystřici nad Pernštejnem a 1. 

a 3. místo v soutěži „Pojďme fotit ven". 

Jiří Hlavinka – výstava Thajsko (Dům soc. služeb v Mor. Třebové). 
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Radek Opluštil – účast ve fotosoutěži „Pojďme fotit ven“ (1. místo); výstavy v Atelieru J. 

Beneše v Lošticích; společná výstava fotoklubu v Litovli;  „Z moravských luhů a hájů" (Mor. 

Třebová); Velikonoční výstava (Loštice); Podzimní výstava (Loštice); kolekce výtvarných 

fotografií na vánoční výstavě (KD Loštice); účast na tvorbě a výrobě kalendářů na rok 

2019 pro město Loštice a pro malíře P. A. Taťouna z Vlčic; celoroční dokumentace 

kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných obcí Pavlov a také místních 

zájmových spolků (prezentace na obecních webových stránkách). 

Jaroslav Petráš – účast ve fotosoutěžích AMFO Svitavy, Solitéry, Zrcadlení (2. místo – 

Černobílé emoce). Výstavy: Autorská výstava k 70. výročí narození v MK; společná výstava 

Fotoklubu Litovel v MK; autorská výstava „Mistr B a W opět v akci" v Domě soc. služeb 

v Mor. Třebové; stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích (průběžně aktualizovaná); stálá 

výstava Klubu přátel hudby v Pňovicích (průběžně aktualizovaná); fotodokumentace akcí 

v Pňovicích a koncertů KPH Pňovice; dodávání fotografií do občasníku „Piňovické hanák" 

a účast na celostátní soutěži „Zrcadlení" v Bystřici nad Pernštejnem. 

Miroslav Pinkava – účast ve fotosoutěži „Zrcadlení" v Bystřici nad Pernštejnem; výstavy: 

spol. výstava fotoklubu v Litovli; trvalá výstava retro fotografií Litovle v restauraci „Záložna"; 

fotografie pro nově vznikající muzeum gramofonů v Lošticích; vydání kalendáře „Krajina 

kolem Litovle"; prezentace a promítání fotografií pro klub seniorů v Cholině (3x). 

Eduard Ullmann – účast na společné výstavě fotoklubu v Litovli; koordinátor a správce 

mapových okruhů „Vysočina" a „Český ráj". 

Marie Vykydalová – výstava „Litovelsko“ v restauraci ve Třech Dvorech. 

Lenka Zapletalová – výstava „Itálie“ v restauraci ve Třech Dvorech. 

Zpracoval: Ing. Pavel Dačický – předseda fotoklubu Litovel 

 

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MK LITOVEL – KANTIKA 

K žádným zásadním změnám ve sboru za rok 2018 nedošlo. Rámec základního repertoáru 

zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k dalšímu rozšíření o nově nacvičené 

skladby tak, že v repertoáru převažují ty, 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. 

Zdeněk Zavadil. 

Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se přestěhovali za lépe 

placenou prací do větších měst. Sbor je třeba neustále doplňovat novými zpěváky.  

V roce 2018 ale nedošlo k výraznějším změnám ohledně personálního složení sboru. Stále 

je pociťována potřeba mužských hlasů – tenor a bas, zatímco ženské hlasy – soprán a alt 

se jeví jako naprosto dostačující. 
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Výsledky r. 2018 byly velmi dobré. Celkem bylo po celé republice předvedeno 5 

koncertních vystoupení – Tříkrálový koncert Chudobín; Nechanice (koncertní pásmo); 

Litovel (k 53. výročí sboru); Chudobín (výroční koncert) a Vánoční pásmo Litovel. 

Velké ocenění bylo sboru vysloveno v Nechanicích (Pardubický kraj). Odborníky byl 

vysoce hodnocen 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, které byly vybrány 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 pro rok 2019 – Uničov a 

Bzenec a pravděpodobně přijme i pozvání do Itálie – Kalábrie. Podmínky vystoupení se již 

dolaďují. Kantika do roku 2019 plánuje účast minimálně na 3 koncertních pásmech mimo 

Litovel. 

Možnost vystoupení v partnerském městě Mikolowo není dosud projednané. Z polské 

strany není stále žádná odezva, což nesmírně mrzí, protože realizace byla již Mikolowem 

přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo žádné doručeno. Naskýtá se však naopak 

možnost vystoupení na Slovensku, v partnerském městě Litovle. Dále se předpokládá 

vánoční koncert a pravděpodobně i koncert v Litovli u příležitosti Noci kostelů. Při této 

příležitosti by pak byly pozvány i jiné pěvecké sbory, které zejména v minulosti s Kantikou 

úzce spolupracovaly. Bude to organizačně i finančně náročnější akce, bude třeba  úzké 

součinnosti s pracovníky MK Litovel. Nicméně je třeba zdůraznit, že zejména v posledních 

letech je tato spolupráce velmi dobrá a sbor vysoce oceňuje jejich přístup. Velmi se 

osvědčila spolupráce s dalšími sbory na větších hudebních projektech – zejména s 

gymnaziálním sborem Palora. Sbor si pro rok 2019 klade za cíl posílit členskou základnu 

v hlasech – bas a tenor. Ostatní hlasy se jeví jako zcela naplněné a není nyní potřeba 

jejich dalšího posilování. 

Zpracoval Ing. Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika 

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE LITOVEL 

K 31. 12. má ZO ČSCH 35 členů, z toho jsou 2 mladí chovatelé. Předsedou je pan Ladislav 

Janeček. Základní organizace uspořádala během roku 5 výstav a 12x burzu exotického 

ptactva. Byly to: 41. ročník Okresní výstavy holubů „Memoriál Josefa Vrbky“ (vystaveno 

370 holubů 36 plemen); Okresní výstava exotů (vystaveno 284 papoušků a jiných 

drobných exotů); Místní všeobecná výstava (vystaveno 168 králíků, 158 holubů, 100 voliér 

drůbeže s kačenkami, perličkami, slepicemi aj.); Setkání chovatelů a příznivců holubů 

slezských plemen (z celé ČR i chovatelů ze Slovenska); Klubová výstava velkých voláčů 

(účast chovatelů z ČR, Slovenska, Německa a Holandska). 

Již tradičně je pořádáno celostátní setkání holubářů. Letos se ho zúčastnilo 79 chovatelů, 

dále předsedové klubů i členové Ústředního výboru holubářů ČSCH Praha. Burzy 

exotického ptactva jsou pořádány každou třetí neděli v měsíci (tedy 12x ročně) a 

navštěvují je příznivci exotů, králíků, holubů či drůbeže z celé ČR.  
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Úspěchy: na Okresní olympiádě v oborech – králík, drůbež, holubi – se výborně umístili 

mladí chovatelé; Jakub Erlec (1. místo v oboru drůbež, holubi) a Michaela Vitoulová (2. 

místo v oboru drůbež). Na Celostátní olympiádě mladých chovatelů v Praze získal Jakub 

Erlec 2. místo v oboru drůbež. Chovatelé ZO ČSCH Litovel se účastní velkých výstav 

v rámci ČR a Slovenska, kde reprezentují město Litovel a získávají přední ocenění: Bohumil 

Grulich se stal mistrem ČR v oboru králík a Vladimír Vrba získal v témže oboru Čestné 

ocenění na výstavě v Nitře.   

Zpracoval Ladislav Janeček, předseda ZO ČSCH Litovel 

PĚVECKÝ SBOR SENZAKORD 

Vedoucí sboru a sbormistryní je nadále Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. Prvním hudebním 

výstupem sboru v r. 2018 se stal pohřeb bývalé sbormistryně Boženy Halvové. Protože 

mnozí členové Senzakordu prošli Dětským pěveckým sborem Mládí, který více jak 50 let 

vedla, bylo všem ctí zazpívat dne 19. ledna na posledním rozloučení s touto významnou 

hudební osobností města Litovle.  O týden později sbor zazpíval na významném jubileu 

paní Heleny Najmanové. Sbor byl pro ni příjemným překvapením na oslavě v areálu 

pivovarského šenku. Na jaře se sbor připravoval na výroční koncert, který se konal 27. 

května v Koncertním sále MK v Litovli. Jako host vystoupil spřízněný pěvecký sbor z Bystřice 

nad Pernštejnem. Vede jej zástupkyně tamní základní umělecké školy, houslistka a 

vedoucí orchestru, Lenka Macháčková. Úroveň sboru je vysoká a společně s naším 

sborem šlo o skvělou a příjemnou spolupráci.   

V září se vdávala členka PS Senzakord Michaela Drešrová (provdaná Berková) v chrámu 

sv. Mořice v Olomouci. Ve spolupráci s varhaníkem Karlem Martínkem tvořil sbor celou 

hudební složku obřadu. Pro všechny, zejména pro novomanžele, to byl nezapomenutelný 

zážitek. Jako tradičně zpíval sbor při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Litovli, 

vystoupení bylo závěrečnou tečkou tohoto odpoledního programu. Rozsvěcování stromu 

se pravidelně koná i v okolních vesnicích, tentokrát byl sbor osloven pro koncertování na 

Července, které proběhlo 1. prosince. Adventní koncert Senzakordu byl stejně jako 

v minulém roce proložen vystoupením Barokního souboru ZUŠ Litovel pod vedením Petry 

Machkové Čadové. Konal se v neděli 9. prosince v kostele sv. Marka v Litovli. Z reakcí 

posluchačů je jasné, že společné koncerty s hráči z řad žáků ZUŠ přitahují větší množství 

publika a oživují program sboru. 

Informace podala Mgr. Hana Kaštanová, vedoucí PS 

MYSLIVECKÝ SPOLEK LITOVEL – DOUBRAVA 

Myslivecký spolek Litovel – Doubrava hospodaří na 1 470 ha lesních a polních ploch. 

Honitba se rozkládá na katastrálních celcích obcí Litovel, Červenka a Tři Dvory. Od data 

18. 7. je adresou spolku Litovel, Novosady 450/6. V zastupitelstvu spolku v r. 2018 došlo 

k obměně členů výboru. Na vlastní žádost již nekandidoval dosavadní předseda pan 

František Sležek a pokladník pan Václav Pazdera. Zvolen byl nový výbor, jehož předsedou 

se stal PhDr. Josef Rampas, místopředsedou pan Jiří Dvořák, jednatelem pan Jiří Dvořák, 

hospodářem pan Rudolf Kráčmar a pokladníkem slečna Kamila Hrabová. Došlo i 

k obměně v členské základně – z důvodu změny bydliště odešli pan Jiří Milder, Jiří Loun a 

paní Lída Vybíralová. Dále z důvodu vysokého stáří odešli ze spolku pánové Alois Jureček, 
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Josef Kuttich a Vlastimil Sčučka. Byli přijati noví členové – pánové Pavel Turoň a Jan 

Vaněk. V současné době má spolek 24 členů. 

Jako významné akce pořádal spolek v květnu Jarní den pro děti s hojnou účastí, v červnu 

pak 48. ročník střelecké soutěže o „Pohár Doubravy“. Bylo uloveno celkem 8 divočáků, 8 

ks daňčí zvěře, 22 ks srnčí zvěře, 25 kachen a 120 bažantů. 

Zprávu podal pan Rudolf Kráčmar, hospodář spolku 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 

Medová sezóna r. 2018 byla náročná a včely toho musely vydržet od začátku roku hodně. 

Zabrat jim dalo především velké sucho, nektar ve květech zasychal a ony jej neměly, jak 

sebrat. Výpadek nezachránily ani pozdní snůšky. Včelaři tak hlásí úbytek medu, a ten 

podraží asi o deset korun. Cena bývá obvykle stabilní okolo 150 až 200 korun a průměrný 

výnos je asi 13 kilogramů medu na včelstvo.  Česko ovšem patří se svými zhruba šesti sty 

tisíci včelstvy v rámci Evropy ke špičce a celorepublikový průměr je osm včelstev na 

kilometr čtvereční. 

 Není to ale jen počasí, s čím se musí včely vypořádat. Hrozí jim nevhodné aplikace 

pěstitelů při ochraně rostlin v době květu především řepky, a při jejich míchání se dá 

vyrobit pro včely i smrtící koktejl. K otravám dochází poměrně často a včelaři většinou 

odškodnění nedostanou. Kromě pesticidů a nemocí se musí včely vyrovnat s tím, jak se 

příroda zhruba za posledních 30 let změnila. Včelám totiž chybí pylová pestrost, která 

přináší nedostatečnou výživu včel, která se pak projevuje na jejich odolnosti vůči 

nemocem. Řepková monodieta (konzumace jednoho druhu potravin), která v mnoha 

lokalitách převažuje, není stejně jako pro člověka nic dobrého.  

Předsedou ZO ČSV Litovel je i nadále pan Zdeněk Rozsypal. Organizace má 76 členů, kteří 

se starají o 854 včelstev. Litovelská organizace sdružuje včelaře nejen z města, ale i ze 

širokého okolí. Jak uvedeno shora, nebyl rok 2018 pro včelstva optimální. Jarní snůška byla 

jen průměrná a nástup teplého a velmi suchého léta pro včelstva nebyl příznivý. Proto i 

následná snůška byla velmi malá a lokální. Nastupující klimatické změny se silně projevily 

na výtěžnosti medu. Suché a teplé léto naopak vyhovovalo roztočům, kteří mnohá 

včelstva zdecimovali. ČSV Litovel pořádal pro své členy přednášky na téma racionalizace 

chovu včel, pastva a ekologie.  

Zprávu podal Zdeněk Rozsypal, předseda ZO ČSV 

 

FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA, z. s., Olomoucká 1044/5a 

Statutárním zástupcem je nadále paní Stanislava Kulatá, jako předsedkyně souboru a 

vedoucí dospělé taneční složky; zástupkyní předsedkyně je Kamila Sléhová a 

hospodářkou Pavla Bezová. K žádným organizačním změnám během roku 2018 nedošlo. 

K 1. 1. měl soubor celkem 30 členů (24 dospělých + 6 dětí). Po prázdninách byl proveden 

nábor nových členů. Přihlásili se 3 dospělí, a k velké radosti vedení i 12 dětí, avšak velkého 

věkového rozpětí, takže na nácvik musí být děti rozděleny do dvou skupin. K 31. 12. měl 

pak soubor celkem 45 členů (27 dospělých + 18 dětí). 
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Během roku se uskutečnila různá vystoupení, některá za doprovodu Hanácké mozeke, jiná 

při CD nahrávce. V lednu se uskutečnilo na Cakově víkendové soustředění starších dětí 

z dětského souboru a v únoru členové souboru položením kytice na hrob uctili výročí 100 

let od narození bývalé dlouholeté choreografky a spoluzakladatelky souboru paní Valerie 

Hladké ze Slatinic. Dále proběhlo jednodenní soustředění dospělých tanečníků v Litovli. Na 

Hanáckém bále v Litovli (16. 2.) účinkovali dospělí tanečníci i dětský soubor za doprovodu 

Hanácké mozeke. V březnu (20. 3.) děti ze souboru Hanáčci vynesly Moranu a přivítaly 

jaro. V dalším měsíci (20. 4.) se za doprovodu Hanácké mozeke uskutečnilo velké 

vystoupení v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou, kam byla Hanačka pozvána 

místními folklorními soubory a Horáckou muzikou. V květnu (10. 5.) vystupoval dětský 

soubor Hanáčci za doprovodu CD nahrávky na výstavišti Flora v Olomouci na 

společenské akci Klubu seniorů Olomouckého kraje; 13. 5. se zástupci souboru zúčastnili 

tradiční akce Slavnost kroje ve Velké Bystřici a odpoledne celý dospělý soubor vystupoval 

za doprovodu CD nahrávky na hodech v obci Březce u Štěpánova; 26. 5. bylo společné 

vystoupení Hanačky, Hanáčků i Hanácké mozeke na akci „Moravský den“ v Olomouci. 

Tato akce zahrnovala slavnostní pietní akt v katedrále sv. Václava (tzv. Dómu), potom 

průvod městem a vystoupení na Horním náměstí. Dne 16. 6. se zástupci souboru zúčastnili 

v Lošticích a Paloníně akce Klubu českých turistů pořádané při příležitosti výročí 100 let 

založení republiky.  

V červenci (5. 7.) se uskutečnilo společné velké vystoupení Hanačky a Hanácké mozeke 

na Levandulovém festivalu v Bezděkově. Potom už následovaly souborové prázdniny a 

další velké společné vystoupení Hanačky, Hanáčků a Hanácké mozeke proběhlo až v září 

(8. 9.) na náměstí v Litovli na akci Litovelské slavnosti. Další týden vystupovaly děti 

z Hanáčků za doprovodu Hanácké mozeke v Prostějově na Hanáckých slavnostech.  

Významnou akcí v září bylo VII. setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje dne 28. 

9. v Čechách pod Kosířem. Zde dospěláci vystupovali za doprovodu Hanácké mozeke 

v komponovaném pořadu „Osobnosti Hané“. Ten byl věnován folkloristům, kteří by měli 

v tomto roce významné výročí. Soubor vystupoval s výběrem z choreografií již zmíněné 

paní Valerie Hladké. V říjnu (26. 10.) se zástupci dětského souboru zúčastnili městské oslavy 

výročí 100 let ČSR, kde asistovali při křtu knihy „Litovel – Velké dějiny města“.  

V r. 2018 se soubor nezúčastnil žádného zahraničního folklorního festivalu. Byla 

upřednostněna náročná a nákladná údržba částí svatebních krojů, která byla po 37 

letech od pořízení zcela nutná. Tyto části (štípané rukávce a skládané krejzly) se nedají 

v současných podmínkách běžně prát, škrobit a žehlit. To odborně zhotovila firma Tradice 

Slovácka z Blatničky, která šije, udržuje a rekonstruuje kroje všech oblastí. Těší nás navýšení 

počtu členů v tomto roce a doufáme, že tento stav i nadále vydrží.  

Informace podala paní Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru 
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ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ, MÍSTNÍ SPOLEK 0231, LITOVEL 

Ve složení výboru nedošlo v r. 2018 k žádné změně – stále je předsedou pan Satora, 

místopředsedou pan Moťka, pokladníkem pan Měsíc, výcvikářem pan Zbořil, jednatelem 

pan Hlubinka. Ke změně došlo jen v revizní komisi – členy jsou pánové Blechta, Nanák a 

Nosek,  

Místní spolek má 11 členů a hlavní náplní činnosti byla účast na tuzemských i zahraničních 

závodech poštovních holubů (vždy je uvedeno místo, počet závodících holubů, počet 

kilometrů a umístění členů MO SCHPH Litovel): Mochov 1 – 3 373, 170 km, 3. Kubíček, 5. 

Duda; Mochov 2 – 3 352, 170, 2. Kubíček, 8. Duda; Rakovník 1 – 2 738, 239, 4. Kubíček, 11. 

Moťka; Rakovník 2 – 2 721, 239, 8. Duda, 9. Kubíček; Cheb 1 – 2 866, 348, 2. Moťka, 9. Duda; 

Cheb 2 – 2 529, 348, 3. Hlubinka, 5. Duda; Cheb 3 – 2 294, 348, 5. Duda, 10. Moťka; 

Krajková 1 – 3 237, 330, 6. Kubíček, 16. Moťka;  Krajková 2 – 2 293, 330, 11. Moťka, 12. Duda; 

Krajková 3 – 2 370, 330, 10. Blechta, 11. Hlubinka; Krajková 4 – 2 118, 330, 10. Moťka, 11. 

Hlubinka; Cheb 1 – 2 866, 348, 2. Moťka, 9. Duda; Cheb 2 – 2 529, 348, 3. Hlubinka, 5. Duda;  

Cheb 3 – 2 294, 348, 5. Duda, 10. Moťka;  Louny – 2 691, 244, 9. Duda, 12. Moťka; Sweinfurth 

1 211, 485, 2. Moťka, 4. Duda; Koblenz – 719, 685, 6. Kubíček, 7. Moťka; Eidhoven – 436, 870, 

3. Duda, 17. Satora; Werfheim – 1 238, 543, 5. Kubíček, 10. Duda; Duisburg 397, 751, 3. 

Moťka, 10. Duda; Bayreuth 1 844, 392, 9. Moťka, 13. Duda; Knokke – 241, 988, 4. Duda, 6. 

Moťka; Eisenach – 1 096, 515, 10. Satora, 11. Moťka. 

Probíhal nácvik a závody mladých holubů – 2x Kolín, 2x Mochov, Slaný a Kolín. Celkové 

umístění členů – ze 136 členů OS Uničov se v první desítce umístili – na 5. místě Ing. Duda a 

na 6. pan Moťka. 

Zapsal pan Satora, předseda místního spolku 

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LITOVEL (ZKO) 

ZKO sdružuje přátele zájmové a sportovní kynologické činnosti nejen z Litovle, ale i blízkého 

okolí. V r. 2018 bylo oficiálními členy klubu 44 pejskařů. Klub během roku poskytoval 

odborné rady a informace i předával zkušenosti dalším pejskařům. Ty kynologie natolik 

zaujala, že se rozhodli od roku 2019 stát členy ZKO v Litovli. 

 Klub prováděl svou činnost tak jako minulá léta na cvičišti v městské části Litovle – 

Komárov. Hlavním výcvikovým dnem byla neděle (dle domluvy s výcvikáři i jiné dny), kdy 

výcvik probíhal v tomto pořadí: v 7 hod. výcvik stopy, v 8 hod. výcvik štěňat, v 9 hod. 

upevňování naučeného výcviku starších a zkušených psů a příprava na různé zkoušky. Tak 

jako v minulém roce probíhal výcvik na dvou stanovištích. Štěňata a mladí nezkušení psi 

cvičili na prostranství před hlavním cvičištěm a na výcvik překážek přešli na hlavní cvičiště. 

Kdo z psovodů měl zájem po procvičení základních povelů poslušnosti a překážek, 

zůstával zde i na výcvik sebeobrany. Činnost klubu nespočívala jen ve výcviku psů, ale 

nedílnou součástí byla i údržba a zvelebování cvičiště. Proto proběhlo i několik brigád, kdy 

se prováděla např. oprava plotu, pravidelné sečení trávy, oprava překážek, úklid v 

klubovně atd.  

Členové se také prezentovali ukázkami výcviku psů nejen na různých akcích v Litovli, 

Nákle, Senici, Nové Vsi, ale také přímo na cvičišti. V březnu se přišly podívat děti z DDM 

Litovel a zkušení cvičitelé David Gronych a Veronika Sloupská jim ukázali ukázky 
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poslušnosti psů a předvedli jim obrany se psy. Na závěr si děti mohly samy vyzkoušet pár 

povelů. ZKO společně také zorganizoval mimo výcvik i odpočinkové a stmelující akce jak 

na cvičišti, tak i pochody s pejsky do blízkého okolí. Velmi vydařený byl například vánoční 

pochod 28. 12. – z Litovle do Luké a ukončení trasy v Chudobíně. 

Individuálně se pak členové prezentovali úspěchy při skládání zkoušek a na soutěžích: 

Ullmann – zkouška ZZO; Reichel IPO1, ZVV1 B 2. místo IPO1 Štěpánov, 1. místo IPO1 Brno; 

Moťka zkouška IPO 1, IPO 2; Divjaková   zkouška ZZO – 2. místo Věžovice, ZZO- 3. místo 

Loukov.  

Kynologický klub pracoval pod tímto vedením: předseda Ondřej Vespalec, 

místopředseda Petr Moťka, výcvikáři – Ondřej Vespalec, Petr Moťka, Zdeněk Kubín; výcvik 

štěňat – Miroslav Reichel, Martina Valentová, Veronika Sloupská; pokladník Veronika 

Vespalcová, hospodář Martin Buchta, kontrola a revize Ladislav Havlíček. Členové RK Eva 

Hrachovcová, Dajána Tůmová. Správce MTZ Pavel Sedlář, sociální síť Fa Veronika 

Vespalcová, správa webu Eva Hrachovcová, kronika Miloslava Kargerová. 

Zprávu podala Miloslava Kargerová, kronikářka ZKO 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., MÍSTNÍ ORGANIZACE LITOVEL 

Ke dni 31. 12. měla organizace ČRS Litovel celkem 770 členů (o 80 více než 2017), 

z celkového počtu bylo dospělých 683 členů (z toho 23 žen), mládeže 16 – 18 let 17 členů 

a mládeže do 15 let 70 členů. Nově přijatých členů, kteří úspěšně složili předepsané 

zkoušky, bylo 31. 

Výbor se scházel pravidelně většinou první čtvrtek v měsíci. Na první výborové schůzi 

započatého volebního období bylo dohodnuto obsazení jednotlivých funkcí: předseda 

Jan Jurečka; jednatel Petr Machala; místopředseda a referent ČV a ŽP Václav Vortel; 

hospodář Vladimír Čamek; zástupce hospodáře Petr Forst; účetní a pokladní Světlana 

Bomberová; vedoucí mládeže Jan Bombera; rybářský referent Pavel Novák.  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.  

 

Začátek roku bylo ve znamení výdeje povolenek a členských známek i školení nových 

členů. Nových zájemců o rybářský sport bylo celkem 19. Všichni uspěli u zkoušek pro 

vydání prvního rybářského lístku. 

  

Po celý rok byla zvýšená pozornost na dodržování podmínek na pískovně Náklo, jelikož ke 

konci roku končila dosavadní nájemní smlouva za účelem výkonu rybářského práva.   

Podařilo se dohodnout rozšíření plochy s možností bivakování až po roh břehu zálivu 

vedoucímu k Březovému. Opětovně byla řešena problematika litovelských rybníků, kde je 

neustálý problém s odtokem vody při vypouštění. V loňském roce došlo ještě k destrukci 

části požeráku. Naštěstí se vedení města Litovel podařilo uvolnit potřebnou částku peněz 

na zahájení nezbytně nutné rekonstrukce loviště a odpadního kanálu.  
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V druhé polovině září se konaly tradiční rybářské závody na Uničovském rybníce. Účast 

závodníků byla potěšující, zejména ta skutečnost, že se jednalo převážně o členy MO 

Litovel, což v minulosti nebylo samozřejmostí. Výlovy rybochovných zařízení se uskutečnily 

první říjnovou sobotu. Loveny byly všechny tři rybníky a díky dobré organizaci a 

zkušenostem z předešlých let se podařilo rybníky vylovit bez problémů. I na 

Novozámeckém rybníku byl konečný výsledek celkem uspokojivý. Celkový průběh výlovů 

bylo možno vyhodnotit jako úspěšný. 

V r. 2018 bojovali členové MO ČRS i na poli závodním a v lovu ryb udicí – přívlač se snažili 

navázat na úspěchy z let minulých. V extralize přívlače skončil tým na 9. místě a tým MO 

Litovel A obsadil 2. místo v I. lize a opět se jim podařilo probojovat do extraligy. V 

celorepublikovém žebříčku skončil na celkově 2. místě Martin Janeček. Na krajském 

poháru závodníci obsadili první 3 místa v pořadí: Robert Forst, Pavel Dvořák, Jan Němec, 

do širšího výběru reprezentace se nominoval Robert Forst. Opět vynikajících úspěchů 

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. 2018, kdy byl 

opětovně zařazen na základě trvalé výkonnosti do seniorské reprezentace ČR a v září se 

zúčastnil MS ve Švédsku, kde získal celkem 3 zlaté, 2 stříbrné a jednu bronzovou medaili, 

titul mistra světa v sedmiboji a v soutěži družstev. K dalším úspěchům patřilo například 

vítězství v Českém poháru. Úspěchu dosáhl i Jan Bombera ml., který s družstvem Severní 

Moravy vybojoval stříbrnou medaili na MR juniorů. 

Čistota vod a stav životního prostředí  

Stejně jako v minulých letech, tak i v r. 2018 probíhal monitoring na revírech MO ČRS 

Litovel, hlavně na rybochovných zařízeních. Během roku nebylo při pochůzkách zjištěno 

ani nahlášeno znečištění vodních ploch a úhyn ryb. Na řece Moravě probíhaly opravy jezu 

Šargoun, Templ a stavba mostu na Pavlínce. Při těchto pracích nebylo zjištěno znečištění 

toku ropnými látkami ani úhyn ryb. V zimních měsících byla zaměřena činnost hlavně na 

sčítání predátorů. Jedná se zejména o kormorána velkého, volavku popelavou, norka 

amerického a vydru říční.  Zjištěné stavy predátorů byly zaslány ČRS Výboru územního 

svazu pro Severní Moravu a Slezsko.  

 

Práce s mládeží  

Odbor mládeže pracoval pod vedením pana Bombery a pod záštitou odboru se 

uskutečnily kroužky pro mladé rybáře pod vedením pánů Bombery a Doležela. Zúčastnilo 

se 18 nových mladých rybářů, závěrečné zkoušky složili v dubnu všichni. Rybářský kroužek 

v Nákle pod vedením pana Zdeňka Závodníka navštěvovalo 6 dětí a kroužek rybolovné 

techniky vedl pan Jan Bombera. Za nedílnou součást náboru do kroužku mladých rybářů 

je třeba považovat možnost vyzkoušení si lovu ryb udicí, proto proběhly v sobotu dne 29. 9. 

na Uničovském (dříve Českém) rybníce v Litovli závody pro mladé rybáře. Celkem se jich 

zúčastnilo 43 dětí.  S pořádáním náborových dětských rybářských závodů se počítá i pro 

další léta. Uskutečnil se 2. ročník závodu Zlatá udice, který byl obnoven po zhruba 20 

letech v r. 2017. Je to komplexní soutěž pro děti do 15 let, která dětské účastníky prověří 

jak z teoretických znalostí, tak i ve zručnosti nahazování na suchu a nakonec i 

z praktického rybolovu. Soutěž se uskutečnila v dubnu a zúčastnilo se jí bohužel pouze 9 
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dětí. Vzhledem ke skutečnosti, že je to všestranná dovednostní soutěž, bude místní kolo 

Zlaté udice uspořádáno i v r. 2019. 

 

Děti do 15 let v tomto roce při 832 docházkách ulovily 48 kusů kaprů, 4 cejny, 1 okouna, 7 

štik, 1 úhoře, 12 pstruhů duhových, 1 amura, 1 karase a 5 z ostatních druhů – celkem tedy 

80 kusů o váze 111,16 kg.   

V činnosti rybářské stráže bylo na revírech MO ČRS provedeno celkem 298 pochůzek, při 

kterých bylo zkontrolováno 405 členů MO Litovel a 475 členů jiných MO. Při těchto 

pochůzkách nebyla zadržena žádná povolenka. Zjištěné drobné prohřešky, byly řešeny na 

místě domluvou, případně úklidem břehů. Kontrolní činnost na revírech MO byla 

zajišťována též ze strany Policie ČR a činitelů profesionální rybářské stráže. V současné 

době má MO 12 členů rybářské stráže, z toho jsou 3 policisté a 3 členové s rozšířenou 

krajskou působností. 

V činnosti hospodářského odboru bylo prvořadým úkolem plnění zarybňovacího plánu i 

z vlastních rybochovných zařízení. Na Uničovský rybník byla vysazena násada o váze 368 

kg o průměrné váze 30 dkg a výlovek činil 2 332 kg.  Na Olomoucký (dříve Německý) 

rybník se vysadila násada o váze 269 kg, výlovek činil 1 870 kg. Na Novozámecký rybník 

byla vysazena násada o váze 150 kg, výlovek činil 87 kg. Výlovek z těchto rybníků činil 2 

603 ks o váze 4 289 kg za částku 240 008 Kč. V uplynulém roce byl kapr do revírů 

vysazován v průběhu celého roku celkem 7x o celkové váze 9 849 kg. Celkem bylo do 

revírů MO vysazeno 51 997 ks o váze 12 436 kg v hodnotě 814 789 Kč.  

Brigádnická činnost byla zaměřena zejména na úklid kolem revírů v užívání MO. Na 

rybochovných zařízeních se brigádnická činnost plnila v průběhu celého roku dle potřeb 

spojených s hospodařením. Na rybnících se jednalo především o krmení, úklid odpadků, 

zabezpečení průtočnosti, sečení břehů a výpustí, po výlovech odstranění větví a následné 

vápnění. 

Rybářům MO se v loňském roce dařilo i při samotném lovu, kdy bylo následnou sumarizací 

zjištěno, že rybáři v r. 2018 ulovili celkem na revírech MO ČRS Litovel 3 195 ks  ryb, o váze 

5 162 kg, při 10 961 zapsaných docházkách. Dařilo se jim i na ostatních rybářských 

revírech, kde se jim podařilo nalovit celkem 1 433 ks ryb o váze 3 014 kg, při 5 012 

docházkách. Celkem vykázalo úlovek 415 členů a v odevzdaných sumářích bylo 

zaznamenáno 4 628 ks ryb o celkové hmotnosti 8 176 kg při 15 973 docházkách. 

Nejvíce kg ulovených ryb měli pan Jan Němec 101,90 kg (33 kaprů a 1 candát, při 100 

docházkách); Jaroslav Šiška 93,2 kg (44 kaprů při 119 docházkách) a Alois Horník 92,3 kg 

(37 kaprů při 103 docházkách). Největšího kapra ulovil pan Karel Kuchař (97 cm, 17,6 kg 

v revíru Dyje 5), štiku Oldřich Vydržel (94 cm, 6,49 kg, Morava 19), amura Marek Štěpánek 

(92 cm, 9,8 kg, Poděbrady), sumce Václav Vortel (188 cm, 5 kg, Orlík); úhoře Jan Chyťa 

(110 cm, 1 kg, Morava 19), bolena Roman Koloušek (62 cm, 2,1 kg, Morava 19), parmu 

Vladimír Prchal (60 cm, 2 kg, Morava 19), okouna Jiří Kohout (43 cm, 0,5 kg, Morava 19 A), 

lína Jan Chyťa (46 cm, 1,2 kg, Morava 19), perlína Josef Čamek (40 cm, 1 kg, Morava 19) 

a pstruha obecného Pavlína Špačková (44 cm, 1,06 kg, Morava 19). 

Zprávu podal, s rybářským pozdravem „Petrův zdar“, Petr Machala, jednatel MO ČRS Litovel  
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HANÁCKÁ MOZEKA 

Hanácká mozeka Litovel je cimbálová muzika, která se od svého vzniku (r. 2001), tehdy 

jako součást FS Hanačka Litovel, zaměřuje na písně a taneční pásma z oblasti Hané. Tvoří ji 

muzikanti a zpěváci všech věkových kategorií z Litovle a okolí. Za dobu své existence již 

odehráli mnoho vystoupení, od malých komorních až po vystoupení na velkých 

festivalech jak v blízkém, tak širokém okolí. Několikrát také reprezentovali Hanou v 

zahraničí – jak s FS Hanačka Litovel a FS Haná Přerov, tak i samostatně (Holandsko, 

Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Srbsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko). Pravidelně se účastní 

hanáckých bálů, masopustů a dalších kulturních akcí v našem okolí. V době adventu 

tradičně zařazují do programu několik vánočních vystoupení s hanáckými koledami, které 

v r. 2014 nahráli na CD s názvem „Nad Betlémem vězda stoji“. 

Od druhé poloviny roku 2013 Hanácká mozeka Litovel funguje jako občanské sdružení, od 

roku 2016 jako samostatný spolek; vystupuje samostatně a zároveň spolupracuje s různými 

folklorními a národopisnými soubory a spolky, které se zaměřují na udržování tradic a 

tanců z Hané: FS Hanačka Litovel, NS Cholinka Cholina, FS Haná Přerov, Smíšený pěvecký 

sbor Příkazy. V současnosti je vedoucí muziky Mgr. Iveta Navrátilová. Hanácká mozeka má 

také nové členy, a to i z řad mladších muzikantů – nadějné houslistky, které navštěvují 4. 

třídu ZŠ a s „mozekó“ si zahrály na vánočních vystoupeních. O vystoupení a hanácké 

písně je zájem, o čemž svědčí různorodost akcí, na kterých Hanácká mozeka vystupuje jak 

v Litovli, tak i v blízkém a dalekém okolí.  

Během roku se uskutečnilo celkem 24 vystoupení – z nich vybíráme ty nejdůležitější: XXV. 

Hanácký bál Olomouc – vystoupení s NS Cholinka a samostatné hraní k tanci a poslechu 

(20. 1.); Tancovačka na Katovně v Přerově – krojované vystoupení (28. 1.), XXXII. Hanácký 

bál Litovel – vystoupení samostatně a společně s FS Hanačka Litovel (16. 2.), Přendite si 

splknót – Hanácká ambasáda a Hanácká mozeka Litovel (29. 3.), „Muziky, hrajte nám" – 

Žďár nad Sázavou, žďárské folklorní soubory v komponovaném večeru, jako host FS 

Hanačka a Hanácká mozeka Litovel (20. 4.), Filipojakubská pouť v Litovli (6. 5.), Moravský 

den, Olomouc – společné vystoupení s FS Hanačka (26. 5.), Přendite si splknót – Hanácká 

ambasáda a Hanácká mozeka Litovel (21. 6.), Bezděkovský levandulový festival –

 společné vystoupení s FS Hanačka (6. 7.), Hody a setkání rodáků k příležitosti 940. výročí 

od první písemné zmínky o obci, Senice na Hané (22. 7.), Litovelské slavnosti – společné 

vystoupení s FS Hanačka (8. 9.), Hody, Prostějov – vystoupení samostatně a společné 

vystoupení s Hanáčky – FS Hanačka (16. 9.),  Přendite si splknót – Hanácká ambasáda a 

Hanácká mozeka Litovel (20. 9.), Připomínka 100 let samostatného Československého 

státu, Husův sbor Loštice (21. 10.), 12. ročník Adventního koncertu, Husův sbor Litovel (15. 

12.), Oživlá řemesla, Muzeum Litovel (26. 12.).  

Zprávu podala Mgr. Iveta Navrátilová, vedoucí souboru 

Dále byly osloveny další zájmové organizace – Český zahrádkářský svaz (předseda Ing. Machala 

neodpověděl na žádný z 5 pokusů o získání informací) a Hanácký jezdecký klub, který nereagoval 

vůbec.   
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39. POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ  

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 

Místní organizace měla v r. 2018 31 členů, nejvíce z Litovle, Savína a Nasobůrek. Výbor MO 

KDU-ČSL pracoval ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová – předsedkyně; JUDr. Marie 

Mazánková – místopředsedkyně; MUDr. Alena Šromová, Olga Barančíková a Mgr. 

Gabriela Gyurka – členky. Významnými akcemi organizace byly – podpora Tříkrálové 

sbírky (ve městě Litovli bylo vybráno 84 912 Kč); Farní ples v Nasobůrkách a 6. 5. tradiční 

pouť na Staroměstském náměstí u kostela sv. Filipa a Jakuba. Součástí byla zpívaná mše 

svatá, vystoupení Hanácké mozeke, folklorního souboru z Dubu nad Moravou a žáků ZUŠ 

Litovel. Bohatá byla nabídka poutního zboží, občerstvení i atrakcí. Na akci se prezentovaly 

i Charita Litovel a MC Rybička. Před komunálními volbami uspořádala MO akci u centra 

Charity na ulici Vítězné a propagační akci na náměstí Přemysla Otakara.  Ve volbách 

získala strana 9,38 % hlasů (5 578) a 2 mandáty – MUDr. Alena Šromová 642 hlasů a Ing. 

Ludmila Zavadilová 512 hlasů, a tato byla zvolena členkou Rady města Litovel. 

Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně MO KDU-ČSL    

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – OBČANÉ A SPORTOVCI LITOVELSKA 

Je to občanské sdružení (vzniklo v r. 2010) lidí žijících v Litovli a okolí, které má 10 členů a 

cca 20 sympatizantů, kteří určují ideový směr. Jde o sdružení, nikoliv přísně organizovanou 

stranu.  Cílem činnosti je rozvoj města s důrazem na podporu sportu a kultury.  Prioritou je 

výstavba sportovní haly, tenisových kurtů, rozvoj infrastruktury města, řešení 

problematických budov (Langův dům, bývalá VDP, dům na ulici 1. máje aj).  Členové se 

schází k pravidelným schůzkám, jejichž organizátorem je tajemník TJ Tatran Litovel Ing. 

Ladislav Sléha. V komunálních volbách byli Jiří Kohout, Ing. Ladislav Sléha a Mgr. Mirko 

Spurník lídry hnutí. Sdružení obsadilo s 12 % a 7 135 hlasy 3. místo a získalo 3 mandáty. Do 

Zastupitelstva města Litovel postoupili Jiří Kohout (678 hlasů, 9,50 %), Mgr. Mirko Spurník 

(508, 7,11 %) a Radek Kohoutek (460, 6,48 %), který se vzdal mandátu a na jeho místo 

nastoupil další v pořadí pan Pavel Pěruška (405 hlasů). Mgr. Mirko Spurník byl zvolen za 

člena Rady města Litovel. Vedle zastupitelů jsou výraznými členy A. Hemerková, Mgr. 

Radovan Šimek a pan Radomír Havlíček z Vísky.   

Zprávu podal Mgr. Mirko Spurník 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ     

Místní organizace ČSSD má k 31. 12. 2018 28 členů a předsedou je pan Miroslav Janeček, 

místopředsedou Mgr. Pavel Skácel. Dalšími členy výboru byli Luboš Čunderle, Ing. Milan 

Procházka a Petr Šrůtek. V říjnu 2018 byl volen nový výbor, ve kterém Michaela 

Labounková nahradila Ing. Milana Procházku, zbytek výboru zůstal beze změny. Na 

začátku roku měla místní organizace v Litovli 30 členů, 2 členové vystoupili na vlastní 

žádost, 1 členovi bylo zrušeno členství kvůli neplacení členských příspěvků a 1 člen zemřel. 

Z důvodu změny trvalého bydliště do Litovle přestoupil jeden člen z MO ČSSD Olomouc a 

byla přijata 1 členka.  

 

V letošním roce proběhly 4 členské schůze a výroční schůze v prosinci, 2 schůze byly 

výborové. Stejně jako každý rok se konala v Litovli tradiční akce 1. máj s programem pro 

děti. V říjnu proběhly komunální volby, součástí místní kampaně byly dva volební stánky, 
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dále proběhla akce pro voliče a příznivce s hudebním doprovodem. Ve volbách získala 

ČSSD 6,22 % hlasů a jeden mandát v Zastupitelstvu města Litovel, který získal pan Petr 

Šrůtek. 

 

Dalším cílem pro příští rok je motivace stávajících členů, selekce členské základny, 

pořádání tradičních akcí, práce ve výborech a komisích, získání bývalých a nových 

voličů, rozšíření aktivní členské základny a příprava na krajské volby 2020. Zhodnocení 

komunálních voleb: „Pokud opět půjdeme proti zájmům našich voličů, nevylezeme ze 

stranické ulity a nepokusíme se představit veřejnosti kvalitní a moderní politický program 

s jasnými prioritami, pak z politické spirály smrti není návratu. K tomu je třeba mít pokorné a 

důvěryhodné osobnosti, které tento politický program nejen představí, ale zejména jej 

budou prosazovat. Pevně věřím, že si to všichni sociální demokraté uvědomují a že pro 

získání opětovné důvěry udělají maximum. Pokud nebude úspěšná ČSSD, nebude úspěšný 

nikdo z nás“, říká předseda MO ČSSD, který zpracoval zprávu. 

 

ANO  2011  

Předsedkyní MO ANO 2011 je paní Kamila Baláková, místopředsedou Martin Geprt. Z postu 

předsedy odstoupil Ing. Martin Pavlík, který se stal místopředsedou hnutí pro oblast 

Olomouc. Hnutí má ještě další 3 členy. Jedinou akcí byl Dětský den s ANO. V radě města 

se zástupcům hnutí podařilo prosadit změnu způsobu sestavení rozpočtu města a jeho 

transparentní čerpání. Zajistilo profesní audit, který ukázal na nedostatky ve směrnicích a 

náplni práce zaměstnanců MěÚ, změny zadávání podkladů do RM a Zastupitelstva města 

Litovel, kde prosadili transparentní hlasování a zavedli rozklikávací rozpočet. Podpořili 

revitalizaci sídlišť, opravu mostu na Pavlínce, rekonstrukce a opravy školních budov i 

kanalizace a prosazovali budování cyklostezek. 

Zprávu podal Ing. Martin Pavlík 

Osloveny byly i další strany či hnutí – Sdružení nezávislých kandidátů, KSČM a ODS, ale přes urgence 

a osobní dopisy žádné informace o stavu členské základy, akcích či programu nedodaly.   

40. CÍRKVE 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHUDOBÍN 

V r. 2018 byla vyhlášena výzva IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“, 

případně pro „Sociálně nevyloučené lokality“. Římskokatolická farnost Chudobín vstupuje 

do tohoto programu se žádostí o dotaci za účelem vybudování sociálních bytových 

jednotek v budově fary. Pomocí těchto dotací chce budovu fary opravit, a je 

přesvědčena o využitelnosti těchto bytů. Jejich obsazování nájemníky bude vždy 

konzultováno se sociálním odborem města Litovel. Přijetí žádosti na IROP je podmíněno 

souhlasem města Litovel a dohodou o spolupráci s Charitou Litovel. 

Dle podmínek výzvy byla dotace pro církve 95 % z celkových uznatelných nákladů, na 29 

979 Kč/m2 plochy bytu, maximálně pak 15 000 000 Kč na jeden projekt. Udržitelnost 

sociálního bydlení je 20 let, nájemné je regulované cca 58 Kč/m2. Na budovu fary je 

zpracována PD skutečného stavu. Provedlo se geodetické zaměření hranic a výškopis 
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budovy a pozemků. Budova fary je dle stanoviska projektanta pro tento účel dispozičně 

vhodná a není ve špatném technickém stavu.  Odborný dohled nad stavební částí PD 

poskytne Ing. Arch. Blanka Roubíková. Je potřebí s budovou fary smysluplně naložit, aby 

v budoucnu poskytovala menší zázemí farníkům a nějaký pravidelný příjem z pronájmu. 

Zbavovat se majetkově budovy fary a přilehlé zahrady farnost nechce. 

Po krátké a těžké nemoci zemřel 14. 11. 2018 P. Josef Trtík. Narodil se 13. 3. 1939 v Hovězí, 

na kněze byl vysvěcen 1. 7. 1972 v Olomouci. Působil na řadě římskokatolických far, 

dlouhou dobu také v Chudobíně. V roce 2014 odešel na odpočinek. Čest jeho památce! 

Zprávu podal P. Mgr. Metoděj R. Hofman, OT, administrátor 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ, LITOVEL 

Na Nový rok se konala slavnostní bohoslužba, v měsíci únoru došlo k opravě stropu 

kolumbária, malování chodby i kolumbária.  Velikonoce (duben) – připomínán byl Zelený 

čtvrtek, Velký pátek (Pašije), Bílá sobota (obnova křtu) a konala se slavnostní bohoslužba 

se křtem za doprovodu „Koledníků“. V měsíci květnu proběhla bohoslužba na oslavu 

Svátku matek, májové pobožnosti, Noc kostelů s bohoslužbou, výstava obrazů Mgr. 

Vlastimíra Haltofa, výstava Biblí a různých technik písma, promítání filmu Quo vadis, 

Diecézní setkání dětí v Pohořanech a ukončení kurzu Alfa – celodenní setkání nad 

Písmem. Slavnostní bohoslužba k uctění památky MJH se konala 6. července za 

doprovodu pěveckého sboru „Koledníci“; Drakiáda 28. 9. a také návštěva Domu Přírody 

na Šargouně. Měsíc říjen byl ve znamení slavnostní bohoslužby k 100. výročí vzniku ČSR 

v Olomouci; vysazení památeční lípy u Husova sboru v Olomouci; slavnostní bohoslužby k 

100. výročí ČSR v Lošticích a sázení lip za doprovodu Hanácké mozeke i slavnostní 

bohoslužba k 100. výročí vzniku ČSR v Husově sboru v Litovli.  K uctění památky zesnulých 

(2. 11.) se konala bohoslužba za doprovodu Koledníků a 10. 11. pak Diecézní setkání dětí v 

Litovli s názvem „Cesta krále Davida" za účasti asi 35 dětí a 20 dospělých. V prosinci se 

uskutečnila akce strojení stromečku s dětmi a postavení Doubravova Betlému; Adventní 

koncerty s Hanáckou mozekou; vánoční besídka na ZŠ Jungmannova; půlnoční 

bohoslužba s Betlémským světlem za doprovodu Koledníků (24. 12.) a bohoslužba na 

rozloučení se starým rokem. 

Pravidelné aktivity v Náboženské obci CČSH v Litovli: náboženství Práčata, nedělní škola 

(Snídaně nad Biblí), biblické hodiny, modlitební večery a kurzy Alfa. 

Zprávu podala Mgr. Lucie Haltofová, farářka CČSH Litovel 

ŘÍMSKOKAROLICKÁ FARNOST LITOVEL 

Římskokatolická farnost Litovel se každoročně stará o lidi všech věkových kategorií. Pro 

„předškolkové“ děti přichystaly ve spolupráci s Mateřským centrem Rybička setkávání Dětí 

víry. Pro děti, které chodí do církevní mateřské školy Svatojánek, byla připravena 

katecheze z cyklu Aby malé bylo velké. Děti školou povinné měly příležitost se účastnit 

výuky náboženství a různých zajímavých katechezí. Tuto nabídku ve školním roce 

2018/2019 využilo 50 žáků prvního stupně a 30 žáků druhého stupně a víceletých gymnázií. 

Odměnou těmto dětem bylo děkanátní setkání dětí, navštěvující hodiny náboženství. V 

programu tohoto setkání byla mimo jiné mše svatá a velká hra. Děti se mohly zapojovat 

do života farnosti mnoha způsoby. Například-mladší školní děti měly příležitost docházet do 
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Dětské „scholičky“ a zpestřovat svým zpěvem mše svaté. Za zmínku také stojí společenství 

manželů, které se jednou za měsíc scházelo ke společné modlitbě, četbě a výkladu Písma 

svatého. V životě farnosti měli i senioři své místo. Tento rok poznávali mnohé význačné 

osobnosti křesťanského světa v rámci Cyklu Neznámí svatí.  

Farnost organizovala dva tábory ve skautském středisku Eliška ve Fryštáku. První se 

jmenoval Cesta kolem světa a byl přizpůsoben pro děti od 7 do 13 let. Tohoto tábora se 

zúčastnilo 25 dětí. Na druhý tábor AMAZING RACE pro děti starší 14 let přijelo 22 dětí. 

Těchto táborů také se aktivně zúčastnil litovelský farář P. Miroslav Bambuch.  

V roce 2018 bylo ve farnosti Litovel pokřtěno 14 dětí a stejný počet starších dětí napoprvé 

šlo k prvnímu svatému přijímání. Lásku, úctu a věrnost si ve farním kostele slíbily 4 manželské 

páry. Tento rok zasáhlo farníky úmrtí P. Mgr. Františka Krejsy, MBA, dlouholetého faráře v 

Litovli. Jako farář ve farnosti sloužil v letech 1988 až 2002. Pohřeb měl 16. listopadu 2018 ve 

své rodné vesnici v Tištíně. Celkem jsme na poslední cestě na věčnost doprovodili 11 lidí z 

našeho středu. 

Jelikož jsme na tomto světě jen poutníky, nenechali jsme si ujít příležitost se zúčastnit 

květnové pouti na svátek sv. Filipa a Jakuba na Starém městě a pouti ke sv. Floriánovi v 

Chořelicích a Třech Dvorech. Příležitost k neformálnímu setkání za zvuků hudby s bohatým 

občerstvením mělo farní společenství během Farního dne, který se konal v neděli 2. 

června v prostorách místní Charity.  

Aby mohl život farnosti bezproblémově fungovat, je třeba k tomu mít adekvátní zázemí. 

Asi nejdůležitějším rekonstrukčním počinem byla třetí a zároveň finální oprava litovelských 

varhan. Tato oprava byla financována z finančních prostředků Olomouckého kraje, města 

Litovel, Římskokatolické farnosti Litovel a také proběhla Adopce píšťal, která výrazně 

pomohla s dokončením tohoto bohulibého díla. Všem dárcům srdečně děkujeme! Z 

oprav můžeme ještě zmínit různé terénní úpravy na zahradě v Litovli, které proběhly díky 

obětavým dobrovolníkům z farnosti.   

Osoby důležité pro život farnosti: Varhaníci: Boris Mettler, Zdislava Putnová a Blanka 

Drešrová; kostelníci: Ladislav Stingl, Rudolf Havlíček, Petr Šimčisko a rodina Špundova; 

ekonomická rada: PhDr. Hana Likešová, Dušan Řmot a Ing. Ludmila Zavadilová a 

pastorační rada: Ing. Ludmila Zavadilová, Markéta Navaříková, Ing. Jindřich Dušek, Zita 

Stinglová, Jarmila Dospivová a Josef Přikryl. Patří jim všem velký dík za obětavou službu 

farnosti.    

Zprávu podal P. Mgr. Miroslav Bambuch, farář Římskokatolické farnosti Litovel. 

 

Dále byly osloveny Církev československá husitská Chudobín a Pravoslavná církev Chudobín, ale i 

přes urgenci a osobní dopis žádané informace neposkytly.  
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41. PREZIDENTSKÉ VOLBY  

Pro volbu prezidenta republiky se do 1. kola přihlásilo 9 kandidátů – Miloš Zeman, Jiří 

Drahoš, Michal Horáček, Mirek Topolánek, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Vratislav Kulhánek, 

Jiří Hynek a Petr Hannig. Po 1. kole volby 12. a 13. 1. je jasné, že prezidentem se stane Miloš 

Zeman, který získal 38,56 % hlasů, nebo Jiří Drahoš (26,60 %) – a že tak na Pražském hradě 

usedne muž, který lidi nejvíc přitahuje, nebo ten, který nejméně vadí. O tom měly 

rozhodnout následující dva týdny. I když Zeman vyhrál s přehledem o 615 000 hlasů, musel 

změnit taktiku a zúčastnit se televizních diskusí, protože ví, že veřejné vystupování je jeho 

nejsilnější stránkou.  Přesto má lepší výchozí pozici Drahoš, který bude bojovat o více než 

1,7 milionu voličů, kteří v prvním kole podpořili pětici Fischer, Horáček, Hilšer, Topolánek a 

Kulhánek a nyní podpoří Drahoše. A ten ví, že pokud tuto podporu přetaví v reálné hlasy, 

zvítězí. 

Jak volil náš kraj? Pro Zemana bylo 45,15 %, Drahoše 22,66 %, Fischera 10,50 %, Horáčka 

7,59 %, Topolánka 3,69 %, Hynka 1,22 %, Hanniga 0,59 % a Kulhánka 0, 43 % hlasů. 

Olomoucký kraj se ukázal jednou z volebních bašt Miloše Zemana, který ovládl první kolo 

s náskokem, když si přízeň voličů upevnil i sérií 5 cest po celém regionu během uplynulého 

volebního období.  Získal zde třetí nejvyšší procentuální výsledek v rámci krajů, v řadě obcí 

byl rovnou zvolen a konkurenci doslova rozdrtil. A naše Litovel volila podobně: Zeman 

16,03 % (2 143 hlasů), Drahoš 22,81 % (1 062), Fischer 9,88 % (460), Hilšer 8,78 % (409), 

Horáček 6,98 % (321) a Topolánek 3,48 % (162).  

Hlavní hranice mezi úspěchem a neúspěchem ve druhém kole bude ležet kolem mety 2,5 

milionu hlasů, pokud bude letošní voličská účast podobná jako minule. Poprvé se střetli 

tváří v tvář Zeman s Drahošem v televizi Prima. Ovšem dojem z více než hodinové diskuse, 

kterou sledovalo přes 2 miliony diváků, zůstal rozpačitý a ani dramaturgie pořadu diskusi 

příliš nepřidala, když jakoukoli větu přerušoval až frenetický potlesk jednoho i druhého 

tábora a diskutabilní byl i výběr témat. V souboji názorů, bonmotů, řečníků, podporovatelů 

i tváří bylo těžké určit vítěze.  

Dnem rozhodnutí, jak se ukázalo, byl spíše závěrečný televizní duel – souboj na úrovni. 

Vzhledem k dosud vyrovnaným šancím kandidátů budou klíčové hlasy deseti procent lidí, 

kteří doposud hlásili, že se budou rozhodovat v posledním týdnu – k tomu jim má pomoci 

právě tato druhá debata. Na rozdíl od duelu na Primě, který za halasu stovek příznivců 

obou stran spíše opanoval stávající prezident, v Rudolfinu šlo o úplně jinou disciplínu. Třicet 

celebrit v publiku za každou stranu a schopná moderátorka – sledovanost 2,6 milionu 

televizních diváků. Oba předstoupili v úplně jiné formě, Zeman neútočil, hovořil rozvážně, 

často až těžkopádně, Drahoš přišel mnohem lépe připravený a v závěru působil mnohem 

akčněji než Zeman. Bylo znát, že ani jeden nechce ve finále udělat nějakou zásadní 

chybu. Přesto lze, vzhledem k dobrému finiši, označit za vítěze spíše Jiřího Drahoše. 

Vše je jinak – Miloš Zeman obhájil svůj mandát, když získal 51,36 % (2 853 390 hlasů) a Jiřího 

Drahoše porazil o 150 00 hlasů, tedy o necelá tři procenta – 48, 63 % (2 701 206 hlasů). První 

a poslední velký politický úspěch Miloše Zemana mají jednu věc společnou. K víkendovým 

prezidentským volbám, v nichž zvítězil, přišlo nejvíce voličů od parlamentních voleb roku 

1998, po nichž se stal premiérem.  
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Počítadla procenta voličů, kteří přišli, se zastavila na „ďábelském“ čísle 66,06 %. Nezvykle 

vysoký počet voličů dorazil k urnám především v regionech, kde jindy lidé k volbám tolik 

nechodí a Zemanovi příznivci tam převládají. Nejvíc mu vzrostla účast oproti prvnímu kolu 

v Moravskoslezském (na 62 %) a právě Olomouckém kraji (59, 18 %), Drahoš zde získal jen 

40,82 %. Zásadní roli však rozhodl především výkon kandidátů v televizních debatách. 

Zajímavé je, jak volili Češi v zahraničí – 90,28 % pro Drahoše a jen 9, 72 % pro Zemana.  

Agentura Median zjišťovala, co lidé očekávají od nového prezidenta. Měl by se zaměřit na 

témata školství, vymahatelnosti spravedlnosti, ale také migrace – nechtějí naopak, aby se 

vymezoval proti médiím či neziskovým organizacím a měl by také zlepšit důstojnost úřadu 

prezidenta. Příliš pozitivních změn však od něj neočekávají.  

V našem kraji přišlo k urnám 338 662 voličů, účast přesáhla 66 %. I když je Olomoucký kraj 

co do velikosti středně velkým regionem, pomohl Zemanovi volbu vyhrát. Nejvíce hlasů 

pro Zemana přibylo mimo jiné právě na Litovelsku, kde se k němu přiklonila řada voličů 

kandidátů Fischera i Horáčka. Vzhledem k tomu, že šlo o velice těsnou volbu, sehrálo to 

relativně velkou roli.  Okres Olomouc znamenal pro Zemana významnou podporu svými 

54,27 % hlasů.  

 

42. KOMUNÁLNÍ VOLBY 

Volební období 2014–2018 končí, a jsou zde znovu komunální volby do Zastupitelstva 

města Litovel. Budou se konat ve dnech 5. (od 14 do 22 hodin) a 6. října 2018 (od 8 do 14 

hodin) podle ustanovení § 29 zákona číslo 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí. 

Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, je 

určeno 17 volebních okrsků, z toho 6 ve městě Litovel a 11 v jednotlivých místních částech.  

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva města Litovel má být 

zvoleno – tedy 21. V mimořádném volebním čísle Litovelských novin z 18. září 2018 jsou 

uvedeny možnosti označení kandidátů či stran na hlasovacím lístku. Politické strany či 

hnutí, kterých kandiduje celkem 8, si vylosovaly pořadí, uvedly pořadí s fotografiemi svých 

kandidátů a svůj volební program pro období 2018–2022. 

Uvádíme u každé z nich jejich lídry: 

Kandidátní listina č. 1 patří Sdružení nezávislých kandidátů – Občané a sportovci Litovelska 

s lídrem Jiřím Kohoutem (39 let, zubní technik; 2. Ing. Ladislav Sléha (55 let, tajemník TJ 

Tatran); 3. Mgr. Mirko Spurník (52 let, ředitel domova důchodců) – všichni bez politické 

příslušnosti. Kandidátní listina č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů: 1. Viktor Kohout (45 let, 

místostarosta města Litovel), Ing. Zdeněk Potužák (62 let, starosta města Litovel), Mgr. Eva 

Hrachovcová (48 let, ředitelka školy) – všichni bez politické příslušnosti; Kandidátní listina č. 

3 – ODS: 1. Bc. Zdeněk Jančí (vedoucí odborného výcviku SOŠ Litovel), Petr Grofek (39 let, 

obchodně-technický poradce), Ing. Radovan Urválek (55 let, interiérový designer) – 

všichni členové ODS. Kandidátní listina č. 4 – ČSSD: 1. Miroslav Janeček (36 let, OSVČ 

Rozvadovice), 2. Mgr. Pavel Skácel (50 let, ředitel školy), 3. Michaela Labounková (28 let, 

pedagog) – všichni členové ČSSD. Kandidátní listina č. 5 – KSČM: 1. Kamil Veselý (51 let, 

OSVČ, člen KSČM), 2. Ing. Gabriel Ošťádal (72 let, důchodce), 3. Josef Hetcl (67 let, 
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důchodce) – oba bez politické příslušnosti. Kandidátní listina č. 6 – Sdružení nezávislých 

kandidátů – Evropští demokraté: 1. Jaroslav Skála (58 let, OSVČ), 2. Mgr. Robert Najman 

(37 let, pracovník muzea), 3. Mgr. Hana Kaštanová, Ph. D., ředitelka školy) – všichni bez 

politické příslušnosti). Kandidátní listina č. 7 – ANO 2011: 1. Martin Geprt (42 let, OSVČ), Ing. 

Martin Pavlík (40 let, technik), 3. Mgr. Kamila Baláková (36 let, obchodní zástupce) – 

všichni členové ANO 2011. Kandidátní listina č. 8 – KDU-ČSL: 1. Ing. Ludmila Zavadilová (52 

let, vedoucí střediska Charity), 2. MUDr. Alena Šromová (59 let, lékařka), 3. Jarmila 

Rozsypalová (67 let, důchodkyně) – všechny členky KDU-ČSL.  

Komunální volby proběhly bez problémů a jejich výsledky uvádíme dále: nejvíce procent 

a mandátů do Zastupitelstva města Litovle získalo SNK 23,6 % (5); následují ANO 2011 19,9 

% (4); SNK – Občané a sportovci Litovelska 12 % (3); ODS 10,4 % (2); SNK – Evropští 

demokraté 10,1 % (2); KDU-ČSL 9,4 % (2); KSČM 9,4 % (2) a ČSSD (6,2 %) jeden mandát. 

Jednání o tom, kdo s kým půjde do koalice, a kdo zůstane v opozici, budou velmi 

zajímavá, kdo budou členové nové rady města a kdo starostou města ještě zajímavější. 

Čáku na vítězství má SNK, ale dojde ke změně ve vedení a starosta s místostarostou si 

vymění místa? Nebo to zůstane při starém? 

 

Oficiální výsledky-město Litovel: 

 

celkem zpr. v %

21 1 17 17 100 8 012 3 392 42,34 3 390 59 439

Volevní 

účast v %

Platné 

hlasy

Odevzdan

é obálky

Počet volených 

členů 

zastupitelstva

Počet 

volebních 

obvodů

Okrsky Voliči v 

seznamu

Vydané 

obálky

 
 

Počet 

kandidátů

číslo název abs. v %

1 SNK-Občané a sport. Litovelska 7 135 12 21 59 439,00 12 3

2 SNK - Litovel 14 001 23,56 21 59 439,00 23,55 5

3 Občanská demokratická strana 6 185 10,41 21 59 439,00 10,4 2

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 696 6,22 21 59 439,00 6,21 1

5 Komunistická str.Čech a Moravy 5 030 8,46 21 59 439,00 8,46 2

6 SNK Evropští demokraté 5 991 10,08 21 59 439,00 10,07 2

7 ANO 2011 11 823 19,89 21 59 439,00 19,89 4

8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 578 9,38 21 59 439,00 9,38 2

Kandidátní listina Hlasy Přepočtený základ 

dle počtu 

kandidátů

Přepočtené % 

platných 

hlasů

Počet 

mandátů
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Zvolení zastupitelé města Litovel 
 

Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí 

číslo název 

poř. 

příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. v % zvolení 
číslo 

1 SNK-Občané a sport. Litovelska 1 Kohout Jiří 39 NK BEZPP 678 9,5 1 

1 SNK-Občané a sport. Litovelska 3 Spurník Mirko Mgr. 52 NK BEZPP 508 7,11 2 

1 SNK-Občané a sport. Litovelska 13 Kohoutek Radek 53 NK BEZPP 460 6,44 3 

2 SNK – Litovel 1 Kohout Viktor 45 NK BEZPP 1 281 9,14 1 

2 SNK – Litovel 3 Hrachovcová Eva Mgr. 48 NK BEZPP 1 102 7,87 2 

2 SNK – Litovel 2 Potužák Zdeněk Ing. 62 NK BEZPP 964 6,88 3 

2 SNK – Litovel 4 Zmund Karel Ing. 65 NK BEZPP 709 5,06 4 

2 SNK – Litovel 5 Broza Lubomír Mgr. 53 NK BEZPP 699 4,99 5 

3 Občanská demokratická strana 1 Jančí Zdeněk Bc. 53 ODS ODS 477 7,71 1 

3 Občanská demokratická strana 4 Zabloudilová Lenka 46 ODS BEZPP 396 6,4 2 

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 Šrůtek Petr 65 ČSSD ČSSD 315 8,52 1 

5 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Veselý Kamil 51 KSČM KSČM 413 8,21 1 

5 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Ošťádal Gabriel Ing. 72 KSČM BEZPP 341 6,77 2 

6 SNK Evropští demokraté 1 Skála Jaroslav 58 SNK ED BEZPP 568 9,48 1 

6 SNK Evropští demokraté 2 Najman Robert Mgr. 37 SNK ED BEZPP 465 7,76 2 

7 ANO 2011 1 Geprt Martin 42 ANO ANO 848 7,17 1 

7 ANO 2011 4 Wagnerová Jana 49 ANO BEZPP 719 6,08 2 

7 ANO 2011 2 Pavlík Martin Ing. 40 ANO ANO 697 5,89 3 

7 ANO 2011 6 Dědek Tomáš Mgr. 35 ANO BEZPP 655 5,54 4 

8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Šromová Alena MUDr. 59 KDU-ČSL KDU-ČSL 642 11,5 1 

8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Zavadilová Ludmila Ing. 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 512 9,17 2 

 

 

 

Celkové výsledky stran a hnutí: SNK – Občané a sportovci Litovelska 7 135 hlasů, 12 %, 3 

mandáty; SNK 14 001 hlasů, 23, 56 %, 5 mandátů; ODS 6 185 hlasů, 10,41 %, 2 mandáty; 

KSČM 5 030 hlasů, 8,46 %, 2 mandáty; SNK ED 5 991 hlasů, 10,08 %, 2 mandáty; ANO 2011 

11 823 hlasů, 19,89 %, 4 mandáty a KDU-ČSL 5 578 hlasů, 9,38 %, 2 mandáty. Průměrná 

volební účast byla 42,34 % (v Olomouckém kraji 45,25 %). Ze státní dotace byla na zajištění 

voleb pro MěÚ Litovel vyčleněna částka 525 000 Kč. Podle výsledků minulých voleb si 

pozitivní trend zachovali všichni, pokles zaznamenala KSČM a ČSSD. 

Jen pro zajímavost, jak volili naši „sousedé“: v Uničově zvítězila ODS, která získala 33,8 % 

hlasů a 8 mandátů; ve Šternberku také ODS 22,9 % (5) a v Olomouci hnutí ANO 2011 s 26,7 

% a 14 mandáty. V kraji zvítězilo hnutí ANO, které si polepšilo hlavně ve městech (ztratilo 

však Jeseník, kde mělo po 4 roky křeslo starosty a skončilo hluboko v poli poražených). Ale 

největším poraženým letošních voleb je ČSSD, ta oslabila téměř všude (u nás zvláště) a 

třeba v Přerově či Jeseníku se do zastupitelstva vůbec nedostala. Krajskému městu bude 

tedy vládnout ANO a schyluje se k předjednanému spojenectví s ODS, k němuž by mohla 

přibýt KDU-ČSL a nejspíš i ČSSD. Z celostátního pohledu ANO a ODS slaví vítězství, ale jsou 

to oslavy s rezervou. ANO vyhrálo hned ve 12 ze 14 krajských měst, posílilo v Brně, Ostravě i 
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Plzni, ale ztratilo Prahu, kde skončilo až páté. Co do počtu získaných mandátů v obecních 

zastupitelstvech jsou nejúspěšnější Starostové, nezávislí kandidáti a KDU-ČSL. 

Ve složení ZML došlo ke změně, když Radek Kohoutek (SNK – Občané a sportovci 

Litovelska) se vzdal mandátu ve prospěch náhradníka ze stejného hnutí Pavla Pěrušky, 

který získal ve volbách 405 hlasů.  

Prví zasedání nově zvoleného ZML se konalo 1. listopadu ve Velkém sále Záložny a 

starostou města byl zvolen pan Viktor Kohout, dosavadní místostarosta; místostarostou Mgr. 

Lubomír Broza, dosavadní velitel Městské policie Litovel; členy Rady města Litovel Bc. 

Zdeněk Jančí (ODS); pan Jiří Kohout (SNK – Občané a sportovci Litovelska); Ing. Zdeněk 

Potužák (SNK, dosavadní starosta); Mgr. Mirko Spurník (SNK – Občané a sportovci 

Litovelska) a Ing. Ludmila Zavadilová (KDU-ČSL). V opozici tak zůstalo hnutí ANO 2011, 

KSČM, SNK – Evropští demokraté a ČSSD. Předsedou Finančního výboru je Ing. Zdeněk 

Potužák (SNK), Kontrolního výboru Gabriel Ošťádal (KSČM). 

Na 2. zasedání ZML 29. 11. 2018 byli jmenováni členové výborů. Členy Finančního výboru 

jsou Mgr. Djamila Bekheda (ODS), Martin Geprt (ANO), Ing. Jakub Hemerka (KDU-ČSL), 

Marie Pospíšilová (KSČM), Mgr. Pavel Skácel (ČSSD) a Ing. Ladislav Sléha (SNK – Sportovci); 

Kontrolního výboru – Mgr. Kamila Baláková (ANO), Mgr. Tomáš Dědek (ANO), Josef Hetcl 

(KSČM), Miroslav Janeček (ČSSD), Mgr. Robert Najman (SNK a ED) a Bc. Tomáš Vacek 

(SNK a ED).  
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43. ZÁVĚR   

Malé zamyšlení kronikáře nad dnešní společností. Dávají se jí různé přívlastky: rozdělená, 

zhrublá, rozmazlená…, tak se mnohým jeví skoro po 30 letech demokratického vývoje. Já ji 

vidím spíše jako pestrou i sympaticky sebevědomou a mám radost, když kolem sebe vidím 

lidi šikovné a pracovité. Odmítám mediální zkratky či klišé mnohých politiků, jak je všechno 

špatně a nikomu se nic nedaří. Tak to není.  Doba od sametové revoluce nebyla lehká, 

ale cesta ze šedivosti před rokem 1989 ji dovedla k otevřenosti a pestrosti, návaznosti na 

Evropu i svět, změnil se nám žebříček hodnot a daří se nám dobře.  Můžeme se kriticky 

vyjadřovat k čemukoliv, dochází ke střetávání různých názorových proudů, ale také 

k nálepkování lidí vytvářející bariéry. Každý má právo na svůj názor, který si má obhájit, ale 

nechme mu ho a nesnažme se ho přizpůsobit tomu svému.  

Vadí mi, že zákonů a regulací všeho druhu máme hodně a stálými novelami jsme tak 

nějak přeregulovaní. Čím je regulace silnější, tím více se vytrácí míra lidské svobody. 

Zákony mnohdy nevznikají kvůli většinové společnosti, ale kvůli té menšině, kterou je 

potřeba usměrnit. Právní řád je komplikovaný, nepřehledný, nesrozumitelný – exemplárním 

příkladem je občanský zákoník, který má tisíce paragrafů se starými termíny a měl by jej 

znát každý – komu však skutečně pomáhá? Zákonodárci by měli více dbát na to, co a jak 

je potřeba skutečně regulovat, ne aby byli hodnoceni podle množství nových zákonů a 

novel. Chceme zákony kvalitní, potřebné, pomáhající vyšší kvalitě našeho života. 

Obyčejného občana iritují kauzy táhnoucí se dlouhá léta či jejich zametání pod koberec, 

úplatní soudci a mnozí „nedotknutelní“.  

Posunuli jsme se k vyspělým demokratickým zemím, dokázali jsme se stát plnoprávným 

členem evropských demokracií s vysoce rozvinutou kulturou, dobře fungující ekonomikou, 

s velmi dobrým systémem zdravotnictví i školství. Jsme zemí bezpečnou, pozitivně 

vnímanou zahraničím, máme relativně nízkou hladinu chudoby, téměř nulovou 

nezaměstnanost – republika je v dobré kondici. Bohužel, někteří lidé rychle zapomínají na 

to špatné, co se v totalitně řízené společnosti odehrávalo, a tvrdí, že za komunistů se žilo 

lépe. A příliš často ochotně naskakují na nálady marnosti a frustrace, které tu šíří a 

umocňují falešní spasitelé a některá média. Ale demokracie a svoboda nejsou 

samozřejmé hodnoty, ty je třeba dále rozvíjet a pečovat o ně. O jejich kvalitě rozhoduje 

každý z nás – záleží na naší práci, osobním zapojení do veřejného dění, občanské 

angažovanosti, větším zájmu společnosti o věci veřejné i na menší míře lhostejnosti.  

Jako nebezpečné se mi zdá i to, jak se v současné době stírá hranice mezi pravdou a lží. 

Doba i společnost jsou velmi uspěchané, a na ověřování informací nám často nezbývá 

čas ani energie. V takovém prostředí se daří populistům i rádoby jednoduchým řešením 

na všechny problémy. Sociální sítě jsou nyní prostorem pro téměř neomezené šíření 

jakéhokoliv názoru, ať je škodlivý či destruktivní. Měli bychom dát důraz na zdravé kritické 

myšlení, nezávislost médií a kvalifikovanou úroveň diskuse ve společnosti.  

Máme problémy, které je nutno začít rychle řešit – sucho a nedostatek vody, energetická i 

potravinová soběstačnost, zadluženost, výzvy z oblasti digitalizace i robotizace, a s tím 

související transformace pracovní síly. V globálním měřítku jde o přelidněnost planety, 

migraci, stárnutí populace, bezpečnostní hrozby z radikalizujících se zemí a společnosti. 
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Politické elity tyto problémy neřeší a místo toho se zabývají pseudoproblémy a 

populistickými tématy, které jim přinášejí politické body. Chtělo by to vést odbornou 

kvalifikovanou diskusi, zapojit veřejnost a rozhodovat rychle. Jak to, že některé 

jednoduché věci u nás trvají tak dlouho? Jde o alibismus nebo snad strach rozhodnout? 

Přijmout rozhodnutí je spojeno s odpovědností a znamená to, že ne každému se to bude 

líbit. Ale tak to v životě chodí!  Tolik kronikářovy úvahy nad uplynulým rokem. 

Mnohé z výše uvedených faktů jsou typické i pro situaci u nás v Litovli, nejsme výjimkou.  

Tvorba kroniky se potýká se stále většími problémy se získáváním informací od místních 

subjektů, ať již jde o průmyslové podniky, místní části, zájmové a sportovní oddíly, politické 

strany či církve. Osloveno bylo 110 subjektů a do termínu dodání se jich ozvala necelá 

třetina. Urgence vedly jen ke zlepšení skóre něco přes polovinu, a na řadu přišly osobní 

výzvy (či spíše prosby). Takže na konci jsme tak někde u 80 %. U průmyslu a podnikání jde 

jen o jejich dobrou vůli, ale jinde se člověk nestačí divit. V místních částech došlo 

k paradoxní situaci v souvislosti s komunálními volbami s tím, že byli jmenováni noví 

předsedové osadních výborů.  Ti neměli ještě o čem informovat, a původní předsedy bylo 

těžké donutit ještě k aktivitě (že celou dobu pobírali jako odměnu měsíčně nemalé peníze, 

to asi nikoho nezajímalo). Ani iniciativa ze strany starosty i místostarosty velký úspěch 

neslavila. Ještě větší problémy nastaly u zájmových a sportovních organizací. Tady se 

urgence a prosby pohybují u každého subjektu kolem 5–6, přitom přehled dotací a 

finanční výpomoci ze strany města hovoří o desetitisících a statisících korun. Za to by snad 

bylo vhodné městu také něco poskytnout – i když by to byla třeba jen stručná zpráva o 

činnosti, která nezabere autorovi ani půlhodinku času. Mnohdy máme plná ústa řečí o 

odpovědnosti a loajalitě, tady však skutek utek. Jako by se mrtví brouci přemnožili – ale 

nejúčinnější vakcínou proti broučí nemoci je – úplně obyčejná slušnost. 

Naštěstí nejsou jen mrtví brouci, ale i lidé, se kterými je radost spolupracovat; na žádost 

odpovídají promptně a uvádí požadované informace. Výborná je i spolupráce se členy 

Letopisecké komise, kteří nejen kolportovali žádosti, ale četli i připomínkovali jednotlivé 

kapitoly kroniky. Opět je potřeba vyzvednout pomoc bývalého kronikáře pana Lubomíra 

Šika, který zpracoval některé kapitoly, paní Marie Hrubé – obětavé korektorky textů a 

tajemnice komise paní Hany Dohnalové, která vede agendu žádostí a urgencí a je 

hnacím motorem práce na kronice. Dobré jsou vztahy s vedením města, které má 

pochopení pro problémy kronikářské práce a netlačí zbytečně na termín dodání do tisku, 

a také s tajemníkem úřadu Ing. Radovanem Vašíčkem, pořizujícím fotodokumentaci akcí. 

Dík patří i pracovníku odboru MHaSI panu Petru Navrátilovi, za pomoc při řazení kapitol a 

jejich přípravu k tisku. Na závěr ještě poděkování kronikářově rodině za pochopení pro 

časově náročnou práci, bez kterého by se nepodařilo realizovat tento elaborát. 

 

                                                                                                                   PhDr. Josef Hubáček, 

kronikář města 
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