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1. ÚVOD
Rok 2006 byl ve srovnání s těmi předcházejícími v mnohém neobvyklý. Byl to po
delší době rok, kdy měl svět docela štěstí. Poprvé za posledních pět let se neodehrála
žádná strašlivá katastrofa, ať už jde o teroristické útoky, řádění přírody nebo velkou válku.
Byl to také rok, který přinesl poměrně dost dobrých zpráv. Možná ne pro vrcholné české
politiky, ale pro nás ostatní téměř jistě. Výrazně ubylo mrtvých na silnicích, životní úroveň
většiny lidí solidně rostla, komunisté dostali málo hlasů ve volbách. To přece není zlé. Ale
byl to zjevně rovněž rok plný lásky. Tedy alespoň v Česku. Vždyť tolik dětí jako letos se u nás
nenarodilo už dlouhá léta.
Rok 2006 byl především legrační. Jarní zima, podzimní jaro a zběsilí šneci – tedy na
jeho začátku nepřišlo jaro, na konci nepřišla zima a ti šneci se asi zbláznili! My jsme se
málem do krve servali o to, kdo nám bude vládnout, a nevládne nám nikdo. Před půl
rokem bychom za svého Topolánka nebo Paroubka dýchali, teď je nám to jedno. Koruna
nám tvrdne a my vesele utrácíme. Brzy budeme hrdí na to, že se bezvládí zapíše do knihy
rekordů. Zatím se bavíme spory o to, kdo byl zapsán do knih StB. Řidiče přinutil silniční
zákon zbrzdit. Naštěstí nám sám policejní prezident a ministr vnitra ukázali, že se z toho
nestřílí a sešlápli pořádně plyn. Inu, jsme v Česku. Tak jsme naše milé představitele
napodobili. V zahraničí (které nás zajímá přibližně jako vláda) už tak veselo není.
Pojďme raději k nám, na střední Moravu. Naši lidé tady neprožili příliš klidný rok. Do
kraje přišly nejprve sibiřské mrazy, pak povodně a dvakrát obyvatele ohrožovala nákaza.
Poprvé to byla ptačí chřipka na začátku roku, podruhé listerióza na jeho konci. Co se
peněz týče – přestože průměrný plat v regionu lehce stoupl, stále se držíme na druhé
nejnižší příčce v České republice. A zdejší politici? Kvůli parlamentním i komunálním
volbám se mohli přetrhnout. Tak uvidíme, zda své sliby dodrží.
Pohled na politickou scénu ponechávám povolanějšímu – své poznámky k roku
2006 podává můj zkušenější předchůdce, pan Lubomír Šik: Celý letošní „volební“ rok byl
poznamenán soubojem dvou hlavních politických stran, ČSSD a ODS, tedy levice
a pravice. Vláda pod vedením premiéra Jiřího Paroubka prakticky přestala být koaliční
a ČSSD se snažila ještě před volbami schválit levicově orientované zákony za pomoci
komunistů, spolupráci s KSČM v parlamentu již ani nezakrývala. Vládní lidová strana v čele
s Kalouskem se přikláněla k pravici, Unie svobody se zcela vytratila, v průzkumech
veřejného mínění ji vystřídal nový prvek, strana zelených. Její rostoucí preference ji
posouvaly do budoucího parlamentu, jenže problémem byla naprostá nejistota o jejím
politickém směřování.
Vláda si ve volebním roce štědře kupovala voliče. Od nového roku se zvýšila celá
řada sociálních dávek a platů. Státním zaměstnancům se zvýšily všechny platové tarify
o pět procent, minimální mzda se zvýšila ze 7 185 Kč na 7 570 Kč a v pololetí znovu na
7 955 Kč. Zvýšilo se životní minimum (pro dospělou osobu ze 4 300 Kč na 4 420 Kč) a tím
i od něj odvozené sociální dávky. Výrazně vzrostlo porodné i nemocenské dávky,
průměrný starobní důchod na 8 128 Kč. Samozřejmě také výrazně stoupl státní dluh.
Ve vypjaté politické situaci se takřka ztratila březnová povodeň, která postihla více
povodí Labe a Vltavy, v menší míře pak Moravy. Předvolební politické debaty stranických
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vůdců byly stále agresivnější, zejména když byly špičky ČSSD obviněny z korupce.
Vyhrocená situace nakonec vyústila 2. června do neuvěřitelného patu, když sice vyhrála
ODS, ale volby přisoudily pravici i levici po stu mandátech. Pokud ovšem ČSSD počítala na
své straně 100 mandátů, připouštěla, že je spojena s KSČM – a právě toto spojení nebylo
přijatelné pro značnou část voličů.
Patová situace nejprve nadlouho znemožnila ustavení sněmovny, když konečně
4. září předseda ODS Mirek Topolánek sestavil menšinovou vládu, nedostala ve sněmovně
důvěru. Pravicová část veřejnosti požadovala nové volby, ČSSD se tvrdě bránila,
Paroubek by rád sestavil vládu s podporou komunistů. Nekonečné jednání vedlo
ke znechucení občanů. Václav Klaus 28. října varoval: „Ukolébali jsme se tím, že ke změně
již došlo, že taková změna platí jednou provždy a že všechno běží samo. Začali jsme
„vyvažovat“ a znovu hledat jakousi bájnou třetí cestu, založenou na snu, že z toho, co svět
kolem nás nabízí, je možné si vybírat jen to příjemné, bezbolestné, žádné oběti
nevyžadující.“
Vše pak odsunuly senátní a komunální volby s vítězstvím pravice, i v tradičně
levicové Litovli se poprvé ODS dostala před ČSSD a KSČM. Prezident pak ještě jednou
pověřil Topolánka sestavením vlády, ten znovu dojednal trojkoalici, jen s jiným obsazením
ministrů. Výsledek neuspokojil prezidenta, ale v podstatě ani žádnou z politických stran.
Rok tak skončil, aniž se podařilo ustavit vládu.

2. POČASÍ
Tak to tu dlouho nebylo! Celý rok jako na houpačce! Od nebývalých mrazů až po
týdny tropických veder – vše je možné si tento rok vybrat. Asi proto bude kapitola o počasí
jednou z nejdelších částí této kroniky roku 2006.
Nejdelší zima za třicet let, nejteplejší červenec za čtyři desítky let a nejchladnější
první půlka srpna za pětačtyřicet let. Také nejsušší srpen za 40 let, nejslunnější září za 20 let.
27. listopadu bylo v Praze nejtepleji za posledních 165 let a podzim byl celkově nejteplejší
za posledních 45 let. První sníh na Dušičky se objevil po 7, někde až po 50 letech. Letošní
počasí tak bylo vyloženě extrémní.
Začalo to nenápadně. Silvestr i Nový rok byl teplotně příjemný, ale sníh se postupně
měnil v břečku a pod tlakem mokrého sněhu se začaly dít věci! Při tragédii v německém
Bad Reichenhallu na desítky lidí spadl stadion – zemřeli dva dospělí a tři děti. U nás se zřítila
střecha hypermarketu Lidl v Ostravě, kde se krov prolomil pod tíhou sněhu - lidé stačili
utéci.
Nový rok začal kalamitou v jižních Čechách – tisíce lidí byly bez elektrického
proudu, vody, pohonných hmot. Museli dokonce povolat armádu – byl vyhlášen stav
nouze. I u nás se odklízí sníh. Technické služby vždy část města uzavřou, aby bylo možné
úklid tak velkého množství sněhu vůbec zvládnout.
Koncem první lednové dekády armáda rozšiřovala silnice na Jesenicku a vojáci
odvezli stovky tun sněhu. V Olomouci klesly teploty až k minus dvaceti, ale nastala inverze
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a špatné rozptylové podmínky omezovaly pohyb lidí venku. Kolem 20. ledna se sněžení
vrátilo a celé Česko mohutně zasáhl sníh a silný vítr. V Krkonoších vyhlásili kalamitu, na
silnicích špatné počasí zabíjelo. Poslední dekáda ledna znamenala přesun arktických
mrazů z Ruska na Evropu a očekávané teploty až –20°C byly bohatě překonány. U nás je
tolik sněhu, že se i po městě obtížně chodí. Technické služby odhrnují jen sníh u zastávek
autobusů, například u bývalé ETY, aby lidé mohli nastupovat.
Až 24°C pod nulou „zmrazilo“ život v kraji. V Moravském Berouně umrzl
bezdomovec, někde nevyjely autobusy, vlaky měly zpoždění. V Brně a Ostravě padaly
rekordy, v Šumperku bylo –30°C. Mráz zabíjel a v Česku už má na svědomí šest obětí. Tisíce
lidí zůstaly bez tepla. Počet obětí nakonec stoupl na devět. Meteorologové slibují oteplení
na –10°C a sněžení. Částečně měli pravdu, mrzlo sice dál, ale již mírněji. Vrátila se ale
inverze a lékařům se začaly plnit čekárny. Smog trápil lidi především v Praze a v Ústí nad
Labem. Tolik mrazivých dní jako v lednu nebylo v Česku přes třicet let a byla to arktická
zima, kdy jsou teploty kolem -20°C více než 10 dnů za sebou. Průměrná teplota byla
-5,4°C, což bylo o 3,9°C méně než je průměr z let 1961- 2000. Také u nás jsme si užili.
Kolem města nebyla téměř žádná hluboká orba, takže stopy běžkařů křižovaly okolí. Bylo
možno se dostat i tam, kam cesty nevedou.
Se svou poznámkou k událostem se připojuje členka Letopisecké komise paní Marie
Hrubá. Dne 29. ledna došlo k velké tragédii v polských Katovicích. Pod tíhou sněhu se zřítila
střecha velké výstavní haly, v níž se konala mezinárodní výstava poštovních holubů
a králíků. Zahynulo 62 lidí, mezi nimi 3 Češi. Na pomoc přijely záchranné týmy z Německa
i od nás, pomáhali vojáci i horníci z blízkých dolů. Přes noc však bylo -17°C a šance
raněných na přežití byla mizivá. Vedle mrtvých lidí vytahovali záchranáři z trosek i klece
s vyděšenými zvířaty, která měla oproti lidem větší štěstí a přežila. Nad halou se však ještě
po dvou dnech vznášeli holubi, kteří hledali své majitele. Tak se tragedie dotkla i životů
zvířat. Polsko vyhlásilo třídenní státní smutek, prezident Kaczynski zrušil návštěvu naší
republiky.
V Šumperku rekord -30,3°C. Mrazy dokonce „uvěznily“ i peníze v bankomatech
(Ostrava, Liberec). Mráz a sníh jsou i v jižní Evropě – vánice v Turecku – sníh na palmách
a mešitách. U nás mrazy donutily města k opatřením pro bezdomovce. Praha postavila
na Letenské pláni 5 velkých stanů se stovkou míst.
Snad to únor vylepší? Od začátku měsíce mrholí a mrzne, na silnicích je ledovka.
Od 5. února se třeskuté mrazy vrátily a rtuť teploměrů zase klesla k minus dvaceti. Teplo
prý přijde až na konci února!? Bílá Voda na Jesenicku zůstala odříznutá od světa, potíže
na cestách hlásí celá střední Morava. V Jeseníkách hrozí laviny, je vyhlášen čtvrtý stupeň
nebezpečí z pěti – napadlo až půl metru sněhu. Horští záchranáři varují!
Sníh je nebezpečný - za jediný den 8. února se zřítilo 20 střech – riziko roste, sněžení
pokračuje. Situace je tak vážná, že se jí rozhodla zabývat vláda. Odpovědnost však
nesou majitelé budov a je na nich, aby sníh odstranili. V povodí větších řek leží stovky
milionů krychlových metrů sněhu. Mohou přijít záplavy? Ano, pokud začne pršet!
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19. února v Březové sníh zboural střechu. Naštěstí se nikomu nic nestalo! Těžký sníh
ale hrozí dál, opět se propadají střechy. Předpověď je nemilosrdná – zase se vrátí mrazy,
bude až minus patnáct.
Na Moravě je led místy 40 cm silný, rovněž tak na pískovně v Nákle. Tam museli po
dlouhých letech přerušit práci. Bruslí se jak na Moravě, tak i na rybníku, ale sníh si musejí
bruslaři sami odhrnovat. My starší vzpomínáme na boudu pana Flachsy, čaj, boty v teple
a odhrnutý sníh. Před několika lety zajišťoval příjemné bruslení Tatran. Je škoda, že ve
městě s bohatou sportovní tradicí, v zimě, která zajistí ledovou plochu zdarma, není
nikoho, kdo by zajistil zbytek. Je to spíš ostuda než škoda!
Silnice? Ne, tankodrom! Zima již silně poškodila další úseky silnic. Nejhorší je situace
v okolí Olomouce, na Šternbersku, Konicku a v severních částech kraje. Stále padají
střechy. I v Litovli se konala prohlídka rovných střech – poliklinika, Albert – zatím v pořádku.
Z nové školy na Vítězné hasiči preventivně sníh uklízeli. Ze střech visí obrovské rampouchy,
po celém městě jsou zábrany na chodnících, lidé nabádáni k opatrnosti.
Nové nebezpečí! Bečvu zatarasily ledové kry a na řece se zvedla hladina o tři
metry. Vodu drží ledové bariéry, situaci řeší povodňová komise. Kdy to bude i u nás? Asi
brzy!
Mnozí se nad letošní zimou pozastavují. Skutečně tu něco takového ještě nebylo?
Ale bylo. Ing. Harszlak, kronikář obce Červenka našel ve Vlastivědném sborníku střední
a severní Moravy fakta o zimě let 1929 - 1930. Dne 8. února 1930 naměřili v Olomouci
-35°C a tak mrzlo až do 22. února. Zima tehdy trvala 72 dní. Na tuto památnou zimu se
dlouho vzpomínalo. Bude tomu tak i letos?
Počátek března – sníh škodí dál, v Hanušovicích spadla střecha depa. Řidiči pozor,
budou závěje a náledí opět varují meteorologové! Česko čeká počasí jako na houpačce
bude pršet, potom sněžit, bude ledovka! Sněhová kalamita – letiště v Praze – Ruzyni
zůstalo přes deset hodin zavřené. Sníh ochromil střední Evropu, v Alpách je odříznuto
od světa 9 000 lidí, u nás kalamita zasáhla více než polovinu země.
A to má za 7 dnů začít jaro, píší noviny 12. března. Většině Čechů to zní jako
nejapný žert. Vždyť neobvykle tuhá zima trápí Česko už 5 měsíců a nic nenasvědčuje
tomu, že se to 20. března v 19,25 hodin změní. Přesně v tuto chvíli totiž podle astronomů
jaro začíná!
Sněhová kalamita ale pokračuje – přívaly sněhu znovu zastavily auta i vlaky.
V Olomouckém kraji je uzavřeno sedm silničních úseků. Silničáři tvrdí, že je to pro ně
nejhorší zima za 40 let. Dlouhá zima už unavuje i lyžaře. Je faktem, že Česko zažívá jednu
z nejstudenějších a nejdelších zim za desetiletí. Milovníkům tepla je slibováno, že kolem
25. března zima patrně skončí. O víkendu 17. – 19. března silná obleva. Ve městě břečka,
spousta vody, která nemá kam odtékat. Morava je stále zamrzlá. Mlynář Staroštík na svém
náhonu „rozhoupal“ vodu, rozbil led, ale vody je málo, kry nemají jak odplout. Uvolnilo se
jeho koryto, ale pouze ke školce. Tam se voda dostala na led a pomalu ho začíná
rozpouštět. Letošní zima je skutečně nekonečná a už lidem leze na nervy. A tak se brání.
Snaží se ji zahnat protizimními protestsongy a dokonce i demonstrací. V hitu Jaromíra
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Nohavici se zpívá: „To mokre bile svinstvo pada mi za limec, už čtvrty mesic v jednym
kuse furt prosinec. Večer to odhažu, namažu zada, rano se obudim a zas kurva pada!“
Odpusťme mu nespisovná slova i ostravské nářečí, ale on má pravdu. Tak táhlou zimu
téměř nikdo nepamatuje. První sníh napadl již 19. listopadu a od té doby sněží a mrzne,
bylo poničeno na 5 000 domů. Sněhový víkend 12. a 13. 3. – celou republiku opět zasypaly
hromady sněhu. Na horách je už do výšky prvních pater, kolem silnic třímetrové bariéry.
V Krušných horách musí lidi vysvobodit těžká technika, silničáři vydlabávali odpočivky
a odtoky pro vodu. Dvě auta si prostě nevyhnula.
Dvacátého března, 25 minut po 19. hodině stanulo Slunce přesně nad rovníkem a
astronomové začali odměřovat jaro. Na Znojemsku vykvetly první sněženky, ale pohled na
horské svahy změnu ročního období nenaznačoval. O víkendu bylo krásné, slunné počasí,
ale dále se předpovídají chladné noci s teplotami mezi jedním a pěti stupni pod nulou.
Výraznější oteplení se očekává skutečně až v závěru měsíce. Jen aby nebylo zle, hůře než
teď.
Hory totiž drží miliony kubíků vody. Obce v podhůří Jeseníků jsou již v pohotovosti,
s jarním táním se mají zvedat hladiny řek. Pokud se ale nepřidá vydatný a déletrvající déšť,
prý voda náš region neohrozí. Ing. Kurfürst z Povodí Moravy je ale opatrnější: „Je třeba
počítat s lokálními záplavami. Voda ze svahů, která nemá kam odtéct, může zaplavit
vesnice nebo části některých měst.“ Prorocká to slova! A Litovel se bude za pár dnů opět
topit. O povodních, které způsobily škody za více než 5 miliard korun píšeme na jiném
místě ve zvláštní kapitole.
Teď ale příběh, který do kroniky napsala paní Hrubá. Příroda si nemohla vybrat
originálnější aprílový žert. Připravila nám povodeň přesně na 1. dubna. Již poslední
březnové dny dávaly tušit, že letos nádraží na předměstí vodu nezadrží, jak se to podařilo
minulý rok. Nadějí však byly hrázky, které nechal udělat pan Ing. Zmund v uhelných
skladech tak, aby nasměrovaly vodu přes silnici a na pole za MJM směrem k Nasobůrkám.
Příval byl však takový, že je voda protrhla, a o to rychleji pak zaplavila Olomoucké
předměstí. Tam byla rozkopaná celá křižovatka kvůli stavbě kruhového objezdu. Stavbaři
stále brali na lehkou váhu varování místních a pak zachraňovali stroje před utopením na
poslední chvíli. Voda zatopila stavbu, valila se do Chořelic, a aby předvedla svoji sílu,
vzala s sebou i těžké dřevěné lávky pro pěší, postavené nad výkopy. V 17 hodin byla tato
část Litovle, asi jako poslední pod vodou. Nastalo mezidobí klidu, kdy se sbírají síly na to,
co bude následovat.
A opět se opakoval známý obrázek. Vynášelo se, vysoušelo, umývalo. Do toho se
neslo zahradami na Olomoucké ulici kovové staccato. Ozývalo se po ránu, znervozňovalo
během dne, rušilo večer. Vypadalo to, jakoby u nás vznikla nová provozovna na lisování
nebo sekání hřebíků. Důvod však byl mnohem romantičtější. Na jedné ze zahrad stály sudy
se železnými poklopy. Ty si vybral strakapoud a asi lákal na neobvyklý zvuk samičku. A tak
lidé chodili pomalu kolem zahrad, pozorovali krásně zbarveného ptáka jak se činí
a fandili mu. Oproti „dřevěnému“ zvuku měl ten „železný“ větší razanci a určitě vyvolenou
okouzlil. Na zvláštní zvuk jsme si nakonec zvykli tak, že když se přestal ozývat starali jsme se,
jestli se jeho původci něco nestalo. Čas od času se ale sporadické bušení ozývalo, snad
pro radost z krásného zvuku, snad aby dal vědět, že se mu dobře daří. V jeho
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„domácnosti“ voda nepořádek neudělala, takže naše starosti neměl. Tolik úsměvná
příhoda z Olomouckého předměstí s vodou spojená.
A zase se slibuje! Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek: „Nelze platit
donekonečna. Ochrana proti povodním bude do čtyř let!“ Zlatý voči! Vláda na to jde
zhurta. „Odstěhujte se z míst velkých povodní. Kdo neopustí záplavové území, nedostane
odškodné!“ Ať přijdou říct to, že takové bydlení je na vlastní riziko, třeba Bednářovým na
Komárov. Ti je poženou!
Ale ještě nekončíme! Po druhém, teplém a slunečném dubnovém víkendu se
máme připravit znovu na sníh a další déšť. Ve vyšších polohách prý může napadnout až
deset centimetrů sněhu a budou se tvořit sněhové jazyky. No to je snad už příliš!? Déšť má,
jak upozorňují hydrologové, opět zvednout hladiny toků ve středních a nižších polohách
na Moravě a ve Slezsku. To znamená, že i tam, kde hladina v posledních dnech klesala, se
může podle předpovědi meteorologů vrátit na 1. a 2. povodňový stupeň. Ač má asi týden
pršet či sněžit, nové velké záplavy podle odborníků již nehrozí. Jen aby!
My jsme si poněkud oddechli, ale potíže mají v povodí Dunaje, který pustoší Balkán.
Ten se vymkl kontrole a řádí zejména v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Tento veletok dosáhl
nejvyšší úrovně hladiny za posledních sto let!
Rekordně dlouhá zima se prodlužuje, vždyť už je pátý měsíc a pokud na horách
vydrží souvislá sněhová pokrývka až do poloviny května, bude zima vládnout polovinu
roku, možná i déle! Je to skutečně zima století, vždyť mrzlo přes 130 dní a do 12. dubna
jsme prožili 148 dní pod sněhem. Silničářům končí zimní sezóna 31. března, ale dále drží
zimní pohotovost. Snad už i pro ně to skončí?
Křesťané slaví nejdůležitější svátky roku – Velikonoce, ostatní se chystají na svátky
jara. Počasí jim ale nepřeje, prší a prší a o „šmigrustu“ pomalu nevidíte na litovelských
ulicích ani jednoho koledníka. To tu dlouho nebylo!
Stačí týden a skok do jara je tady definitivně. Kolem 20. dubna se teploty šplhají až
na 22°C, podle meteorologů prý zase nic neobvyklého. V roce 1968 bylo v tento den
v Praze 28,5°C. Co je pro ně obvyklé a co neobvyklé? Jen laik se diví, ale je možné,
že i odborník žasne!
Jsme téměř na konci dubna, vyhráno ale ještě nemáme! Podle informací leží
v Jeseníkách ještě jedenačtyřicet milionů kubíků sněhu – pro nás pak vody. Uklidnit má
odhad, že při nejvyšší sněhové pokrývce leželo na svazích přes 400 milionů metrů
krychlových sněhu, tedy 10x více. A slunečné počasí z nich ukrajovalo pořádně, vždyť za
posledních 6 dnů odtálo na 7 milionů kubíků. Naštěstí máme opět odborníky – ti
nepředpokládají, že by tání mohlo zvednout hladinu Moravy tak, aby došlo k záplavám.
„Dole na Hané už nemůže odtékající voda způsobit žádný problém!“ konstatuje již
zmiňovaný odborník ing. Antonín Kurfürst z Povodí Moravy. Zlatá slova! Doufejme, že má
pravdu! Měl! Ale neradujme se předčasně. 27. dubna prudký déšť napáchal mnoho škod,
ve Zdětíně a Soběsukách do obcí nateklo bahno, hasiči odčerpávali vodu. U nás, naštěstí,
klid.

7

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2006
Je tu květen, ale my máme znovu problém. O prodlouženém víkendu třídenní
neustávající déšť znovu poděsil vodohospodáře, které před měsícem tak potrápily
záplavy. Na hladinách řek v našem kraji to znovu bylo znát. Třebůvka zahrozila Litovli, když
v Lošticích vystoupala 1. května na 247 centimetrů a dosáhla 2. stupně povodňové
aktivity. Ten vyhlásilo Povodí Moravy i v Moravičanech, kde hladina vody dosáhla na
275cm a Litovel se znovu musí obávat, co dál.
Proč? Po nedávných povodních je krajina nasáklá vodou a žádnou další už
nevstřebává. To, co naprší, steče z polí a lesů do řek. Naštěstí pro nás přestalo na
Šumpersku a Jesenicku pršet a to vodohospodáře a nakonec i nás, uklidnilo.
Sláva! Na příští týden je slíbeno sluníčko a teploty přes 20°C a další prodloužený
víkend má být polojasný s teplotami od 16 do 21°C. Snad budou mít zemědělci
i zahrádkáři šanci dohnat své resty?
Zima je tedy definitivně za námi, ale škody jsou i v přírodě obrovské. Nejen na
uhynulé zvěři, ale i o tisíce včel méně vyletělo na střední Moravě ze svých úlů. Mnohé
nepřežily dlouhou zimu. Podle odhadů přišli včelaři až o čtvrtinu svých včelstev. Některá
z těch, která přežila, byla navíc oslabena a úhyny byly skutečně abnormální (částečně
i díky varoáze). Na Olomoucku se letos rozkvetlých květin nedočkalo více než 16 %
včelstev. Věřme, že o dohnání tohoto handicapu se postará sama příroda, když počasí
přešlo ze zimy přímo do léta.
Krásné dny teplého a slunečného pracovního týdne skončily uprostřed května
opět deštivým víkendem. A prý celý další týden bude chladnější a lze očekávat deště
a bouřky. A už je to tady. 17. května prudká bouře s krupobitím za sebou v Drahotuších,
Klokočí, Milenově či Velké na Hranicku zanechala apokalyptickou spoušť. Zatopená auta,
uhynulá zvířata, vesnice zavalené tunami bahna, neroztáté kroupy. A o necelý týden
později 21. května se Českem přehnala vichřice o rychlosti až 148 km/hod., která lámala
stromy, ničila střechy i elektrická vedení. Bez elektrického proudu se hlavně v Čechách
ocitly desítky měst a obcí. Nejvíce vichřice řádila na Karlovarsku. Na Chomutovsku vzniklo
krátkodobé horizontální tornádo, takzvaná húlava, které vyřadilo čtyřsetkilovoltové
vedení, což svědčí o jeho mimořádné síle. Tak Litovel už není jediná u nás zasažená
tornádem!
Meteorolog Vašíček uklidňuje: „Podobné počasí je pro květen normální. Teploty
jsou poměrně vysoké a déšť ke květnu patří. Je to zhruba stejné jako každý rok.“ Tak to si
můžeme oddechnout. Podle Vašíčka se vlastně nic mimořádného neděje. Ještě že tak!
Není to normální! Je konec měsíce května a deštivý víkend zvedá znovu hladiny
vodních toků, pro nás naštěstí v západních a jižních Čechách. Hasiči mají plné ruce
práce hlavně v Plzeňském kraji. Mladá žena, která spadla do rozvodněné Mže, utonula.
Na velkou vodu se dokonce začala chystat i Praha, kde kvůli zvýšenému průtoku Vltavy
byla preventivně uzavřena protipovodňová vrata Čertovky a vyklizeny všechny náplavky.
Déšť se má přesouvat na Moravu. V Čechách tak opět vznikly škody za desítky milionů
korun. Nám se potíže vyhnuly, ale kdo ví?
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Červen – jsou tu volby do Poslanecké sněmovny a co na to počasí? Nic moc. Sice
neprší, ale zase máme chladno. Dokonce se začalo topit! Denní teploty klesly k 10°C,
ale řada lidí se neohřeje ani doma. S koncem května totiž skončila také topná sezóna.
Dodavatelé sice přívod tepla obnovili, ale mnozí nájemníci to odmítají – nechtějí znovu
platit. A to má být podle předpovědi deštivý a chladný celý červen! Skutečně, počasí,
které provází počátek června, neodpovídá datu v kalendáři. Teploty se pohybují pod
dlouhodobým průměrem a odpovídají spíše polovině dubna nebo října. Nejnižší noční
teploty klesají až ke 3 stupňům, nejvyšší denní se pohybují kolem 17 stupňů.
Předpovědím nevěřte! Během několika dnů teploty vystoupaly na 20°C, v polovině
měsíce až na 28 °C , a je tu nový extrém. Česko zaskočilo obrovské horko. Má být 28 až
32°C! Nemocnice hlásí neobvyklý počet kolapsů a rozpálenými ulicemi měst a vesnic se
velmi často ozývají sirény sanitek. Lidé totiž v horkém počasí mají potíže a vysoká vedra si
na Berounsku vyžádala už i první oběť. Je hlášen velký počet případů přehřátí, spálenin ze
slunce, dehydratací.
To jsou paradoxy! Mluvčí Plzeňského Prazdroje se chlubí: „Prodáváme teď téměř
o 50 % více piva než minulý týden!“ Horko tedy může i potěšit – tak vypadá různost
pohledů.
Před pár dny se choulili do vaťáků, teď tropického počasí využívají tisíce lidí
k rekreaci, odpočinku a už i ke koupání. A lékaři tak mají zase o něco víc práce.
Na plavecký stadion v Olomouci se přišlo 15. června vykoupat na 2 000 lidí = je plno.
Stejné to bylo i na Plumlovské přehradě u Prostějova. Na našem „Nákle“ jsem viděl jen pár
odvážlivců – otužilců.
Den později. Česko zasáhly bouře a krupobití na Mostecku a Litvínovsku. Opět
varování – přívalové deště, silný nárazový vítr, bouřky a krupobití mohou udeřit po celém
Česku. Ohrožený je východ – máme se na co těšit. Opět nám to vyšlo – silně zapršelo, ale
úrodu nám kroupy neponičily. Snad i sklidíme?
Bouřky ochlazení ale nepřinesly, tropické parno a dusno pokračuje. Je typicky letní
počasí, kdy je ráno a dopoledne sluníčko a odpoledne přicházejí bouřky. Tropická vedra
lámou rekordy. 16. června naměřili v Českých Budějovicích 30,7°C, v Praze 32,4°C, což
překonalo o více než stupeň čtyřicet let starý zápis.
Jsme o necelý týden dál a léto ukazuje co umí. Vždyť právě začíná – 21. června
ve 12.27 hod.! Den předtím kvůli horku zemřeli 3 lidé a to se může klidně opakovat. Jsou
hlášeny slunečné, horké dny, na jejich konci kroupy a silný vítr. Varování před bouřkami
platí pro celé území, nebezpečí je vyhodnoceno jako vysoké. Teploty se budou i nadále
pohybovat až kolem 33°C.
Varování nebylo zbytečné. Ve čtvrtek 22. června se přehnala prudká bouře nad
ránem i nad Olomouckým krajem a na mnoha místech způsobila problémy motoristům,
když vyvrácené stromy zablokovaly silnice. Silná bouřka zasáhla i krajské město a mimo
několika rozbitých oken větší škody nezpůsobila. To ani u nás, v Litovli.
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Houpačka pokračuje. Meteorologové předpokládají, že horko potrvá až do konce
měsíce, mírně se ochladí až na začátku prázdnin. Přijdou také bouřky a kroupy. Nic
nového.
Teplotní rekordy opět padají – je kolem 34°C – počasí jako v červenci. Zase nám
nesedí kalendář! Provozovatelé kempů a koupališť jásají. Tropická vedra již tradičně střídají
bouřky, jihozápad země opět zasáhly deště s krupobitím. Víkendové horko vyprázdnilo
ulice českých měst, zvýšil se počet infarktů a lidé si stěžují na dušnost.
Kroupy a déšť zasáhly Táborsko a Temelín, během hodiny tu spadlo 34 milimetrů
vody. Pro celé Česko opět varování - přívalové deště mohou opět rozvodnit potoky
a zatopit sklepy. Pomalu to připomíná Krylovovu bajku „Chlapec a vlk“. Nakonec se
přestaneme bát úplně?
Přece jen chladný konec června. Už to vedro bylo úmorné. Ochlazení, deště
a vydatné srážky, teploty nepřesáhnou 25°C. Možnost lokálních záplav. Teplo bude jen
u moře. Tak to dětem pěkně začínají prázdniny! První prázdninový týden jim bude
ukazovat spíše zamračenou tvář a tak ten, kdo si liboval ve vysokých teplotách, bude
muset spíše vyrazit ke Středozemnímu moři.
Hned 1. července opět jih země zalila velká voda. Asi si budeme muset zvyknout, že
po vedrech budou náhle přicházet studené vlny a po nich opět parna. Červenec má být
teplý, ale s bouřkami. Od druhé dekády prý až 31°C?
Teď je v Česku abnormální hic …! Země je celá zalitá sluncem a horkem. U nás na
Olomoucku dokonce padl místní teplotní rekord 32,7°C. Tak to má být až do poloviny
srpna. Ti, kteří mají dovolenou a prázdniny, si takové teplo užijí, pro jiné však může být
doslova utrpením. Jak se nám povede v horkém létě 2006? Záchranářům nic moc. Čím
dál častěji totiž musí vyjíždět ke kolapsům a dehydrovaným lidem.
Končí druhá dekáda – vedra nekončí, zato ubývá vodních ploch, kde se rozpálení
lidé mohou svlažit. Nebezpečné sinice začínají bránit koupání na řadě vodních nádrží,
například na Plumlovské přehradě již tradičně. Opět padají rekordy. Plzeň 36,8°C, OstravaPoruba 34°C, Francie 40°C – je vyhlášen 2. stupeň pohotovosti, umírají lidé. V Moskvě
naopak jen 15°C – také rekord.
Teploty jsou u nás vyšší než leckde u moře - za to může teplý vzduch a vysoký tlak.
V noci je poměrně chladno, teplotní rozdíly bývají i dvanáct stupňů. Horké letní dny, které
teď sužují řadu chronicky nemocných a lidi s kardiovaskulárními problémy, však podle
odborníků nejsou nic výjimečného.
Výjimečné není ani to, že na horách na Sokolovsku ráno mrzne? Ve dvou metrech
bylo 0,2°C a těsně nad zemí dokonce –1,8°C – prý studená fronta a mrazivá kotlina.
Přestávám tomuto počasí rozumět!
Vedra sužují celou Evropu a kromě zdravotních potíží a škod v zemědělství
způsobují i ničivé požáry. V Německu a Belgii je až 38°C, vlna veder se nevyhnula ani jindy
deštivé Británii. Teplo je i u Baltu, ve Španělsku a na severovýchodě Estonska, kde však zuří
rozsáhlé požáry.
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Stovky obyvatel menších obcí na Olomoucku čekají na déšť. V Mladoňově na
Šumpersku, Domašově na Olomoucku, Václavově u Zábřeha už vyschly studny, vodu sem
vozí v cisternách. Vysychající koryta Vltavy a hlavně Labe působí potíže i říční dopravě.
Kvalita vody v řekách klesá, čekají se i úhyny ryb. Vedra i u nás vysušila lesy, také hrozí
požáry.
Ve Francii si horka vyžádala už 20 obětí, v Itálii budou v polovině třetí dekády
i čtyřicítky. Teploty všude lámou letité rekordy a píše se o nejteplejším červenci za 45 let.
Pokud se ochladí, tak až kolem 10. srpna, říká prognóza.
Vlna horkých dnů vyvrcholila 28. července, kdy ve městech bylo až 45°C, průměrná
denní teplota se šplhá až na 35°C – což už je velmi nebezpečné pro zdraví starších lidí
i malých dětí. O dva dny dříve téměř zkolabovala elektrická síť v zemi, a tak největší
podniky musely na několik hodin o více než třetinu snížit spotřebu elektřiny. Extrémní teploty
dělají starosti i zemědělcům. Obilí podle nich nedozrálo, ale „doschlo“. Kvůli horku už
vyschly i některé říčky na Hradecku a Rychnovsku. Oheň v Národním parku České
Švýcarsko byl největším požárem parku za 30 let a muselo ho likvidovat 22 dobrovolných
a 4 profesionální jednotky, pomáhali hasiči z Německa. Byly nasazeny 2 vrtulníky
a letadlo. Až po třech dnech dostali hasiči oheň pod kontrolu. Škody za miliony korun.
Příčina? Asi nedopalek.
Heslo v novinách: „Nejezděte za teplem do Středomoří, horko bude doma“, plně
platí , vždyť středomořské klima se stěhuje do střední Evropy. A klimatologové si tak trochu
nevědí rady s odpovědí, zda je to dobře, nebo ne.
V krajském městě 22. 7. padl rekord, který odolával 72 let. Odborníci naměřili 34°C,
v Luké se teplota dostala na 32,7°C! Vedro, vedro, vedro – to je nejdiskutovanější téma
posledních dní. Lidé trpí doma i v práci. Kam však před horkem utéct? Příjemně je snad
jen v jeskyních, u mrazících pultů v hypermarketech a všude tam, kde mají klimatizaci.
V Evropě a USA již zemřelo v důsledku vlny rekordních veder více než 100 lidí, nejvíce
ve Francii a Itálii. V Kalifornii mají místy i 44°C. Co Kalifornie? 28. 7. ukázal teploměr
na Horním náměstí v Olomouci neuvěřitelných 46,2°C!
Konec měsíce – úleva? Vlnu veder spláchly bouřky a liják. Ze západu přišly
přívalové deště a voda zatopila část Domažlic. Bude pršet všude.
Srpen je tu. Je sucho, víkendové přeháňky příliš nezabraly. Nedostatek vody
přetrvává. Potíže s vodou hlásí i rybáři, cisterny jezdí s vodou i za chovateli dobytka.
„Chladno není, jen se to po vedrech zdá“, píše meteorolog Jaroslav Rosa, který má
o „teplotní houpačce“ letošních prázdnin jasno. Že nakrátko (?) zavládlo typické počasí
s mírně podprůměrnými teplotami nám příliš nevadí. Odborníci nicméně připomínají, že
někdo může zažívat „termický šok“. Pro většinu z nás, ale nastala citelná úleva. Vítají ji
především kardiaci, kteří toho v minulých týdnech asi moc nenaspali. (Potvrzuji z vlastní
zkušenosti!). Přece jen z 37 na 12 – 16°C je opravdu šok!
Extrém na extrém. O prvním víkendu vytrvalý liják a prognóza praví, že celý týden
proprší, hladiny řek stoupnou. Odborníci už jsou s předpověďmi opatrnější, hovoří něco
o dozvucích medardovského počasí. Teď je to podle nich jeho poslední vlna, která se
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nazývá „Petrské deště“. Ještě že to dokáží dokladovat záznamy z dřívějších let. Původně
totiž očekávali, že bude celý srpen teplo. Teď už je jejich jistota, že jim dlouhodobá
předpověď vyjde, jen klasických 65 %. Mýliti se, je lidské!
Je to tak. Vydatný déšť zvedl hladiny Bělé a Vidnávky na Jesenicku, domy však
neohrozí. U nás, v nižších polohách regionu je situace příznivá, nic nám nehrozí – říká
dispečer Povodí Moravy 7. srpna. My už jsme si užili své v dubnu – stačilo to. Stoletá voda
je v Krkonoších, u Špindlerova Mlýna strhla silnici. „Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí!“
vymluvme se na pranostiku, páni odborníci. Naštěstí voda ustupuje, trápí lidi hlavně
ve středních Čechách. Ale o víkendu má opět silně pršet a oteplení až za 4 - 5 dnů.
„Povodně se v nejbližších dnech už nevrátí.“ Jaká úleva.
Ale zase je všechno jinak! O druhém srpnovém víkendu má opět intenzivně pršet.
Silný déšť zasáhne celé území a může napršet až 40, v horských oblastech až 60 mm vody.
Hrozí vzestup hladin menších toků. Větší množství vody by tak mohlo zkomplikovat situaci
na řekách a potocích, které se rozvodnily po vydatných deštích z minulého týdne a které
už začaly klesat.
Naděje umírá poslední. Český hydrometeorologický ústav slibuje teplé dny na konci
prázdnin, teploty kolem 22°C. Budou sice přeháňky, počasí bude přát spíše houbařům,
koupaliště budou už prázdná. Máme tomu věřit?
Polovina měsíce – čas na hodnocení. A tady je: „První polovina srpna byla
nejchladnější od roku 1961. Průměr teplot byl 20,5°C, dlouhodobý denní teplotní průměr je
24,8°C“ – tvrdí odborníci. Konec prázdnin nám asi znepříjemní přeháňky a bouřky. Takže ti,
kterým „české léto“ nestačí, musí nad cílem své rekreace dobře uvažovat. V Itálii a
Chorvatsku to bude jako u nás, tak jedině do Řecka a Španělska nebo do severní Afriky –
tam bude slunečno.
Všechno je zase jinak! Je tu studené počasí, deštivo, teploty se pohybují kolem
17°C, nárazový vítr na horách fouká až 90 km/hod. Výrazně se ochladilo – někde už se
topí, na střední Moravě teplárny s topením vyčkávají. Oficiální zahájení topné sezóny je
přece až 1. září! Na sobotu 2. září, ale prognóza hlásí prudký vzestup teploty, až na 26°C,
tak co s tím? Školáci si tak mohli o posledním prázdninovém víkendu alespoň trošku užít
sluníčka a tepla.
Na začátku nového školního roku se teploty nepřehoupnou přes 23°C a tak
provozovatelé venkovních koupališť jsou velmi nešťastní. Přitom v červenci si libovali, že
budou mít největší tržby za posledních šest let! Chyba lávky! Za chladné počasí na konci
prázdnin a začátku září prý může takzvané jilské ochlazení. To někdy přichází na konci
bartolomějského léta, což je období od půlky srpna do začátku září. Asi s 60 %
pravděpodobností k nám začíná proudit chladný vzduch z Islandu a Grónska. Jilské
ochlazení se mu říká proto, že 1. září má svátek sv. Jiljí.
Přestože se na střední Moravě ochladilo, s topením teplárny dále vyčkávají. Jen
pokud by průměrná teplota po dva následující dny poklesla pod 13°C, topit by se muselo.
Snad to v nejbližších dnech zapotřebí nebude?
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Deště ale zvedly hladiny řek Moravy a Bečvy. U Vlaské a v Hanušovicích museli
vodohospodáři vyhlásit 2. povodňový stupeň. Poslední srpnový den večer se situace
stabilizovala, obytné domy rozvodněná řeka nepostihla.
Jedna dobrá zpráva: letní počasí se vrátí do Česka, teploty vystoupí až na 27°C
a až do víkendu, kdy se čeká studená fronta, by mělo být krásně. Ano, v Česku zavládlo
pravé babí léto a tak Litovelské slavnosti i 120 let dráhy Červenka – Litovel měly modré
nebe nad hlavou a velmi příjemné teploty.
Celý krásný třetí zářijový týden nám chce počasí ukázat alespoň na pár dnů v
tomto extrémním roce svou vlídnou tvář. Houbařské žně skončily, v lese je sucho, ale dají
se najít i unikáty, třeba slizečka chlupatá nebo ryzec citrónový. Zemědělci ale pláčí – žně
skončily, ale průměr 4,99 tuny obilí z hektaru lze považovat za velmi špatný. Je to o 16,4 %
méně než loni. Navíc kvalita zrna je nízká, část obilí v době sklizně na polích vyklíčila. Jen
na Olomoucku se očekávají škody pěstitelů obilí až 300 milionů korun.
Jsme přesně v polovině měsíce září – „babí léto“ prozatím končí. Vystřídá ho silný
vítr, až 90 km/hod. Může za to studená fronta, která přichází často od západu.
Meteorologové také vyhodnotili údaje za srpen. Ten byl podle nich chladnější než
obvykle, celkově asi o 1,3°C. Naopak hodně pršelo. Máme tak další extrém roku – byl to
čtvrtý nejdeštivější srpen za posledních 45 roků. Vody spadlo téměř 2x více, než je
dlouhodobý průměr.
Léto je možno hodnotit jako rozdělené. Jako noc a den se od sebe lišily dva
prázdninové měsíce. Červenec přinesl nekonečná vedra, sucho a lákal k vodě. Srpen
takřka celý propršel a ochladilo se. Celkově byla teplota v Olomouckém kraji v červenci
o 4,3°C vyšší než je dlouhodobý průměr a dosáhla 21,5°C. Srpen byl v teplotě v průměru
o 1,3°C chladnější než je dlouhodobý průměr 15,4°C. Pro jednoho bylo počasí skvělé
(provozovatelé koupališť), pro druhého pohroma (zemědělci). Radovali se houbaři. Počasí
míchalo v létě návštěvností památek. Zatímco horký červenec nahrával jeskyním, studený
srpen zase hradům a zámkům. Takové tedy bylo letošní léto.
Doporučuje se nezoufat! Končí druhá dekáda září a je tu slib, že teplé a slunečné
počasí neopustí Česko skoro až do začátku října. Ranní teploty se budou pohybovat mezi
13 – 19 stupni, odpolední se budou šplhat ke 23 – 26°C. Budou ale četné ranní mlhy.
V sobotu 23. 9. bude kalendářní první podzimní den, ale snad nám ty dozvuky léta ještě
alespoň týden vydrží.
Krásné pozdní léto a raný podzim – prosluněné dny, balada. Konečně nám letos
počasí ukazuje delší dobu svou příjemnou tvář. Teplo a slunečno má být do konce září,
pak se o slovo přihlásí podzim, počasí se má zhoršovat. V půlce října meteorologové
očekávají déšť a příchod přízemních mrazíků. Krásné babí léto tak bude asi minulostí?
Další z paradoxů! Je konec září, kvetou třešně! Září bylo nejslunečnější za posledních
20 let! Teploty jsou v poslední zářijové dekádě o pět stupňů vyšší než je obvyklé, a přírodu
to mate. Na některých místech začaly dokonce rozkvétat kaštany, jabloně, třešně
a rododendrony. Zahradníkům a pěstitelům to dělá starosti. Stromy a keře, které teď
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KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2006
vykvetou, jsou slabší. Pupeny připravené na příští rok odkvetou už teď a za rok jich bude
méně. Tím pádem bude také méně plodů.
Z neobvykle teplého počasí mají radost nejen lidé relaxující na chalupách, ale
i pěstitelé řepy. Současné počasí těší také vinaře. Dlouhé babí léto 27. 9. ve středu Čech
překazil nečekaně silný příval deště. Dá se tedy s deštěm počítat i na začátku října
a s koncem dvou překrásných, takřka letních dní. Suché počasí vadilo houbařům, ale je
jim slibováno, že ještě přijdou jejich druhé žně. Budou prý i všechny druhy hřibů, včetně
pravých, holubinky, čirůvky, bedly, žampiony i václavky.
Přijede však studená fronta od západu, a to již v prvním říjnovém týdnu, která
ukončí teplé počasí, teploty klesnou až na 16 °C. Bude oblačno s deštěm. Rekordně suché
září končí, prý bylo nejsušší od roku 1961. Bylo to dáno rozsáhlou tlakovou výší nad
jihovýchodní Evropou, která jako hráz bránila vlhkému atlantickému vzduchu k postupu
nad střední Evropu.
Počasí se tedy vrací k normálu, jen od 10. 10. se dají v noci očekávat přízemní
mrazíky s ojedinělými ranními mlhami. Čeká se, že říjen, na rozdíl od extrémního září, ničím
nepřekvapí – ať už jde o teploty či srážky. Jen dopravní experti varují, že ranní mlhy
v kombinaci s přízemními mrazíky se už mohou na silnicích změnit v náledí.
Počasí je téměř identické s loňským, kdy sníh napadl už v polovině listopadu.
Užijeme si tedy opět půlroční zimy? „Nelze to tvrdit, ani vyloučit, ale letošní vývoj je velmi
podobný tomu loňském“, srovnává meteorolog Marjan Sandev. Uvidíme.
Nádherné dny října vyvažují minulé extrémy a letošní podzim skutečně sluncem nešetří.
Sluníčko a teploty kolem 20°C se drží již druhý týden. Až dnes, 16. 10. byl první citelný ranní
mrazík. Ale po deváté hodině už teplota rapidně stoupá.
Poslední říjnová dekáda má podle meteorologů přinést především oblačnou
oblohu s občasným deštěm nebo přeháňkami. Denní teploty by měly vystoupat jen na 8
až 14 stupňů. Takže zatímco ještě minulý týden mnozí lidé vystačili s tričky a krátkým
rukávem, teď aby ze skříní vytahovali zimní bundy a kabáty. Po dlouhém babím létě prý
nás nyní čeká ta tužší část podzimu.
To řidičům už zima začala. Na sklech aut už mají po ránu jinovatku, takže se musejí
chopit škrabky. Vždyť 18. října už byl naměřen mráz i ve dvou metrech nad zemí. Naštěstí
do Česka začne proudit teplejší vzduch, bude polojasno až oblačno, teploty se vyšplhají
na 16 – 18°C. Takže – krásný podzim buď ještě pochválen!
Zase ani kapka deště. Nový rekord! Na většině území střední Moravy nepršelo již
déle než 2 měsíce. Po abnormálně suchém červenci tak následuje druhá vlna sucha.
Vodohospodáři, ačkoliv jsou spokojeni, tvrdí, že podobný podzim zažili tak před 20 lety!
Oproti dlouhodobému průměru napadlo letos za leden až říjen o 40 až 60 milimetrů srážek
méně.
Velké starosti se suchem mají zemědělci, kteří už kvůli červencovým vedrům sklízeli
méně. Teď sucho ničí zaseté ozimy a řepku, ohroženy jsou i chmelnice a mladé sady.
Pokud totiž přijdou mrazy „na sucho“, jsou ohroženy všechny stromy v sadech. V suchu
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a teple mají ideální podmínky na množení hraboši, kteří by se na podzim kvůli plískanicím
už přestali množit.
Je 26. 10. A jsme v očekávání dalšího teplotního rekordu. Ačkoliv má být oblačno
až polojasno, nejvyšší teploty by měly dosáhnout ke 22°C. Pak má přijít studená fronta
a teploty budou klesat na 15 až 19°C. Takže – minulý týden mrazíky, teď rekordně vysoké
teploty. Počasí je v říjnu opět jako na houpačce. V Praze-Libuši byl 26. říjen nejteplejším
v historii. Meteorologové tam naměřili 21,6°C. Rekordní teplo bylo také v Ostravě-Mošnově
a na šumavském Churáňově bylo dokonce 21,5°C. Mimořádné teplo je i ve Francii, ve
Švýcarsku a v Německu. Tam dokonce naměřili přes více než 27°C.
Tak prý nás čeká poslední teplý víkend v roce, předpovědi jsou příznivé. Pak, po
nástupu zimního času se má vyplnit pranostika vztahující se k osmadvacátému říjnu:
„Šimona a Judy – kožich snese z půdy“ – má se ochladit a v noci při vyjasnění budou
teploty klesat k bodu mrazu.
Podle meteorologů nebylo téměř letní počasí ničím zvlášť vzácným. V říjnu se
občas objevuje, ale nedá se mu již říkat babí léto. Je to spíše dáno cirkulací vzduchu, kdy
k nám přichází teplo z jihozápadu, dalo by se říci že z Francie.
Radost by měli mít i houbaři, když kvůli teplému počasí mají znovu růst houby.
Především porostou tradiční podzimní druhy, hlavně čirůvky fialové, bedly, klouzky, pravé
hřiby však jen výjimečně.
První varování ohledně toho „kožichu z půdy“ přišlo předposlední říjnový den, kdy
sněhový poprašek zažily Jeseníky od 900 metrů nadmořské výšky.
První listopad byl ve znamení silného větru, který kácel stromy a bral střechy, a tak
nám počasí dalo jasně najevo, že se blíží zima. Teplé poslední dny vystřídal silný vítr
a předpověď vůbec nebyla příznivá. Sněžení, sněhové jazyky nejen na horách. Teplota
jde dolů, pod nulu, přes den se rtuť šplhá „až“ mírně nad nulu.
Tak je to tady – další rekord, kterému se my, otrlí letošním počasím, ani nedivíme.
V Krušných horách a Krkonoších napadlo 2. listopadu asi 15 cm čerstvého sněhu – téměř
o 3 týdny dříve než loni. Další den – kalamita. Má prý na horách napadnout až 70 cm
sněhu a noční teploty poklesnou na – 7°C. Prý se do střední Evropy po pětadvaceti letech
vrací doba silnějších mrazů a hojnějších zimních srážek. Podle meteorologů je to obvyklá
časová perioda, v níž se střídají teplejší roky s chladnějšími, jimž se v nadsázce říká „doba
ledová“.
I v Litovli napadl sníh, asi 4 – 5 cm a s ještě olistěnými některými stromy to vypadá
značně bizarně. Čeká nás zase dlouhá zima? A do třetice zajímavý příspěvek paní Hrubé
k tomuto období: Dne 10. listopadu jsme pozorovali úkaz, v tuhle roční dobu nezvyklý. Bylo
krásné, slunečné ráno a naprosté bezvětří. Nad Olomouckým předměstím z jakéhosi
zapomenutého mráčku velmi jemně mrholilo a během chvilky vyrůstala z novoveského
údolí duha. Překrásná, hrající všemi barvami mohutněla, až se ve vysokém oblouku klenula
nad Litovlí a spadala někam za pivovar. Jak sluníčko stoupalo, tak se pomalu posouvala
i ona. Postupně se barvily kopce, budovy i auta, které se do ní dostala. Celá ta nádhera
trvala přesně hodinu (od 7.45 do 8.45). Bylo s podivem, že se nestalo žádné neštěstí,
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protože auta zastavovala, řidiči pohotově fotili, dokonce linkový autobus jel jen krokem.
Byli tací, kteří odstavili auta u benzinky a kochali se. Byla to krása, která se nevidí každý
den. Ve městě ji lidé také zpozorovali, ale tak krásný zážitek, bohužel, neměli. Tak v Litovli
jsme se mohli kochat, ale jinde to na kochání nevypadalo.
Na silnicích nehody, ucpaná dálnice D 1, patnáctikilometrová fronta na 161.
kilometru kvůli převrácenému kamionu na Vysočině, první oběti mrazů. Všechna technika
je na silnicích, ale většina řidičů má ještě letní pneumatiky, takže fronty a nespokojenost
narůstají.
Za pouhý týden klesl rtuťový sloupec o 20°C! Sníh ve středních polohách už
v prvních listopadových dnech je jevem velmi ojedinělým. Klimatologové tvrdí, že tomu
tak bylo před 7 lety, na některých místech v nížině v roce 1956, tj. před půl stoletím!
Protestovat proti označení tohoto roku jako absolutně mimořádného v počasí - na to už
skutečně nemám sílu.
A protože tento vývoj počasí je velmi podobný tomu loňskému, kdy na horách
sněžilo v polovině listopadu, část odborníků tvrdí, že vše opět nahrává dlouhé a na sníh
bohaté zimě. Ta poslední trvala 6 měsíců! Z dlouhodobých odhadů nicméně vyplývá, že
ve srovnání s předchozími roky roste výrazně množství zimních srážek. A to opět nahrává
předpovědím o návratu dlouhé zimy.
Měsíční předpověď, která má úspěšnost 66 % tvrdí, že konec listopadu bude ve
znamení smíšených nebo sněhových srážek s nočními teplotami až – 4°C a denními kolem
nuly. Kdo nevěří, ať tam běží. My si raději počkáme.
Zima v těchto dnech zaskočila celou střední Evropu – doslova ji přepadlo zimní
počasí. Bouře a sníh bičují starý kontinent od Německa až po Polsko. Některé dálnice
a silniční tahy jsou uzavřeny, dokonce komunikace přes Cínovec je nesjízdná. V Polsku
vichřice vyvolaly lokální záplavy na severu země, řeka Visla se v Gdaňsku vylila do ulic.
Padající stromy na mnoha místech zpřetrhaly elektrické vedení. Řidiči klouzali na letním
obutí a jen v Olomouckém kraji došlo 3. 11. ke stovce dopravních nehod včetně havárie
u Bochoře, kde se srazilo celkem 15 aut. Běžný počet je přitom kolem 10 nehod denně, v
Olomouci jich bylo přesně padesát!
V sobotu dostalo zimní počasí v Německu západní Evropu jen krůček od totálního
výpadku elektrické energie. Automatický bezpečnostní systém zabránil „black outu“, když
vypnul přetíženou síť a zhasl světla od Německa přes Francii po Španělsko. Ve Francii to
byl nejhorší výpadek za posledních třicet let. Totální zatmění postihlo 5 milionů Francouzů
a bez světla zůstala i část Paříže. V Česku proud nevypadl, ale energetici museli
v elektrické síti udělat mimořádná opatření.
Tedy, všichni, kdo nechali návštěvu hřbitovů a uctění Památky zesnulých až na tyto
dny, litovali. Hroby i v nížinách zasypal sníh. Ten udělal radost mimo dětí snad jen
běžkařům. Na Červenohorském sedle se objevili jedinci, kteří nezaháleli a jeli hned
vyzkoušet své oblíbené trasy. Měli k dispozici asi 25 cm sněhu, ale pak zapršelo
a sněhová pokrývka klesla na 15 cm.
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Na Jesenicku a Šumpersku museli silničáři nasadit veškerou techniku a silnice plužit
i sypat. V neděli, po výrazném oteplení už byly silnice jen holé a mokré. Ale zase bylo
„veselo“. Takový „futeř“, „větřici“ či „prasecký povětří“ Krkonoše dlouho nezažily. V noci
na pondělí 6. listopadu se nad horami přehnal orkán, kdy vítr měl rychlost až 162 km
v hodině a s menší silou zasáhl i další části Královéhradeckého kraje. Takový vítr bývá
v nížině jednou až dvakrát za deset let, ale i na Sněžce šlo při 45 m za vteřinu o výjimečnou
rychlost.
Silný vítr dělal potíže – stromy padaly na silnice i dráty elektrického vedení. Vytrvalý
déšť potrápil i obyvatele horských a podhorských oblastí a Desnou v Orlických horách tak
letos potrápila už třetí povodeň.
Další dny byly s podivem zcela normální, odpovídající datu. Svatý Martin letos přijel
v souladu s pranostikou na bílém koni, ale jen na horách. V nížinách by podle dlouhodobé
předpovědi počasí mělo sněžit až v posledním listopadovém týdnu.
Rok rekordů pokračuje! Na začátku listopadu sněžilo a teploty klesly pod stupeň
mrazu. Deset dní poté je všechno jinak. Rtuť teploměru je u patnáctky a je slunečno.
V Praze a Českých Budějovicích padly 80 let staré teplotní rekordy. Že jsou současné
teploty vyšší než obvykle prý žádný extrém není i když počasí odpovídá spíše říjnu.
Teplé počasí by mělo vydržet celý prodloužený víkend. Následující dny se má
trochu ochladit, do Česka zasáhne studená vlna ze západní Evropy. Tam, kde nebude
oblačno, má být kolem 13°C. Díky za tento „babí podzim“. Byly to nádherné dny a tak i ti,
kteří nestihli všechny venkovní práce na zahrádkách je mohli v klidu dokončit a dokonce
se v poledních hodinách i opalovat.
I na severu Olomouckého kraje padly 17. listopadu teplotní rekordy. V Javorníku
a Jeseníku naměřili meteorologové 20,2 resp. 18,8°C. Byl tak překonán rekord z roku 2002,
kdy naměřili 19,1 resp. 17,6°C.
Opravdu zimní počasí s vydatným sněžením si letos opravdu dává načas. Loni
o tomto čase už bylo v Krkonoších 40 cm sněhu. Letos sice sněžilo již dvakrát, ale sníh
vždycky slezl. A hned tak nebude! Další týden prožijeme v mlze a dešti, včetně víkendu
a sníh prý bude až na Mikuláše. To si děti i lyžaři ještě dost dlouho počkají, silničáři zatím
mohou sbírat síly a argumenty, proč zase zklamali.
Kdyby macecha poslala pohádkovou Marušku v letošním listopadu pro jahody,
nebyl by to pro dívku problém je přinést. Na dlouhoplodících jahodnících se totiž pořád
ještě červenají plody. A na trávnících kvetou sedmikrásky. Letošní podzim je totiž
nadprůměrně teplý a podle aktuální předpovědi to tak zůstane i v nejbližších dnech. Proto
někteří tažní ptáci u nás i přezimují. Jsme pod vlivem teplého jihozápadního proudění
a ochlazení studenou frontou přijde až na konci měsíce. Začátkem prosince se má
ochladit a teploty hlavně v noci klesnou až na minus dva stupně.
Teploty v Evropě dál lámou rekordy! Do Vánoc zbývá necelý měsíc, ale ve velké
části Evropy stále vládne počasí, jako kdyby teprve končilo léto. Například Belgie má za
sebou nejteplejší podzimní měsíce za posledních 174 let. Absolutní rekordy padaly
i v Německu a ve Švýcarsku a teplotně rekordní podzim zažívá i střední Evropa.
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27. listopadu bylo v Praze nejtepleji za posledních 165 let. Zima zatím překvapivě
nedorazila ani tam, kde už bývá v tuto dobu pravidelně – do Alp. Lyžařská střediska musí
dokonce odvolávat závody Světového poháru. Průměrná teplota za září, říjen a listopad
byla téměř 11°C, to je o více než 2,5°C nad průměrem.
Po teplých dnech v pondělí 11. prosince kalamita na silnicích. Na náledí nebyli
připraveni ani všichni řidiči, ale ani všichni silničáři. Během chvilky se po sedmé hodině
ráno mezi Unčovicemi a Příkazy na 5 kilometrech nabouralo 56 aut. Příčina – mlha
a ochlazení o pouhé 4 °C radikálně změnilo situaci na vozovce. Náledí v kombinaci
s neopatrností řidičů vedlo k nebývalé katastrofě. Havarovala i hasičská cisterna, když do
ní zezadu riskantní jízdou narazila felicia se dvěma mladíky, kteří byli jedinými těžce
zraněnými. Ostatních 16 to odneslo jen škrábanci, sraženinami a pomačkanými plechy
svých miláčků. Při dalších početných nehodách zahynuli v Česku čtyři lidé.
Konečně sněží, radují se na horách – a to jsme v půli prosince. Pro lyžaře to ale není
zpráva z nejlepších: sníh pak zase rychle roztaje. Záchranou je umělé zasněžování, teploty
jsou na horách pod nulou. Koncem roku se má znovu oteplovat a prognózy tvrdí, že
období do 10. ledna bude teplotně nadprůměrné.
Takže, na houby v prosinci? Zkuste to a nasbíráte na guláš i smaženici. Odborníci
tvrdí, že takové houbařské žně v prosinci dosud nezažili. V lesích se vyskytuje až šest desítek
druhů hub, jedlých i jedovatých. Jde tedy svého druhu také o rekord. Nás ale letos
nemůže překvapit zhola nic.
Začíná zima, ale zatím jen podle kalendáře 22. 12. v 01.21 hodin, kdy nastal zimní
slunovrat. Takže se dny začnou postupně prodlužovat a noci zkracovat – to je jediné, na
co se dá vsadit. Jinak o Vánocích na sněhu si nechá Evropa jen zdát. Letošní zima tak
ostře kontrastuje s předešlým rokem, kdy sněhová peřina přikryla velkou část kontinentu už
v listopadu. Na pravé zimní podmínky přitom čekají i na tradičně chladnějším severu
Evropy. V Kodani naměřili na Štědrý den 7°C, v norské metropoli Oslo 2°C. I u nás jsou
Vánoce na blátě, počasí připomíná vše jiné, jen ne prosinec. Lyžuje se jen na dvou
místech: v Brané v Jeseníkách a nad Janskými lázněmi v horní části krkonošské sjezdovky
Anděl. I běžkaři mají většinou smůlu.
Tři dny chybí do konce roku a my se konečně dočkali sněhu. Nejprve poprašek, ale do
rána asi 6 cm bílé peřiny. Konečně se hlavně děti dočkaly svých zimních radovánek
a horské hotely plné načekaných lyžařů budou mít spokojené silvestrovské návštěvníky.
Je poslední den v roce. Počasí si usmyslelo, že dokáže svoji letošní paradoxnost
i v úplném závěru. Sníh mizí před očima a od ranní nuly už jsme na 7 stupních. Déšť namrzal
a opět komplikoval dopravu téměř ve všech krajích. Zasvitlo i slunce kolem poledního,
téměř idyla. Ta ale neplatí na severu Moravy, kde už v noci silná vichřice 84 km/hod.
lámala větve a stromy a nepřestává fučet ani přes den.
Končí tedy rok plný „rekordů“, který však naše Litovel prožila v relativním klidu, když
se nám vyhnuly jakékoliv pohromy. Je faktem, že mimo kobylek a zemětřesení jsme si
z nich vybrali téměř všechno! Věříme, že i další rok to bude podobné a bez extrémů, tak
typických pro ten 2006.
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3. UDÁLOSTI ROKU 2006
01.01. Novoroční projev prezidenta Klause, v němž šetřil vládu a vyzval lidi, aby šli určitě
volit.
02.01. Skoro 40 milionů hovorů jako novoroční blahopřání si Češi poslali spolu se 33 miliony
SMS zpráv.
03.01. Nehoda nákladního vlaku mezi Olomoucí a Přerovem u Brodku způsobila škodu 27
milionů Kč a zablokovaná trať vyvolala problémy cestujících i firmám.
05.01. Slavnostního předání stavby „Regenerace sídliště Vítězná“ se zúčastnil i předseda
vlády ČR Ing. Jiří Paroubek.
06.01. Český skokan na lyžích Jakub Janda vyhrál jako druhý Čech v historii prestižní Turné
čtyř můstků.
08.01. Poslanec ČSSD Michal Kraus se zapletl do divných obchodů s podvodníkem Rigem
v půlmilionové investici do kakaa v Ghaně. Následně odstoupil ze svých funkcí.
13.01. Česko před Portugalskem.Předstihli jsme první západní stát podle čísel shrnujících
výkon ekonomiky a životní úroveň.
14.01. Městský reprezentační ples ve spolupráci s podnikem Papcel ve všech prostorách
Záložny.
16.01. Zemřel pan Ladislav Havlíček z Vísky, účastník protifašistického odboje, ve věku 84
let.
16.01. Beseda p. Lubomíra Šika o historii litovelských církevních objektů v rámci „Muzejního
podvečera Muzejní společnosti Litovelska“.
20.01. Při pádu letadla blízko maďarsko-slovenské hranice zemřelo 42 slovenských vojáků,
kteří se vraceli z mise v Kosovu.
26.01. Labe otráveno kyanidem v délce 80 km – největší ekologická katastrofa za 50 let.
26.01. Koncert KPH – Pražské trio – Jiří Klika (housle), Daniel Veis (violoncello), Arnošt Střížek
(klavír).
10.-31.01. Výstava fotografií skupiny „Okamžiky“ ze Zlína v prostorách Městského klubu.
03.02. Společenský ples Mikroregionu Litovelsko.
03.02. Trajekt egyptské společnosti Salam Maritime Transport se potopil v Rudém moři za
bouře – utonulo na tisíc lidí.
6.-17.02. Fotografie Eduarda Ullmanna – výstava tvorby člena Fotoklubu Litovel.
8.-28.02. Kompozice – výstava digitální grafiky Oldřicha Schnabla ve Výstavní síni MK.
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08.02. Večer klavírní improvizace – koncert Jiřího Pazoura v rámci programu KPH (Kruhu
přátel hudby).
10.02. XX. Hanácké bál - folklorní ples s programem národopisných souborů.
10.02. XX. zimní olympiáda v Turíně byla zahájena. Českou vlajku nesla rychlobruslařka
Martina Sáblíková.
12.02. Česko zásluhou Kateřiny Neumannové získalo první olympijskou medaili – stříbrnou.
Od olympijského vítězství ji dělilo jen 1,9 vteřiny!
13.02. Jaromír Nohavica –„SÁM“ – koncert známého folkového zpěváka na Záložně.
17.02. První Česká Miss Kateřina Smejkalová předala korunku
Langmannové z Ivanovic na Hané. Na Hané se tedy rodí krásné dívky!

vítězky

Renatě

17.02. Opět stříbrná olympijská medaile – tentokrát zásluhou běžce Lukáše Bauera
v závodě na 15 kilometrů.
18.02. Ptačí chřipka dorazila až k hranicím Česka, veterináři radí obezřetnost chovatelům
drůbeže a majitelům psů a koček.
24.02. Řada lékařů uzavřela své ordinace na protest proti politice ministra zdravotnictví
Davida Ratha. Asi 200 jich z Olomoucka odjelo do Prahy, kde se sešlo na 10 000 lékařů,
zdravotníků i pacientů.
24.02. Fantastické zlato Kateřiny Neumannové v běhu na 30 kilometrů – posledním závodě
olympijských her v běhu na lyžích.
26.02. Čeští hokejisté získali bronzové olympijské medaile, když zdolali Rusko 3:0. Turnaj
vyhrálo Švédsko, semifinálový přemožitel našich (3:7). Z Turína si čeští sportovci vezou čtyři
medaile.
27.02. Fotbalistou roku byl vyhlášen Petr Čech (Chelsea – 4 235 bodů). Další pořadí:
Rosický, Nedvěd, Baroš; trenérem roku je Karel Brückner.
9.2.-3.03. Výstava fotografií Zdeňka Stuchlíka „Tušení souladu“ v ¨aule Gymnázia Jana
Opletala (GJO).
01.03. Na návštěvu ČR přijel vládce Kremlu Vladimír Putin. Jedná se o ropě, plynu a boji
proti terorismu.
02.03. Rada města Litovel jmenovala na základě výběrového řízení nového ředitele MK
Mgr. Jiřího Krále.
03.03. Sílí opatření proti ptačí chřipce v souvislosti s návratem stěhovavých ptáků.
K nejrizikovějším oblastem patří velké vodní plochy.
7.-30.03. XV. Mikolovské nálady - prezentace tvorby umělců zemí EU.
11.03. V církvi Čs. husitské nastoupila nová farářka Mgr. Lucie Haltofová.
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12.03. Kvůli sněhové kalamitě bylo na deset hodin uzavřeno letiště v Praze-Ruzyni.
12.03. Zemřela učitelka klavíru paní Věra Kochwasserová v nedožitých 82 letech. Učila na
litovelské hudební škole od roku 1955 s přerušením v letech 1964 – 1972. Celkem zde
působila takřka 42 let a vychovala desítky zdatných klavíristů.
13.03. Miloš Zeman vyloučil svou možnou prezidentskou kandidaturu definitivně.
14.03. Fagotový a pozounový recitál – koncert v rámci programu KPH v Koncertním sále
MK.
16.03. Na půl hodiny se v poledne zastavily některé vlaky kvůli stávce odborové
organizace Federace strojvůdců, která protestuje proti nové úpravě zákoníku práce.
19.03. Skokan Jakub Janda se stal vítězem Světového poháru skokanů na lyžích.
19.03. Prezidentské volby v Bělorusku vyhrál autoritářský prezident Alexandr Lukašenko.
Opozice považuje volby za zmanipulované a vyzývá k protestům.
20.03. Ve věku nedožitých 82 let zemřela paní Zdenka Sušlíková, učitelka ve výslužbě,
členka Českého svazu bojovníků za svobodu.
22.03. „Den vody“ – akce Vodohospodářské společnosti Čerlinka na plaveckém bazénu
ZŠ Vítězná u příležitosti Světového dne vody.
23.03. Rada města Litovel rozhodla o pronájmu Záložny manželům Hejným z Uničova.
23.03. Baskičtí teroristé z organizace ETA složili zbraně, a tak vyhlášené příměří znamená po
38 letech klid pro Španělsko.
24.03. Ve věku 76 let zemřela Jaroslava Moserová – senátorka, diplomatka, lékařka,
spisovatelka a překladatelka díla Dicka Francise.
24.03. Vítání jara – tradiční zvykoslovná akce s vynášením Morany za účasti dětí ze školních
družin a folklorního souboru Hanáčci.
26.03. Začal letní čas – ručičky hodin se posunuly o hodinu dopředu.
28.03. Prší a Morava stoupá, je vyhlášen 3. povodňový stupeň, který trvá do 6.4.! Povodni
je věnována samostatná kapitola kroniky.
03.04. Voda zabíjí. Povodně v Česku vrcholí a vláda vyhlašuje stav nouze. Velká voda už
zabila sedm lidí!
06.04. Velikonoční koncert KPH – Janáčkovo kvarteto, mluvené slovo Alfréd Strejček.
4.-30.04. „Za poznáním světa“ – fotovýstava Miroslava Pinkavy ve Výstavní síni MK.
08.04. Náhle zemřel ve věku nedožitých 50. let Ing. Jiří Mark, předseda Sdružení rodičů ZŠ
Jungmannova, představitel litovelské kultury a sportu.
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10.-15.04. Velikonoční výstava ozdob a kraslic, tradiční výstavka výtvarných prací dětí
v prostorách Záložny.
20.04. Ministr kultury Vítězslav Jandák (ČSSD) besedoval s občany města v Koncertním sále
MK.
21.04. Sparta má titul hokejového mistra. V posledním šestém finále porazila Slávii 3:0.
22.04. CANTICUM – festival sborové písně za účasti SPS z Uničova, Carmen z Mohelnice
a SPS Kantiky z Litovle v Koncertním sále MK.
24.04. Teroristé znovu udeřili v Egyptě. V letovisku Dahab se ozvaly tři mohutné exploze,
které usmrtily 21 lidí a další desítky jich zranily.
26.04. Beseda MSL „Muzejnictví na Moravě a ve Slezsku“ u příležitosti 100 let muzejnictví v
Litovli. Vedl pracovník Muzea Litovel Mgr. Robert Najman.
26.4.-30.8. 100 let muzejnictví v Litovli – výstava v prostorách Muzea Litovel.
28.04. „Nebe počká“ – koncert známého folkového písničkáře Karla Plíhala ve Velkém
sále Záložny.
01.05. Po třech dnech deště byl znovu nakrátko vyhlášen 2. stupeň povodňové
pohotovosti.
02.05. Průzkum zjistil, že 73 % lidí si přeje přímou volbu prezidenta. 57 % chce, aby na Hradě
zůstal Václav Klaus.
02.05. Koncert KPH –„Velké přátelství“ – Bledar Zajmi – violoncello, Štěpán Kos – klavír,
mluvené slovo – herec Ladislav Lakomý.
03.05. Arménský civilní letoun se zřítil do moře v oblasti ruského turistického letoviska Soči.
V letadle zahynulo 113 lidí.
5.-29.05. Obrazy Radka Kučery – výstava litovelského rodáka žijícího v Nizozemí
v Koncertním sále MK.
07.05. Tradiční pouť u sv. Filipa a Jakuba na Starém městě pořádaná Městem Litovel
a KDU-ČSL. Po mši svaté vystoupil pěvecký sbor GJO Palora s koncertem duchovních písní.
10.-30.05. Keramika Miluše Hlavinkové s reportážními fotografiemi MUDr. Petra Vojance –
výstava ve Výstavní síni MK.
11.05. Recitál „královny šansonu“ Hany Hegerové ve Velkém sále Záložny. Pořad
z hudebního cyklu MK „Umělecké legendy“.
11.05. Akce SOU Litovel –„Výstup na Kilimandžáro“ – běh po schodech Internátu SOU.
13.05. Paroubek v čele ČSSD. Na mimořádném sjezdu strany byl zvolen jejím předsedou.
12.05. Premiéra autorského divadla Zdeňka Šmída:Kaleidoskop, aneb Když srdce rozmrzá.
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12.05. MSL vydala knížku Luboše Šika „100 let muzejnictví v Litovli“
19.05. Studentské majáles GJO a SOU s průvodem masek na náměstí.
21.05. Beznadějný boj našich hokejistů o zlato! Český tým po semifinálovém vítězství nad
Finskem 3:1 prohrál souboj o hokejový trůn se Švédskem 0:4.
21.05. V Černé Hoře proběhlo referendum o nezávislosti na Srbsku. Černohorci hlasovali
pro samostatnost.
28.05. Sokolové měli své předsletové vystoupení i s průvodem. Velmi pěkná účast.
28.05. Silné otřesy půdy na indonéském ostrově Jáva zabily na 500 obyvatel a na 200 000
jich vyhnaly z jejich domovů.
28.05. Papež Benedikt XVI. se modlil v Osvětimi u Stěny mrtvých, kde za války bylo
zastřeleno na 25 000 lidí.
31.05. Besedy KDU-ČSL s občany v Malém sále Záložny se zúčastnil poslanec Parlamentu
ČR a krajský předseda strany Ing. Tomáš Kvapil.
02.-3.06. Volby do Poslanecké sněmovny - souboj pravice a levice skončil remízou. Vyhrála
sice ODS, ale vládu těžko sestaví.
03.06. „Toulky Litovelským Pomoravím“- Memoriál Jiřího Marka. 7. ročník pochodu
a cykloturistiky pořádala ZŠ Jungmannova.
03.06. „Na kole za poznáním Olomouckého kraje“ uspořádal Mikroregion Litovelsko.
Slavnostní start provedl starosta města MVDr. Vojtěch Grézl v Pivovaru Litovel.
06.06. Společný koncert Základní umělecké školy Litovel (ZUŠ) s partnerskou hudební školou
z Weithausene.
06.06.06 Magické datum 666, kdy okultisté očekávali apokalypsu a příchod Antikrista jim
naštěstí to nevyšlo!
07.-30.06. „Litovelsko a jeho lidé“ – fotovýstava. Projekt Fotoklubu Litovel, kurátor výstavy
Doc. Jindřich Štreit.
10.06. „Hanácké Benátky“ – tradiční městská slavnost pořádaná MK.
10.06. Pokřtěna kniha Radovana Urválka „Kraj, který máme rádi“ o Litovli a okolí.
10.06. Derniéra hry „Rychlé šípy“ Divadelního odboru Sokola Litovel.
12.06. Start snů! Česko v prvním zápase na Mistrovství světa v kopané v Německu zazářilo
a porazilo USA 3:0.
16.06. Soud rozhodl, že Chrám sv. Víta dostane církev.
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17.06. Ve slovenských volbách zvítězila strana Smer vedená Róbertem Ficem a do koalice
si vybrala Slovenskou národní stranu nacionalisty Jána Sloty a Mečiarovo HZDS. Budou
problémy!
18.06. Česko se probudilo ze sna! Prohráli jsme s Ghanou 0:2 po ostudném výkonu
a postup do semifinále si zkomplikovali.
22.06. Pavla Břínková a Jan Ježek – koncertní recitál v Koncertním sále MK. Pořad z cyklu
MK „Umělecké legendy“.
22.06. Hořký konec! Češi padli s Italy 0:2 a mistrovství pro ně skončilo v základní skupině.
„Moc jsme chtěli. Nevyšlo to!“, řekl Pavel Nedvěd. Tak snad příště?
23.06. Město Revúca předalo u příležitosti ocenění významných osobností města starostovi
MVDr. Grézlovi památeční plaketu a jmenovalo ho Čestným občanem města Revúca.
Plaketu předal primátor Revúce Ing. Jaroslav Gočaltovský.
26.06. Slavnostní předání stavby „Průmyslová zóna“ v Litovli-Nasobůrkách za účasti
poslance Ing. Miloslava Vlčka (ČSSD), MUDr. Vítězslava Vavrouška – senátora za ODS
a Ing. Jaroslava Durdise – výkonného ředitele Centra pro regionální rozvoj ČR.
28.06. Premiér Paroubek oznamuje demisi své vlády.
29.06. Kolaudace kruhového objezdu na křižovatce ulic Olomoucká, Svatoplukova
a Palackého.
01.07. Tradiční třídvorský karneval se dvěma hudbami a závěrečným ohňostrojem.
03.07. Velká havárie v metru ve španělské Valencii – 35 obětí a více než 20 vážně
zraněných.
03.07. Odstupující vláda J. Paroubka se loučí schodkem – navrhla rozpočet s dluhem 88
miliard. Konečnou verzi potvrdí až příští kabinet.
6.9.07. Festival „Zahrada“ v Náměšti na Hané hostil na 150 kapel, které si přišlo poslechnout
na 33 000 folkařů.
07.07. Severní Korea hrozí jadernou zbraní a demonstruje svou sílu. Za poslední čtyři dny
odpálila sedm raket, které mohou nést jadernou nálož.
09.07. Na fotbalový trůn dosedli Italové. Ve finále po remíze 1:1 překonala Itálie Francii na
penalty 5:3. Největší hvězda Zinedine Zidane byl po zásluze vyloučen. Bronz získali domácí
Němci.
11.07. Kruhový objezd na ulici Svatoplukově byl uveden do provozu.
12.07. Na pozvání organizace ČSSD navštívil město Jiří Paroubek.
13.07. Izraelci vpadli do Libanonu. Napětí na Blízkém Východě eskalovalo.
16.07. Hizballáh napadl izraelskou Haifu. Regulérní válka pokračuje, šíítští radikálové
vystřelují své rakety.
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17.07. Tsunami zabíjelo a ničilo na ostrově Jáva. Zemětřesení o síle 7,2° Richterovy škály
vyvolalo vlnu tsunami,která zabila více než 104 lidí, 122 se pohřešuje, byly zničeny domy
a hotely na pobřeží.
21.-23.07. Návštěva vedení města a zástupců MK v polské Wieliczce na „Dnech Kingy“.
25.07. Na několik hodin zkolaboval český systém přenosu elektřiny – zastavily se stroje,
vypnula se klimatizace aj. – škody jdou do milionů.
01.08. Skončilo promítání v litovelském kině.
01.08. Na Kubě vládne Castrův bratr Raúl. Fidel Castro, charismatický diktátor prodělal
těžkou vnitřní operaci.
04.08. Připomněli jsme si 700 let od smrti posledního Přemyslovce Václava III. v Olomouci.
Byla uvedena inscenace „O historii jedné královraždy“ přímo na místě historického zločinu.
05.08. Česká plavkyně Yvetta Hlaváčová překonala kanál La Manche v novém světovém
rekordu za 7 hodin a 25 minut. To je nejrychlejší čas ženy v historii.
09.08. Rodí se menšinová vláda ODS, v níž má být 6 nestraníků. Tu je snad ČSSD ochotna
podpořit?
09.08. Nesklizené obilí klíčí na poli. Zemědělci hlásí pohromu – škody činí stamiliony korun.
09.08. Na mistrovství Evropy v atletice ve Švédsku skončil výškař Janků senzačně druhý,
oštěpař Železný se dočkal bronzového medailového loučení.
10.08. Až 12 letounů mířících z Británie do USA měly zničit výbušniny ukryté v lahvích
s nápojem. Možní teroristé pakistánského původu byli včas zatčeni.
11.08. Tajfun Saomai na jihovýchodním pobřeží Číny připravil o život 111 lidí. Nabral
rychlost až 216 km v hodině a čtvrtý stupeň na pětibodové stupnici tropických bouří.
12.08. Do čela Sněmovny usedl poslanec ČSSD za Olomoucký kraj Miloslav Vlček. Jedná
se o dočasné politické opatření pro umožnění fungování Poslanecké sněmovny.
14.08. Od 7 hodin ráno začalo příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Válka si od 12. června
vyžádala na 1 220 obětí.
15.08. Dva a půl měsíce čekal po vítězných volbách lídr ODS Mirek Topolánek, než jej
prezident Klaus jmenoval novým premiérem. Topolánek je sedmým premiérem Česka.
Jiří Paroubek podal demisi po 479 dnech své vlády.
19.08. „Litovelský otvírák“ – pivní slavnosti v Pivovaru Litovel s bohatým programem ke 113.
výročí založení.
19.08. BOBR-BIKE VÍKEND – 4. ročník MTB maratonu v areálu Loděnice.
22.08. Na Ukrajině se zřítilo ruské letadlo na cestě z Anapy do Petěrburgu – 171 mrtvých.
Jde o jednu z největších katastrof posledních let.
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22.08. Rozsáhlý požár v části řeckého polostrova Chalkidiki ohrozil tisíce lidí, mezi nimi
i stovky českých turistů, 80 dětí na táboře. Nikdo z Čechů nebyl raněn.
23.08. ODS a ČSSD budou měnit volební zákon – dohoda o toleranci Topolánkovy vlády
má být hotová do týdne.
24.08. Zvrat! Lidovci s Paroubkem! Ten vypověděl spolupráci ODS. Kalousek otočil
a přestal odmítat komunisty. Sedmnáct let po Listopadu 1989 se demokratické strany
přetahují o podporu KSČM!
25.08. Všechno je jinak! Miroslav Kalousek po nátlaku členů KDU-ČSL opouští funkci šéfa
strany, končí. Jednání o vládě se opět vracejí na úplný začátek.
25.08. Konference astronomů v Praze vyřadila Pluto ze seznamu planet.
26.08. Turnaj prvoligových mužstev v házené „O pohár města Litovle“ se konal v hale ZŠ
Vítězná.
28.08. Americké rakety v Česku nebudou. USA nás požádají asi jen o radar, součást
protiraketové obrany. Základna bude v Polsku.
28.08. Nájmy se od ledna zvýší o stovky korun. Regulované nájemné v Olomouckém kraji
se zvedne v průměru o 18 %. I tak budou platit často výrazně méně, než sousedé s tržním
nájemným.
29.08. Lidovci se vzpamatovávají z extempore Miroslava Kalouska a ODS začala křísit
trojkoalici. Ví totiž, že jen společně s lidovci a zelenými odolá bloku ČSSD – KSČM.
30.08. V Turecku útočí teroristé na turisty. Kurdští separatisté odpálili v turistických centrech
na tureckém pobřeží sérii bomb.
01.-10.09. Otisk slavných jmen – výstava v rámci akce EHD, prezentace slavných osobností
Litovle.
01.09. Během prázdnin byly obnoveny fasády obou školních budov v ulici Jungmannova.
03.09. Od 14. hodiny vládne Topolánek. Po 8 letech skončila vláda ČSSD. Prezident Klaus
jmenoval 14 nových ministrů. Povolební krize však nekončí.
03.09. Agassiho kariéra skončila. Fenomenální a legendární americký tenista se rozloučil
prohrou ve 3. kole US Open.
03.09. Lafatova pohádka o vítězství. Fotbalisté na úvod kvalifikace na mistrovství Evropy
2008 porazili Wales 2:1, díky dvěma trefám Lafaty.
07.09. Slavnostně otevřeny nové šatny u fotbalového stadionu.
09.09. Litovelské slavnosti a oslava 120 let dráhy Litovel – Červenka.
09.09. Město vydalo knížku Lubomíra Šika „Litovel v datech, 750 let litovelské historie“.
09.09. Jarmila Cholinská pokřtila v knihovně svou básnickou sbírku „Miláček – Prevít“
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10.09. Papeže přivítali krajani. Benedikt XVI. na návštěvě Bavorska sloužil mši v Mnichově.
11.09. Pět let poté! Amerika si několika minutami ticha připomněla 2 749 obětí útoků před
5 lety.
14.09. Postřehy ze života – výstava fotografií otce a syna Čunderlových ve Výstavní síni MK.
15.-17.09. Česko uvítalo poprvé čtyři prezidenty Visegrádské čtyřky a prezident Klaus je
hostil v Lánech. Zúčastnili se ho Lech Kaczynski, Ivan Gašparovič, László Sólyom a Václav
Klaus.
19.09. Kambodžský král Norodom Sihamoni, který u nás v letech 1962 – 1975 studoval
umění, navštívil ČR a byl přijat prezidentem Klausem. Mluvil výborně česky!.
23.09. Muslimům začíná půst. Pro miliardu obyvatel světa začíná posvátný ramadán.
Islámští radikálové hrozí USA a Izraeli. I v Praze jsou během víkendu velmi přísná
bezpečnostní opatření.
24.09. Litovelští fotbalisté vedou tabulku 1. A třídy, skupiny A, když mají 16 bodů a skóre
20:7.
29.09. V soutěži Pivo roku, vyhlášené a garantované Českým svazem pivovarů a sladoven,
se vítězem kategorie světlý ležák stalo v konkurenci 35 značek pivo Litovel Premium.
30.09. Poslední zářijový den byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem v roce.
Podle policejních statistik zemřelo při nehodách celkem 12 lidí. Řidičům už asi otrnulo
a opět jezdí na doraz?
01.10. Češka vyhrála Miss World! Osmnáctiletá dívka z Opočna, Taťána Kuchařová,
přivezla úplně první titul ze světové soutěže krásy.
03.10. Vláda Mirka Topolánka důvěru ve Sněmovně nedostala, končí. Příští týden podá
demisi. Tak i po čtvrt roce od voleb zůstává politická budoucnost země nepřehledná. Na
tahu je prezident Klaus.
04.10. Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou vystoupil na Záložně se svým programem. Asi
150 diváků bylo velmi spokojeno.
04.10. Ptačí chřipka se vrací a znovu hrozí. Se začátkem podzimu se divocí ptáci dali do
pohybu a s nimi i smrtící virus. Česko se „opevňuje“.
05.10. Dálnice D5 poprvé spojila Česko a Západ. Kvůli mnoha průtahům se tak stalo až 17
let po listopadové revoluci.
07.10. Extrémní závod BOBR CUP se jel po jedenácté. Počet tříčlenných týmů byl 205!
09.10. Severní Korea provokuje svět – odpálila jadernou pumu v podzemí. Je to první
jaderná exploze od roku 1998. Rada bezpečnosti OSN test ostře odsoudila.
10.-31.10. Obrazy Petra Skyvy – výstava obrazů ve Výstavní síni MK.
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11.10. Topolánkův kabinet končí, vydržel jen 38 dní. Vláda podala demisi, když nezískala
důvěru poslanců.
13.10. Jihokorejský ministr zahraničí Pan Ki-Mun bude od 1.1.2007 stát v čele OSN. Po 10
letech tak končí Kofi Annan v čele světové organizace.
20.-21.10. Komunální a senátní volby – vítězí nezávislí kandidáti, ODS, KDU-ČSL (mimo
Litovle!) ČSSD a komunisté ztrácí.
23.10. V Budapešti tanky a vodní děla ! Vzpomínka na 50. výročí protikomunistického
povstání se zvrtla v tvrdý střet tisíců odpůrců premiéra Gyurcsánye s policií. Zraněno bylo
na 40 lidí.
27.-28.10. Druhé kolo senátních voleb vyhrála ODS, posílila i ČSSD. Z 27 nových senátorů je
14 občanských demokratů, 6 jich je z ČSSD.
28.10. Prezident Václav Klaus vyznamenal u příležitosti 88. výročí vzniku ČSR 22 osobností.
Jsou mezi nimi letci i odbojáři, sportovci i umělci.
31.10. Na radnicích kvetou vlády ODS s ČSSD i když nejvýrazněji v komunálních volbách
zvítězili nezávislí kandidáti. ODS vyhrála volby ve 26 ze 30 největších měst.
01.11. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva potvrdilo dosavadní vedení města
i 7 dosavadních členů Rady města Litovel. O volbách píšeme na jiném místě obšírněji.
03.11. Ještě nestačilo opadat listí a Litovel byla v bílém, ale jen na chvíli.
05.11. Trest smrti byl vyhlášen pro iráckého diktátora Saddáma Husajna za povraždění 148
lidí v Dudžailu. Iráčané se radují i truchlí, svět si oddychl.
06.11. Prezident Klaus překvapivě rezignoval na snahu smířit rozhádané politiky a znovu
jmenoval premiérem předsedu ODS Mirka Topolánka.
7.-30.11. Fotosoutěž Ladislava Kryla – 3. ročník - vernisáž, vyhlášení vítězů a výstava.
09.11. Bushovi republikáni prohráli volby do Kongresu. Demokraté tím získali těsnou většinu
v Senátu a po 12 letech ovládli Sněmovnu reprezentantů USA.
11.11. Je na světě nová, již třetí varianta silničního obchvatu obce Červenka, která by
měla odvést dopravu ještě dál na západ a navíc by navazovala na plánovanou
protipovodňovou ochranu Litovle. Oproti původním trasám by se prodražila až o 100
milionů korun.
12.11. Václav Klaus oznámil, že bude v roce 2008 opět kandidovat na prezidenta.
12.11. Desetibojař Roman Šebrle již popáté ovládl anketu Atlet roku. Druhá byla oštěpařka
Barbora Špotáková a třetí výškař Tomáš Janků.
14.11. V belgickém Bruselu byl slavnostně přijat Olomoucký kraj do řad zastoupení regionů
při EU. Inaugurace se zúčastnil i hejtman Ivan Kosatík, europoslanec Jan Březina a
eurokomisař Vladimír Špidla.
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16.11. KPH ve varně Pivovaru Litovel – vystoupilo pražské smyčcové kvarteto EPOQUE
STRING QUARTET.
20.11. New York tleskal Jaromíru Jágrovi. Jen 15 hokejistů v NHL za 90 let její existence
dokázalo dát 600 gólů v této zámořské hokejové lize.
23.11. Přednáška Mgr. Pavla Šlézara „Litovel ve světle posledních archeologických
výzkumů“ v aule GJO. Poté následovala valná hromada Muzejní společnosti Litovelska.
02.12. Šest měsíců od voleb a stále nemáme pořádnou vládu. Šéfové stran si myslí, že si
zaslouží peníze, přestože již půl roku nejsou schopni najít řešení. Za tuto dobu nás stáli
2 750 800,- Kč! Zasloužili si je?
04.12. Třicetiletý zdravotník Petr Zelenka byl obviněn z vraždy 7 pacientů ARO v nemocnici
v Havlíčkově Brodě, kterým podával Heparin, aby vykrváceli. Je obviněn i z dalších 10
pokusů o vraždu. Tento případ vejde do dějin české kriminalistiky jako jeden z největších
případů masového vraždění.
05.12. Vlády nových členských států EU dosáhly otevření hranic od 1.1. 2008, a tak
i spuštění dohod ze Schengenu o volném pohybu osob v rámci EU.
08.12. Přesně před 15 lety se po 69 letech existence rozpadl SSSR. Z map tak zmizela říše,
která chtěla vládnout světu.
09.12. Mimořádný celostátní sjezd KDU-ČSL zvolil nové vedení v čele se senátorem
a starostou Vsetína Jiřím Čunkem.
10.12. Charita Litovel uspořádala Adventní benefiční koncert v chrámu sv. Marka na
podporu pečovatelské služby.
13.12. Jarmila Cholinská pokřtila v knihovně svoji druhou sbírku básní „Kořeny“.
16.12. Vánoční koncert KPH – SPS GJO Palora, SPS Kantika, Collegium musicum Hany
Kaštanové.
22.12. Objevila se smrtelně nebezpečná bakterie Listeria monocytogenes, kterou se již
nakazilo 47 lidí, 4 z nich zemřeli. Potravin nakažených listerií stále přibývá. V podezření je
i litovelská výrobna lahůdek p. Hejného.
26.12. V Muzeu Litovel se s úspěchem zopakovala akce „Oživlá řemesla – řemeslné umění
našich předků“. Zajímavé pohoštění, mnoho spokojených návštěvníků.
30.12. Irácký diktátor Saddám Husajn byl popraven oběšením a pohřben ve své rodné
vesnici blízko Tikrítu.
31.12. Silvestr byl nezvykle klidný. Příchod roku 2007 oslavili středomoravané podle hasičů
i záchranářů až nečekaně spořádaně. V Litovli skončil rok bez oficiálního ohňostroje, ale
rakety na náměstí nechyběly. Takže, konec dobrý – všechno dobré!

29

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2006
4. POVODEŇ
V úterý 28. 3. v ranních hodinách dosáhla hladina Moravy na kontrolním stanovišti
v Moravičanech 1. stupně povodňové aktivity, na radnici začala zasedat povodňová
komise. K večeru už byl vyhlášen 2. povodňový stupeň – stav pohotovosti. Ve středu
29. 4. v deštivém počasí voda dále stoupala. Ráno v 6.00 hod. bylo naměřeno 308 cm při
průtoku 183 m3; ve 13.20 hod. 320 cm, průtok 155 m3; večer v 19.20 hod. 337 cm a průtok
172 m3. Voda začala zaplavovat silnici od cukrovaru, silnice z Řimic do Nových Mlýnů již
v poledne byla neprůjezdná. Od 18 hodin zatopila voda pole mezi Vískou a Litovlí před
železniční tratí Litovel – Červenka. V noci už byla zaplavena krajina až po potok Loučka
a k ulici Nasobůrské. Byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.
Ve čtvrtek 30. 3. hladina Moravy v Moravičanech překročila 350 cm a průtok
189
a zdálo se, že se na této výši zastaví, také počasí začalo být přijatelnější. V pátek
31. 3. ale přidala další příděl vody Moravská Sázava, která zvedá hladinu Moravy od Zvole,
naplňuje ji déšť v Orlických horách. V 7.00 hodin ráno byla hladina v Moravičanech
na 365 cm a průtok na 205 m3, v poledne už 371 cm a Morava začala zaplavovat město.
Zcela neprůjezdná už byla silnice z Mladče na Nové Zámky, v Litovli ulice Bezručova dále
cesty k Šargounu a do Rozvadovic. Od 22.00 hodin hejtman Olomouckého kraje vyhlásil
„stav nebezpečí“ na dobu do 7. dubna 2006.Po půlnoci stoupla hladina v Moravičanech
na 392 cm a průtok na 215 m3.
m3

V sobotu 1. 4. se „na skok“ přiletěl vrtulníkem podívat na zatopenou Litovel premiér
Paroubek, Litovel byla po čase opět v hlavních zprávách televize. Hladina řeky
v Moravičanech se držela na 406 cm, u Svatojánského mostu bylo naměřeno 340 cm.
Povodňová komise vyzývala občany, aby vlastními silami co nejvíce zabezpečili svůj
majetek. Zaměřili se na vyklízení sklepů, garáží a suterénních částí domů, třikrát denně byl
rozhlasem a na internetu hlášen aktuální stav.
Voda zaplavila další ulice - Kysucká, Šmakalova, Svatoplukova - odtud tekla voda
do pivovaru a na Chořelice. Na železniční trati Litovel předměstí - Senice byla přerušena
vlaková doprava, od 15.45 hod. musela být odpojena trafostanice a přerušena dodávka
elektřiny v ulicích Svatoplukova, Palackého, Olomoucká. Litovel už byla takřka odříznutá
od světa.
V neděli 2. 4. povodňová komise hlásila poprvé mírný pokles: Moravská Sázava
261 cm, průtok 104 m3; Třebůvka 265 cm, 53 m3; Moravičany 393 cm, 260 m3, hladina
Moravy pod Svatojánským mostem 335 cm. Železniční doprava na trati Litovel předměstí –
Senice na Hané byla od 7 hodin obnovena, stejně jako po deváté hodině i dodávka
elektřiny v ulicích Svatoplukově, Olomoucké, Štefánikově, Cholinské. Stav hladiny Moravy
ve 13. hodin byl v Moravičanech 388 cm, což znamená velmi mírný pokles, večer
u Svatojánu 320 cm. V Litovli nejvíce klesala hladina v bezprostřední blízkosti hlavního toku,
ale rozlivy se do koryt vracely pomaleji. Na významných přítocích Moravy – Moravské
Sázavě a Třebůvkce – již zůstal jen 2. stupeň povodňové aktivity a jejich hladina dále
klesala. Slunečná jarní neděle působila optimisticky, jenže zase hrozilo rychlejší tání sněhu
na horách.
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Povodeň již v této době zasáhla všechny hlavní říční toky a tak vláda České
republiky vyhlásila od 2. 4. nouzový stav pro Jihočeský, Středočeský, Ústecký, Pardubický,
Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj.
Tání sněhu v pondělí 3. 4. opět mírně zvýšilo hladinu Moravy v Moravičanech
v 7.00 hodin ráno na 378 cm, na hlavním toku v Litovli bylo naměřeno již jen 305 cm. Silnice
Palackého a Svatoplukova již byly průjezdné. V úterý ráno naměřili v Moravičanech již jen
358 cm a na Svatojánu 290 cm, i nadále se očekával mírný pokles. Povodeň končila
a město do postižených oblastí postupně přistavovalo kontejnery pro likvidaci škod. Večer
byl stav hladiny Moravy v Moravičanech 344 cm, v Litovli na Svatojánu zůstala hladina
na 290 cm.
Ve středu 5.4. ještě v Litovli trval 3. stupeň povodňové aktivity, ale hladina Moravy
v Moravičanech klesla ráno v 6.00 hodin na 325 cm, v Litovli na Svatojánu na 270 cm.
Ve čtvrtek 6.4. krizový štáb Města Litovel, vzhledem k poklesu hladiny Moravy, který byl
v Moravičanech v 7 hodin 277 cm, zrušil 3. stupeň povodňové aktivity a snížil jej na stupeň
druhý, 7.4. byl i ten zrušen. Tuto část kapitoly poskytl do kroniky pan Lubomír Šik.
Jak nás voda překvapila a co se během těch několika dnů dělo, jste se dověděli
jednak v kapitole o počasí, jednak z textu pana Šika. Teď se spolu podíváme na důsledky
pohromy. Škody, které udělala velká voda v Olomouckém kraji, se pohybují okolo
140 milionů korun. Zasažené obce a města zvažují, jak se s pohromou vyrovnat. Největší
škody jsou po stále častějších povodních na veřejném majetku.V Litovli jsou na městském
majetku odhadnuty škody kolem 50 milionů korun. Podnikatelé jsou na tom podle starosty
Grézla o něco lépe, když velká voda pro ně znamenala ztrátu asi 10 milionů.
Nejprve bylo nutno pomoci lidem vyčerpat sklepy, pak uklidit, pomoci lidem
s vysoušením domů. Na Městském úřadě (MěÚ) byly volně k dispozici vysoušeče, zájem
o ně byl značný. Radnice vyplatila místním občanům přes půl milionu korun na
mimořádných dávkách. Jednalo se o jednorázovou dávku sociální pomoci, peníze na ni
byly vyčleněny ze státního rozpočtu. Podle tajemníka Ing. Vašíčka dosáhly povodňové
škody několika desítek milionů , a to hlavně na komunikacích.
Značné ztráty mají také zemědělci na Olomoucku. I ti je odhadují v dimenzi milionů
korun. Velká voda v regionu zatopila na 6 000 hektarů půdy. Ministerstvo zemědělství
počítá jen s částečnou kompenzací ztrát. Nejvíce zaplavených polností má ZD Unčovice,
přes 900 hektarů. Po opadnutí vody se na vysychajících pozemcích tvořily škraloupy, takže
bylo nutno pole znovu převláčet. Na řadě míst nezbylo, než je znovu osít. Bylo složité
vybrat náhradní komodity, protože v tuto dobu už bylo na výsev některých z nich
poměrně pozdě. Skutečné škody pak zjišťovala speciální komise ministerstva.
Dokážeme se poučit? Asi ne – voda nevoda – lidé stavějí dál a dál i v místech, která
opakovaně zaplavují rozvodněné řeky. Ze zákonů totiž nevyplývá zákaz výstavby
v záplavových územích. Co v Litovli? To bychom snad museli výstavbu úplně zakázat?
Je sice dána podmínka, že tam, kde se voda rozlila, musí být podlaha nad úrovní stoleté
vody. Ale teď byla voda i v místech, kde podle územního plánu se mají v budoucnu stavět
nové domky (třeba u Pošmýlu na Pavlínce).
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Vedoucí odboru výstavby MěÚ Zdeňka Knajblová říká: „ Záplavové oblasti jsou
různého druhu. Před povodní, která nás postihla v roce 1997, tady není možné ochránit
žádné obydlí. Potíž ale je, že se dnes staví i v místech, jež voda zaplavuje i dvakrát ročně.
Kromě toho se přísná omezení týkají jen nových staveb, nikoli stávajících poničených
domků.“ Bylo by možná načase zamyslet se nad dalším postupem při povolování staveb
v těchto oblastech! Lidem na Komárově už pojišťovny daly výpověď, prý jsou za
„červenou čarou“ a nové pojištění by prý mohlo být v budoucnu, ale za mnohem vyšší
částky.
Jedna z dobrých zpráv. Lidem v Mladči se začal plnit dlouholetý sen a po 14 letech
boje se dočkali stavby suché hráze – poldru. Bude to 120 metrů dlouhá a v průměru 5
metrů vysoká hráz, která přijde na 16 milionů korun. Je to jeden z kamenů mozaiky
protipovodňových opatření na Litovelsku i v celém povodí řeky Moravy. Poldr má význam
hlavně pro Mladeč a Sobáčov, ale pomůže chránit i Litovel a Olomouc. Má zachytit
přívalové vody z katastrů obcí Měrotín, Slavětín, Bouzov a Bílá Lhota a svým stálým
výtokem propustit jen tolik vody, které lze přes zastavěnou část vsi bezpečně převést
koryty Hradečky a Mlýnského potoka (Moravy). Významné bude i zpomalení odtoku vody
z krajiny a úprava ploch v lokalitě. Mladečský poldr má po dokončení zadržet téměř
stoletou vodu o objemu asi 100 000m3. Je kompromisem zájmů obce, správce vodního
zdroje Litovel a ochranou přírody, protože vyrůstá na území Chráněné krajinné oblasti
Litovelské Pomoraví (CHKO LP).
A aby bylo veselo, zase někdo oprášil prastaré záměry stavby kanálu Dunaj – Odra
– Labe, který ještě nestojí, ale ztěžuje zbytečně život všem na plánované trase. Kvůli
stavebním uzávěrám, které vyhlásili komunističtí plánovači už v roce 1971, dnes totiž
nemohou v blízkosti projektovaného gigantu vznikat průmyslové zóny či byty. Vzniklo
memorandum Hnutí DUHA, Unie pro řeku Moravu, poslanců a senátorů za náš kraj žádající
zrušení uzávěr v trase kanálu. Je argumentováno i tím, že tento kontroverzní projekt
s rozpočtem nejméně 300 miliard korun poškozuje ochranu před povodněmi i lužní lesy,
mokřady a louky podél stovek kilometrů Moravy, Odry a Labe. Došlo by k necitelným,
ale i nenapravitelným zásahům do životního prostředí – stavba by narušila krajinný ráz,
negativně by zasáhla migrační trasy živočichů a vedla k přímému poškození chráněných
území, říčních niv Moravy a Odry, které tvoří ekologickou páteř České republiky.
Argument propagátorů kanálu, že ČR jej nutně potřebuje pro přepravu zboží,
neobstojí. Jeho trasu totiž kopírují nové elektrifikované železniční koridory. Zvýšil by kanál
a jeho nádrže ochranu proti povodním? Podle Otakara Štěrby z Katedry ekologie
a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci kanál
nejenom protipovodňovou ochranu nezlepší, ale naopak ji zásadním způsobem
zkomplikuje a zvětší povodňové riziko. Ministerstvo životního prostředí ústy ministra Libora
Ambrozka mluví i nám přímo z duše: „Gigantickou stavbu nepovolíme!“ V důsledcích by
projektovaný kanál zadlužil všechny obyvatele ČR na desítky, ne-li na stovky let a ohrozil
by lidská sídla při povodních. Navíc podle občanů (včetně litovelských) není potřebný
a převažuje názor, že doba velkých vodních tras už dávno minula.
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5. DEMOGRAFIE
Rok 2006 byl ve znamení zvýšené porodnosti. Ano, dětí je víc a mnohde ani
porodníci nestíhají. Nemocnice mají plno. Každý padesátý porod jsou dokonce dvojčata.
Lékaři však upozorňují, že je to riziko pro matku, děti i rodinu.
Stále více dětí na střední Moravě se rodí předčasně. Díky pokroku medicíny však
lékaři dokážou zachránit i ty, které by před léty neměly šanci. Za posledních 9 let se
v tuzemsku zvýšil počet předčasných porodů o 35 % a za uplynulých 15 let v Ol. kraji
poklesla úmrtnost dětí do 1 roku o 80 %, z toho novorozenců do 28 dní o 73 %. Region se
tím řadí k nejúspěšnějším v tuzemsku.
Pomohl počtu narozených dětí také nový zákon, který začal platit od 1. 4. a zvedl
porodné na dvojnásobek - na 17 500 korun? Ne vždy jsou peníze hlavním důvodem
nárůstu populace, ale podcenit jejich pozitivní vliv se také nedá!
Mění se i jména. Nejčastější jména novorozenců v roce 2006 jsou v pořadí : Jan,
Jakub, Tomáš, Ondřej a Lukáš – nejčastější jména jejich otců Petr, Pavel a Jiří. Dívčí jména
mají pořadí: Tereza, Kateřina, Adéla, Natálie a Anna – jejich matek Jana, Petra a Lenka.
Vývoj k lepšímu je i v počtu rozvodů. Bylo jich nejméně za posledních šest let –
přestože krachuje na 47 % manželství.
Pozor! Do pěti let počet narozených dětí znovu klesne. Plodnost českých žen totiž
stále zaostává za průměrem ostatních evropských zemí. Abychom jako národ nevymírali,
muselo by se rodit ne 1,3 dítěte na jednu ženu jako dnes, ale zhruba 2,5! Situace dnes je
navíc svým způsobem výjimečná. V Česku se teď rodí děti dvěma věkově blízkým
generacím. Rodí matky narozené v 70. letech, které porod odložily kvůli novým
příležitostem po revoluci a teď mají poslední šanci na dítě. Máme také vysoký počet
prvorodiček mezi 32 a 37 léty. Díky tomu, že je větší dostupnost bydlení než kdykoliv
předtím, mají zároveň rodiny i ženy, které se narodily v 80. letech. Situace se však brzy
vrátí k normálu a děti se budou rodit ženám mezi 24 a 29 léty, což je taky ze zdravotního
hlediska na mateřství optimální věk.
Existuje šance, že by se něco změnilo a lidé by chtěli mít víc dětí? Ano, ale to by
muselo dojít k něčemu jako renesanci rodiny. Mít dvě děti se může stát módou. Tak jako je
dneska jakousi módou nemít na manželství papír, ale žít spolu jen tak.
Ze zajímavostí k tématu: čím dál víc dětí se rodí doma – až 3 % žen rodí dobrovolně
v domácím prostředí. Těhotná nevěsta? Tak to se dneska (na rozdíl od doby, kdy jsme byli
nazýváni „zemí těhotných nevěst“ v 60. a 70. letech!) skoro nevidí. Dneska se dívky vdávají
zkrátka proto, že chtějí. Obřadní síně radnic, zámků i kostelů nestačí pojmout proudy
svatebčanů. Na Bouzově jen za červen měli 50 svateb a od začátku roku do června 140!
Romantika táhne lidi toužící si říct manželské „ano“ do historické kaple asi nejvíce?
Jak si vede Olomoucko? Počet obyvatel kolísá – roce 2005 se křivka zvedla, ale jen
díky tomu,že se posunula hranice kraje a k.regionu se přičlenily obce Moravskoberounska.
Letos se hodnotí příznivá data svědčící o mírném nárůstu počtu obyvatel. Analytici však
předpovídají, že za pár let se křivka obrátí opět směrem dolů a za padesát let zemře
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v Olomouckém kraji dvakrát více lidí, než se narodí.
Naše Olomoucko je stále „tahounem“ střední Moravy, jako jediné z regionů
Olomouckého kraje statisticky vykázalo přírůstek obyvatel stěhováním, stejně tak i vyšší
natalitu než mortalitu. Situaci v budoucnu podle analytiků nezachrání ani příliv cizinců.
Zatím se na počtu obyvatel kraje podílejí zhruba 3 %, což je stejně v rámci republiky jedno
z nejnižších čísel.
Vezměme také na vědomí, že z celkového počtu obyvatel Olomoucka žije 44 % lidí
v krajském městě, tj. aktuálně 100 612 obyvatel. Obyvatel ale ubývá pozvolna v Litovli,
Šternberku i Uničově. Neradostná perspektiva.
Ještě jeden zajímavý aspekt. Dožít se sta let? Naději bude mít každý, protože Češi
žijí rok od roku déle. Ještě v roce 1920 měli naději, že se dožijí 49 let, nyní je to už o 30 roků
víc! Půjde-li to takhle dál, pokoří člověk už v roce 2070 hranici 120 let. Vždyť věková
hranice na dožití se u nás posunula o dalšího půl roku i letos. Podle Českého statistického
úřadu (ČSÚ) překročila letos poprvé tato hranice u žen 79 let a u mužů přesahuje přes
72 let. Podle demografů přitom platí přímá úměra – každých 15 let poskočí průměrná
délka života o 10 let.
Společně s věkem se prodlužuje i doba aktivního života. Už to není o velké, ale jen
o malé bolesti a velmi často i o radosti seniorů ze života. Receptem tu jednoznačně je
aktivita, pohoda a láska blízkých – recept na dlouhověkost. Letos oslavilo sté narozeniny
v našem kraji 19 lidí, z toho však jen 4 muži. Muži na tom ve stáří bývají hůře, mají vyšší
počet chorob a jsou biologicky náchylnější ke komplikacím.
Za rostoucím počtem důchodců stojí též jejich lepší životní podmínky, zdravější
životní styl a větší fyzická i duševní aktivita přetrvávající do pozdního věku. Takzvaný strom
života se v populaci opravdu košatí. Letos vyplácela správa starobní důchody skoro
dvěma milionům lidí – to je téměř 75 % z celkového počtu důchodců (2 675 910). Zbývající
čtvrtinu 206 713 468 tvoří lidé pobírající invalidní a pozůstalostní důchody.
V naději na dožití jsme na 19. místě ze zemí EU. Na čele jsou Itálie, Švédsko
a Španělsko, těsně před námi Dánsko, za námi Polsko, na konci tabulky Estonsko
a Maďarsko. Takže ve srovnání s lidmi narozenými v ostatních postkomunistických zemích
se Češi a Češky dožívají zdaleka nejvyššího věku – průměr je 76 let. Ještě před patnácti lety
to bylo necelých 72 let.
Obrázek by nebyl úplný, kdybychom neuvedli ještě čísla z jedné smutné statistiky.
Střední Morava drží v Česku smutné prvenství v nejvyšší sebevražednosti. Dobrovolný
odchod ze života tu každý rok volí téměř 18 lidí z každých sto tisíc. Počet sebevražd na
střední Moravě navíc stoupá oproti opačnému celorepublikovému trendu. Pojďme raději
k něčemu veselejšímu.
Vypadá to konečně tak, že přece jen došlo v regionu k nárůstu počtu obyvatel.
Poprvé od roku 1993 počet obyvatel meziročně neklesl, ale stoupl. A to o 733 osob.
Rozhodující měrou se na tom podílelo migrační saldo – počet osob, které se do kraje
v roce 2006 přistěhovaly. Na konci roku měla střední Morava 639 894 obyvatel, z toho
51,3 % žen. Ve 27 městech kraje žilo celkem 367 235 obyvatel a podíl městského
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obyvatelstva dosáhl 57,4 % z celkového počtu obyvatel kraje.
V roce 2006 počet narozených převýšil počet zemřelých o 130 osob. Lidé v kraji
uzavřeli 3 206 sňatků (o 143 více než před rokem), rozvedeno bylo 2 003 manželství (o 77
více než v roce 2005). Na 100 sňatků tak připadlo 63 rozvodů. Přes vyšší počet sňatků se při
rostoucí porodnosti stále zvyšuje počet dětí narozených mimo manželství. V roce 2006 se
takto narodilo 2 147 dětí, což je 33, 4 % celkového počtu živě narozených.
Pro úplnost ještě oficiální čísla o Češích, tak, jak je 22. 3. 2007 zveřejnil ČSÚ. K 31. 12.
2006 žilo v ČR 10 287 189 obyvatel. Narodilo se 105 800 dětí, zemřelo 104 400 lidí. Svateb
bylo 52 900, rozvodů 31 415. Potratů 40 000. Přistěhovalo se 34 700 cizinců. Poprvé po
13 letech nevymíráme.
Teď údaje o naší Litovli, včetně integrovaných obcí. Počet obyvatel je 10 047,
z toho žen 5 081, mužů 4 966. Přistěhovalo se 135 lidí, odstěhovalo 185, přestěhovalo 250.
Sňatků bylo uzavřeno 68, rozvodů bylo 44. Nově narozených je 81, z toho děvčátek 26,
chlapečků 55! Zemřelo 84 lidí, stejně mužů i žen – po 42. Pro upřesnění uvádíme údaje
z jednotlivých obcí, v závorkách vždy poměr - muži : ženy: Březové 158 (78 : 80); Chudobín
234 (117 : 117); Litovel + Chořelice 7 491 (3 698 : 3 793); Myslechovice 312 (150 : 162);
Nasobůrky 501 (250 : 251); Nová Ves 239 (122 : 117); Rozvadovice 199 (92 : 107); Savín 145
(73 : 72); Tři Dvory 252 (132 : 120); Unčovice 412 (197 : 215); Víska 104 (57 : 47).
Z matriční agendy (ta zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v Litovli,
Bílé Lhotě, Července, Haňovicích, Pňovicích, Měrotíně a Mladči) uvádím další údaje.
V roce 2006 se uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik 43 uzavření manželství a bylo vydáno
9 osvědčení k církevním sňatkům. V matričním obvodu zemřelo celkem 67 občanů, z toho
v Litovli 31. V matričních knihách bylo vyznačeno 53 rozvodů. V 10 vítáních dětí jich bylo
přivítáno 89. Bylo rozesláno 537 blahopřání k životním jubileím občanů. Uskutečnily se dvě
zlaté svatby.
Devadesáti a více let se dožili:
-

-

98 let: Danuše Jordová (Březové).
97 let: Žofie Hartmannová
96 let: František Juřička, Marie Narátilová, Anežka Vybíralová
95 let: Marie Kadlčíková, Jaromír Skácel (Rozvadovice), Josefa Šanová
(Myslechovice), Jan Vedra, Jaroslav Weber
94 let: Marie Látalová, Marie Navrátilová, Regina Nevrlová, Věra Sedláčková, Marie
Špundová (Březové), Miloslav Tomášek
93 let: Josef Hamřík, Anna Tvrzníková (Tři Dvory), Otmar Vymětal, Josef Sedlář, Ludmila
Špičková
92 let: Františka Fišerová, Marie Frýbortová (Březové), Mária Hojgrová Chořelice), Emilie
Chrástecká, Anežka Jurásková (Tři Dvory), Marie Klimešová, Božena Nováková
(Myslechovice), Drahomíra Kočí, Eliška Pyšná, Vlasta Vyroubalová, Karel Zezula, Anna
Táborská, Anna Balcárková, Jaromír Kubík
91 let: Gertruda Keprtová, Stanislav Renda, Anna Sieberová, Anna Vymětalová
90 let: František Smrček (Savín), Anna Obrátilová (Nová Ves), Růžena Čepová
(Myslechovice), Jindřich Haloun, Miroslava Látalová
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Ze ztrát, které nás potkaly uvedu alespoň dvě. Dne 20. března zemřela ve věku
nedožitých 82 let paní Zdenka Sušlíková, učitelka ve výslužbě. Za války působila jako
spojka mezi partyzánskou skupinou Jermak, byla pamětnicí událostí v Javoříčku, kde přišla
o svého otce a bratra. Byla významnou členkou Svazu bojovníků za svobodu v Litovli. Dne
31. března náhle a neočekávaně zemřel Ing. Jiří Mark ve věku nedožitých 50 let. Byl
předsedou Rodičovského sdružení při ZŠ Jungmannova, iniciátorem několika akcí, které se
každoročně pořádají. Aktivně se účastnil i litovelského kulturního života, především na poli
hudby.
Z významných jubileí uvádíme. Letos 28. března uplynulo 150 let od narození
významného entomologa a botanika, učitele Jana Slavíčka. Po celý život se věnoval
přírodovědnému výzkumu hornatého a na tu dobu málo známého kraje mezi Litovlí,
Bouzovem a Konicí. Shromáždil bohatý studijní materiál a hodně publikoval. Před 100 lety,
9. května 1906 se narodil František David, po desítky let přední organizátor litovelské
tělovýchovy. V roce 1930 nastoupil jako profesor na Reálné gymnázium v Litovli, kde
působil až do odchodu do důchodu v roce 1969. Za protektorátu byl dvakrát vězněn. Od
vzniku tělovýchovné jednoty Tatran byl stále v jejím vedení. Angažoval se i v komunální
politice, odborech. Zemřel v Litovli 19. října 1980. V roce 1866 se narodil stavitel Ing. Čeněk
Chrudimský, který v 90. letech přišel do Litovle a stal se jednou z předních osobností
veřejného a společenského života. Dlouhá léta byl členem městského zastupitelstva,
podílel se na mnoha stavebních aktivitách města, mimo jiné i renovaci Langova domu na
náměstí. Zemřel v roce 1944 ve věku 77 let. Katolický děkan Augustin Kadlčík se narodil
v roce 1906 v Bílovicích u Uherského Hradiště, vysvěcen byl v roce 1929 a v témže roce
nastoupil v Litovli jako novokněz. Za války byl zatčen a odsouzen na 11 roků káznice,
osvobozen americkou armádou. Od roku 1952 byl jmenován děkanem a v čele litovelské
farnosti stál až do 70. let.
Dne 16. ledna 1931 se v Litovli narodil Radek Kučera. Po roce 1948 emigroval.
Působí jako lékař a malíř v Holandsku. Od roku 1969 vystavoval v Holandsku a Německu,
ilustroval exilové publikace. V listopadu byla jeho výstava v Litovli. Sedmnáctého února
1936 zemřel inspektor Vladimír Novotný. Narodil se 3. 5. 1863 v Prostějově, po studiu v Brně
působil na řadě míst, roku 1904 se stal ředitelem nově zřízené dívčí měšťanky v Litovli. Po
třech letech byl jmenován okresním školním inspektorem a v tomto úřadě setrval 19 let. Byl
veřejně činný v mnoha oborech, redigoval Litovelský kraj, byl městským radním, působil
v Muzejní radě. Roku 1927 odešel na odpočinek, podzim života strávil v domku na
Rybníčku a věnoval se studiu litovelských archivních památek. Výtěžky svého archivního
studia ukládal v článcích v Litovelském kraji.
V dubnu 1996 zemřel ThMgr. Josef Bezděčka, farář Církve československé husitské,
litovelský historik. Narodil se 4. 1. 1921 v Litovli. Po maturitě na litovelském reálném
gymnáziu studoval na bohoslovecké fakultě v Praze. Během války byl nuceně nasazen
v Norsku. Po válce působil na severní Moravě. Byl povolán na vojenskou službu k PTP, po
návratu pracoval jako dělník v Moravských železárnách v Olomouci. Tady utrpěl infarkt,
po vyléčení se stal ředitelem závodního klubu a vystudoval filozofickou fakultu. V důchodu
žil v Uničově, věnoval se studiu historie a psal pro různá periodika. O pánech ze Sovince
napsal poutavou knihu „Jen pro havraní smích“. V roce 1992 převzal místo faráře Církve
československé husitské v Litovli.
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Prvního července 1931 zemřel v Litovli Josef Svozil. Patřil k zakladatelům a vůdčím
osobnostem agrární strany na Moravě, byl poslancem zemského sněmu i říšské rady ve
Vídni. Šířil zemědělskou osvětu, prosadil pěstování chmele na Litovelsku. Roku 1983 založil
v Litovli Rolnický akciový pivovar a v roce 1896 Hospodářské družstvo. V letech 1902 – 1924
vydával v Litovli vlastní nezávislý týdeník Selská stráž. 20. července 1906 se v Sobáčově
narodil Josef Šmakal abiturient litovelského gymnázia, pak učitel na chlapecké škole
měšťanské. Jako člen městské rady a sokolský i veřejný pracovník byl třikrát zatčen
a vězněn v Olomouci, Brně a 16. 1. 1942 odvlečen do Osvětimi, zemřel v Birkenau 18.
března 1942. In memoriam byl jmenován ředitelem školy a byl mu udělen válečný kříž.
Bývalá Lesní ulice byla po válce nazvána jeho jménem.
K doplnění kapitoly jen jeden smutný povzdech. Rada města Litovel vyhlásila
v červnu anketu „Osobnosti města Litovle“, která se setkala s nezájmem občanů
a skončila fiaskem. Došlo pouhých 15 vyplněných anketních lístků. Tak byla promarněna
příležitost dovědět se něco o lidech kolem nás, kteří dělají cosi navíc a zaslouží si uznání. Je
to jenom lhostejnost?
Alespoň něčím se pochlubme. Náš pan starosta MVDr. Vojtěch Grézl, nejen že letos
v plné síle oslavil své pětasedmdesátiny, ale na státním zámku Koloděje byl 5. května
u příležitosti státního svátku rozhodnutím ministra vnitra vyznamenán Čestnou medailí. Byli
tak oceněni tři, kteří se zasloužili o rozvoj ochrany a bezpečnosti a dlouhodobě se věnují
práci pro druhé. Jistě své tu udělaly jeho aktivity při povodních a tornádu v Litovli.
Za občany i za sebe – díky!

6. NÁVŠTĚVY
Asi nejvýznamnější z nich se odehrála na samém počátku roku 5. ledna. Předseda
vlády Ing. Jiří Paroubek přijal pozvání starosty města a ČSSD navštívit město. Příležitost totiž
byla velmi významná – slavnostní předání stavby „Regenerace sídliště Vítězná“ do užívání
veřejnosti. Po uvítání představiteli města a besedě s vedením a členy Rady města Litovle
v obřadní síni se přešlo na místo samé. Akce se zúčastnili i další zástupci veřejného
a politického života – zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, ředitel stavební firmy MODOS,
zástupci kraje i okolních měst. Ministerstvo poskytlo dotaci 5 milionů korun a Město Litovel
vyčlenilo ze svého rozpočtu více než 4 miliony Kč. Dílo je oceňováno nejen obyvateli
sídliště. Značnému zájmu veřejnosti se těšila i beseda předsedy vlády v Koncertním sále
MK. Přiznal se, že jako rodák z Olomouce Litovel často navštěvoval se svým dědečkem.
Velmi kladně hodnotil pozitivní změny ve vzhledu města, zodpověděl řadu dotazů a slíbil
městu podporu.
Před parlamentními volbami se v Litovli dveře netrhly. Podávaly si je špičky
politických stran – 20. dubna Vítězslav Jandák, ministr kultury a volební lídr Jihočeského
kraje; 9. května bývalý premiér Miloš Zeman a 31. května kandidát do Sněmovny za
Olomoucko a předseda okresního výboru KDU-ČSL Ing. Tomáš Kvapil. Však bylo před
volbami.
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Ve dnech 21. - 23. července navštívila delegace Města Litovel a zástupci
Městského klubu partnerské město Wieliczka u příležitosti slavností spojených s patronkou
města „Dni Kingy“. Tady se setkali se zástupci všech partnerských měst Wieliczky –
delegacemi z Německa, Itálie a Francie. Po slavnostním pochodu ulicemi města se
prezentovaly jednotlivé delegace na přátelském setkání degustací z národních kuchyní.
Jedničkou ovšem bylo naše pivo, jasně jsme porazili i značku Heineken. Ani naše tvarůžky,
tlačenku a jitrničky si labužní cizinci v žádném případě vůbec nenechali ujít. Druhý den byl
věnován národnímu parku Pieniny – sjezd Dunajce na polské straně, dlouhý skoro 20
kilometrů. V neděli po slavnostním koncertu a ochutnávce jídel národních kuchyní se
delegace vrátila spokojeně domů.
Zcela neobvyklá návštěva – 15. srpna se mezi Unčovicemi a Náklem usadily desítky
čápů. Pro místní obyvatele i projíždějící se čápi stali mimořádnou atrakcí. Podle ornitologů
není takové množství těchto ptáků na jednom místě vůbec obvyklé. Asi přiletěli z Polska,
ale přelet nad Jeseníky je unavil, takže si potřebovali odpočinout, než se vydají na další
cestu pravděpodobně do východní a jižní Afriky, která je jejich zimním domovem.
12. července je premiér Paroubek opět v Litovli. Přijel na pozvání nově zvolených
poslanců za ČSSD do Olomouckého kraje a u nás chtěl poděkovat voličům za důvěru.
Vždyť v Litovli dalo svůj hlas této straně 42 % voličů. Po zodpovězení řady dotazů občanů
na náměstí následovala autogramiáda.
21. 8. členové Rady města Litovle navštívili společnost Papcel, a.s., seznámili se
s výrobním programem firmy, prohlédli si výrobní a technický úsek a diskutovali na téma
vzájemné spolupráce.
Ve dnech 8. – 10. září navštívila město čtyřčlenná delegace z polské Wieliczky. Naše
delegace tam byla na Dnech Kingy, jejich byla pozvána na Litovelské slavnosti. Po
příjezdu a ubytování se společné večeře zúčastnili i členové vedení města a Rady města
Litovle. V sobotu delegaci na oslavách 120 let dráhy Červenka – Litovel a akcích
Litovelských slavností provázel pan Pavel Veselý a dr. Hubáček. Výměna zkušeností,
postřehů a zážitků byla naprosto přirozená, neformální. Společně s vedením města zhlédli
zajímavý ohňostroj a v neděli, po mši svaté se vrátili domů.

7. SPRÁVA MĚSTA, MĚSTSKÝ ÚŘAD
V čele městské samosprávy je i po nových komunálních volbách starosta MVDr.
Vojtěch Grézl – Nezávislí; prvním místostarostou je Mgr. Blahoslav Papajk – ODS; druhým
místostarostou je Petr Šrůtek – ČSSD (částečně uvolněný ze zaměstnání). Sekretariát
starosty a místostarostů vede paní Simona Čapáková. To znamená, že zde ani po volbách
nedošlo k žádné změně.
Město je obcí s rozšířenou působností. Má tedy své zastupitelstvo, radu města,
výbory, komise o nichž píšeme na jiném místě; zvláštní orgány – bezpečnostní radu, krizový
štáb, povodňovou komisi a komisi pro projednávání přestupků.
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Zastupitelstvo, které má 27 členů, bylo komunálními volbami částečně obměněno
(výsledkům voleb je věnována samostatná kapitola kroniky) a v roce 2006 se sešlo na 11
zasedáních, na kterých projednalo 149 bodů, tj. v průměru 13,5 na jedno zasedání.
Projednávané body prošly před jednáním Radou města Litovel a byly v převážné většině
doporučeny ke schválení.
Na každé jednání zastupitelstva města byli zváni vedoucí odborů MěÚ; vedoucí
příspěvkových organizací, dotovaných z rozpočtu města; zástupci městské policie a k
důležitým rozhodnutím i kvalifikovaní odborníci. Tak jako i v loňském roce byla typická
velmi malá účast občanů na jednáních.
Rada města Litovle má 9 členů a dle mandátů z komunálních voleb 2006 došlo
v jejím složení ke dvěma změnám. MUDr. Elenu Vacovou, která již ve volbách
nekandidovala, nahradil Ing. Jan Fiala za Nezávislé a PhDr. Josefa Hubáčka, který
neprošel do ZM, nahradil za KDU-ČSL Mgr. Miloš Freml. Rada se za rok 2006 sešla celkem
dvacetkrát a projednala 401 bodů, což je průměr 20 na jedno zasedání. Za celý rok došlo
jen k 15 absencím, tj. neuvěřitelná 0,1 %. Nejčastějšími body jednání bylo hospodaření
s majetkem města, odprodeje, příspěvky, půjčky, smlouvy, činnost příspěvkových
organizací, komisí, výborů, investice, vyhlášky aj. Z nich byly připraveny body, které
vyžadovaly schválení Zastupitelstvem města Litovle.
Těžkou hlavu měl letos tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček. Není divu, podobné to
bylo i na dalších středomoravských radnicích. Přemýšlelo se, kolik nových pracovníků,
počítačů i dalšího vybavení bude nutno zase zajistit. Městská agenda se rozrůstá
v souvislosti s úpravami v zákonech ze sociální oblasti. Přitom řady úředníků se ve městech
rozšířily teprve nedávno kvůli silničnímu zákonu.
Kromě faktu, že stát na radnice přesouvá stále další úkoly z výkonu státní správy,
nelíbí se hlavně nedostatek informací. Jde o úpravu zákonů o sociálních službách,
sociálně-právní ochraně dětí a hmotné nouzi. Kolik lidí bude nutné přijmout, jakou sumu
na mzdy a jiné nezbytné výdaje stát poskytne? „Je to katastrofa. Nemáme skoro žádné
informace. Vím toho snad ještě méně, než když měl začít platit silniční zákon,“, prohlásil
pro Mladou frontu DNES 16. 8. náš tajemník. Tak se předběžně počítá, že by v případě
velkého nárůstu práce v sociální oblasti byli přijati 2 – 3 pracovníci. Nebylo by dobré mít
solidní informace již s předstihem?
Další potíž hrozí úřadu s opatřením výměny dokladů. Nastal totiž „velký rok výměny“
v Česku, kdy se na úřad musejí vydat majitelé 232 000 občanských průkazů vydaných
před rokem 1997. Ty je třeba do konce roku vyměnit. Protiteroristická opatření vedou stát
k výměně zastaralých knížeček za biometrické pasy. Ty se začnou vydávat od 1. září, ale
jsou dražší než současný pas. Tak lidé, toužící ještě po levném dokladu začali obléhat
úřady, i ten náš.
Od platnosti nového silničního zákona policie kontroluje i takové detaily, jako
aktuálnost údajů v řidičáku. Lidé, kteří vypadají jinak než dříve, potřebují proto i nový
řidičský průkaz. Na konci roku 2007 vyprší i platnost průkazů vydaných před rokem 1994.
Sice zbývá ještě dost času, ale podle ministerstva dopravy se výměna týká na 3,5 milionu
lidí.
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Plán na jednotnou kartu, která by nahradila pas, občanku i řidičák, se přitom
nadlouho odkládá. Ministr vnitra Ivan Langer říká, že by bylo neúměrně drahé takovou
kartu zavést. Tak si ještě počkáme.
Ještě zajímavost. Zatímco úředník radnice, který hájí zájmy obyvatel v některé
z městských firem, nemá za tuto práci podle zákona nárok na odměnu, volení politici za
svou činnost v představenstvech a dozorčích radách těchto firem pobírají měsíčně
interesantní částky. Jedná se především o větší města. Tato praxe se v Olomouckém kraji
nezměnila ani po komunálních volbách. Politici totiž tvrdí, že honoráře za řízení společností
nejsou nijak horentní, za bezproblémový chod firem navíc ručí svým majetkem. Pěkná
slova. Marně vzpomínám, kdy byl někdo z politiků takto popotahován a sankcionován.
Nový zákon o střetu zájmů by mohl do celé věci vnést jasno. Oznámení o vedlejších
činnostech, příjmech a majetku získaném během výkonu funkce by měly podávat tisíce
veřejných funkcionářů: od starostů a placených zastupitelů, až třeba po premiéra. Asi je to
jen fikce?
V čele úřadu pracuje nadále jako tajemník Ing. Radovan Vašíček, v jeho útvaru Bc.
Dita Štefánková – asistentka tajemníka; Eva Vaňková – personalistka, mzdy; Pavel
Ženožička a Tomáš Horník Dis – informační technologie; Petr Grepl – krizové řízení, jednotky
sboru dobrovolných hasičů v místních částech Litovle.
ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Odbory většinou nedoznaly žádných personálních změn. Pokud k nim došlo, jsou
jmenovitě uvedeny u příslušného odboru.
Odbor vnitřní správy – na odděleních dvou podatelen v budovách na náměstí
a v ulici Havlíčkově, v oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů, na matrice a na oddělení přestupků pracuje 11 pracovnic, tedy včetně
vedoucího 12 pracovníků. Systém odboru se od roku 2003, tedy od zřízení pověřených
obecních a městských úřadů, nezměnil. Podstatnější změna byla uskutečněna na
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, kdy se od 1. 8. zavedl nový
celostátní systém vystavování cestovních dokladů s tzv. biometrickými údaji. Za tímto
účelem musely být upraveny i kanceláře a dodáno jiné vybavení, které bylo plně hrazeno
ze státního rozpočtu. Odbor v tomto roce plně zajišťoval přípravu i průběh voleb jak do
Parlamentu ČR, tak do zastupitelstev obcí celého správního území pověřeného úřadu.
Uvedu několik zajímavých čísel z matriční agendy a informačního systému evidence
obyvatel, pokud už nebyly zohledněny v kapitole o demografii. Za rok 2006 bylo ověřeno
2 531 podpisů, 3 272 fotokopií a za ověřování bylo vybráno celkem 149 790,- Kč. Celkem
bylo vystaveno 40 druhopisů – 11 rodných listů, 17 oddacích listů a 12 úmrtních listů.
Legalizováno bylo 11 oddacích listů pro použití v cizině. O změně jména a příjmení
požádalo 12 občanů. V matričních knihách bylo vyznačeno 53 rozvodů, 32 určení
otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Vystaveno bylo 56 žádostí osvědčení o státním
občanství pro vydání občanského průkazu a 10 k vydání cestovního dokladu. Občanům
bylo poskytnuto 610 údajů z informačního systému obyvatelstva a provedeno 4623 změn
za obec 3. typu, 38 bylo správních řízení. Bylo za ně vybráno 15 150,- Kč.
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V Přestupkové komisi bylo projednáno celkem 137 přestupků – v blokovém řízení
bylo vybráno 19 500,- Kč a na správních poplatcích 37 300,- Kč. Je vidět, že pracovnice
odboru se během roku vůbec nenudily, či spíše nestačily nudit pro přemíru práce.
Finanční odbor průběžně zajišťoval informační servis o plnění rozpočtu pro všechny
odbory MěÚ v Litovli a pro vedení města. Odbor byl hlavním místem, kde probíhal audit
účetní uzávěrky a přezkum hospodaření města za rok 2005 – závěrečné zprávy auditora
o výsledcích auditu a přezkumu obsahovaly nejlepší hodnocení od roku 1998! Během
roku 2006 pracovníci FO průběžně zefektivňovali činnosti vykonávané na odboru
a zdokonalovali využití možností, které jim poskytuje informační systém GINIS.
Rozpočet Města Litovel v roce 2006 přesáhl hodnotu 300 000 000,- Kč, o jeho plnění
byla pravidelně informována Rada města Litovle. Během roku FO připravoval materiály
pro jednání Zastupitelstva města Litovle, Finančního výboru (rozpočtové změny, závěrečný
účet). Důležitá byla také činnost v oblasti dotací, ať už při snaze o jejich získání (dodání
podkladů, vyplnění různých tabulkových příloh o ekonomické situaci města), tak i při jejich
čerpání a jejich vyúčtování (ve spolupráci s příslušnými odbory). Celkově lze rok 2006
hodnotit z hlediska fungování FO jako pozitivní s přínosem pro Město Litovel a jeho
občany.
Odbor školství, kultury a sportu byl od 1. 2. posílen o paní Evu Mackovou, která
zpracovává mzdy pro obce regionu a pro litovelské školské příspěvkové organizace. Tyto
služby jsou čtvrtletně fakturovány.
Na začátku roku 2006 se uvolnila ředitelská místa ve dvou organizacích koncepčně
spadajících pod OŠKS – ředitel MK Mgr. Jaroslav Krestýn byl odvolán z funkce a ředitelka
Školní jídelny Studentů paní Kubáčková oznámila odchod do důchodu. Město následně
vypsalo výběrová řízení na obě uvolněná místa.
Konkurzní komise doporučila na místo ředitele školní jídelny paní Irenu Halířovou,
Rada města Litovle toto akceptovala a dnem 1. 4. nastoupila paní Halířová do funkce. Na
místo ředitele doporučila komise paní Bc. Hanu Vogelovou, RM však vybrala Mgr. Jiřího
Krále, který nastoupil 15. března 2006 do funkce. O jeho práci se zmíníme v souvislosti
s činností MK.
Dnem 1. 8. ukončilo činnost městské kino z důvodů dlouhodobé ztrátovosti
a nutnosti nákladné opravy budovy a zastaralého přístrojového vybavení.
Činnost OŠKS byla zaměřena na dodržování zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na zabezpečení povinné školní
docházky a školního stravování, dále na dodržování zásad čerpání schváleného rozpočtu
příspěvkovými organizacemi a na údržbu budov, ve kterých sídlí další školské organizace,
jejichž zřizovatelem je Město Litovel.
Investiční akcí financovanou ze státní dotace a spolufinancovanou Městem Litovel
byla nová fasáda, včetně zateplení a výměny oken budovy ZŠ Jungmannova. Byly
vybudovány kanalizační přípojky Středního odborného učiliště v Komenského ulici, ZŠ
Jungmannova a MK, včetně vydláždění jeho nádvoří. Projekčně byly připraveny
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kanalizační přípojky pro školu pro slabozraké na náměstí, ZIŠ na ulici Palackého a budovu
Školní jídelny Studentů.
Na úseku údržby a modernizace školských budov byla dokončena fasáda GJO,
vyměněna část oken v budově školy pro slabozraké, rekonstruováno sociální zařízení na
Domu dětí a mládeže (DDM) v ulici Komenského, klimatizována počítačová učebna
a instalovány venkovní žaluzie na ZŠ Vítězná, rekonstruována část skladových prostor
v přízemí a vybudována nová sociální zařízení pro zaměstnance v patře školní jídelny. U ZŠ
Jungmannova bylo započato s výstavbou šaten.
Na úseku kultury a sportu se OŠKS podílel na organizaci Dnů evropského dědictví,
zabezpečoval rozdělování finančních příspěvků schválených RM pro občanská sdružení,
školy, zájmové a sportovní kluby, charitní, církevní a jiné organizace i soukromé osoby.
Na Živnostenském odboru MěÚ výkon státní správy v přenesené působnosti ve svém
správním obvodu vykonávalo pět pracovníků. Byly vykonávány činnosti v rozsahu
stanoveném zákonem, byla prováděna živnostenská kontrola a ukládány pokuty za
porušení povinnosti podle živnostenského zákona. Dvě pracovnice absolvovaly přípravu
a ověření zvláštní odborné způsobilosti.
Změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2006, přispěly ke spokojenosti a ke
zjednodušení administrativy podnikatelské veřejnosti ve vztahu k úřadům, bohužel však
bez plně zavedené elektronické komunikace mezi úřady, na úkor zvýšení administrativní
zátěže živnostenského odboru. Brzké napojení na systémy všech dotčených správních
úřadů přinese urychlení ve vyřizování i značnou úsporu nákladů úřadu na výkon činnosti
odboru.
Na Odboru sociálním došlo k některým personálním změnám – od 1. 3. nastoupil
nový vedoucí odboru Mgr. Pavel Procházka a 2. 11. Bc. Radim Sléha, který nastoupil jako
nový pracovník za paní Pavlu Svobodovou, která odešla do důchodu.
Sociální odbor během roku 2006 vyplatil neuvěřitelných 36 712 902,- Kč! Nejvyšší
částky byly vypláceny jako příspěvek na osobu blízkou a to přes 15 milionů korun; pro
nezaměstnané to bylo 11 milionů; příspěvek na provoz motorového vozidla 2,2 milionu;
příspěvek na zvýšené životní náklady 1,7 milionu – a to jsme uvedli jen ty nejvyšší částky.
Sociální síť je u nás skutečně štědrá!
Město Litovel se zapojilo do projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“ už
v lednu, spolu se 17 obcemi z Litovelska. Byla vytvořena řídící skupina, která projednala
a schválila statut a jednací řád, ten poté schválila RM. V měsíci květnu byla zmapována
sociální situace na Litovelsku, stanoveny problémové oblasti ve sféře sociálních služeb.
Z výsledků této analýzy byly vytvořeny pracovní skupiny pro osoby se zdravotním
postižením; seniory a osoby pečující o osoby blízké; rodiny s dětmi a osoby v přechodné
krizi; osoby společensky nepřizpůsobivé, ohrožené sociálně- patologickými jevy, závislostmi
a kriminalitou; příslušníky romských komunit a dalších etnických skupin.
Na základě sociálně-demografického dotazníku byl proveden průzkum, který
zmapoval potřeby a přání obyvatel. Data byla statisticky zpracována a využita při
plánování dalších sociálních služeb. Byl vydán katalog sociálních služeb na Litovelsku,
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objevily se články o této problematice v Litovelských novinách, otevřeny webové stránky.
Veřejnost byla informována i prostřednictvím městského rozhlasu. Garantem celé akce
byla
metodička komunitního plánování Kateřina Stuchlá DiS a vedoucí odboru
Mgr. Procházka.
Pro Odbor dopravy bylo velmi důležité, že od 1. července vešla v platnost novela
zákona č. 361/ 2000 Sb. o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta přinesla řadu
změn a jednou z nich byl i bodový systém v registru řidičů, kterým se zajišťuje sledování
opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných
povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem
motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští. Skutečná
perla úřednické řeči je přímo z textu vyhlášky!
Z důvodu přijetí novely tohoto zákona došlo k personálnímu posílení odboru
o novou pracovnici paní Ing. Miluši Střídovou, která vyhodnocuje bodový systém a řeší
přestupky spáchané v dopravě.
Od l. července byl pracovníky Ministerstva dopravy nainstalován nový software
registru řidičů. Se zavedením nového programu byly spojeny nemalé problémy v registru
řidičů, například výpadky sítě či nemožnost vkládat data spojená s registrací řidičů.
Od 1. října byla na oddělení registru vozidel přijata nová pracovnice paní Alena Polanská,
která zastupuje paní Ing. Janu Mazánkovou,nastoupivší mateřskou dovolenou.
Odboru výstavby se ani v tomto roce nepodařilo dosáhnout schválení konceptu
Územního plánu. Další postup se má odvíjet od schválení konceptu Územního plánu
Olomouckého kraje, ve kterém byla kontroverzní přeložka silnice II/ 449, která prochází
územím CHKO Litovelské Pomoraví. V květnu schválil Parlament ČR zákon o územním
plánování a stavebním řádu, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Tím po 30 letech
byla ukončena platnost zákona z roku 1976 a jeho prováděcích vyhlášek.
Odbor vydal v roce 2006 celkem 1 244 rozhodnutí, z toho – 610 stavebních
povolení, 327 kolaudačních rozhodnutí, 73 územních rozhodnutí, 213 rozhodnutí
o přerušení nebo zastavení řízení a 21 rozhodnutí o odstranění stavby. Opatření a jiných
úkonů mimo správní řízení vydal 634, především šlo o ohlášení drobných staveb
a udržovací práce v počtu 214. Jako příslušný orgán územního plánování řešil odbor na
žádost obcí správního území celkem 9 územně plánovacích dokumentů včetně jejich
změn.
Na Odboru místního hospodářství a stavebních investic se řešila celá řada
významných akcí, z nichž uvádíme alespoň ty z nákladnějších. Oprava chodníků v ulici
Kysucké si vyžádala částku 380 tisíc; příspěvek na připojení k distribuční soustavě na
průmyslové zóně téměř dva miliony; rekonstrukce ulice Smyčkovy, spolu s parky ve
IV. etapě 1,9 milionu Kč; rekonstrukce ulic Zahradní a Královy přes 800 tisíc Kč aj. Celkově
provedl odbor na 206 akcí. Pro některé z nich (s vyšší finanční dotací či náklady) bylo
nutno uskutečnit výběrová řízení.
Odbor životního prostředí měl před sebou jako nejnáročnější úkol rekonstrukci parků
po tornádu. Jenom pro představu – bylo vysazeno na 340 stromů, na 3 000 listnatých keřů
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a 75 okrasných růží. Diskuse kolem osázení parků byly nekonečné a velmi bouřlivé. Diskuse
s občany ukázala, že co člověk, to jiný názor. Ale konec dobrý, všechno dobré!
Další sledovanou akcí OŽP bylo zřízení sběrného dvora. I kolem toho byla spousta
problémů. Nakonec od 26. června je v provozu sběrný dvůr odpadů v Cholinské ulici.
Investorem je Město Litovel, které na realizaci získalo finanční prostředky z dotací Evropské
unie a ze Státního fondu životního prostředí. Náklady činily 1 105 000,- Kč. Provoz dvora
zajišťuje firma .A.S.A. odpady Litovel s.r.o. Je možno zde odevzdat monočlánky,
pneumatiky, akumulátorové baterie, olejové filtry, oleje, ředidla, velkoobjemový odpad
elektrošrot, stavební sutě (v omezeném množství), zbytky agrochemikálií a druhotné
suroviny. To vše zdarma. Jde ovšem o odpad z běžných domácností, nikoliv od
podnikatelů. Náklady na zneškodnění jsou totiž hrazeny z poplatku občana za odpady.
Otevření tohoto moderního a dle současné legislativy zabezpečeného způsobu likvidace
odpadu má tak každý možnost se svých odpadů zbavit zcela legálně a bez problémů. Je
to konec černých skládek a pytlů s odpadem kolem silnic?
Kolik že toho odpadu celkem je? Obrovské množství a stále přibývá! Organizace
výše uvedená provádí svoz a likvidaci dalšího odpadu na základě kapitační platby
občanů. Jen několik málo čísel za rok 2006. A.S.A. odpady Litovel s.r.o. uvádí, že směsného
komunálního odpadu bylo 2 130 tun, celkem pak s obaly, pneumatikami, stavební sutí –
inertem, papírem a lepenkou, sklem, nebezpečnými odpady a plasty 2 438 tun . A to
nepočítáme separovaný odpad.
OŽP nezahálel ani ve veřejných aktivitách pro občany. V červnu vyhlásil soutěž o
nejkrásnější květinovou výzdobu domů, bytů a vchodů před domem, která trvala až do
srpna. Zvítězila paní Svobodová z Chořelic, která obdržela finanční odměnu. V červnu
vyhlásil anketu na sjednocení názvů ramen řeky Moravy – ve spolupráci s Letopiseckou
komisí a Muzeem Litovel. Nápady byly různé, ale nakonec se spíše prosadily názvy
historicky zavedené, jen tam, kde bylo kontroverzní označení částí ramen došlo k malým
změnám. Ale iniciativa to byla chvályhodná, alespoň trošku vytrhla z letargie naše
spoluobčany. Další anketa Strom roku se stala spíše záležitostí odborníků a pamětníků, její
závěry se zhodnotí až v roce 2007.
Na Oddělení bytového hospodářství došlo k personálním změnám. V únoru odešla
na vlastní žádost paní Lea Hutařová a na základě výběrového řízení nastoupila od 1. srpna
na uvolněné místo paní Irena Hrubá.
OBH mělo ve správě 50 domů, 310 bytů, 107 nebytových prostor. Evidováno bylo 79
žadatelů o byt, 38 občanů požadovalo umístění v domě s pečovatelskou službou (DPS).
V roce 2006 bylo přiděleno 16 bytů, došlo k 10 přechodům nájmu bytu a uskutečnily se
dvě směny bytu. Z důvodu neplacení nájemného byla dvěma nájemcům ukončena
nájemní smlouva.Nyní bydlí na ubytovně.
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8. VÝBORY A KOMISE
Výbory a komise pracovaly až do komunálních voleb ve stejném složení jako
v předešlém roce. Po volbách bylo jejich složení i vedení pozměněno a v nové podobě
pracovaly od ledna 2007. Jejich nové složení tedy uvedeme až v kronice za tento rok.
Kontrolní výbor se sešel pouze třikrát a řešil otázky kontrol v Technických službách,
Městském klubu a podání Čestných prohlášení členů ZM. Jednatelem komise byla paní
Jitka Bartoňová.
Finanční výbor uskutečnil 4. zasedání. Na nich projednával rozpočtové změny,
plnění rozpočtu a závěrečný účet Města Litovel. Jednatelkou byla paní Anna Vitoulová.
Výbor strategického rozvoje nevykázal žádnou činnost.
Komise prevence kriminality se sešla sedmkrát a zabývala se těmito tématy: činnost
Klubu mladých, provoz In-line hřiště, Dětský parlament, drogová problematika, lanové
hřiště, požívání alkoholu osobami mladšími 18 let. Chválíme ji za aktivitu!
Bytová komise se scházela pravidelně měsíčně k projednání aktuálních problémů
a žádostí. Celkem se sešla osmkrát a její usnesení pravidelně projednávala a schvalovala
RM. Jednalo se o přidělování městských bytů, směně bytů, pořadníku pro přidělení bytů na
rok 2006, stížnostech na chování nájemníků, přidělení bytů v obecním zájmu, vystěhování
nepřizpůsobivých nájemníků aj. Jednatelkou komise byla paní Alena Pekařová.
Školská a kulturní komise se sešla pouze dvakrát a projednala otázky pořádání
kulturních akcí MK, cyklických akcí, činnosti Muzea Litovel, Litovelské kulturní léto
a anketu o názvech ramen řeky Moravy. Jednatelkou komise byla Mgr. Jana Motlová.
Dopravní komise – BESIP se na svých 5 zasedáních zabývala řešením aktuálních
dopravních problémů, např. umístěním dopravních značek, omezením rychlosti, přechody
pro chodce a jejich osvětlením, stavem chodníků, kruhovými objezdy a akcemi pro děti.
Jednatel komise - Ing. Jan Vachutka.
Komise sociálně právní ochrany dětí se sešla třikrát. Řešily se otázky sociálních služeb
a komunitního plánování, činnosti Mateřského centra Rybička, Klubu mladých, DPS,
problémy mentálně a tělesně hendikepovaných dětí, etická výchova, protidrogová
prevence.
Letopisecká komise na svých sedmi schůzkách projednávala otázky spolupráce s
Muzeem Litovel, Muzejní společností Litovelska, GJO, OŽP v pomoci a podpoře jejich akcí.
Velká pozornost byla věnována novým pojmenováním ramen řeky Moravy, památným
stromům, osobnostem města a práci na kronice za rok 2006. Jednatelkou komise byla paní
Hana Dohnalová.
Komise fondu rozvoje bydlení se scházela nepravidelně, vždy k projednání žádostí
o půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Její rozhodnutí pak projednala RM a doporučila ke
schválení ZM. Jednatelkou komise byla paní Eva Vaňková.
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Sbor pro občanské záležitosti se potýkal se zněním zákona o utajovaných
skutečnostech a tak byla činnost ve městě Litovli velmi problematická. Někde, díky
iniciativním členkám, nadále byli navštěvováni občané u příležitosti životního jubilea, jinde
činnost stagnovala. Na vesnicích vše klapalo, žádné problémy tu nebyly. Proto se
v červenci uskutečnila schůzka, kterou svolal tajemník MěÚ Ing. Vašíček a vedoucí
Odboru vnitřní správy MěÚ František Sležek, na níž byly projednány podrobnosti týkající se
gratulací jubilantům z řad občanů města při jejich životních výročích, zejména způsob
a forma přání. Členkami komise byly jmenovány: paní Anna Gruntová, Zdeňka Hálová,
Jana Hlavinková, Eva Kadlčíková, Marie Krylová, Karla Křesalová, Jarmila Metnarová,
Blanka Opíchalová, Jarmila Rozsypalová, Marta Slouková, Slavěna Stehlíková. Ty si
rozdělily obvody podle místa bydliště, kde již působily a kde občany dobře znají.
Jednatelkou komise SPOZ byla jmenována paní Dana Seichterová, pracovnice matriky
MěÚ Litovel. Snad teď bude vše v pořádku?

9. INTEGROVANÉ OBCE
BŘEZOVÉ
Ve spolupráci s jednotlivými odbory úřadu byly prováděny nejen údržbové práce,
ale byl postaven plot na hřišti, položeny dlaždice a dokončena přípojka vody ke hřišti.
Byla opravena střecha kulturního domu poškozená větrem. Byl také vysazen živý plot
u hřiště a dohodnuto zalévání a péče o něj s Technickými službami. Ty také prováděly
během celého roku i úklid ve vesnici.
Zajímavou iniciativou bylo vyčištění koryta Moravy před elektrárnou, které inicioval
její majitel pan Vochta. Výsledkem bylo na 55 vyvezených nákladních aut písku a štěrku.
Urovnala se jím příjezdová cesta od silnice kolem parku až k nově opravené hrázi. Byl
navázán kontakt se Správou silnic a opraveny výtluky na cestě přes obec.
Oddíl malé kopané je na l. místě po podzimní části soutěže, pořádají se plesy,
organizují zájezdy, akce pro děti. To většinou zajišťují hasiči, fotbalisté a Červený kříž.
Nepříznivý je demografický vývoj – počet obyvatel neustále klesá, zemřeli 4 lidé, narodily
se jen dvě děti.
CHOŘELICE
V obci žije 280 obyvatel, z toho 150 žen a 130 mužů, dětí do 15 let je 50 – 26 dívek
a 24 chlapců. Z důležitých akcí – dva roky po tragickém tornádu byla konečně
postavena nová železná lávka přes Mlýnský potok v hodnotě přes 300 000,- Kč a věž
kaple, tornádem poškozená a následně větrem stržená – hodnota díla 65 000,- Kč. Dále
byla provedena oprava lavic, krytiny a okapů v kapli, provedena částečná oprava
místních komunikací a zakoupeny nové prvky a dovybavení dětského hřiště v hodnotě
45 000,- Kč.
V souvislosti s tím, že 1. dubna postihla část obce povodeň, na základě připomínek
občanů Osadní výbor požádal RM o řešení problémů s povodní, mimo jiné i o vyčištění
Mlýnského potoka v úseku Litovel – Březové od spadlých stromů. To potom částečně
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provedlo Povodí Moravy. Z plánovaných a požadovaných akcí se nepodařilo uskutečnit
výsadbu zeleně podél cyklostezky Chořelice-Rozvadovice a ani v ostatních částech obce.
Kultura v obci se v podstatě omezila na provoz místní knihovny, jejíž návštěvnost se
zvýšila po zavedení internetu. Úkolem dlouhodobým je postupné vybudování kulturního
a sociálního zařízení u hřiště nebo hasičské zbrojnice pro pořádání společenských akcí. Na
sportovním poli dosáhlo historického úspěchu mužstvo malé kopané GEMO Chořelice,
které se stalo vítězem 35. ročníku okresní ligy a je tak nejlepším z 212 mužstev, která malou
kopanou v okrese hrají.
V požárním sportu dosáhl nejlepšího výsledku v historii místní Sbor dobrovolných
hasičů, který zvítězil v okrskovém kole, v okresním kole obsadil druhé místo a v kraji byl
pátý. Jako každoročně se v místním areálu cihelny konal závod mezinárodního mistrovství
ČR v superkrosu.
Dne 20. listopadu byl zvolen nový osadní výbor, který má 7 členů. Předsedou je
Ing. Vladimír Vaněk, členové – Ing. Ivan Masárech, Lenka Spáčilová, MUDr. Kamila
Beilová, Marek Hampapa, Hana Oherová a Tomáš Přikryl. Ten bude v následujícím období
klást důraz na zásadní problémy, kterými je protipovodňová ochrana obce, vybudování
kanalizace a následná rekonstrukce komunikací, chodníků a vybudování chodníku podél
silnice na hřbitov.
CHUDOBÍN
V průběhu roku 2006 bylo zlikvidováno nevyhovující vybavení dětského hřiště u
rybníčku, byly provedeny zemní úpravy a instalováno nové zařízení, odpovídající normám.
Na hřišti pro dospělé byly dokončeny zemní práce, včetně oplocení pro košíkovou. Byl
také opraven asfaltový povrch vozovek v ulicích Zámecké a Nasobůrské. Značné úsilí bylo
vynaloženo na likvidaci černé skládky v prostoru vodárny. Potíže nastaly se zajištěním
chodu prodejny potravin, kdy podali postupně výpověď tři vedoucí prodejny. Důvodem je
nízký objem tržeb v důsledku odlivu zákazníků do marketů v blízké Litovli.
Společenská místnost v bývalé škole byla opravena, dovybavena židlemi a má
sloužit k obnovení kulturně-společenského života v obci. V komunálních volbách byla do
ZM za Sdružení nezávislých kandidátů zvolena Ing. Romana Ambrožová. Je tak první
chudobínskou občankou, která se stala členkou tohoto orgánu. Pro následující období
byla potvrzena v čele Osadního výboru Chudobín, další složení jeho členů zůstalo beze
změn.
NASOBŮRKY
Z významných akcí v roce 2006 proběhl v lednu hasičský ples, v únoru ples Charity
Litovel a dětský karneval. Na začátku července se uskutečnil zahradní hasičský výlet
spojený se soutěží a 23. září noční soutěž hasičských sborů ze širokého okolí, za účasti 29
sborů mužů i žen. Dne 9. prosince se uskutečnila valná hromada Sdružení dobrovolných
hasičů Nasobůrky. Další údaje OV nedodal.

47

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2006
NOVÁ VES
V roce 2006 musela obec řešit problémy vandalismu, likvidovat černou skládku u
nové silnice a další stížnosti řešit spolu s Městskou policií Litovel. Osadní výbor zajišťoval
pravidelný úklid čekáren, údržbu veřejných záhonů a pomníku. Tradičně byl v měsíci
květnu uspořádán společný pochod do Javoříčka, pro děti ve spolupráci se sportovci se
uskutečnil Dětský den. Rozpočet obce 59 000,- Kč byl použit na drobné opravy a
vybudování venkovního přístřešku pro hráče malé kopané. V době letních prázdnin byl v
areálu přírodního koupaliště prováděn pravidelný výběr parkovného a úklid veřejných
prostranství. Na realizaci stavby odvodňovacího koryta v areálu přírodního koupaliště ZM
schválilo částku 700 000,- Kč, celá akce ale bude dokončena až v roce 2007.
ROZVADOVICE
Společenské akce, jako plesy nebo taneční zábavy se v obci nekonaly. Jedinou
aktivní organizací v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který organizuje různé soutěže,
mládež o ně má neustálý zájem. Z technických aktivit je třeba uvést vysázení lip podél
cyklostezky, instalaci pružinových houpaček pro děti na hřišti a opravu elektroinstalace
v budově knihovny.
Jarní povodeň zaplavila prostor vesnice za návsí, zahrady a sklepy pěti domů byly
zaplaveny vodou. V srpnu řádili na místním hřbitově vandalové a poškodili 14 hrobů,
odcizili hliníkovou střechu kolumbária a rozbili urnovou schránku. Je to odsouzeníhodné!
SAVÍN
Ke změnám v počtu obyvatel došlo minimálně – zemřeli dva lidé. Velkou parádou
a slávou pro celou obec se stala akce z 11. prosince. To se v kulturním domě uskutečnila
mikulášsko-vánoční besídka, jejímiž hlavními aktéry byly děti. V Savíně žije na 130 obyvatel,
z nich je 27 dětí do 12 let. A když se sejde potomstvo savínských rodáků, je jich na akci
hnedle na 60. A pro ně už se vyplatí udělat něco pěkného. Inspirací se stala knížka Josefa
Lady se spoustou zimních básniček a říkadel. Podívat se přišla doslova celá dědina. Hlavní
organizátorkou byla Ing. Renáta Milčická, která chce s podobnými akcemi v obci
pokračovat. Jiné informace o obci nemáme.
MYSLECHOVICE
V roce 2006 byl opraven pomník sv. Trojice, spojovací silnice mezi obcí a Kluzovem.
Za pomoci OŽP byl upraven parčík v přednádražním prostoru. Obecní dům byl prodán
a v něm zrekonstruována a moderně zařízena hospůdka. Hlavním iniciátorem veškerých
akcí v obci jsou hasiči, kteří se starají o čistotu rybníka, pořádají plesy, různá cvičení
a přátelská posezení pro občany. Po komunálních volbách byl zvolen nový Osadní výbor,
v jehož čele je pan Vratislav Spurný. Zemřeli 4 občané a narodily se 3 děti.
UNČOVICE
Z akcí uvádíme – byla provedena generální oprava chodníku za 180 000,- Kč;
pokračovala oprava střechy na Kulturním domě. Část bývalé školy byla pronajata
tiskárně pana Ladislava Velfla z Litovle. Bezesporu největší proměnou obce je vybudování
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průmyslové zóny u hlavní cesty. Byly zde postaveny dvě nové haly – na výrobu igelitových
sáčků a fólií podnikatele pana Františka Beneše z Unčovic a hala firmy PANAV ze Senice
na Hané, která má sloužit jako prodejní centrum.
Kulturní a společenské akce probíhaly tradičně jako v minulých létech – volejbalové
turnaje, diskotéky, plesy. Úspěšný byl především Sokolský slet a třetí ročník motosrazu.
Novou předsedkyní OV byla zvolena paní Irena Moťková. Narodilo se 1 dítě, zemřeli
4 občané.
TŘI DVORY
I přes dvojí urgenci jsme žádnou zprávu z obce neobdrželi.
VÍSKA
V roce 2006 se uskutečnily tradiční společenské a sportovní akce. V zimě byl
„Sósedské hasičské bál“, pro milovníky dechovky pak ještě v létě nedělní posezení
v obecní zahradě. Pro mladší posluchače to byl již 3. ročník ROCKFEST Víska. Ze
sportovních akcí si již značnou popularitu získal závod hasičů veteránů „O pravyho kohóta
z Viske“.
V tomto roce byla započata rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě
a stavba cyklostezky Litovel – Víska – Sobáčov. V roce 2006 zemřeli dva občané, nenarodil
se žádný a 4 občané se přistěhovali. Na konci roku měla obec 104 obyvatele.

10. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o.
V průběhu roku byla realizována opatření ke snižování ztrát vody, likvidovala se čtyři
přemostění, která musela být v zimním období odpouštěna aby nezamrzla. Na úseku pitné
vody probíhaly rekonstrukce, běžná údržba a odstraňování poruch. Mezi významné akce
patřily tyto činnosti: výměna vodovodních přípojek v ulicích Králova, Zahradní, Žerotínova,
Staroměstské náměstí a v obci Myslechovice; spolupráce při budování průmyslové zóny;
odstraňování poruch; revize hydrantů; odkalování a montáž nových přípojek. Došlo ke
značnému poklesu počtu poruch (z 84 na 64), nejvíce oprav bylo v Litovli. Dodávka pitné
vody byla zajišťována pro Litovel, 11 obcí spadajících pod město a pro 9 samostatných
obcí.
Provoz čistíren odpadních vod byl zajišťován pro město Litovel, obce Červenka,
Mladeč, Sobáčov a Medlov. Společnost zakoupila mobilní dieselagregát k eliminaci rizika
výpadku elektrické energie v době povodní. Ve spolupráci s vedením Města Litovel
probíhala jednání o ceně nakupované vody se Středomoravskou vodárenskou a.s. s cílem
jejího snížení. Byl akceptován zvýšený odběr na průmyslové zóně na rok 2007 firmou
Veseta a.s. a cena byla snížena na 7,72 Kč/m3. To umožnilo přes zvýšené vstupní náklady
udržet na rok 2007 cenu ve stejné výši.
Protože Město Litovel nemá vlastní zdroj pitné vody – prameniště Čerlinka patří VHS
Olomouc a.s. - podnikají se kroky k získání vlastního vrtu. Společnost sleduje a kontroluje
napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci s cílem dosáhnout co největšího počtu
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subjektů využívajících tuto infrastrukturu. V Litovli došlo v roce 2006 k uzavření 83 nových
smluv na stočné. Valná hromada schválila na rok 2007 tyto ceny: vodné 19,08 Kč/ m3 –
cena se nemění; stočné 20,27 Kč/ m3 – cena se zvyšuje o 1,00 Kč/m3.
Zajímavou akcí VHS Čerlinka byly oslavy Dne vody. To se 22. března sešly
v plaveckém bazénu ZŠ Vítězná desítky dětí a začaly plavecké soutěže žáků litovelských
i okolních škol. Disciplín bylo nepočítaně a nálada výborná. Po skončení závodů bylo
slavnostní vyhodnocení, odměnění snad všech plavců a nakonec neformální setkání
zástupců obcí, škol a veřejnosti. Za uspořádání takovéto akce patří dík jednateli
společnosti Ing. Zdeňku Potužákovi a zaměstnancům společnosti.

11. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. Litovel
V roce 2006 nedošlo ke změně v názvu organizace, ani k podstatnějším změnám
v činnosti. V čele společnosti je předseda představenstva Ing. Jan Fiala, vedoucím
provozu 1 je pan Kamil Drešr, vedoucím provozu 2 pan Jan Kubáček.
Hlavní velkou změnou bylo přemístění sídla společnosti do zrekonstruovaných
prostor památkově chráněného domu v ulici Boskovicova 780/1 v červnu 2006.
Přemístěním sídla z pronajatých a již nevyhovujících prostor ve společnosti Papcel se
podstatně zlepšily pracovní podmínky zaměstnanců, včetně dostupnosti prostředků
hromadné dopravy. V přízemí domu jsou v nájmu drogerie TETA a fotoateliér. Má zde své
sídlo i Litovelská stavební společnost spol. s r.o., která byla založena na jaře roku 2006.

12. .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o.
O činnosti společnosti jste se již dočetli v části věnované MěÚ - Odbor životního
prostředí, kde byly sumarizovány údaje o odvozu domovního odpadu. Dvakrát do roka je
také prováděn svoz jako mobilní sběr ve formě jarního a podzimního úklidu. Provádí se jak
ve městě, tak i v integrovaných obcích. Jedná se o velký domovní odpad, nebezpečný
odpad a organický kompostovatelný odpad bez větví. Odpad je nutno třídit, aby mohl
být zužitkován. Je stanoven harmonogram svozu tak, aby předání odpadů proběhlo bez
problémů. V integrovaných obcích je 14 stanovišť, ve městě samém s Chořelicemi také 14.
Pro předání organického kompostovatelného odpadu je v Litovli stanoveno 10 míst. Jarní
akce proběhla 22. dubna pro obce a 6. května pro město. Podzimní pak 7. a 14. října.
S těmito akcemi vyslovují obyvatelé svou spokojenost a většinou proběhnou bez závad.
Poplatky za odpady zůstaly pro rok 2006 na stejné výši, tj. 456,- Kč/rok. Ve srovnání
s okolními městy jsme s naší kapitační platbou v relaci. Šternberk má poplatek 432,- Kč/rok,
Uničov jen 336,- Kč/rok, ten ale má výhodu, že úložiště je v Medlově a doprava tedy
nepředstavuje pro ně takovou položku. O provozu sběrného dvora je též napsáno v části
o OŽP.
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13. TECHNICKÉ SLUŽBY Litovel, příspěvková organizace
Rok 2006 byl ve znamení ročního hodnocení provozu Technických služeb (TS)
v novém uspořádání příspěvkové organizace. Ta se zaměřila na důsledné plnění hlavních
úkolů pro svého zřizovatele – Město Litovel ve stejné struktuře a nezměněném počtu
kmenových pracovníků. K 31. 12. 2006 bylo v TS zaměstnáno celkem 35 zaměstnanců,
z toho 10 žen, v dělnických profesích potom 31 zaměstnanců. Vedle těchto kmenových
pracovníků se v průběhu sezóny vystřídalo více jak 15 sezónních pracovníků, zejména
v oblasti práce v lesích a při provozu koupaliště.
Na provoz TS bylo v roce 2006 vynaloženo 17 768 996,- Kč včetně mzdových
nákladů. Vozový park byl posílen vysávacím zařízením nečistot a sekačkou ETESIA. Vlastní
příjmy TS činily 1 754 420,- Kč. Tyto příjmy pocházejí zejména ze zajišťování dopravy
občanům a firmám, vyvážení odpadních vod ze septiků a žump, provozu sauny
a koupaliště, služeb kopírování a plakátování. V tomto roce služeb TS využili zákazníci pro
propagaci 578 akcí a vylepeno bylo 4 900 plakátů. Všemi dopravními prostředky TS bylo
ujeto 65 318 km. Novým zametacím vozem BUCHER bylo prováděno čištění komunikací
v celkovém objemu práce 547 provozních hodin a hodnota díla činila 394 tisíc korun.
KOUPALIŠTĚ
Správcem koupaliště byl pracovník TS pan Jiří Motola. Provoz byl zahájen 23.06.,
ale po týdnu provozu bylo koupaliště uzavřeno z důvodů nevyhovujících výsledků
mikrobiologických testů Krajské hygienické stanice Olomouc (KHS). Po počátečních
problémech se situace stabilizovala, k čemuž přispělo i krásné letní počasí. Žádost
o převedení koupaliště do kategorie „přírodních koupališť“, kde jsou podmínky pro
chemické a mikrobiologické hodnoty mírnější, byla KHS schválena. Dá se očekávat, že
provoz tak bude i v budoucnu legislativě jednodušší. V průběhu letních měsíců
za 66 provozních dnů v měsících červenci a srpnu navštívilo koupaliště 3 778 osob, tedy
o 200 osob více jako v roce 2005.
HŘBITOV
Správou městského hřbitova byl po odchodu dlouholetého hrobníka pověřen
pracovník TS pan Petr Barančík, kterému výkon funkce komplikuje skutečnost, že nemá
dosud na místním hřbitově možnost bydlení. Byly zde provedeny stavební úpravy
veřejného WC, aby byly návštěvníkům poskytnuty nejnutnější hygienické služby na
poněkud lepší úrovni než v minulosti. O pohřební obřady se starají pohřební služby, kopání
hrobů a údržbu hřbitova zajišťují TS prostřednictvím smluvního vztahu s externím
pracovníkem. Evidenci hrobů a vybírání poplatků za hrobová místa zajišťuje odbor MH a SI
MěÚ Litovel.
UBYTOVÁNÍ
Technické služby v roce 2006 provozovaly ubytovnu Pavlínka v Litovli. Tato slouží
pracovníkům firem a organizací, které v regionu podnikají. Spravuje ji pan Jiří Navara na
smlouvu o zprostředkování služeb. V tomto roce byly příjmy ve výši 226 293,- Kč při počtu
ubytovaných 2 928 osob, což je opět snížení vytíženosti oproti roku 2005.
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OBLAST HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
V lesích Města Litovle bylo v roce 2006 vytěženo 1 468,51 m3 dřeva. Kromě svého
100% vlastnictví části lesů je 65 % spolupodílníkem lesního majetku v lesích společenství
obcí Litovel, Bílá Lhota a Měrotín. ML mělo i s podílem ze společenství obcí příjmy
1 357 861,- Kč, tedy téměř na úrovni roku 2005 při nákladech asi o 200 tisíc korun vyšších,
tedy při nákladech 977 716,- korun.
OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ
V průběhu roku spočívalo těžiště prací v sečení travnatých ploch v Litovli
a integrovaných obcích, ve větší míře bylo také prováděno kácení a ořezy dřevin.
Celkově byly travnaté plochy posečeny čtyřikrát, na některých místech, jako jsou parky,
pětkrát. V obcích bylo sečení prováděno i mimořádně (na přání OA, například při
poutích, akcích hasičů apod.). V roce 2006 bylo na kompostárnu v Nasobůrkách
odvezeno a zkompostováno celkem 545 tun odpadu třídy 200 201 jako biologicky
využitelného odpadu. Jedná se o trávu a štěpky dřevní hmoty z kácení a prořezů. TS také
spolupracovaly s firmou Zahrada Olomouc při rekonstrukci městských parků po tornádu.
SAUNA
I když byla zima dlouhá a studená, v návštěvnosti sauny nebyl rekord překonán, ale
pohyboval se v obvyklém průměru. Celkem využilo sauny 2 627 návštěvníků, což je 15,7
na jeden provozní den. Nejvyšší návštěva byla v lednu, pak v prosinci a březnu, nejslabší
v červnu, květnu a září. Asi nejchladnějším dnem zimy byl 24. leden, vždyť v tento den
dorazilo do sauny 35 mužů.
Muži byli také nejpilnějšími návštěvníky – přišlo jich celkem 1 452, což znamená 18 na
jeden provozní den. Na pomyslné druhé příčce je sauna pro rodiče a děti, manželské
nebo partnerské dvojice – těch přišlo 602 (průměr je 14,1). Nejnižší je návštěvnost žen –
celkem 573, průměr na saunovací den byl 13,9. Stále se nedaří získat pro saunování více
sportovců, dětí z mateřských škol a školáků, pro které by pobyt byl zvláště vhodný. Vždyť
ten viditelně svědčí zdraví a působí především preventivně. Dík za bezproblémový provoz
sauny patří řediteli TS panu Jaroslavu Valouchovi a správkyni sauny paní Marii Jurečkové.

14. ROZPOČET MĚSTA
Zastupitelstvo města Litovle schválilo na svém 29. zasedání v prosinci 2005 rozpočet
města. Celkový rozpočet výdajů je 203,5 milionů korun. Největší částka rozpočtu je určena
na investiční akce a údržbu majetku – 61,2 mil. korun. Rozsáhlou investiční akcí města
bude výstavba průmyslové zóny (46,2 mil. Kč), další významnou položkou v rámci investic
budou opravy komunikací včetně chodníků a výstavby cyklostezek (9 mil. Kč), nezbytná je
položka na veřejné osvětlení (2,1 mil. Kč včetně nákladů na energii), budování
kanalizačních přípojek a likvidace septiků městských domů (2,2 mil. Kč). Pro osadní výbory
je určena částka 704 tis. Kč. Na zajištění dopravní obslužnosti je plánováno 1,2 mil. Kč.
Technické služby dostanou na svůj provoz příspěvek ve výši 14,1 mil. Kč a současně ještě
příspěvek na leasingové splátky nového zametacího vozu 928 tis. Kč.
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Další významnou položkou rozpočtu jsou náklady na školství, kulturu a sport
v celkové výši více než 22 mil. Kč. Z toho příspěvek ML na provoz Městského klubu bude
2,8 milionu Kč, provoz knihovny si vyžádá 2,2 mil. Kč, městského muzea 1,4 mil. Kč.
TJ Tatran dostane na svou činnost 1,9 milionu Kč a další jeden milion na vybudování šaten
na fotbalovém hřišti. Mateřské školy mají na provoz téměř 1,9 milionu Kč, ZŠ Vítězná na
provoz školy a pokrytí nákladů na bazén a sportovní halu 5,8 mil. Kč, ZŠ Jungmannova
2,5 milionu Kč.
Provoz Městské policie a program prevence kriminality si vyžádají náklady 3,5 mil.
Kč. Značné prostředky budou investovány do životního prostředí – 30,2 mil. Kč, v tom je
zahrnuto 15,3 mil. Kč z dotačních prostředků na rekonstrukci městských parků zničených
tornádem. Profesionální požární ochrana (Hasičská zbrojnice Litovel) dostane od ML
příspěvek 585 tis. Kč, dobrovolná požární ochrana v obcích potom 657 tis. Kč. Více než
13 milionů korun bude použito na splátky úvěrů a půjček, které město čerpalo v minulých
letech.
Další akce budou do rozpočtu zařazovány v rozpočtových změnách během roku.
Bude se realizovat oprava ZŠ Jungmannova, oprava ulic Zahradní a Královy. Jen tyto dvě
akce přesáhly svým objemem 30 milionů korun. Je tedy pravděpodobné, že rozpočet
v tomto roce bude svým objemem opět atakovat hranici 300 milionů korun, což je
mimořádný úspěch pro město naší velikosti.

15. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Majetek ML je nyní přes 1,3 miliardy korun (z toho přes 1,2 mld. Kč je hmotný
investiční majetek) a ten jen za poslední volební období vzrostl o 303 miliony korun. Ve
srovnání s rokem 1994 je nyní více než trojnásobný!
Značná část finančních příjmů byla získána dotacemi, to nelze popřít. Za léta
tohoto volebního období to bylo 267 milionů Kč, nejvíce pak v roce 2003 – 93 miliony,
v tomto roce téměř 70 mil. Kč. Nejvíce peněz bylo získáno na kanalizaci – 71 milionů a na
kanalizační přípojky 6 mil. Kč. Celková hodnota díla dosáhla částky 190 milionů Kč.
Na ZŠ Vítězná téměř 50 milionů (ve dvou předchozích létech jsme na tuto akci získali již
140 mil. Kč !) a celková částka vynaložená na výstavbu nové školy pak byla 204 miliony
korun. Na bytovou výstavbu v ulici Severní bylo získáno 20 milionů, předtím již téměř
8 milionů, celkem tedy do této výstavby bylo investováno na 40 milionů. Do městských
parků to byla částka 18,5 mil. Kč, - spolu s prostředky Města Litovle a Olomouckého kraje
bude stát rekonstrukce parků 28 milionů korun. Do průmyslové zóny se mohlo díky dotacím
investovat 45 milionů Kč a celkem to byla částka 70 milionů. Dotace na opravu fasády ZŠ
Jungmannova je 15 milionů, na rekonstrukci ulic Nábřežní a Frištenského 11 milionů,
regenerace sídliště Vítězná 5 milionů, na cyklostezky 3 miliony.
Snad se skutečně hospodaří dobře !? Ale bez dotací by se nepodařila zvládnout
ani desetina. Tady je namístě ocenit úsilí vedení města, zvláště pak jeho starosty, že se
podařilo „schrastit“ více než 260 milionů korun. Cesta do Prahy by mohla vyprávět, kolikrát
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se tam kvůli dotačním penězům muselo a na kolik ministerstev, úřadů a institucí zajít
a vyjednávat.
K hospodaření ML ještě dvě opatření. V listopadu navrhla RM nejnižší kupní ceny
pozemků prodávaných Městem Litovel: Litovel (intravilán i extravilán) na rodinné domy
350,- Kč/m2, na garáž 500,- Kč/m2, ostatní plocha 150,- Kč/m2. 14. prosince schválilo ZM
Obecně závaznou vyhlášku Města Litovel č. 2/2006 „O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
s tím, že roční výše poplatku je stanovena 468,- Kč na 1 občana od 1. 1. 2007.

16. VÝSTAVBA, INVESTICE
V záměrech ve výstavbě na rok 2006 byla největší investiční akcí výstavba
průmyslové zóny, infrastruktura pro podnikatelské subjekty, která byla dokončena
v 1. pololetí. Oproti původnímu plánu došlo ke skluzu způsobenému úpravami projektu
dle dodatečných požadavků investorů, vícepráce si vyžádala i stavba přístupové
komunikace. Nakonec vše dopadlo na výbornou a 20. června proběhla kolaudace
a slavnostní předání průmyslové zóny. O tom je již psáno v jiné kapitole.
Stavbu prováděla firma Zlínstav a.s. Byly postaveny komunikace včetně autobusové zastávky a kruhového objezdu při hlavní silnici, inženýrské sítě (plyn, voda, kanalizace,
veřejné osvětlení). Stavba v ceně 82 milionů korun byla zahájena na jaře 2005. Stavět tady
začnou největší investoři Veseta a Tenzo, dále Napo Morava (armatury) a pan Hejný
(výroba lahůdek a hotových jídel).Na rok 2006 je v rozpočtu ML vyčleněna částka 41 mil.
Kč.
Základní škola na Jungmannově ulici, která oslavila v loňském roce 110 let svého
trvání, se dočkala nové fasády včetně zateplení budovy a výměny oken. Náklady ve výši
12 milionů korun byly téměř zcela pokryty dotací Ministerstva financí ČR.
Další významnou akcí, hrazenou z dotačních prostředků byla výstavba cyklostezky
Litovel - Víska - Sobáčov. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury dostalo ML na tuto akci
4,2 mil. Kč. Stavbu provedla firma STRABAG, a.s.. Cyklostezka je skutečně výstavní, plně
v provozu nejen pro cyklisty, ale i pro milovníky kolečkových bruslí. Vyřešila také přístup
k průmyslové zóně i pro cyklisty.
Město pokračovalo v rekonstrukci komunikací narušených výstavbou kanalizační
sítě. Celková rekonstrukce proběhla v ulicích Zahradní, Králova a Staroměstské náměstí,
dále pak na ulici Palackého. Dotace Ministerstva financí ČR na tyto akce byla ve výši
15 milionů korun, plánovaný rozsah obnovy si však vyžádal náklady 33 milionů Kč.
S téměř ročním zpožděním provedla společnost PLUS –Discount stavbu lávky přes
řeku Moravu. Byla položena základní nosná konstrukce, zhotoveny chodníky. Nová lávka
umožnila pohodlný a bezpečný přístup k prodejně marketu na ulici Příčné. Výstavba byla
požadavkem na investora stavby prodejny. Ten také poskytl 1 mil. Kč na úpravu
prostranství před budovou MěÚ na Havlíčkově ulici.
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Vůbec nejvýznamnější akcí roku ale byla rekonstrukce městských parků. Projekt byl
vypracován firmou IDOP Olomouc s pracovním názvem „Rekonstrukce městského parku
Litovel“. Prováděla jej firma, která uspěla ve výběrovém řízení – Sdružení ZAHRADA
Olomouc a INVEST CZ Šternberk. V souladu se „Strategií obnovy území města Litovle
poničeného tornádem“ poskytl Státní fond životního prostředí ČR na obnovu parků
18,34.mil Kč. Tato částka pokryla velkou část nákladů.
Hlavní práce byly zahájeny na jaře – kácely se stromy silně poškozené jak
tornádem, tak i dřevokaznými houbami, stromy, které se nacházely v ochranném pásmu
inženýrských sítí i ty, které neodpovídaly architektonickým záměrům vypracovaného
projektu. Během dubna se pokračovalo v úklidu po kácení. Ovšem v některých místech se
při povodni vylila voda z břehů, a tak se mohlo přikročit k výsadbě až po oschnutí půdy.
Bylo vysázeno 108 stromů – byly to především původní druhy, jako lípy, javory, duby,
jasany.Dále byly vysázeny jeřáby, střemchy, jírovce, okrasné slivoně. Všechny stromky byly
po výsadbě zabezpečeny před poškozením, zemina kolem nich upravena mulčovací
štěpkou. Prováděla se také rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava komunikací,
upravoval se terén pro výsev trávníku a pro rozmístění mobiliáře. V závěrečné fázi pak byly
parky vybaveny odpadkovými koši. Na závěr, po obnově stávajících trávníků, byly
vysazovány keře a v polovině října dosázen zbytek stromů.
Záměrem města je umístit ve Smetanových sadech při vstupu z Husovy ulice
pamětní desku k obnově parků. Má připomínat živelné tornádo v roce 2004, které
poničením parků dalo hlavní podnět k jejich rekonstrukci. Z prostředků Města Litovel je
financována úprava prostranství a parku před muzeem, kde byly provedeny i rozsáhlé
terénní úpravy navážkou zeminy. Nově zhotoven byl chodník podél Muzejní vody, ten
navazuje na úpravy prostoru před budovou MěÚ. Zrekonstruována je také Smyčkova
ulice, která bude ještě lemována lavičkami na kamenné podezdívce.
Jako poslední byly obnoveny chodníky v parku na náměstí Svobody u kostela
sv. Marka a ulice Boženy Němcové. Mnozí občané kritizovali výsadbu podle projektu,
ačkoliv měli možnost se k němu vyjádřit. Zdálo se jim, že mizí klasická podoba litovelských
parků, ty nové že jsou nějak neútulné, přemodernizované. Nostalgii brzy vystřídalo
uspokojení z konečné podoby parků a už se všichni těší, až budou předány k provozu. Jistá
nespokojenost ze strany občanů přetrvává v tom, že některé frekventované chodníky
dostaly jen pískový povrch a nebyly vydlážděny. Až skutečné využívání parků ale ukáže,
nakolik tyto výtky byly oprávněné.

17. MIKROREGION LITOVELSKO
Toto sdružení obcí pokračovalo ve své činnosti velmi úspěšně. Z jeho akcí a aktivit
uvádíme několik příkladů. Ples Mikroregionu Litovelsko se konal v pátek 3. února v sálech
Záložny a byl to již 5. ples sdružení 22 členských obcí. Výborná účast, zábava i bohatá
tombola. Mikroregion vydal svůj stolní kalendář na rok 2006. Jeho jednotícím tématem je
srovnání minulosti a současnosti obcí regionu a zajímavých míst v něm. Po řadě veřejných
setkání starostů obcí, podnikatelů a neziskových organizací byl zaktualizován strategický
dokument mikroregionu na období let 2006 - 2013. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
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podpořilo žádost na II. etapu zpracování projektových dokumentací k drobným sakrálním
stavbám. Díky tomu budou kompletně zmapovány a dokumentací podloženy všechny ze
400 kapliček, křížků či božích muk v regionu.
Město Litovel a obce regionu, mimo obcí, které odmítly účast (Mladeč, Olbramice,
Pňovice, Slavětín), se od ledna zapojily do procesu komunitního plánování sociálních
služeb, který se připravoval ve spolupráci s Olomouckým krajem. Smyslem tohoto projektu
je plánování a vytvoření funkčního a hlavně efektivního systému sociálních služeb tak, aby
odpovídaly zjištěným místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Projekt se
jmenuje „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“
a dočtete se o něm i v této kronice.
Zajímavou akcí byl cyklovýlet, který se konal 3. června pod názvem „Poznejte na
kole svůj kraj“, jedna ze 13 podobných akcí. Ten náš se začal srazem účastníků v areálu
Pivovaru Litovel a v pravé poledne se pak peloton po odstartování starostou města
Vojtěchem Grézlem vydal na cestu CHKO Litovelské Pomoraví až do Olomouce. Na
začátku září se podobná akce ve spolupráci mikroregionů Litovelsko a Mohelnicko
uskutečnila na trase Mohelnice – Bílá Lhota – Bouzov – Javoříčko – Litovel.
Po ročním úsilí bylo ustaveno občanské sdružení Moravská cesta (Litovelské
Pomoraví), jehož sídlo je v Haňovicích a sdružuje 18 obcí z regionu. Mimo litovelský region
jsou zde obce Příkazy, Skrbeň, Křelov a Horka nad Moravou. Stěžejním posláním sdružení je
koordinace postupu k získání finančních prostředků z fondů EU na obnovu a rozvoj
venkova z programu LEADER. Činnost občanského sdružení bude v počátku financována
ze zapůjčených prostředků z Mikroregionu Litovelsko .

18. DOPRAVA
V závěru roku 2005 byla dokončena regenerace panelového sídliště Vítězná.
Stavba byla slavnostně předána veřejnosti 5. ledna za účasti premiéra Paroubka.
O investičních akcích na opravu komunikací je psáno v kapitole o výstavbě a investicích,
ovšem největší z nich nelze jen tak přejít notickou. Je jí stavba okružní křižovatky
Olomoucká – Svatoplukova, která byla zahájena 20. 3. a rozdělena do dvou etap. Byla
úplně uzavřena silnice ve směru na Olomouc a průjezdný zůstal jen jeden jízdní pruh ve
směru na Nasobůrky. S objížďkami a dalšími komplikacemi tak museli řidiči počítat až do
konce června. Stavba kruhového objezdu na jedné z nejrušnějších spojnic centra města
na rychlostní komunikaci mezi krajským městem a Mohelnicí nebyla z akcí jednoduchých.
Kruhovou křižovatku stavěli společně Olomoucký kraj a Město Litovel. Celkové náklady
činily téměř 12 milionů korun. Do toho byly započítány i přeložky inženýrských sítí, chodníky
a parkovací místa. Kraj se na této investici podílel bezmála deseti miliony, Litovel dodala
zhruba 1,9 milionu korun. Slavnostní uvedení do provozu se za účasti četných hostů
odehrálo 11. července. Přestřižení pásky na okružní křižovatce silnic II/449 a II/635 provedli
hejtman Ivan Kosatík, starosta města Vojtěch Grézl a jednatel firmy MODOS, která stavbu
provedla, ing. Petr Stejskal.
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Daleko složitějším oříškem pro řešení dopravy v obvodu města je vybudování
obchvatu v jeho západní části. Jednání se vedou a vedou, ale skutek zatím utek. Celou
záležitost totiž stále komplikuje postoj obce Červenka. Stavba obchvatu obce se zřejmě
Olomouckému kraji prodraží. Oproti dřívějším plánům totiž bude muset zaplatit i za stavbu
podjezdu pod železniční tratí, přestože jej měla původně v rámci modernizace zdejší trati
postavit Správa železniční dopravní cesty.
Plánování obchvatu se však nekonečně protahuje, a tak společnost dohodu zrušila.
V krajním případě to může znamenat, že se v Července vůbec stavět nebude! Stavba
podjezdu se mohla zaplatit z peněz EU, ale když průtahy v plánování obchvatu začaly
dotace ohrožovat, dohoda padla.Stavbu podjezdu pod tratí odborníci odhadují na 100
milionů korun.
Definitivní plány brzdí spory místních lidí a radnice. Část obyvatel v čele s bývalým
starostou Františkem Duškem podporuje západní variantu, se kterou počítá i schválený
územní plán (a také Město Litovel); současné vedení radnice prosazuje východní verzi (pro
nás naprosto nepřijatelnou!).Ta by sice odvedla auta úplně mimo obec, ale zasáhla by do
CHKO Litovelské Pomoraví, jejíž vedení je rázně proti.
Nejnovější vývoj může celý plán na obchvat úplně pohřbít. Obchvat bez toho, aby
silnice překřížila železniční koridor, postavit nejde. Že by kraj vydal na jednu akci čtvrt
miliardy (1/4 z celkové částky na opravy silnic!) je iluzorní. Auta tak budou zřejmě projíždět
po stejné trase jako dosud. Navíc po opravené vozovce rekonstruovaného dopravního
tahu mezi Litovlí a Uničovem, na němž Červenka leží.
Další z našich velkých problémů je technický stav mostů. Ten se stále horší úměrně
tomu, jak se potřebné opravy odkládají. Mosty totiž chátrají rychleji, než je stačí silničáři
opravovat. Opravu přitom v Olomouckém kraji potřebuje z celkových 1127 na 967 mostů,
to je šest ze sedmi. To jsou mosty spadající pod krajskou silniční správu. Celkem je
v Olomouckém kraji 1 454 mostů; kdyby se poskládaly za sebe, ujel by po nich automobil
přesně 24 kilometrů. Bez nadsázky se ale dá říct, že nákladnějších 24 kilometrů v regionu
nenajdete. Na jejich opravy by nyní bylo třeba 1,5 miliardy korun.
K posuzování stavu mostů specialisté používají sedmistupňovou škálu, kde 7 značí
havarijní stav. Přes 600 mostů je ve 3. a 4. skupině, tzn. že potřebují drobné nebo větší
rekonstrukce. Přes 300 ale potřebuje rozsáhlé opravy či dokonce kompletní přestavbu.
Mezi ně patří i dva litovelské mosty – na ulici Dukelské a u polikliniky. Zatím to vypadá, že
jeden z nich se kompletní opravy dočká, je totiž v plánech olomouckého hejtmanství na
opravy silnic v kraji. Který ale dostane přednost? Ať je to kterýkoliv z nich, komplikace
s dopravou ve městě budou kolosální!
Od 1. června vstoupila v platnost nová pravidla silničního provozu. K hlavním
změnám patří povinnost celodenního svícení, nově se upravovala přednost kruhových
objezdů, cyklisté mladší 18 let musí mít při jízdě přilbu, zavedl se bodový systém trestání
přestupků. Jak se osvědčil? Za posledních 17 let to na českých silnicích nevypadalo lépe.
Za celý rok při dopravních nehodách poprvé od pádu komunismu zahynulo méně než
tisíc lidí. O život přišlo při nehodách 951 lidí. Je to významný pokles, vždyť od roku 1990
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zemřelo při haváriích vždy více než 1 100 lidí. Tentokrát ubylo i lehce a těžce zraněných
a snížil se celkový počet nehod pod 190 000.
Policisté to přisuzují především uzákoněným změnám. Řidiči se začali bát tvrdších
pokut a hlavně bodů, které jim za chyby za volantem hrozí. Bodový systém je přinutil jezdit
více podle pravidel. Nový silniční zákon tak ochránil i zachránil desítky lidí.
Zákon však není samospasitelný. Mnohým řidičům brzy otrnulo a zákon již porušilo
skoro půl milionu řidičů. Jejich nejčastějším prohřeškem je příliš rychlá jízda. Mnozí si totiž
s dodržováním povolené rychlosti velkou hlavu nedělají a sbírají trestné body. Velké
množství je i těch, kteří „zapomínají“ rozsvítit nebo si před jízdou nezapnou bezpečnostní
pás. Řidičů, kteří překročili povolenou rychlost policisté chytili přes 90 tisíc.
Postrachem silnic jsou bezohlední motorkáři. Několikanásobně překračují povolenou
rychlost, nerespektují zákazy předjíždění, ale přitom jsou takřka nepostižitelní. Policie je totiž
nedokáže chytit. Často si také zakrývají poznávací značky, aby je nebylo možné
identifikovat. Jsou bezesporu jednou z nejproblematičtějších skupin na silnici. Jen do
konce září zavinili smrt 62 lidí a při nehodách jich zahynulo 78. Za stejné období zahynulo
255 řidičů osobních automobilů, 126 jejich spolujezdců, 99 chodců, 66 cyklistů, 25 řidičů
nákladních aut a 22 dalších obětí.
Jen pro zajímavost čísla z našich silnic a garáží. K 31. 6. je u nás registrováno
4 036 815 osobních automobilů, ale jedna třetina aut na našich silnicích jsou zastaralé
ojetiny, zejména škodovky z 80. let. Počet nových aut ale ve statistikách poslední dobou
narůstá dynamičtěji (vozidla mladší než 2 roky už tvoří 6,42 %, 2 - 5 let 11,5 %). Je to znát
hlavně ve velkých městech. Třeba ve Vídni vychází 1 auto na 2,5 obyvatele, v Praze už jen
na necelé dva obyvatele. V celé republice připadá jedno auto na 2,5 člověka. Na 1 km
silnic u nás připadá 68 automobilů (USA 21, Slovensko 32, Nizozemsko 57 aj.). Pak se divte
těm číslům uvedeným výše.
Součástí Litovelských slavností bylo i 120. výročí zahájení železničního provozu na
trati Červenka – Litovel. Historický vlak tažený parní lokomotivou 464.202, který do stanice
Litovel – předměstí dovezl čestné hosty pak během dne celkem šestkrát projížděl trať do
Mladče a zpět .Dále si návštěvníci po celý den mohli prohlížet Dubčekův salonní vůz,
konferenční vůz, vývojovou řadu pojízdných pokladen. O akci byl veliký zájem. Stejně tak
i o výstavku v Muzeu Litovel, kterou uvedl pamětník pan Antonín Bezdíček a o
perspektivách železniční dopravy v regionu pohovořil náčelník stanice Červenka, náš
místostarosta Petr Šrůtek. Tolik, aby se železničáři v kapitole o dopravě necítili odstrčeni.

19. KRIMINALITA
Celkově je v Česku o poznání bezpečněji než dříve. Policejní statistiky ukázaly, že
počet trestných činů u nás klesá, přibývá jen kapesních krádeží, oloupených bank
a podvodů. Ukazuje se však, že nejvíc zločinů spáchají lidé, kteří měli potíže se zákonem již
v minulosti. Recidivisté spáchali každý druhý zločin, který se policii podařilo objasnit, a to
46 %, ostatní 40 %, cizinci 6 %, mladiství mezi 15 – 18 lety 5 % a děti 3 %.
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Velký nárůst zaznamenaly z násilných trestných činů loupeže na finančních
institucích (+ 3,4 %) a z majetkové trestné činnosti kapesní krádeže (+ 13,4 %) a podvody
(+ 4,8 %). Obětí vražd však neubylo, bylo jich 234, objasněno z nich bylo 201 (87 %). Zločinů
se celkem stalo nejméně za posledních 13 let, trestných činů bylo přes 300 tisíc – těch
prokazatelně ubývá již třetí rok za sebou. Pozor ale na generalizování a bagatelizaci! Od
roku 2002 se totiž posunula hranice odlišující trestný čin od přestupku. Zvedla se ze 2 000
na 5 000 korun.
Proč se v Česku zase více vraždilo? Petr Zelenka. Toto jediné jméno vysvětluje, proč
tak výrazně narostl počet vražd. Tento „nemocniční vrah“ z Havlíčkova Brodu má podle
policie na svědomí 17 vražd nebo pokusů o ně, což zahýbalo i celostátní statistikou.
Vraždy a pokusy o ně jsou přitom v policejních statistikách evidovány dohromady.
Mohl by se najít ještě další důvod: příliv cizinců z Východu, kteří v Česku načerno
pracují. Právě polovinu vražd mají na svědomí cizinci, hlavně z Číny, Vietnamu nebo zemí
bývalého Sovětského svazu. Ve vyspělých západních zemích vycházejí asi 2 vraždy na 100
tisíc obyvatel, v Rusku 8, u nás je to mezi 2 – 2,5.
Na svobodě stále běhá 30 lidí, kteří letos vraždili či se o to pokusili, ale policie je
zatím nedokázala najít. Mezi nevyřešené případy patří i lednová vražda Františka Mrázka,
podnikatele, který měl zřejmě příliš mnoho nepřátel a byl zastřelen nájemným vrahem.
Počty sebevražd zase rok od roku klesají. Přesně opačný trend panuje ale
v Olomouckém kraji, kde je těchto případů v rámci republiky za posledních pět let nejvíce.
Tak nám, bohužel, patří smutné prvenství. Analýza Českého statistického úřadu tvrdí, že
v letech 2000 – 2005 si na život ročně sáhlo z každých sto tisíc obyvatel Olomouckého kraje
18 lidí. Statistiky sice nezkoumají pravděpodobné příčiny tohoto činu, ale experti často
hledají souvislosti mezi dobrovolným odchodem ze světa a ne zrovna ideálními
ekonomickými podmínkami v regionu. Ale dost morbidity. Ono ale „veselejší“ témata
v kapitole o kriminalitě budeme dost těžko hledat!
Co třeba hazard? Ten ve městech jen kvete! Každým rokem roste nejen počet
heren, ale i nabídka hazardní zábavy. A že to s kriminalitou souvisí, dokazují následující
řádky. Z center pomalu mizí klasické restaurace a kavárny. Místo nich na lidi blikají
neonové poutače s částkami, které lze na automatech vyhrát. Některé radnice (a to i ta
naše!) by příjmy z hazardních her v rozpočtu raději oželely. Ze zákona totiž plynou do
obecních pokladen nezanedbatelné příjmy, ale hazard má za oběti desítky gamblerů –
lidí závislých na hracích automatech. A zbavit se toho je asi těžší, než závislosti na kouření
či alkoholu. Propadají tomu mladí i starší a scénář je vždy stejný. Závislý člověk nejdříve
finančně zruinuje sebe, pak rodinu, a když nestačí ani tyhle peníze, dá se na cestu trestné
činnosti.
Pro srovnání uvedu prosázené částky: Sazka 7,3 miliardy, sportovní sázky 11 mld.,
kasina 10,1 mld., ostatní 12,2 mld., automaty 50,1 mld. korun. Celkem vsazeno 90,7 miliardy
korun! A bude hůř! Je tu nový tvrdý hazard. Nové automaty – loterijní videoterminály mají
svůdnější programy a slabší dohled. Není omezena sázka a terminály zajímají už jen
papírové bankovky. Obce je nedokážou zastavit, protože je nelze omezit přímo vyhláškou.
Neplatí se ani místní poplatky obcím. Současné zákony tedy tomuto tvrdému hazardu
59

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2006
mimořádně přejí a tak o jeho vítězství nad klasickými automaty není pochyb. A to je jeden
z důvodů proč řadě starostů, ale i běžným občanům vstávají z nových přístrojů vlasy
hrůzou.
S gamblerstvím se často pojí i drogy. Jejich uživatelů i v Olomouckém kraji přibývá,
a situace se za posledních pár let nijak výrazně nelepší. Mladí lidé více rozlišují jednotlivé
drogy podle stupně jejich nebezpečnosti. Nejrozšířenější drogou na Olomoucku je stále
pervitin. Omamná látka, která mezi klienty ztrácí popularitu, je naopak toluen. Nejvíc
podceňovanou drogou je alkohol a nikotin. Současný stav proto odborníci nazývají
epidemií hlavně vzhledem k tomu, že s jejich konzumací mládež většinou začíná před 18.
rokem, jedná se tedy vlastně o nelegální konzumaci. Uživatelů drog se stejně jako
ostatního obyvatelstva dotýká stárnutí populace. Zvyšuje se průměrný věk uživatelů drog.
Čím dál častěji se objevuje i tzv. ženská otázka, kdy jsou konzumentkami drog těhotné
ženy nebo matky s dětmi.
Zhruba 500 uživatelů nealkoholových drog využije každý rok služby olomouckého
K-centra Walhalla, které vzniklo v roce 1991. Za 15 let jeho existence využily nabízených
služeb zhruba 3 000 klientů. Centrum se mimo práce v terénu zaměřuje i na poradenské
služby a s naším městem má velmi dobré kontakty přes streetworkery. Služby Sdružení
Podané ruce jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně. V Litovli uskutečňuje už
několik let program terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog. Poskytuje jim
i psychologické poradenství a motivuje je ke změně jejich rizikového chování. V Litovli
pracuje Mgr. Miroslav Charvát, který je vedoucím Terénních programů Olomouc.
Mnohé problémy kriminality by se daly řešit přijetím nového trestního zákoníku. Ten
však v březnu neprošel, i když šlo o jeden z nejdůležitějších zákonů od listopadu 1989.
Poslanci jej zamítli a 10 let práce odborníků tak přišlo nazmar. Pro nový zákon, který
původně schválili zvedlo ruku jen 20 z nich. ČSSD vadila „amnestie“ pro tuneláře. Co také
poslanci smetli pod stůl? Hranice trestní odpovědnosti se měla snížit na 14 let (dosud 15).
Děti by navíc mohly začít sexuálně žít také od čtrnácti let. Za vraždu, znásilnění nebo
loupež měly být tresty přitvrzeny až na 20 let. Zvýšit se měl i výjimečný trest z 15 – 25 let na
20 – 30 let. Měly být rozlišeny drogy podle závažnosti pro držení, nikoli za obchodování
s nimi. Detenční ústavy měly pak vyřešit útěky nebezpečných jedinců, které soud poslal
do psychiatrické léčebny.
Tak tohle bohužel neprošlo. Malou náplastí byl v květnu schválený zákon podle kterého za
mřížemi s největší pravděpodobností přibude doživotně odsouzených vězňů. Podle něj
bude hrozit doživotní trest za znásilnění, ublížení na zdraví, braní rukojmích, loupež,
pohlavní zneužívání a vydírání, pokud při tom zemře člověk. Podmínkou k udělení
doživotního trestu je, že zločinec už má v rejstříku trestný čin, při kterém někoho zabil.
Poslanci tak chtějí dostat na delší dobu do vězení především recidivisty. Očekává
se, že ubude obětí činů a společnost tak bude více chráněna před pachateli
opakovaných trestných činů. Dobrá zpráva, kterou však střídá skepse. U českých soudů
leží téměř 9 000 civilních spisů, které se nepodařilo uzavřít ani po pěti letech. Mezi
nedodělky patří především spory o výživné na děti nebo o odškodné za zranění.
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Co nás také vůbec nešlechtí? Naše nedobrá vizitka – korupce! Podle organizace
Transparency International (TI) se proti loňsku mírně zlepšila, přesto patříme v rámci EU
k těm nejhorším. Podle zprávy TI porovnávající situaci ve 163 zemích světa, téměř ve dvou
třetinách z nich je korupce vážným problémem. Nejlépe jsou na tom už tradičně
skandinávské země. Organizace zařadila Česko mezi více než desítku zemí, v nichž se
index korupce zlepšil nejvíc. Vloni jsme byli spolu se Slovenskem a Řeckem na 47. místě,
letos jsme si o příčku polepšili. Index měří celkový rozsah korupce, frekvenci i velikost
úplatků, a to ve veřejném i politickém sektoru, na základě vnímání místních obchodníků,
firem či analytiků. Výsledky TI ukazují na výraznou propojenost mezi korupcí a chudobou –
většina nejchudších zemí se nachází v nejnižších patrech pořadí.
MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL
Byla zřízena v roce 1992, dnes má 7 strážníků a patří do bezpečnostního systému
města jako složka zabývající se místními záležitostmi veřejného pořádku. V roce 2006 řešila
Městská policie (MP) celkem 1 959 přestupků – 720 bylo řešeno uložením blokové pokuty
v celkové částce 154 100.- Kč, 63 přestupků bylo oznámeno správním orgánům a 1 176
bylo řešeno domluvou. Bylo zadrženo 16 pachatelů trestných činů a 4 hledané osoby. Do
oblasti veřejného pořádku je zahrnut i odchyt volně pobíhajících psů. Bylo odchyceno
celkem 49 psů, z toho 5 bylo umístěno do útulku pro opuštěná zvířata v Olomouci a 44
vráceno majitelům.
MP přispívá k bezpečnému klimatu ve městě svou preventivní činností – činností
strážníků v ulicích. Tam provádí dohled na vytipovaných přechodech při cestě dětí do
škol, kontrolují zahrádkářské kolonie a provádí výkon pořádkových hlídek při pořádání
kulturních a sportovních akcí ve městě. Dále propagují činnost MP při přednáškách
v základních školách na besedách se žáky 4. a 5. tříd, účastní se akcí pořádaných různými
institucemi, předváděcích akcí aj. Nemalou měrou se podíleli na organizaci prezentační
akce Den integrovaného záchranného systému, který se konal na stadionu 18. května pro
děti ze základních škol u příležitosti Dne dětí.
Ve všech oblastech činnosti MP spolupracuje s Obvodním oddělením Policie České
republiky. Obě policie si dle možností poskytují pomoc, ať už technickou, tak i lidskou. Jen
v roce 2006 předali PČR 16 pachatelů trestných činů, čtyřikrát se účastnili společných
dopravních akcí a akcí zaměřených na veřejný pořádek aj. MP též plní úkoly pro potřeby
MěÚ jako je doručování písemností, spolupráce s TS při likvidaci závad na osvětlení,
dopravním značení, sjízdnosti komunikací. Občany nejvíce trápí, jak vyplývá ze statistik, psí
exkrementy, hluk a vandalství. Je obtížné při stávajícím počtu strážníků být vždy tam, kde
se něco děje. Při hlídkách není MP schopna obsáhnout tak rozsáhlé území, jako je Litovel
a 11 místních částí, pokud zůstává počet jejích členů již řadu let na stejné úrovni. Přesto se
skutečně snaží zajistit řešení problémů nejlépe jak se dá. Jejím cílem je, aby Litovel byla
klidným městem, napsal pro kroniku velitel MP pan Lubomír Broza.
Je třeba zaznamenat výrazný posun v pravomocích městské policie v roce 2006.
Zákonodárci usoudili, že obce potřebují nástroj, aby mohly ovlivňovat bezpečnost
a plynulost silničního provozu. Z tohoto důvodu jim svěřili nové kompetence, které ukotvili
v novém zákoně o pozemních komunikacích. Strážníci mohou měřit rychlost jízdy řidičů
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a vymáhat po nich pokuty za její překročení. Zákon platí od 1. července a je na obcích,
jakým způsobem, jakými technickými prostředky a ve kterých místech bude kompetence
využívat. Dočkáme se v Litovli radaru?
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Obvodní oddělení Litovel
V průběhu roku 2006 bylo ve služebním obvodu Litovel zjištěno spáchání celkem
505 trestných činů, přičemž u 206 činů byl zjištěn pachatel a úspěšnost v objasňování tak
činí 40,79 %. V porovnání s rokem 2005 došlo k poklesu o 113 činů. Z celkového počtu 505
činů jich bylo na území města Litovle a integrovaných obcí spácháno 260, tj. více než
polovina. Nejvíce jich bylo v samotné Litovli 222 - objasněno 82, tj. 37 %, v obcích –
Chudobín 8, Nasobůrky 7, Unčovice, Rozvadovice po 5, Tři Dvory 4, ostatní méně.
Z uvedených 260 trestných činů bylo objasněno 98, tj. 37,69 %. Ze specifikace činů:
krádeže vloupáním 130, krádeže prosté 33, krádež na osobě 7, loupež 2, neplnění
vyživovací povinnosti 7, výtržnictví a násilná trestná činnost 14, ostatní 67.
Ve služebním obvodu bylo zjištěno spáchání 643 přestupků, u 345 z nich byl zjištěn
pachatel a úspěšnost je tak 53,65 %. V porovnání s rokem 2005 došlo k navýšení přestupků
o 56. Z celkového počtu 643 přestupků jich bylo na území města a integrovaných obcí
spácháno 148, to je pouze méně než čtvrtina z celkového počtu. Nejvíce opět v Litovli 138
– objasněno 58, úspěšnost 42,03 %. Na integrované obce tak zbylo zanedbatelných 10
přestupků. Celkem bylo objasněno 60 přestupků, tj. 40,54 %. Specifikace: přestupky proti
občanskému soužití 39, proti majetku 99, v dopravě 8, ostatní 2.
V největší míře byl zaznamenán nárůst majetkových trestných činů a přestupků proti
majetku. Jde tedy o nejvýznamnější kriminogenní faktory způsobené hlavně vyšší
nezaměstnaností a tím i zhoršením sociálních podmínek obyvatel. Během roku bylo
uspořádáno mnoho kulturních akcí s větší koncentrací návštěvníků. Při žádné z nich však
nedošlo k závažnému porušení veřejného pořádku.
Oblast kriminality mládeže nezaznamenala větší problémy. V působnosti oddělení
bylo spácháno 11 činů, u nezletilých se jednalo jen o 3 případy. Nejzávažnější byl případ
padělání bankovek a úmyslné ublížení na zdraví. Zdejším útvarem nebyla řešena žádná
událost v souvislosti s nelegální migrací. Zaevidovány byly 4 trestné činy v souvislosti
s drogovou problematikou, došlo k poklesu o 5 činů. Tuto problematiku řeší specialisté
v rámci okresního ředitelství. Došlo pouze k jednomu trestnému činu s extrémistickým
podtextem. V této oblasti není závažnějších problémů.
Policisté se účastnili dopravně-bezpečnostních akcí vyhlašovaných ať již Policejním
prezidiem, Okresním ředitelstvím v Olomouci, případně uskutečňovaných oddělením.
Takto bylo zjištěno celkem 337 přestupků. Z nich bylo 307 vyřízeno blokově částkou
136 000,- korun a 30 bylo oznámeno správnímu orgánu. Ve srovnání s rokem 2005 došlo
k výraznému propadu: letos 337 – loni 699, rozdíl – 362. I tady asi zafungoval nový zákon!?
K hlavním úkolům pro další období patří zvýšení úspěšnosti v objasňování trestných činů
a přestupků i těsná spolupráce s MP Litovel, napsal ve zprávě zástupce vedoucího
oddělení npor. Libor Chrudina.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Během roku 2006 nedošlo z organizačního hlediska u Hasičského záchranného
sboru, Požární stanice Litovel k žádným změnám. Jednotka zasahovala celkem u 274
událostí. Na jaře bylo zasahováno při povodni, vše s pomocí krizového štábu bylo
zvládnuto bez větších problémů. V závěru roku byly v objektu PS provedeny stavební
úpravy spočívající v odstranění středního schodiště a tím vytvoření dostatečného místa
mezi vozidly v garáži a tak vytvoření prostoru pro rychlejší a bezpečnější výjezd jednotky.
Velitelem PS je nadále npor. Petr Höchsmann.

20. FINANČNÍ ÚŘAD V LITOVLI
V průběhu roku 2006 došlo v návaznosti na legislativní změny k přesunu některých
daňových subjektů (s působností zejména Uničov a okolí) na nový místně příslušný Finanční
úřad ve Šternberku. V důsledku této změny došlo i ke snížení počtu pracovníků FÚ v Litovli
a ke konci roku zde pracovalo 28 pracovníků včetně ředitele úřadu Ing. Radomíra
Floriána. Současně nedošlo k žádným podstatným změnám ve smyslu struktury
a uspořádání FÚ, jeho organizace, poslání a plnění hlavních úkolů proti předcházejícím
rokům.
21. EKONOMIKA, PRÁCE, CENY, MZDY
Tak rychle české hospodářství ve své historii ještě nerostlo. Tuzemské ekonomice
přidává do svižného kroku vývoz aut a vysoký růst průmyslu. Ten již v březnu mezinárodně
vzrostl o 17,9 % a dále stoupá. „Staneme se jedničkou v Evropě,“ uvedl vicepremiér pro
ekonomiku Jiří Havel. Přibližujeme se rychleji zemím západní Evropy, rychleji by díky tomu
mohly růst platy, ale i ceny!
Drtivý podíl na růstu ekonomiky mají výrobci aut a dílů pro ně. Česko se stává
automobilovou říší a výroba aut zvedá vývoz a táhne růst ekonomiky. Auta drží obchod
nahoře – české automobilky a strojírenské podniky zachraňují hospodářství a jejich úspěch
maže drahá ropa. Ovšem pozor! Takovou závislost analytici považují na druhou stranu
také za nejzranitelnější místo. Jen vzpomeňte na hutě a těžký průmysl za totality!
Dlouhodobě se tato koncentrace může negativně projevit na nízké konkurenceschopnosti
ekonomiky. V době stagnace či poklesu automobilového průmyslu by českou ekonomiku
nemělo co táhnout. Po Škodě a kolínské TPCA se bude stavět další velká automobilka
v Nošovicích. Tak pozor na to!
Ekonomická situace na konci roku? Hospodářství roste o 5,8 %, dolar stojí méně než
21 korun a nezaměstnanost je nejnižší za 5 let – dotahujeme průměr EU. Češi bohatnou
a přičichli si k luxusu. I na tom se pozná, jestli se zemi daří a jestli si lidé mohou dovolit
utrácet za nadstandard. Inflace je nízká, posílení téměř o 6 % vynikající. Ekonomiku stimulují
právě mnohem silnější útraty lidí. Ceny se proti loňsku zvedly jen o 1,5 %, což je pod
předpoklady centrální banky. Dá se tedy čekat, že Česká národní banka (ČNB) jen tak
brzy nezvedne úroky a hypotéky se i nadále udrží ve výši 4,4 %. Spolu s tím roste i stavební
výroba, proti loňsku o 7 %.
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Rozjeté ziskové společnosti, které častěji nabírají, než propouštějí, taky snižují
nezaměstnanost. Bez práce je na konci roku takřka 433 000 lidí, tedy 7,3 % z těch, co jsou
v ekonomicky aktivním věku. Je to sice nejméně od října 2001, ale stále hodně na to, že
firmy hledají zhruba 100 000 lidí na volná místa a nemůžou je najít.
Rychlost, kterou ekonomika jede, je srovnatelná s růstem polské ekonomiky (5,8 %),
naopak Slovensko jede jako tygr rychlostí 9,8 %. Rychlejší je na světě jen Čína nebo
Estonsko a Lotyšsko. Výkon Česka je rychlejší zejména ve srovnání se zeměmi s eurem, kde
se naše hospodářská úroveň přibližuje k průměru nejvyspělejších zemí západní Evropy.
Jsme nyní na 17. místě mezi 25 členskými státy EU.
I vývoz přidal na tempu. Řadíme se k zemím s největším podílem vývozu. Do ciziny
míří většina výroby. Vyvážíme většinou auta (52,5 %), polotovary a materiály (21,5 %),
průmyslové spotřební zboží (11 %), chemii (5,8 %), suroviny a paliva (5,7 %), potraviny
(3,4 %). Jen za leden až červen se vyvezlo za 1 027 miliard a dovezlo za 992 miliard,
obchod byl v plusu 35 mld. korun.
Trošku se pochlubíme, i když ne přímo naším peřím. Zaměstnavatelem roku se stala
firma Hella Autotechnik Mohelnice, která vyhrála prestižní soutěž Winterthur Zaměstnavatel
roku 2006. Razítko z Helly je tak značkou nejvyšší kvality.
Ekonomika pomáhá i stavu naší měny. Už v srpnu si koruna vylepšila historický rekord
– je nejsilnější – euro je za 28,09 a dolar za 21,78 Kč. Cestování je levnější, ale vývozcům se
stav hrubě nelíbí. A jsme v listopadu – 27,875 koruny za euro! Skvělá čísla o stavu
ekonomiky vytáhla korunu na další rekord. Kurz koruny – jedno z měřítek zdraví ekonomiky
– roste nepřetržitě už od roku 1991. Čísla ČNB mluví jasně: jen za posledních 8 let, kdy
existuje euro jako evropská měna, se jeho „cena“ snížila o více než 8,5 koruny. Oproti
dolaru je růst koruny ještě silnější: za stejnou dobu posílila o 13 korun, a to na 22 korun za
dolar. Růst kurzu také dokazuje, že domácí ekonomice se daří. Zaměstnání má 4,84 milionu
lidí, což je nejvíce od roku 1999. Za poslední rok přibylo i podnikatelů – celých 30 000.
Zvyšují se také příjmy domácností. Průměrný člen domácnosti má pro sebe 9 437
korun, což je o 6,6 % více než loni, oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslední
sociálně-demokratické vlády rozletu hospodářství spíše škodily. Kvůli nepořádku ve
veřejných financích ještě stále hrozí snížení hodnocení ČR, které je měřítkem úspěšnosti pro
zahraniční investory, a rychlý vzestup státních dluhů. Podle prognózy zveřejněné Evropskou
komisí se růst české ekonomiky v příštím roce mírně sníží. Tak může být i hůř!
Roste však i světová ekonomika – svět bohatne nejvíc od 70. let. Celkově se
bohatství zemí světa výrazně zvýšilo. Podle studie Mezinárodního měnového fondu (MMF)
vzrostl výkon světové ekonomiky letos o 5,1 % - nejsilněji za posledních 30 let. Světovou
ekonomiku pohánějí asijské miliardové velmoci (Čína 10 %, Indie 8,3 %). My se 6 % se
řadíme mezi země s nadprůměrným růstem a jsme ve světě na 12. příčce.
Co oblast mezd? Začneme seshora. Nejlépe placení lidé ve službách státu berou
běžně přes 100 000 korun měsíčně. Tento plat – pro běžného člověka dost vzdálený –
berou všichni v první stovce úředníků, politiků a jiných zaměstnanců či zástupců ČR.
Absolutní špička má výdělky srovnatelné s manažery velmi úspěšných podniků. V první
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desítce berou lidé přes 300 000 korun měsíčně. Do této kategorie patří elita z Bruselu
(Špidla 570 000, Pilip 530 000Kč), prezident Klaus (466 000 Kč) a vedení České konsolidační
agentury (průměrně po 340 000 měsíčně).
Stotisícových platů je hodně – mají je elitní úředníci, politici, poslanci aj. Pak se není
čemu divit, že více než milion dolarů má už 13 100 Čechů. Sen mít takovou částku se letos
splnil více než tisícovce Čechů. Vrstva velmi majetných lidí se u nás v posledních letech
rozrůstá a nejmajetnější spoluobčané se ke svému bohatství dostali ponejvíce díky prodeji
firmy, kterou vybudovali, takže jsou nyní rentiéry, nebo díky obchodům s realitami. K nim
patří současní majitelé podniků, sportovci a top manažeři velkých společností.
Nerozčilujme se! Vždyť ekonomiku netáhne sto procent lidí, ale jen poměrně úzká vrstva
elity, která je nesmírně pracovitá a obchodně nadaná.
Pojďme sledovat vývoj mezd během roku. V jeho polovině se průměrné mzdy
přiblížily k 19 000 Kč, přesně na 18 903,- korun, což je o 1 223,- Kč více než před rokem. Když
se odečte inflace, platy v průměru rostou o 4 %. Důvodem jsou zejména vyplacené
odměny za úspěšný hospodářský rok 2005, které daly zaměstnancům šanci vidět rychlý
růst ekonomiky v obsahu svých peněženek. Je to i tím, že od začátku roku většině rodin
klesly daně. Také posiluje koruna a odbory mají v nových továrnách malou moc – proto
tedy platy rostou stejným 4 % tempem, i když Česko bohatne.
Podle odhadů ekonomů by měla průměrná mzda letos prolomit hranici 20 000
korun, na konci roku totiž firmy vyplácejí svým zaměstnancům prémie či plat navíc. Průměr
20 000 již dávno padl v odvětvích jako je informatika nebo bankovnictví. Tady berou
podle statistiků v průměru přes 44 tisíc, to je o 6 000,- Kč víc než loni. Více než průměr ale u
nás bere zhruba jen každý třetí. Naopak dvě třetiny lidí mají plat pod průměrem. I přes
nárůst mezd po celé zemi se rozevírají nůžky i mezi jednotlivými kraji. Náš Olomoucký kraj je
opět ve výši průměrné měsíční mzdy předposlední v republice. Je to 15 572 korun (Pražan
bere 24 097,- Kč!) a tak oproti stejnému období vloni se průměrný výdělek zvýšil jen
o uváděná 4 %, tedy o 612 korun. Narostl také rozdíl vůči celostátnímu průměru. Lidé v ČR
berou nyní o 7 % více. Průměrná mzda tak vzrostla o 1 222 korun na 18 903 koruny. Průměr
našeho kraje snižuje Šumpersko, Prostějovsko a nejvíc Jesenicko. Více než průměr máme
jen my na Olomoucku a ještě Přerovsko.
I letos je den daňové svobody 13. června. Takže až do něj museli Češi pracovat na
útraty státu. Teprve teď začnou vydělávat sami na sebe. Smyslem tohoto dne, který každý
rok počítají ekonomové Liberálního institutu je, že rozdělí rok na dvě části: kdy lidé platí jen
daně a kdy vydělávají jen do vlastní kapsy.
Od roku 2000, kdy ekonomové tento den počítají, se nějak výrazně dozadu
neposunul. Spíše naopak. Před šesti lety si mohli lidé pomyslně oddechnout po 157 dnech,
letos až po 164 dnech. Češi platí rok od roku na všech daních dohromady stále větší sumu,
aby zaplatili rostoucí útraty státu. Tak lidé v Česku dotují stát stále více. Podle žebříčku
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), přerozdělují nejvíce peněz
z hrubého domácího produktu severské země. Ty také mají uvedený den nejpozději,
například Švédsko až 29. července. Podíl peněz, které stát dále rozděluje, však stále
stoupá v 17 ze 24 sledovaných zemí. Výjimkou není ani Česko, jež 38,5% podíl řadí
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na 10. místo. Až za námi skončilo Lucembursko, Británie či Maďarsko. O hamižnosti
evropských státních kas svědčí i to, že prvních 13 míst v žebříčku patří zemím starého
kontinentu.
Stát ovšem není abstraktní pojem, stát jsme my, občané. Takže „hamižných“ je stále
více občanů a měst čekajících na státní dotace (viz kapitola sociální dávky a také
rozpočet města). Samozřejmě zadarmo není ani to přerozdělování vybraných daní, je na
to potřeba stále více úředníků, kteří také čekají na svůj plat.
Příčinou toho, že do státní kasy plyne větší procento z výkonu hospodářství je silnější
ekonomický růst, díky němuž se více daří podnikům i lidem, a kvůli vyšším příjmům platí
také více na daních. Od 1. července je státem zaručovaná minimální mzda skoro 8 tisíc
korun (7 955,- Kč), vzrostla tak o necelé čtyři stokoruny. Je to už její druhé zvýšení v tomto
roce. Podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí tuto částku dostanou od svého
zaměstnavatele desítky tisíc lidí, což není více než 3 % pracujících. Patří mezi ně především
uklízeči, vrátní či pomocní dělníci, tedy málo kvalifikované pracovní síly. Ministr Škromach
tvrdí, že minimální mzda motivuje lidi s nízkými příjmy pracovat?! Náklady podniku na
zaměstnance s minimální mzdou vinou odvodů na zdravotní a sociální pojištění vyrostou
více než samotná mzda. Podle ODS je tedy zbytečná a neplní ani svou motivační roli. Lidi
spíš motivuje systém dávek k tomu, aby zůstávali doma.
Jsme na začátku září a opět změna k lepšímu. Průměrný plat se přehoupl přes
20 000 hranici na 20 036,- Kč, což je o 1 291,- Kč více než před rokem. Český plat je tak 714
eur, ovšem Němci berou třiapůlkrát více – 2 542 eur, takže proti Západu máme stále málo.
A to příjmy zaměstnanců stabilně rostou už šestým rokem, ale i v porovnání s Rakouskem
bereme stále výrazně méně. V uvedených zemích jsou však životní náklady, ceny potravin
a služeb vyšší než v Česku, a tak se ten propastný rozdíl mezi platy zmenšuje.
Nejštědřejší jsou ke svým zaměstnancům majitelé elektráren, energetických firem,
plynáren a vodáren, kde mzdy stouply o 11 %, ve zdravotnictví o 9,5 % a vůbec nejvyššími
výdělky, jak už bylo uvedeno, se mohou pochlubit bankéři a zaměstnanci finančních
institucí. Nejméně dostali přidáno v restauracích a hotelech, chovatelé a rybáři,
zaměstnanci textilek. O rozevírajících se nůžkách mezi kraji jen to samé – na Olomoucku se
museli spokojit s výdělky až o osm tisíc nižšími. Podle tabulek Českého statistického úřadu
(ČSÚ) nejvíce lidí na výplatní pásce najde 14 – 17 tisíc korun hrubého, v Praze je nejčastější
mzdou suma od 20 do 24 tisíc korun.
Čechům rostou platy téměř nejrychleji v EU, spolu s lidmi z Pobaltí. Firmám se zvyšují
náklady a tak ztrácíme jednu z největších výhod, které do země lákaly zahraniční firmy –
levnou pracovní sílu. To vyplývá z údajů statistického úřadu Eurostat. Meziroční růst nákladů
na práci, tj. mzdy a další nemzdové náklady práce vzrostly o více než desetinu (10,1 %),
ještě loni rostly tempem kolem 3 – 4 %.
Jako kolovrátek - i na střední Moravě platy vzrostly, přesto jsou opět druhé nejnižší
v ČR. Průměrná částka, kterou nacházeli obyvatelé Olomouckého kraje na svých páskách
je 17 035,- Kč, tj. vzestup jen o 5,2 %. Na střední Moravě přinese domů průměrný plat jen
24 % lidí. Region stále doplácí na svou polohu. Máme tady sice krásnou přírodu, ale
dynamika rozvoje se nedá ještě s jinými aglomeracemi porovnat. Snad nám skutečně
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pomohou evropské dotace mířící do regionů s problémy, jaké máme my. Jedním z nich je
i to, že stále značná část obyvatel pracuje v textilním průmyslu, zemědělství a lesnictví, což
jsou odvětví s nejnižšími mzdami.
Co k cenám? Česká elektřina patří k nejdražším v Evropě. Eurostat srovnával ceny
pro domácnosti podle „standardního zákazníka“ a v Česku cena stoupla téměř o 8 %.
Více bylo naměřeno jen v dalších 5 evropských zemích, takže ČR patří mezi země, kde je
v přepočtu na kupní sílu draho, ale také tady ceny hodně rostou.
Nejen elektřina, ale i uhlí výrazně podraží – až o 14 %. Pokud si mohou domácnosti
na střední Moravě vybrat, neváhají a vracejí se ke dřevu a uhlí. Mnohé nenalákaly ani
klesající ceny plynu. Dřeva je na trhu málo, vznikají na něj pořadníky a i jeho cena
neustále roste. Poptávka je obrovská, ale společnosti, které dřevo těží, ho raději vyvážejí
do zahraničí. V roce 2003 se kubík tvrdého palivového dříví prodával za 550,- Kč, dnes jeho
cena šplhá k osmi až jedenácti stům za metr krychlový. Češi kvůli obavám z další dlouhé
a tuhé zimy nepřestávají investovat do nákupu kamen na tuhá paliva. Topení uhlím
v kombinaci s dřevem totiž podle prodejců přijde u rodinného domku na 15 000,- Kč za
rok, plyn až na 40 000,- korun. Ekologové budou zase plakat!
Co třeba ceny pečiva? To zdraží i na Hané, žírné Hané, které se tak nevyhnou
důsledky letošní špatné kvality a nedostatku obilí v zemi. Ceny mouky rapidně rostou,
a tak se bude zdražovat i pečivo. Podle pekařů jde o nevyhnutelný krok. Zatímco menší
pekárny počítají, že zvýší cenu chleba a pečiva o haléře, větší výrobci plánují zdražení až
o 15 %. Hodně bude ještě záležet na hypermarketech, které udávají ceny na trhu
a zdražování pečiva se brání. Naposledy pekaři zvyšovali ceny v létě, zejména kvůli růstu
cen energií. Teď je zase nedostatek žita a pšenice. Žita je málo, je zaschlé, musí se
i dovážet z Německa. Letošní sklizeň obilovin klesla proti loňsku o 15 % na 6 476 milionu tun.
To se musí podle Agrární komory nutně projevit v růstu cen pečiva i dalších potravin.
Lidé ale nakupují jako ještě nikdy, a tak ekonomiku Česka letos táhnou nejen nová
auta z Mladé Boleslavi a Kolína, ale i sami Češi tím, že začali utrácet. Už v polovině roku
v červnu utratili v obchodech o 8,3 % více než před rokem, přitom za elektroniku nebo
vybavení domácností a oblečení dokonce o desetinu více než loni. Je to zatím nejvíce od
doby, kdy statistici útraty lidí měří.
Nákup? Hlavně levně! Češi dávají stále více přednost obchodům, které lákají na
jediné – na cenu. Žebříček a průzkum společnosti Incoma ukázal, že už loni získaly nejvíce
na síle diskontní prodejny. Ukazuje se, že zákazníkům nevadí, že si zboží berou přímo z palet
a nemohou si příliš vybírat. Rozhoduje, zda je zboží laciné! Podíl prodejen, jako jsou Lidl,
Plus Discount či Penny Market na tržbách 50 největších obchodníků stoupl z 15 na 17 %.
Supermarkety, jako jsou třeba Delvita či Billa, stagnovaly, podíl hypermarketů, jako jsou
Tesco či Hypernova, se snížil. V žebříčku největších obchodů se vyšvihly na druhé místo za
makroobchody Kaufland a Lidl patřící německé společnosti Schwarz. Předběhly tak
Alberty a Hypernovy. V diskontech je přitom jen omezený výběr zboží. Přesto dobývají
obce s pěti až třiceti tisíci obyvateli. Jednu za druhou. A o tom i my v Litovli už víme své!
Na lákání na levný nákup se však orientují všechny obchodní řetězce a ostrý boj už
stál některé z nich i existenci. Česko opustil rakouský Julius Meinl, zmizely i prodejny Edeky
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a Carrefoury se přemalovávají na Tesca. Nás obyvatele však nejvíce tíží ceny toho, bez
čeho se, bohužel, obejít nelze. Protože energetické firmy v posledních letech oznamují
skvělé výsledky, české domácnosti i podniky si zvykají na zdražování energií. Ministerstvo
průmyslu a obchodu odhaduje nárůst zhruba o 10 až 20 % za rok. Problém je hlavně
v ceně plynu, který je přímo vázán na ceny ropy.
ČEZ sice rekordně vydělal, přesto zdražuje elektřinu, cena proudu stoupne
v průměru o 5 %. Je to dáno i potřebou investic do obnovy a staveb nových elektráren –
energetické firmy se snaží zdražováním proudu na tyto investice vydělat. Stejný trend
předpokládá i firma E. ON, která má v tuzemsku 20 % trhu. Ale protože většinu elektřiny
kupuje od ČEZ, jsou její ceny závislé na jejich. Proto i oni očekávají 10 % zdražení.
Plyn u nás podražil za rok o 34 %, což je vůbec nejvíc z 15 zemí EU, jejichž údaje jsou
v Eurostatu k dispozici. Za energie utratí Češi v průměru 12 % svých celkových výdajů,
zatímco ve vyspělých zemích EU je to jen kolem 4 %. Zdražují i ropa a benzin. Cena
benzinu překročila v červenci 32 korun za litr Naturalu 95 a vlastně po celý rok se kolem 30
korun točila. Pro motoristy žádná dobrá zpráva.
Velké pozdvižení působí i ceny léků. Ty během roku čtyřikrát podražily. Ministr
zdravotnictví David Rath podepisoval vyhlášky o lécích a doplatcích za ně jako na
běžícím pásu. Ceny doplatků se však v každé lékárně liší. A i když se ministr domnívá, že
farmaceutické firmy léky zlevní a doplatky pro pacienty se sníží, spíše opak je pravdou.
Výrobci léků to neudělají, protože Česko už teď patří ke státům, kde jsou léky nejlevnější
v Evropě. Rath si pochvaluje, že se díky vyhlášce podaří z veřejného zdravotního pojištění
ušetřit až dvě miliardy korun. Jeho nástupce, senátor za ODS Tomáš Julínek chystá zrušení
vyhlášky – bojí se omezení péče o pacienty. Přesto, že doplatky rostou, stále se léky
v českých domácnostech plýtvá. Prý v popelnici každý rok skončí léky za 6 miliard korun,
zjistili studenti Farmaceutické fakulty z Hradce Králové. Každá druhá krabička je přitom
úplně nový, nerozbalený lék.
Jaké jsou ceny bytů? Koupit pozemek nebo byt znamená i na střední Moravě totéž
co jinde v republice – sáhnout hluboko do kapsy. Přímo o krajském městě to platí
dvojnásob. Olomouc se totiž řadí v cenách hned za Prahu a Brno u pozemků a starších
bytů. V nových je srovnatelná s Ostravou, Zlínem či s Libercem. Ceny se šplhají na 20 až 27
tisíc korun za metr čtverečný. Co se ale týče starších bytů, přijde tu metr čtverečný na
26 000,- Kč. I nájmy ve starších bytech jsou v Olomouci vyšší než v Ostravě – v centru města
stojí třípokojový byt o 3 000 korun více. Olomouc se tak stala velmi drahým, atraktivním
městem. Třípokojové panelové byty v centru se prodávají za ceny vysoko přes milion, to je
až 19 000,- Kč za m2 podlahové plochy bytu. Ve zděných cihlových domech je m2 o tři
tisíce korun dražší. Stírá se i rozdíl mezi takzvaně okrajovými částmi a centrem, rozhoduje
oblíbenost lokality. V Olomouci patří mezi nejoblíbenější Křelov, Neředín, Dolany nebo
Svatý Kopeček.
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22. PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST
Nezaměstnanost v našem regionu byla během roku v pohybu. Prvních pět slibných
měsíců – pak vzestup. V dubnu další sezónní práce na stavbách, na polích nebo v lesích
pomohly snížit míru nezaměstnanosti v Olomouckém kraji na 10 %. Koncem měsíce tedy
hledalo práci 32 340 dosažitelných uchazečů, což jsou lidé, kteří jsou schopni okamžitě
nastoupit do zaměstnání. Okres Olomouc měl 8,6 %, méně jen Prostějov 7,5 %, nejvíc
Jeseník 16 %. Olomouckému kraji to přesto nepomáhá posunout se ze třetí nejhorší příčky
mezi ostatními kraji. Více nezaměstnaných evidují jen v Ústeckém a Moravskoslezském
kraji.
Je červenec a odborníci na Olomoucku by mohli skoro jako historickou událost
oslavovat výsledky nezaměstnanosti, kdy po 8 letech je bez práce méně než 10 000 lidí.
Poprvé po 13 letech zde nezaměstnanost klesla pod republikovou hodnotu, a to o 0,05 %.
Olomoucko má míru nezaměstnanosti 7,7 %, Olomoucký kraj pak 9,00 %. Pokles byl ve
všech bývalých okresech, nejvíce na Jesenicku, které tradičně trápí jedna z nejvyšších
nezaměstnaností u nás vůbec.
Slibný vývoj nezaměstnanosti odpovídal ekonomickému rozvoji firem, které
zvyšovaly odbyt výrobků i produkci. Firmy na Olomoucku mají největší zájem o kováře,
nástrojaře a zámečníky, ale poptávka je také po řidičích kamionů.
Jsme o měsíc dál a situace je poněkud jiná. Slibné měsíce jsou pryč, lidí bez práce
přibývá. Čerství absolventi škol, kteří nesehnali práci, školy, které na prázdniny propustily
své učitele nebo firmy, které v polovině roku neprodloužily pracovní smlouvy svým
zaměstnancům. Ti všichni se podepsali na tom, že v Olomouckém kraji stoupla míra
nezaměstnanosti! Ta stoupla na 9,2 %, Olomoucko ji má na 7,9 %.
Jsme na začátku listopadu a lze konstatovat, že práce je nejvíc za deset let. Jde
tedy o nejmenší počet lidí, kteří v Olomouckém kraji nyní hledají práci. Svědčí to o tom, že
soukromým firmám se v regionu daří, rozvíjejí se průmyslové zóny a v některých, zejména
strojírenských profesích je zaměstnanců nedostatek. Nezaměstnanost je 8,4 %, což je ale
stále čtvrtý nejhorší výsledek v ČR. Počet lidí bez práce klesl ve všech bývalých okresech
kraje, u nás na Olomoucku o čtyři desetiny procenta. Na jedno volné místo tak připadá
4,7 uchazeče, což je nejnižší hodnota od roku 1996.
Oproti loňsku jsou však letošní výsledky pozitivní, tehdy byla míra o 1,5 % VYŠŠÍ. Další
prognózy předpokládají stagnaci a ke konci roku zvýšení. Oděvní podnik Prostějov oznámil
uzavření závodů v Konici a Brodku u Konice, to znamená ztrátu 300 pracovních míst. Na
střední Moravě nyní hledá práci celkem 27 508 lidí. Od počátku roku pomohly úřady
práce najít zaměstnání téměř třem tisícům uchazečů.
S nezaměstnaností je potíž. Ale ani zaměstnanost není bezproblémová. Češi
v cizině, cizinci v Česku – je práce, která nevoní. Proč Češi odmítají volná místa?
Zaměstnavatelé si stěžují, že domorodcům se dnes prostě nechce pracovat, že o těžkou
a špatně placenou práci nestojí. Češi se vlastně chovají tak jako už dlouho lidé na západ
od našich hranic. I tam mnohé profese převzali přistěhovalci a gastarbajtři. U nás pracuje
nejvíce cizinců ze Slovenska (92 tis.), Ukrajiny (45,5 tis.), Polska (16,2 tis.). Celkem je jich tu
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182 552. Číslo, samozřejmě, je pouze orientační. Těch, co nejsou přihlášeni a pracují
načerno může být několik desítek tisíc. Nejčastější jejich profese jsou: šičky, uklízečky, méně
kvalifikovaní dělníci, montéři, svářeči, lakýrníci, pomocní kuchaři, pracovníci v zemědělství,
stavebnictví, hornictví a zdravotní sestry.
Malá změna nastala, když se Češi v EU ocitli v pozici „starousedlíků“ a rozhodují
o tom, zda pustí na svůj trh práce zájemce z chudších států. Od ledna by mohli u nás
pracovat i Bulhaři a Rumuni. Ano! My nové lidi potřebujeme! V zemi je 100 000 volných
pracovních míst. Nebýt ale cizinců, řada podniků by měla velké potíže. Jsou na nich závislí
například dodavatelé automobilového průmyslu, obchody nebo služby. Zahraniční
zaměstnanci sice berou místa s podprůměrnými platy, ale protože odpracují hodně
přesčasů, jejich výdělky mohou být nakonec poměrně vysoké. Jen jestli jim to nevezme ta
jejich mafie?
A co Češi? Za prací jich letos vyjelo 31 000 a ti pošlou domů zhruba 30 miliard korun.
To je celé 1 % hrubého domácího produktu (HDP). V žebříčku vytvořeném Světovou
bankou se Češi dostali na 46. místo ze 158 sledovaných států. Nejčastěji v zahraničí
vykonávají profese ošetřovatelů, kuchařů, barmanů, řidičů autobusů, skladníků, dělníků
a pracovníků call center. Nejvíce jich pracuje ve Velké Británii (17 600), Irsku (5 761),
Německu (2 010), Slovensku (814), pak Norsku, Švédsku a Slovinsku. Jsou známí svou
ochotou pracovat déle.
Co střední Morava? I tady mají cizinci práci, kterou my nechceme. Mongolci,
Moldavané, Ukrajinci, ale i Slováci a Poláci zde pracují na místech, o které místní nemají
zájem. Švadleny, truhláře nebo svářeče s českým původem už nemotivuje plat podle
množství odvedené práce. Cizinci, hlavně z Východu, jsou naopak za takovou příležitost
vděčni. Platí jim stejně jako našim, přitom jsou méně nemocní a nemají žádný problém,
když jsou požádáni, aby pracovali přesčas – říkají podnikatelé.
Na střední Moravě podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí pracovalo
2 968 cizinců. Ze zemí mimo EU jich bylo 973 (ti potřebovali pracovní povolení). Českým
občanům nekonkurují. Obsazují zejména některé nepopulární, špatně placené dělnické
činnosti v nepříznivých pracovních podmínkách nebo nahrazují kvalifikace chybějící na
místním trhu práce – to tvrdí Jaroslav Mikšaník, analytik z Úřadu práce Olomouc.
Tak jak to tedy je? Jsou Češi ve srovnání s ostatními Evropany pracovití, nebo se jim
naopak dělat nechce? Dosud se podle údajů statistiků zdálo, že Češi tráví v práci nejvíce
času z celé Evropy. Nová studie ukazuje, ale něco jiného: u nás odpracují zaměstnanci
týdně přibližně 37,3 hodiny, tedy nejméně spolu s Italy, Francouzi a Slovinci. Největšími dříči
jsou naopak Poláci, ti tráví v práci 42,8 hodiny týdně. V Evropě jsou více času v práci muži
než ženy. Pozor, nezaměňovat s produktivitou, ta je u nás mnohem nižší než na Západě.
Česko zápasí s diskriminací žen. Tu přiznávají i sami personalisté, kteří lidi do firem
najímají. Podle šetření ČSÚ se liší platy žen a mužů o pětinu, a to i ve stejných oborech a se
stejným vzděláním. A dokonce i v téže firmě! ČSSD si krátce před volbami najednou na
ženy vzpomněla a slibuje, že tuto jejich diskriminaci odstraní!? Snaží se tak nalákat ženy,
jimž vadí rozdílné výdělky obou pohlaví. Chtěli by ovlivnit hlavně odměňování ve veřejném
sektoru, kde je plat dán tarifními tabulkami, ale také osobním ohodnocením a odměnami.
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Měla by pomoci i inspekce práce, která může prohřešky postihnout až půlmilionovou
pokutou. Držme jim palce.
Podle průzkumu SC+C pro Mladou frontu DNES si tři čtvrtiny žen myslí, že narodit se
jako děvče není žádná výhra. Že to mají horší doma si myslí 25 % z nich a že jsou na tom
hůře než muži i v práci, na tom se jich shodlo 49 %. To už o něčem vážném vypovídá!
Žádná firma to nedá nikomu písemně, ale diskriminace je zřejmě nejen podle pohlaví, ale
i diskriminace věková. A s tím ani sociální demokracie nic neudělá.
Pro zajímavost – jak je to s prestiží profesí? Podle průzkumu prestiže povolání, který
provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jsou lékaři hodnoceni na prvních
místech na celém světě. U nás si ji drží už od 60. let minulého století a jejich neotřesitelné
postavení vyplývá z potřebnosti pro společnost, z odpovědnosti, kterou mají, a kvalifikace,
kterou musí docílit. Jejich přední postavení, stejně jako vědců či vysokoškolských učitelů,
se však stále neprojevuje v jejich odměňování.
Naproti tomu členy Poslanecké sněmovny, kteří skončili v žebříčku prestiže na
předposledním místě před uklízečkami, stát platí v průměru asi 57 600,- korunami měsíčně.
Spolu s dalšími benefity to bude částka mnohem vyšší. Při hodnocení lidé berou v úvahu
zejména moc hodnoceného, jeho vzdělání, náročnost a charakter profese a společenský
přínos. U profesionálních sportovců hraje roli také sláva. U respondentů pak záleží na jejich
hodnotovém žebříčku, věku, vzdělání či životních zkušenostech. Pro zajímavost na dalších
místech, tj. od třetího dále skončili: učitel ZŠ, programátor, projektant, soudce, manažer,
starosta aj. Na chvostu před uklízečkou a poslancem skončil kněz, sekretářka, prodavač,
voják z povolání, policista a tak dále. Je takový žebříček dostatečně validní, či spíše jen
diskutabilní?

23. ŽIVOTNÍ STANDARD
Průměrný Čech si teď žije o třetinu lépe než za komunismu v roce 1989. Statistici totiž
porovnávali, co si člověk mohl pořídit za vydělané peníze tehdy a dnes, kdy je průměrná
mzda téměř sedminásobně vyšší (3 000,- Kč – 20 036,- Kč). Přesto si lze koupit pouze
o třetinu věcí více než před 18 lety.
Nejméně však rostla životní úroveň lidí s nejnižšími příjmy, jejich reálná mzda se
zvedla přibližně o 15 %. Nejbohatší desetině obyvatel však vyrostla o více než polovinu.
Průměrní Češi si tedy přilepšili o již uvedenou třetinu. Přestože reálná mzda stoupla v Česku
v posledních letech o 13 %, v číselném vyjádření za západoevropskými zeměmi stále
výrazně zaostáváme. Jisté je také to, že lidí, kteří u nás budou schopni pracovat, bude
postupně ubývat. Zatímco dnes připadá jeden důchodce na pět pracujících, v roce 2050
by mu mohli na důchod vydělávat pouze dva lidé. Na tomto výhledu nic nezmění ani
poslední zveřejněná čísla o mírném nárůstu porodnosti. Před 30 lety se totiž rodilo dvakrát
více dětí než dnes. Chybějící pracovní síla se bude stále častěji shánět v cizině.
V průmyslových zónách už kvůli nedostatku českých pracovníků vykonávají špatně
placenou nekvalifikovanou práci především Slováci, Poláci a Ukrajinci. Čechy vidina
budoucnosti u pásu nijak neláká.
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Takže, komu se stýská po časech Husákova socialismu? Nejčastěji důchodcům,
lidem se špatnou životní úrovní, nízkými příjmy a voličům KSČM. Z výzkumu CVVM, kde se
hodnotí poměry před listopadem 1989 a po něm je zřejmé, že 15 % lidí tvrdí, že lepší to
bylo před Listopadem, pro 36 % je lepší situace dnes, 35 % říká „tak napůl“ a 14 % se prý
problematika netýká (?).
Moc zajímavá je potom odpověď na otázku, zda jsou lidé rádi, že bývalý režim
padl. Skoro polovina (42,2 %) určitě ano; 35,6 % spíše ano; 15,6 % spíše ne a 6,6 % určitě ne!
Nejvíce lidem vadila omezená možnost cestování, nesvoboda, bezpráví, nespravedlnost,
diktatura, totalitární systém KSČ. Naopak jim schází zaměstnanost, sociální jistoty, jistota
důchodu, nízké ceny, levné bydlení, ale i spartakiáda!
Náš úspěch je ovšem zaplacený dluhy. Dvě období vlády sociálních demokratů
vedla k nebývalé prosperitě – přilákali investory, privatizovali většinu státních molochů,
nastartovali ekonomický růst, ale také zadlužili budoucí generace a odložili řadu nutných
změn. Zanechávají za sebou obří rozpočtové schodky (deficit 885 miliard korun),
nezvládnutý růst sociálních výdajů a více než 400 000 nezaměstnaných.
Ekonomika roste, růst HDP za tento rok je rekordních 6,2 % = hospodářství zesílilo
a lidé bohatnou rychleji. Pro srovnání: v meziročním zvýšení růstu HDP v procentech jsme
na 13. místě ve světě (1. Lotyšsko 13,5 %, Estonsko 12 %, Čína 11,3 %); v růstu mezd čtvrtí –
meziroční zvýšení o 3,9 %; a v HDP na hlavu podle parity kupní síly na 38. místě s 18 375
„mezinárodních dolarů“ (1. Lucembursko 69 800, 3. USA 41 399, 45. Slovensko 16 041).
Češi platí také nadprůměrné daně – ve srovnání s třicítkou vyspělých zemí světa
jedny z nejvyšších. Jsme na 9. místě ve skupině OECD po sečtení částek, jež na daních
a sociálním pojištění odvádí zaměstnanec i firma. Svobodní vlastně platí daně i za rodiny
s dětmi (25 %!). Růst ohrožují sociální výdaje. Za uplynulých 8 let vlády strany s růží ve znaku
se květ sociálního státu rozvinul na dvojnásobek. Sociální výdaje rostly takřka o desetinu
ročně. A většina lidí s takovou mírou státního přerozdělování souhlasí. Není to však ta
nejlepší cesta, říkají ekonomové. Lidem se nevyplácí pustit se sociální sítě a najít si
zaměstnání. Odborníci varují, že to ekonomiku v budoucnosti zabrzdí!
Hotová sociální smršť projela Sněmovnou těsně před letošními volbami. Poslanci
naplno otevřeli pokladnu státu a přidali rodinám a lidem s nízkými příjmy, tradiční základně
levicových voličů. Porodné z 8 750,- Kč na 17 500,- korun, rodičovský příspěvek stoupne
od ledna 2007 na dvojnásobek, tedy 7 600,- Kč. Povinné sociální výdaje tak z roku na rok
vyrostly o téměř 70 miliard korun.
Na jednu stranu tedy vláda „po švédsku“ rozdávala potřebným a na druhou stranu
„po anglicku“ snižovala daně. Například daně z příjmu firem klesly na 24 %. Další státní
dávky v podobě přídavků na děti pobírá více než 80 % z rodin s dětmi. Vláda také zvedala
důchody, které jsou největší položkou ve výdajích státního rozpočtu. Příští rok vzrostou
výdaje na sociální dávky téměř o pětinu. Tady je cesta zarúbaná.
Kde na to vzít? Každý Čech zaplatí v roce 2007 do státní pokladny na daních
a pojistném více než 10 000,- korun měsíčně. Vláda, kraje a obce utratí přes bilion korun.
Rozpočet počítá se schodkem 91 miliard korun. A to ještě vláda Mirka Topolánka snížila
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schodek, který by jinak dosáhl rekordních 122 miliard korun. V polovině prosince byl štědrý
státní rozpočet hotov a poslanci schválen. Naplňovaný schodek bude minimálně o šest
miliard vyšší. Poslanci nezapomněli ani na sebe a své voliče, kterým po milionech při
„dělení medvěda“ naposílali do regionů skoro pět miliard korun. Takové rabování by se
mělo konečně zastavit! Jenže i Litovel na toto dělení medvěda čeká!
Jak jsme na tom ve srovnání se světem či alespoň s Evropu nebo sousedy? Podle
zprávy OSN se nejlíp žije obyvatelům na severu Evropy v Norsku a na Islandu. Je to podle
indexu lidského rozvoje (HDI – Human development index), který se určuje podle více
faktorů, například hrubého domácího produktu na hlavu, vzdělání, naděje na dožití při
narození aj. Česko obsadilo 30. příčku tohoto žebříčku, před námi je přitom většina zemí
západní Evropy, Severní Amerika, Japonsko, ale třeba i Izrael nebo Slovinsko. To si
z postkomunistických zemí Evropy stojí nejlépe. Žebříček hodnotí 177 zemí celého světa,
umístění naší republiky se stále zlepšuje díky rostoucí ekonomice. Z našich sousedů je
Maďarsko na 35. místě, Polsko na 37. místě, Slovensko na 42. místě.
Která jsou pak nejlepší města k životu? Nejlépe se žije v Curychu a Ženevě. Praha se
v žebříčku 215 světových metropolí umístila v první třetině, na 73. místě, vůbec nejlépe
z Východu, před Varšavou, Budapeští, ale i Lublaní, hlavním městem vyspělejšího
Slovinska. Personální a poradenská společnost Mercer Human Resource Consulting
zkoumá 39 kritérií, která ovlivňují každodenní život a práci – jako je bydlení, čistota, politika,
kriminalita, bankovní služby, dostupnost lékařské péče, školství, nabídka obchodů, kultury
i klima. Praha boduje především vysokou úrovní kultury. Má pochopitelně, stejně jako celá
naše země včetně Litovle co dohánět, aby se stala nejlepším místem k životu.
Vždycky se porovnáváme s těmi, kdo jsou nám nejbližší. Tak, kdo je na tom lépe?
Češi nebo Slováci? Je tomu 88 let, co vzniklo Československo, před 13 lety se však
rozpadlo. Dlouhých 74 let jsme vedle sebe žili jako sourozenci. Jak jsme tedy na tom
v době, kdy jdeme každý svojí cestou? Podle nedávného průzkumu agentury Media jsou
po rozdělení spokojení více Češi. Slováci rozdělení spíše litují. Pojďme ale srovnávat Česko :
Slovensko : průměrná délka života – muži 73 : 70, ženy 79 :78; nezaměstnanost 7,1 : 9,8;
průměrný plat v Kč 20 036,- : 14 226,-; kolik domácností má internet 27 % : 19 %; kolik stojí
pivo Pilsner Urquell 12° v láhvi 17,90 : 17,10 v Kč; úspěchy v soutěžích Miss – Taťána
Kuchařová, Miss World : Katarína Manová, Miss Intercontinental – to jen pro zajímavost.
Co v jiných hlediscích – třeba v cenách? Kilogram hovězího masa zadního 165,- :
155,- Kč; litr polotučného mléka 14,41 : 14,50 Kč; auto Škoda Fabia 1,2 Classic 265 900,- :
252 483,- Kč. Jak jsou na tom některé profese? Průměrný plat učitele ZŠ 22 094,- : 11 150,Kč; plat dělníka v průmyslu 19 339,- : 14 454,- Kč; zdravotní sestry 19 261,- : 10 858,- Kč.
Ceny v českých korunách jsou přepočítány podle dobových kurzů ČNB. Až příliš podrobné
údaje jsme uvedli proto, že možná po letech bude toto srovnání zajímavé pro někoho,kdo
si tuto kroniku otevře po desítkách let. Ale k naší věci. Peníze nejsou jistě to nejdůležitější,
ale životní úroveň na Slovensku je stále ještě nižší než v Česku. Takže se u nás (a to prosím
bez ironie) žije přece jen o poznání lépe. I když každé takové srovnání je více než ošidné!
Jsme v EU, ale ta v Česku život nezdražila. Lidé, kteří se obávali, že náš vstup do
Evropské unie přinese jen zdražení, mohou i nadále klidně spát. Po dvou letech je čím dál
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jasnější, že strach nebyl na místě. Ceny v posledních dvou letech vzrostly jen o 4 %, mzdy
a důchody o více než desetinu. Došlo sice k „diskontaci trhu“ především u potravin, kdy
lidé kupují hlavně levné zboží a na kvalitu už tolik nehledí. Na cenách se tak nejvíce
podepsala vláda při změně regulovaných cen a nepřímých daní, posilování kurzu koruny
a výkyvy v cenách ropy a zemního plynu.
Britská nadace New Economics Foundation vypracovala studii zkoumající, který
národ na světě je nejspokojenější. Ne, nejsme v čele, tam se usadili Dánové a Švýcaři. My
jsme se v žebříčku 178 zemí světa zařadili na konec první poloviny, tedy na 77. až 80.
místo. Stejně spokojeni jako my se cítí například Filipínci či obyvatelé Uzbekistánu. Jen o
jednu příčku níže jsou v žebříčku Kubánci. To jenom, abychom si moc nefandili! Sedm
z prvních deseti „nejšťastnějších“ leží na severu Evropy a v Alpách. Ale neměli bychom být
neskromní: na to, kde žijeme, patříme k těm nejšťastnějším. V žádné postkomunistické
zemi, kromě Slovinska, není spokojenost se životem tak vysoká, jako v Česku. Poláci jsou až
na 99. místě, Slováci jsou dokonce až 126. Velmi špatně v hodnocení životní spokojenosti
dopadli Rusové. Jejich země se umístila až na dvanáctém místě od konce.
Lidé byli také dotazováni na pocity životní spokojenosti, spokojenosti se zdravím
a s ekonomickými vyhlídkami. Na 3. místě jsou naši jižní sousedé – Rakousko. Než se výší
svého platu dotáhneme na ně, proteče Dunajem ve Vídni ještě hodně vody. Mezi
zeměmi, které spojuje více než třísetletá společná historie, i 17 let po pádu komunismu leží
stále citelná mzdová propast a bude trvat ještě desítky let, než se na ně dotáhneme.
Mohlo by to být v roce 2038! V současné době bere Rakušan v přepočtu přes 76 000,korun, tedy téměř čtyřikrát více než průměrný Čech. Máme teď slibně našlápnuto, ale 32
let, to je přece jen příliš! Ještě že peníze nejsou všechno.
Náš standard nám ale i nyní více umožňuje, vždyť letos odjelo na dovolenou do
zahraničí přes čtyři miliony Čechů. Zdá se ale, že oblíbený Jadran vytlačuje exotika. Do
Chorvatska podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur odjelo tento rok
820 000 Čechů (před dvěma lety to bylo přes milion!). Na výsluní se tak derou exotičtější
země: Tunisko, Egypt, Spojené arabské emiráty, Turecko nebo Kypr. Tedy státy, kde je
příjemné počasí i mimo hlavní sezónu. Tedy Chorvatsko, Itálie nebo Španělsko už pro nás
nejsou takovým lákadlem – tradiční destinace ve Středomoří ztrácejí na popularitě.
Pak, že se nám daří špatně! Vždyť v klubu boháčů je stále více Čechů. V zemi je
přes 13 000 multimilionářů – skupina lidí, kteří aktuálně ovládají majetek za více než 24
milionů korun. Jen loni jich přibylo o 10,6 %. Česká ekonomika totiž roste rekordním 6%
tempem, skvělé výkony předvedla i burza cenných papírů, kde se akcie zhodnotily
o desítky procent.
Ti, co tolik nemají, ale chtěli by mít, většinou sází. Samozřejmě, že ne zeleninu, na té
se těžko zbohatne! Za rok 2006 co Čech, to vsazených 9 000 korun. Prosázeli jsme
rekordních 90 miliard. Za průměrnou prosázenou částku by byl osmidenní zájezd do
Španělska, pračka nebo lepší lyžařská výbava. Ale to my ne! Místo toho ji každý průměrný
Čech, včetně nemluvňat a seniorů, nahází většinou do hracích automatů, popřípadě
vsadí v číselných loteriích či kupónových sázkách. Ze vsazených 90,7 miliard se na výhrách
vrátilo 69 miliard. Pak nepokoušejte Štěstěnu! Raději ne! Automaty hraje až půl milionu
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osob. Záliba v gamblerství pramení ve vidině snadno získaných peněz. Závislost však může
dohnat k trestné činnosti, někdy i k vraždě. Negativní dopady má hlavně na mladistvé.
Provází ho dluhy, krádeže, sociální devastace, rozpad vztahů. Je to cesta do pekel!
K charakteristice životního standardu patří i větší množství volného času a schopnost jej
smysluplně užít. Jak však tráví volný čas české rodiny? Když máme volno, trávíme ho
nejčastěji sledováním televize (37,2 %), pak sportováním (32,8 %), četbou (26,7 %),
s rodinou (24,4 %), s přáteli a kamarády (15,6 %). To se asi více týká občanů v aktivním
věku. Co ale důchodci, podívejme se poprvé v této kapitole třeba k nám, na střední
Moravu. Jak tady žijí staří lidé? Žijí si nepochybně lépe, než jejich rodiče (75 %), přesto
nezanedbatelná část z nich říká, že současný režim je stejný, jako ten předlistopadový
(36,5 %). Kolem 14 % starších lidí si dokonce myslí, že komunistická vláda před rokem 1989
byla lepší! Na dotaz, která politická strana je k seniorům nejvstřícnější, necelá polovina
odpověděla že žádná! Možná právě pod vlivem dnešní politické situace jich řada (31,5 %)
volila slovo rezignace, jako nejvýstižnější vyjádření svého současného životního pocitu.
Více jak 31 % se bojí budoucnosti. Ovšem na druhé misce vah stojí i 22 % těch, co se cítí
šťastni.
Jedno je však nepopiratelné. Obyvatelstvo v Olomouckém kraji stárne a víme už, že
na stovku lidí do 14 let připadá 96 pětašedesátiletých a starších. Posiluje významně
věková skupina 50 - 64letých. Města a obce jsou velmi důležité pro zapojení těchto lidí do
okolního dění a měly by v něm udržet nejen seniory, ale i lidi čerstvě odcházející do
důchodu a zabránit jejich společenskému vyloučení poté, co přestanou pracovat. To se
plně týká i naší Litovle, kde se nám právě toto v posledních letech nedaří. Podrobněji
o plánech v kapitole o sociální péči a kultuře.
Pokračujeme v mapování životního standardu na střední Moravě. Ani zrychlený růst
ekonomiky, snižování nezaměstnanosti, ani růst průměrné mzdy – nic z toho nepomohlo
Olomouckému kraji k lepším ekonomickým výsledkům. Region i nadále patří k těm
nejchudším.
Už od konce 90. let minulého století dosahuje střední Morava jeden z nejnižších
podílů vytvořeného HDP na jednoho trvale bydlícího obyvatele v kraji. V roce 2006 dosáhl
podíl pouze 78,1 % průměru v Česku a obsadil tak 13. místo mezi 14 kraji. Hůř už dopadl jen
Karlovarský kraj. Náš kraj má dlouhodobě jednu z nejnižších průměrných mezd u nás a ani
míru nezaměstnanosti se v kraji nedaří tak výrazně snížit, aby se v mezikrajském srovnání
změnilo umístění středomoravského regionu. I v oblasti investic obsazuje kraj poslední
příčky.
Krajští politici však neztrácejí optimismus. Počítají, že díky dotacím z EU v příštích pěti
letech se může kraj dostat do mnohem lepší situace. Každý rok získá z evropských fondů
zhruba 1,3 mld. korun a podobnou částku dostane od státu. Peníze chce kraj investovat
do silnic, obnovy a stavby sociálních, kulturních a sportovních zařízení a do rozvoje
cestovního ruchu. Práce je tady mnoho není, takže se zaměstnavatelé nemusí předhánět
ve zvyšování mezd. Lidé vydělávají tak málo, že tady ani nic moc neutratí. Místní
podnikatele pak neláká zakládat zde živnosti. Ti, co vydrželi, moc neinvestují. I tak by se
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dala přeložit statistická data, která vypovídají o ekonomické situaci v kraji a tak i o jeho
životním standardu.
O tom, jak materiálně bohaté jsou domácnosti v Olomouckém kraji velkou měrou
svědčí výše disponibilního důchodu = příjem domácností (mzdy) očištěný o daně. Už od
roku 1995 se kraj mezi 14 regiony stabilně pohybuje na posledních místech, od 10. po 13.
Teď obsadil 11. příčku. Celková výkonnost ekonomiky kraje se měří pomocí i dalších
ukazatelů, jako jsou HDP, tvorba hrubého fixního kapitálu, průměrná mzda či registrovaná
míra nezaměstnanosti. Olomoucký kraj trvale vykazuje velmi nízké hodnoty u všech z nich.
Poslední příčku kraj obsazuje i v míře investic. V takzvané tvorbě hrubého fixního
kapitálu (HFK) na jednoho obyvatele jsme poslední už od roku 1995. Jak jsme uvedli výše
čekáme na dotace. Totiž podle nových rozpočtových pravidel EU nám naše „chudoba“
nahrává. Přestože dotace budou moci využít i místní podnikatelé, představitelé
hospodářské komory si od nich velké zlepšení neslibují. Projekty znamenají také mít i vlastní
peníze a počítat s tím, že se investice vrací až za několik let. Budeme na to mít?
Alespoň trochu dobrých zpráv. Platy na střední Moravě rostou, ale pomalu. Pokud si
porovnali svoje výplatní pásky s loňskem, měli by se dopočítat čísla 855 a radovat se.
Přesně o takovou částku vzrostla během l. pololetí průměrná mzda v Olomouckém kraji
(15 510 : 16 365 Kč). To jsou statistická data. Realita je však poněkud jinde. Většina
obyvatel regionu podle nich takovou výplatu nikdy nedostala. Tato data pracují s údaji
firem se 20 a více zaměstnanci, které často ani v regionu nemají sídlo. Kdyby byly zahrnuty
i údaje z menších firem, průměrná mzda bude rázem až o 900,- Kč nižší. A to je
v Olomouckém kraji skoro 13 000 firem od 1 do 19 zaměstnanců a drobných živnostníků,
kteří pracují sami na sebe je v kraji 39 000.
ČSÚ zveřejnil údaj, že platy stouply o 5,5 % a to je opět druhý nejnižší růst mezi
14 regiony v zemi. Většina podniků v Olomouckém kraji se při zvyšování mezd drží toho, na
čem se dohodly s odbory, a tak je růst průměrné mzdy stejnoměrný, obvykle daný
kolektivní smlouvou uzavřenou mezi vedením a odbory.
Srovnejme si ceny a životní úroveň třeba Prahy a Olomouce. V parametrech
průzkumu ČSÚ o spotřebních cenách střední Morava nevyčnívá. V dobrém, ale naštěstí
ani v tom špatném slova smyslu. Ve sledovaných položkách potravin, bydlení či služeb je
vždy v průměru = ve všech položkách jsme skončili ve středu žebříčku. Pokud by si tedy
lidé vybírali místo k bydlení podle toho, Olomoucký kraj z tohoto hlediska nenadchne ani
neurazí. Třeba „pivapitel“ dostane točené pivo na Olomoucku s průměrnou cenou 16,korun za půllitr, což je o dvě padesát méně, než za kolik je v Praze. Nebo ostříhání vlasů
muže u nás stojí v průměru 52,- korun, v Praze je za stovku. V jiných částech kroniky
srovnáváme průměrné mzdy a pak se nám oči otevřou a víme, že v Praze je blaze, ale jen
tomu, kdo má peníze.
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24. STŘEDNÍ MORAVA V ÚHLECH POHLEDU I PROBLÉMŮ
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Radnice měst i vesnic na střední Moravě se musejí vypořádat s nečekaným
problémem. Do výběrových řízení na veřejné zakázky se hlásí stále méně firem. S klesající
konkurencí se daří čím dál méně snižovat ceny pod odhad stanovený projektanty. Ještě
před třemi, čtyřmi lety se do výběrových řízení hlásilo mnohem víc firem než dnes, ale
obrovský boom stavebnictví vše změnil. Dřív nebylo díky konkurenci výjimkou se dostat
10 – 20 % pod odhadní cenu, dnes není výjimkou dostat se až nad ni. Do klasických soutěží
se hlásí jen asi polovina firem, mnohé oslovené ani nereagují, případně se pro nedostatek
volných kapacit omlouvají.
Stále častěji nemají města či obce vůbec na výběr, když se do veřejné soutěže
přihlásí jediná firma. Radnice se pak snaží to uznat, i když o soutěž vlastně nejde. Je
pravidlem, že čím menší je zakázka, tím méně je i zájemců. Prodlužování termínů by mohlo
znamenat i ztrátu dotačních peněz. Nový zákon od 1. 7. 2006 radnicím poněkud ulevil. Je
možné dát zakázku do 6 milionů takzvaně z ruky, tedy bez výběrového řízení. Město se
ovšem už nedozví, zda šlo zakázku pořídit i levněji. Je nebezpečí, že časté využívání této
zákonné možnosti by svádělo k podezření z korupce.
Další kámen na cestě? Pětinu rozpočtu dají města na provoz – to znamená zhruba
každou šestou korunu z daní. V průměru přijde jeden zaměstnanec úřadu daňové
poplatníky za rok na více než 500 000,- korun. Je to moc, nebo málo? Velká města
Olomouckého kraje skutečně dávají 1/6 až 1/5 rozpočtu za provoz města a činnost svých
úředníků. Jenže pověřeným obcím neustále přibývají povinnosti což znamená, že tyto
náklady budou v budoucnu ještě vyšší.
Někdy pomůže takzvaný personální audit, který vezme v úvahu počet obyvatel,
kterým musí úřad služby zajistit. Jde například o stavební úřad, vyplácení sociálních dávek,
vydávání občanských průkazů nebo pasů apod. Mnohé radnice nevyloučily, že půjdou
touto cestou. I když jde o problémy typické, náš MěÚ se s nimi zatím vyrovnává dobře
a další personální posílení vždy velmi pečlivě posuzuje.
Jaké byly priority Olomouckého kraje v tomto roce? Stamiliony šly na opravy silnic
a depozitářů, protipovodňové stavby, stavby nových tělocvičen či heliportu pro přistávání
vrtulníků zdravotnické záchranné služby. To všechno byly významné akce na kterých se
kraj podílel stomilionovými částkami. U nás se například šoféři mířící do města u vjezdu do
něj dočkali nové okružní křižovatky za 10,6 milionu korun. Ne všude ale byli takto spokojeni,
jsou problémy.
TURISTIKA, CESTOVÁNÍ
Skvěle pečujete o památky, máte tu pořádek, dobře značené turistické trasy a jste
pro turisty atraktivní. Takový náhled na střední Moravu mají návštěvníci. Podle agentury
Czech Tourism, která průzkum mezi téměř třemi a půl tisíci tuzemskými i zahraničními turisty
provedla, pochvalu sklidila i přátelskost místních, dobrá cenová úroveň a snadná
dostupnost zajímavých míst s pomocí hromadné dopravy. Zařadili jsme se tedy mezi
nejlepší regiony.
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Příchozí byli ovšem i nespokojeni – hlavně s dopravní infrastrukturou, nákupními
možnostmi a službami pro motoristy. Ale z hlediska turistické atraktivity patříme k nejlépe
hodnoceným. Turistům se líbíme, odjíždějí spokojeni. Zlepšit ale musíme vybavenost
regionu atrakcemi pro děti a nabídkou programů a aktivit pro volný čas. Jinak půjdeme
z hrušky dolů v zájmu o nás. Zatím jsme v návštěvnosti na 11. místě - celková návštěvnost je
kolem 450 000 turistů, z toho něco málo přes 100 000 cizinců. Kde je ale ta největší bolístka,
o tom by Litovel mohla psát romány. No přece v nedostatku ubytovacích kapacit! Turisté
k nám sice směřují, ale okamžitě odjíždějí jinam, když zjistí, že nemají kde slušně přespat.
A kdy bude Záložna schopna ubytovat celý autobusový zájezd je zatím ve hvězdách.
Haná má své hrady a tvrze, je otevřenou učebnicí gotiky, renesance, baroka,
rokoka, empíru či secese. Stopy tu zanechala i židovská komunita. Někdejší moravská
metropole Olomouc má druhou nejvýznamnější památkovou rezervaci v Česku. Prostějov,
Přerov a Litovel mají své velké i malé pivovary. Přibývá hanáckých folklorních souborů (jen
naše Litovel má tři a Hanáckou ambasádu k tomu!), hanáckých festivalů, fenoménem je
i hanácký kroj. V Příkazích je hanácký skanzen v Kameníčkově gruntu. Máme své malíře,
spisovatele, slavné rodáky: od Edmunda Husserla, přes Jana Čepa až po hanáckého obra
Drásala. Nezaměnitelný je i hanácký dialekt i náš král Ječmínek. To je přece lákadel jako
hrom! Tak budujme ty ubytovací kapacity!
Naše krásná Haná – přehledná krajina zvlněných polí je protkána sítí klidných cest
lemovaných remízky, třešněmi a hospodami. Roviny se střídají s mírnými kopečky pro
nenáročnou turistiku, ať už na kole či pěšky. Jeden nemusí být básník, aby si tuto krajinu ze
srdce zamiloval. Velká část Hané je zanesena v evropském programu ochrany ptactva
Natura 2000, například i Litovelské Pomoraví, které se stále více stává ochranářským
pojmem.
Proč tedy stále máme i s takovým kapitálem podprůměrný počet přenocovaných
turistů a nejsme už dávno značkou turistického průmyslu? Vysvětlete nám to konečně
někdo, vždyť jinde se to daří! Jedním z důvodů je patrně to, že Haná je typickým
příkladem nevhodně rozděleného a nejednotně propagovaného regionu. Chybí
destinační management neboli razantní organizace cestovního ruchu. Náš Viktor Kohout
a jeho „I“ na náměstí to všechno nevytrhne (dozvíte se víc v samostatné kapitole).
Z typických prvků regionu se musí vypěstovat jeho image a nabalovat na něj další aktivity
a atrakce. Tady musí začít hledat svou tvář i ta naše Haná, region na pomezí tří krajů! To,
že to potřebuje jen dobrý nápad, dokazuje již od roku 2005 projekt Olomouc Region Card
– „regionkarta“, kterou si můžete koupit na dva nebo pět dní a zahrnuje zdarma dopravu
po Olomouci a volný vstup do hradů a zámků v kraji i slevy v restauracích, ubytovnách,
hotelích, akvaparcích a lázních.
Nic tedy nebrání tomu, aby Haná (a tím i naše město!) přitáhla turisty. Snad tu chybí
jen jednotná obchodní značka a vše by se dalo rychleji do pohybu. Možná chybí i více
sponzorů. Ale to víte, Hanák, který si chce něco pořídit, každou korunu dvakrát obrátí,
zamyslí se, a pak ji radši vrátí do kapsy. To se říkávalo za dob našich pradědečků, a nejspíš
to platí dodnes. Snaha organizátorů různých akcí i neziskových organizací najít někoho,
kdo bude jejich činnost finančně podporovat, na střední Moravě zadrhává na nezájmu
oslovených více než kde jinde. Haná není Praha. Podnikatelé v Olomouckém kraji ve
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srovnání s ostatními na tom nejsou ekonomicky nejlépe, je tady podstatně nižší HDP než
v hlavním městě. A kde se peníze hůř vydělávají, tam se i hůř rozdávají.
Boj o sponzory pro neziskovky je obtížný. V podstatě nikdo s penězi sám od sebe nepřijde.
Peníze se spíše najdou na aktivity, kde jsou sponzoři vidět, třeba ve sportu. Proto se peníze
těžko shání i na kulturu. U nás, bohužel, nejsou podmínky, které by za podporu kultury
přinesly nějaké znatelné úlevy. Dnes už nestojí všechno naštěstí na ochotě regionálních
a místních sponzorů. Jsou tu peníze putující na podporu akcí z mnoha grantů od Unie,
měst či kraje (například naše „Hanácké Benátky“ či „Litovelské slavnosti“). To je dobré.
Protože představa, že najdete firmu, která vám dá bez mrknutí oka na akci více než
50 000,- korun, je naprosto naivní. Snad mi čtenáři kroniky prominou tuto část kapitoly. Bylo
v ní něco z kouzla domova, ale i povzdech, proč jde všechno tak ztuha, když jde
o dobrou věc.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jak si tady vedeme? V Olomouckém kraji byly letos překročeny limity přízemního
ozonu a ovzduší bylo znečištěno polétavým prachem a zvýšenou koncentrací imisí oxidů
dusíku a karcinogenního benzpyrenu. Polétavý prach byl nejvíce překročen v Olomouci,
ale nejhorší vzduch z celého kraje dýchali lidé na Přerovsku. Tam, kde je zhoršená kvalita
ovzduší žije asi 40 % obyvatel kraje. Ty trápí zejména prach z velkého provozu na silnicích,
ale i zvýšené množství oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíků, ale i hluk a smog.
V okolí ulic, po kterých jezdí mnoho automobilů (u nás například ulice Žerotínova či
Dukelská), tak často dýchají lidé horší vzduch než počátkem 90. let.
Co teče v řekách? Voda v řekách střední Moravy patří v České republice
k nejčistším. To však neznamená, že by v ní bylo málo škodlivin. Řeky hlásí zvýšené množství
fosforu, rtuti, těžkých kovů či polyaromatických uhlovodíků. Jen měď překračují až
trojnásobně. Řada čističek nedokáže ve vodě zlikvidovat fosfor, který se do ní dostává
zejména z pracích prostředků nebo z používání myček. Byl tam ve 47 % případů měření
vody v řekách kraje. Dostává se tam i z umělých hnojiv používaných v zemědělství. Povodí
Moravy letos sledovalo 2 670 kilometrů vodních toků, z toho kolem 1 218 km nevyhovělo
normám. Problémy byly zejména u drobných vodních toků s malým průtokem většinou
tam, kde není ještě vybudována kanalizace, včetně odpovídajícího čištění odpadních
vod. Snad pomůže to, že se ČR bude muset v tomto směru do roku 2009 přiblížit směrnicím
EU.
Placení vodného a stočného snižuje potřebu vody, tím i množství vypouštěného
znečištění. Byly rekonstruovány či nově vybudovány velké čistírny odpadních vod. Velké
podniky byly sankcionovány, poučily se. Ale oproti minulosti daleko větší znečištění
způsobují domácnosti a fosfor, obsažený v pracích prostředcích. ČR sice s jeho výrobci
uzavřelo dobrovolnou dohodu, že jej budou omezovat, avšak nedodržuje se to. Co naše
Morava – nejoblíbenější moravská řeka ve stínu lužních lesů? Střídají se na ní divoké peřeje
s línou vodou, lužní lesy s historickými i výstavnými městy, jako je Litovel nebo Olomouc. To
zase promluvil lokální patriot! Přes CHKO Litovelské Pomoraví lze za pár hodin dojet do
Olomouce. Krásu, divokost a opuštěnost lužních lesů je ale nutno zaplatit bojem s hordami
komárů a ovádů. Každá švanda něco stojí! Vždyť projíždíme jediným lužním lesem, který
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nám nechali v Česku budovatelé přehrad a meliorátoři. Plujeme si krajinou bez silnic
a vesnic, královstvím bobrů. Romantika sem láká stále více vodních turistů. Je to dobře!
Na Hané přibývá i rybníků, ať už kvůli rybolovu nebo jako krajinotvorných prvků.
Přestávají být dominantami jihočeských vesnic a měst. Stále více se jako „šperk“ krajiny
sloužící pro život řady zvířat a rostlin, objevují ve středomoravských obcích. Často i na
místech, kde už v minulosti podobné vodní plochy byly. A boomu jejich budování ještě
nemusí být konec. Ministerstvo zemědělství, které doposud podporovalo jen obnovu
a čištění rybníků, teď jako součást ochranných opatření proti povodním připravuje pro
roky 2007 – 2012 dotační titul. Peníze z něj by měly sloužit nejen na podporu obnovy,
odbahnění a rekonstrukce stávajících rybníků, ale i na výstavbu těch nových. Je to šance
i pro náš Olomoucký (Německý) rybník a novou vodní plochu, která by měla vzniknout
mezi Rozvadovicemi, Unčovicemi a Náklem.
I v Sobáčově se rybník před staletími nacházel, ten nynější je jeho obnovením. Více
než dvouhektarová vodní plocha se třemi umělými ostrůvky pomáhá zadržovat srážkovou
vodu v krajině a vytvořily se tam i dobré podmínky pro mokřadní rostliny a živočichy. Hráz
rybníka navíc částečně chrání vesnici před povodní. A rybník je to skutečně krásný!
CO DALA STŘEDNÍ MORAVA SVĚTU?
Zatímco tvarůžky znají téměř všichni, o těch, kteří nás proslavili v minulosti, ale
hlavně nyní, se toho moc neví. V anketě o Největšího Středomoravana, kterou uspořádala
Vědecká knihovna v Olomouci, hlasovali lidé, doceňující význam vědy. Vždyť vybrali
prostějovského rodáka Otto Wichterleho, vynálezce měkké kontaktní čočky. Vyrobil ji na
Vánoce roku 1961 a dnes ji využívá asi 150 milionů obyvatel naší planety.
Vědecké práci se vysloveně daří na Univerzitě Palackého. Zdejší výzkum geografie,
hematoonkologie, fyziky a geoinformatiky patří k nejúspěšnějším. Na lékařské fakultě už
v polovině 90. let objevili nové inhibitory buněčného dělení. Jeden z nich je znám pod
označením Olomoucin a pomáhá při léčbě řady chorob včetně rakoviny. Světový objev
učinili nedávno i vědci z olomoucké katedry optiky. Vymysleli kvantovou paměť pro světlo,
což přispěje k rozvoji takzvané kvantové kryptografie. S její pomocí lze zašifrovat informace
tak, aby se k nim nikdo nepovolaný nedostal. To by mělo v budoucnu sloužit v oblastech,
kde se pracuje s citlivými údaji – v armádě, tajných službách, ale i v podnikatelské sféře.
Jo, u nás jsou moc šikovní lidé!

25. ZDRAVÍ
Úvodem zajímavý údaj: Češky žijí průměrně 79 let, z toho jsou zdravé 71 let. Na
zbylých 8 let připadají nemoci. Muži žijí průměrně 72 let, nemocní jsou 6 let. Vyplývá to
z údajů Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS). A i v nemocničních zařízeních jsou
častějšími pacienty ženy, jsou častěji a déle v pracovní neschopnosti a více navštěvují
lékaře. I přesto se průměrná doba, kterou trávíme v nemocnici, rok od roku snižuje, až na
nynějších 7,5 dne. Nejčastějším důvodem hospitalizace byla onemocnění oběhové
a trávicí soustavy a nádorová onemocnění.
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Největším strašákem je rakovina, kterou ročně onemocní 65 406 Čechů. Šedesát
procent nádorů má na svědomí kouření a nevhodný jídelníček – tučná strava a alkohol.
Nikotin přitom neškodí jen plicím, ale například i žaludku. U žen pak bývá velmi častou
příčinou rakovina děložního čípku (ročně 1 650, zemře 300). Na 1. místě je u nich ovšem
rakovina prsu (5 378 žen, zemře 1 965), pak tlustého střeva a kůže. U mužů je nebezpečné
pořadí – plíce, prostata, tlusté střevo, kůže. Za vyspělými zeměmi hodně zaostáváme
v prevenci.
Tady je dobrá zpráva: FN Olomouc získala celosvětově nejmodernější přístroj na
odhalování nádorů. Jde o zařízení zvané PET/CT, které umí zachytit i velmi malý nádor či
zobrazit, jaký vliv má na chování ložiska nádoru v těle probíhající léčba, například
chemoterapie. Přístroj je prvním svého druhu na Moravě. Tak naděje, že budou lépe
a včas odhaleny nádory, je tu.
Další nebezpečný trend: lidí s HIV přibývá. V Česku nečekaně rychle roste počet lidí
nakažených smrtícím virem, který způsobuje smrtelnou nemoc AIDS. Jen za prvních sedm
měsíců onemocnělo 64 pacientů, tolik, kolik v roce 2003 za celý rok! Je to tím, že se už
o prevenci tolik nemluví, nebo že zapadla úmrtí několika slavných osobností, které
představovaly odstrašující příklad? Mladí lidé mezi 20 – 35 lety jsou kvůli lehkovážnějšímu
životnímu stylu ohroženi nejvíce. Přitom realita může být až čtyřikrát horší než čísla, která
jsou k dispozici. Od roku 1986 do letoška čeští lékaři zaznamenali 891 HIV pozitivních, u 204
se nemoc AIDS rozvinula, 123 osob na ni zemřelo. Při injekčním užívání drog se virem HIV
nakazí zhruba 1,3 % lidí. Nejčastěji se však lidé nakazí při sexu. Tím je typická východní
Evropa a Švédsko.
Ještě k jedné hrozbě. Je jí listerióza, kterou způsobuje nebezpečná bakterie Listeria
monocytogenes, kvůli níž letos zemřelo 6 lidí a dalších 47 onemocnělo. Experti lokalizují
zdroje možné nákazy a žasnou. Otřesná situace je ve výrobnách lahůdek a skladech
potravin, není zajištěno účinné chlazení a syrové maso kontaminuje již vyrobené potraviny.
Mnohé z toho zjistili při „šťáře“ ve firmě pana Jana Hejného v Litovli. Ignorovat hygienu
a správnou technologii výroby se mu nevyplatí. V podezření je i loštická tvarůžkárna A.W.,
které zakázali prodej výrobků až do odvolání.
Nedobrou zprávou je i to, že praktičtí lékaři nám stárnou. Průměrný věk lékařů na
střední Moravě je 55 let a odborníci přiznávají, že generační obměna tu bude značný
problém. Další pak to, že na některou nákladnou léčbu či pro drahé zákroky mají lékaři
věkové limity. Například pro transplantaci orgánů je limit nejčastěji 65 let, pro léčbu
moderními léky pro roztroušenou sklerózu většinou platí horní hranice 50 let!
Jistou neblahou daň platíme i za českou kuchyni. V Česku zemře kvůli ucpaným
cévám nejvíce lidí ze 23 zemí v Evropě (ČR 10 % - Francie 0,1 %!). Ve statistikách úmrtnosti
každá taková smrt znamená další čárku do kolonky „zemřelí na aterosklerózu“. Ucpané
cévy přitom úzce souvisí s přejídáním, nezdravým jídlem a tedy i s obezitou. Problémy
s nadváhou má přitom polovina dospělých lidí. Zvláště na české muže středního věku není
věru pěkný pohled! Není to jen naše záležitost. Evropané vůbec žijí stále usedleji a mají
špatné stravovací návyky. Dietologové si zoufají – potravinářské firmy se tvrdě brání.
Obezita v Evropě už dosáhla rozměrů epidemie. V tabulce jsme na 10. místě s 13,7 %
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obézních mužů a 16,3 % obézních žen. Narůstající tloušťka je pak přímo úměrná nárůstu
kardiovaskulárních chorob u nás.
Vztyčeným prstem tu musí být fakt, že přibývá obézních dětí, které jedí málo
zeleniny. Ta křivka je strmá. Počet dětí s nadváhou se za posledních deset let zdvojnásobil.
Dnes je těch, které se léčí s obezitou skoro 21 000. Nedostatek pohybu, nezdravá strava
a zejména sladkosti – to jsou příčiny. Tady platí to nejdůležitější – příklad rodičů. Obezita je
dílem dědičná, ale hlavně je dědičný ten společný talíř! Ono je to moc těžké. Co Čechům
nejvíce chutná, to je vlastně i ničí. Na 52 % označilo za jídlo, na kterém si nejvíce
pochutnají maso, uzeniny a salámy. Zelenina a saláty se krčí s 8 % na konci žebříčku. Při
výběru jídel je pro 69 % mužů a 58 % žen aby bylo chutné, jen 5 % mužů a 7 % žen
preferuje, aby bylo zdravé. Potom je škoda slov. Většina z nás se domnívá, že svůj
jídelníček měnit nemusí. Opak připouští pouze 38 % dotázaných. Tak co těch 52 % lidí
s nadváhou?
K tomu další děsivá zpráva. Dýcháme velmi špatný vzduch, když po letech
zlepšování se ovzduší prudce zhoršilo. Pomalu se vracíme do časů totality a s 12 tunami
oxidu uhličitého na obyvatele za rok patříme k evropským rekordmanům. Ve vzduchu je
také čím dál víc jemného prachu, který je pro lidské zdraví mimořádně nebezpečný.
Následky jsou tu. Lidé stále častěji trpí nemocemi dýchacích cest. Špatně se topí, aut
přibývá. Navržena je státní podpora obnovitelných zdrojů energie, omezení plýtvání,
ekologická daňová reforma, nulová spotřební daň pro všechny typy biopaliv. Co ale ceny
plynu a elektřiny, které vedou lidi k návratu ke starým typům vytápění. Nevede cesta spíše
tudy a není už pozdě?
Ještě o jedné Jobově zvěsti. Je březen a poplašné zprávy zesilují. Nebezpečný virus
ptačí chřipky H5N1 dorazil do Česka. Hrozí nebezpečná nákaza? Lékaři a hygienici
unisono tvrdí: lidé se nemusí bát, riziko vzniku pandemie není. Nejde o nic nového. Experti,
zabývající se chřipkou dlouhá léta upozorňují, že celosvětové pandemie se vyskytují
v pravidelných, zhruba čtyřicetiletých cyklech. A ta poslední byla v roce 1968. Obecně lze
říci, že všechny chřipkové viry pocházejí ze zvířat a že lidé se jimi poprvé nakazí
v jihovýchodní Asii. Může za to zdejší způsob života společně se zvířaty a také způsob jejich
zpracování. Virus ptačí chřipky se na člověka zatím přenáší jen velmi výjimečně. Lidé se
přesto obávají, že může zmutovat a být smrtelně nebezpečný pro jedince s oslabeným
zdravím.
Na Olomoucku mají chovatelé obavy a tak musí desítky telefonátů od drobných
chovatelů drůbeže, holubů a exotického ptactva řešit pracovníci Krajské veterinární
správy pro Olomoucký kraj (KVS). Informují je o nálezech uhynulých ptáků. Všechny
rozbory však jsou v pořádku, uklidňuje náš dobrý známý a spoluobčan MVDr. Jiří Zubal
z KVS. Drobní chovatelé se bát nemusí, doporučuje jim jenom přesun krmení a napájení
do uzavřených prostor a zákaz svodů a výstav. Ministerstvo zemědělství ČR vydalo
informační leták s podrobným vysvětlením i návodem. Česko si vytváří zásoby účinných
léků jako jsou Tamiflu či Relenza a očkovacích látek proti tradiční chřipce. Celkově asi
mnoho povyku pro nic. Kuřecí zlevnilo, prodává se dál a zájem vzrostl!?
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Tak ještě něco, co máme jen my. Co to je? Komáří kalamita! Důsledek letošních
povodní pocítili lidé už v květnu. To vypukla komáří kalamita v blízkosti lužních lesů
Litovelského Pomoraví. Že by se na ni nezbrojilo, to ne! Nejprve už od 10. dubna začaly
postřiky larev komárů v lužních lesích a o týden později se litovelská radnice dohodla se
SCHKO LP na rozmístění granulovaného přípravku Vectobac. Ten na místech, kde by se
mohl bodavý hmyz nejdřív začít líhnout – tedy ve vodním prostředí – s vysokou účinností
hubí komáří larvy, zatímco pro ostatní skupiny živočichů je relativně neškodný. Důraz byl
kladen na zásah hlavně poblíž obydlených sídel a v tůních, které vznikly po povodních –
největších a nejvýznamnějších komářích líhništích. Právě odtud vždy komáři napadají
město Litovel a blízké vesnice. Vectobac byl dovezen ze Spojených států a jeho účinnost
je od 95 do 100 %. Je to posyp ve formě drobných granulí z kukuřičné drti, čistě biologický
přípravek, maximálně šetrný k přírodě. Ochranáři povolili aplikaci jen v polovině lokalit
navržených hygieniky a zdravotníky. Pokud by přece došlo k přemnožení komárů
a obtěžovali by lidská sídliště, byl připraven postřik chemický – přípravek Reslin. K tomu ale
naštěstí už nedošlo.
Co zdraví a kouření? Počet úmrtí způsobených kouřením v Česku dlouhodobě
ubývá – obětí ubývá, ale kuřáků bohužel ne. V porovnání s 90. léty nyní sahá po cigaretě
zhruba o 10 % méně dospělých. Zato hrubě přibylo dětských kuřáků. Nepříznivým trendem
je také fakt, že přibývá kuřaček mezi dívkami. Ve věku mezi 15 a 18 roky kouří podle
zdravotníků dokonce více dívek než chlapců. Je to negativní projev stírání rozdílů mezi
pohlavími.
Kde je protikuřácký zákon a silná a účinná kampaň proti kouření? V nedohlednu.
Přitom polovině Čechů vadí kouření v restauracích. Ti chtějí, aby politici po volbách
kouření na veřejných místech, včetně hospod a restaurací, úplně zakázali. V exkluzivním
průzkumu agentury SC+C jsou ovšem odpůrci zákazu v menšině – je jich jen 41 %
a zbývajících 9 % na to nemá vyhraněný názor. Nejvíce odpůrců je ve věku nad 60 let,
kde jsou to téměř dvě třetiny dotázaných. Také je více žen než mužů propagujících zákaz.
Úplný zákaz prosazují zatím jen lidovci a zelení.
Zákaz kouření si razí cestu Evropou. Skotsko, Irsko, Finsko, Itálie, Norsko, Švédsko,
Rakousko – tam už si v baru nezapálíte. Některé z nich jsou dokonce před námi v tabulce
podílu kuřáků mezi dospělými, ve které jsme s 30 % na 14. místě v Evropě. My jsme bohužel
v uvalování dalších restrikcí nejzdrženlivější z EU. V celé Unii podporuje zákaz 56 % lidí,
v Česku je to jen 27 %. Naopak důrazně proti je 24 % a spíše proti 26 % Čechů.
Co je dobré znamení? Že cigarety mizí z filmů i politiky, stávají se čím dál méně
společensky přijatelným zlozvykem. Politici ho před veřejností skrývají v kuloárech, i ve filmu
je už těžké najít kuřáka – hrdinu. Přesto kouření v Česku stále zabíjí na 18 000 lidí ročně.
A kuřáci zemřou v průměru až o 15 let dříve, než kdyby nekouřili. Mohlo by pomoci i to,
když se kouření stane hodně drahým špásem. Cigarety zdražují a v příštím roce to bude
nejprve o 4 – 6 korun, a poté o dalších zhruba 16 korun. Snad si to mnozí skalní kuřáci
rozmyslí a budou se věnovat rozumnějším aktivitám podporujícím zdraví.
Druhý v pořadí – alkohol. Je to snad prokletí naší mentality. Jsme druzí největší pijáci
v Evropě, hned po Lucembursku. Podle údajů ČSÚ každý Čech včetně batolat vypil letos
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v průměru skoro o půl litru alkoholu více než loni. Celkem 10,2 litru čistého lihu! Je to, jako
by každý vypil 41 půllitrových lahví slivovice ročně. Nedivme se tomu, když je u nás tak
extrémně levný. Strávit večer v restauraci u piva je levnější, než když člověk pije
nealkoholické nápoje. Spotřeba alkoholu stoupá i s rostoucí ekonomikou. Jak lidé
bohatnou, víc pijí – a Evropa pije celá (viz Finsko). Častý argument, že pivo je v Česku
tradice, však odborníci neuznávají, tvrdí, že je to mýtus. V roce 1936 byla spotřeba
alkoholu 3,4 litru – teď je to trojnásobné! A ve srovnání s počátkem 90. let spotřeba čistého
alkoholu stoupla o celý litr na hlavu. Proč? Odborníci na léčbu závislostí se shodují, že velký
podíl na tom mají ženy, které tvoří až 35 % zákazníků. Co bylo před 16 lety zvláštní, dnes je
téměř normou. Normou je popíjení i v důsledku postoje politiků.
Důsledky nadměrného pití si však vybírají svou daň. Přibývá dětí postižených při
narození fetálním syndromem – mentálním i fyzickým postižením dětí kvůli tomu, že matka
pila alkohol i v prvních týdnech těhotenství. Pozitivum lze najít ve změně postojů
k nealkoholickému pivu, které se dříve netočilo prakticky vůbec. Co už dobrou zprávou
není, je fakt, že v Česku se zřejmě vypije víc alkoholu, než říkají oficiální statistiky. Do nich se
totiž pochopitelně nepočítá nelegálně vypálený alkohol.
Varující je, že pití alkoholu není pro naše děti ničím výjimečným. Zkušenost
s alkoholem má dokonce 9 z 10 třináctiletých dětí. Více než 10 % se opije každý měsíc,
a 40 % z nich se někdy opilo. Často je pití alkoholu u dětí spojeno i s jinými problémy. Dítě,
které se cíleně opíjí například někoho šikanuje, je šikanováno nebo třeba utíká z domova.
Stejně tristní je fakt, že přibývá alkoholiček. Počet žen s alkoholickým deliriem vyrostl
během deseti let na více než dvojnásobek. Podle odhadu psychiatrů žije v Česku kolem
300 000 lidí závislých na alkoholu. A ženy rychle dohánějí muže.
Závěrem tématu dobrá a nadějná perspektiva. Naprostá většina lidí (67 %) má
nulovou toleranci k alkoholu za volantem; minimální hranici alkoholu před jízdou by
povolilo 28 %. Více odpůrců je mezi ženami a lidmi nad šedesát let.
O drogách se už psalo v souvislosti s kriminalitou. Teď trošku z jiného úhlu. Více než
polovina mladých lidí do 18 let někdy zkusila marihuanu. Šest procent Čechů do 34 let
někdy ochutnalo tabletu extáze. Celkem je v Česku závislých na tvrdých drogách asi 32
tisíc lidí – píše se ve zprávě EU. Navíc drogy jsou dnes v Česku nejlevnější v historii. A stejné
je to i v celé Unii. Čím dál levnější drogy si vybírají svou daň: jejich uživatelů hlavně mezi
mladými lidmi a dětmi prudce přibývá. Česko už vede žebříčky v počtu uživatelů
marihuany i extáze. Česká společnost je bohužel vůči drogám značně benevolentní. Tím
jsme ostatně proslulí po celé Evropě. Vždyť drogy se dají koupit přímo ve škole. Drtivá
většina studentů někdy už i žáků ZŠ ví, na koho se obrátit. Dobré je to, že studenti si dobře
uvědomují, jak je užívání drog nebezpečné. Nadpoloviční většina (52 %) by totiž
nepovolila ani užívání lehkých drog.
Teď pojďme k nám. Jenom do konce srpna se podařilo policii v Olomouckém kraji
odhalit přes osm desítek případů výroby nebo prodeje narkotik. Naprostou většinu
zatčených tvoří výrobci pervitinu. Sami policisté však připouštějí, že mezera po každém
zatčeném „vařiči“, dodavateli, dealerovi se dříve či později zaplní a boj pokračuje. Paní
Marta Vlachová, mluvčí olomoucké policie tvrdí, že protidrogový tým je letos úspěšný.
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Jeho práce je přitom zdlouhavá a dlouhodobá, výsledky přináší až po delší době. A co
Litovel? Dva odhalení výrobci. Dobře, že policie trhá drogové sítě.
Snad jsem čtenáře kroniky příliš nevyděsil jaksi chmurným obrazem stavu zdraví
našich obyvatel? Vycházel jsem z údajů, kterými nás zásobují články denního tisku
a časopisů. Mnohdy hledají jen senzaci a situace jistě nebude tak katastrofická. Zatím to
v Litovli na nějakou silnou skepsi ani na sebevraždy vůbec nevypadá. Zdravotní péče je
dobře zajištěna, vedení ML se skutečně snaží, aby byly k dispozici všechny dostupné
medicínské obory přímo ve městě. Ke změně došlo po nečekaném odchodu internisty
MUDr. Zdeňka Pospíšila, kterého nahradil MUDr. Gaja, který se spolu se dvěma dalšími
internisty střídá na tomto pracovišti.
Celkem je nyní v Litovli 41 lékařů, z nichž 23 pracuje v budově polikliniky, 18 potom
mimo. Nejvíce je zubních lékařů (7), pak praktických lékařů (6), internistů (5), dětských
lékařů (4), gynekologů (3) a očních lékařů (3). Všechny ostatní odbornosti – urolog,
ortoped, chirurg, psychiatr, homeopat, ORL, kožní lékař, diabetolog, onkolog, neurolog,
TBC , rentgenolog, lékař pro rehabilitaci – jsou zastoupeni vždy jedním pracovníkem. Na
poliklinice pracuje i laboratoř, takže občané nemusí na odběry jezdit mimo Litovel.

26. BYDLENÍ, BYTY
Letošní nejdiskutovanější otázka v této problematice – regulované nájmy. Tento
dlouhodobý a od začátku neřešený problém se dostává opět na pořad dne. Po
deregulaci volají zastánci alespoň jakés-takés spravedlnosti v této oblasti. Ta ale měla
začít už přinejmenším před dvanácti lety, protože z peněz, které dostávají majitelé dnes se
asi nic pořádně opravit nedá! Tak nájemníkům městských bytů bydlení podraží od začátku
roku 2007. Většina radnic v Olomouckém kraji zvedla platby za bydlení o zhruba 18 %. I po
zdražení však budou lidé v bytech s regulovaným nájemným platit výrazně méně, než platí
jejich sousedé s volným, tržním nájemným. Pro příklad v Prostějově se zvedne nájemné
o 18,4 %. Ze stávající ceny 17,14 Kč/m2 na 20,29 Kč/m2 – smluvní nájemné je 51,42 Kč/m2
za měsíc. V měsíčním souhrnu to znamená, že zatímco městští nájemníci zaplatí za
standardní byt o velikosti 68 m2 zhruba 1 380 korun, lidé s tržním nájemným o 2 000 korun
více. V Olomouci ve stejném bytě zaplatí více o 373,- Kč, u nás v Litovli si připlatí kolem 200
korun. Mnohé obce před volbami otálely se zvyšováním regulovaných činží, takže někde
ke zdražení od ledna 2007 ani nedojde. O to bude později ten dopad bolestivější.
Kolika lidí se to dotkne v Litovli? Pro zajímavost uvedu naši situaci (celkové údaje
jsou jen z posledního sčítání z roku 2001, ale k velkým změnám nedošlo). Domů je v Litovli
1 932, obydlených 1 698. Rodinných domků je 1 687, bytových domů 181. V soukromém
majetku je 1 454 domů, v majetku obce 92, bytového družstva 61. Další údaje už byly
uvedeny v kapitole o odborech MěÚ.

85

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2006
27. PRUMYSL, PODNIKÁNÍ
LITOVELSKÁ CUKROVARNA, a. s.
Společnosti Litovelská cukrovarna, a. s. byla v roce 2006 stanovena produkční kvóta
ve výši 20.762 tun a k této základní produkční kvótě společnost koupila od státu
dodatečnou kvótu ve výši 916 tun. Současně však Evropská komise krátila kvóty na rok
2006 o 9,57 %. Ze současné výše přidělené kvóty společnost nemohla plně využít své
výrobní kapacity, která je 35.000 tun cukru, ale v kampani 2006 vyrobila pouze 21.508 tun
cukru přičemž bylo zpracováno 143.768 tun cukrovky při průměrné digesci 17,35 %.
Kampaň byla zahájena 26. 9. 2006 a ukončena 3. 12. 2006 s tím, že ve společnosti bylo
zaměstnáno 78 pracovníků na dobu neurčitou a dalších 68 kampaňových pracovníků.
Rok 2006 byl prvním rokem restrukturalizace cukerného průmyslu v EU. Akcionáři
Litovelské cukrovarny, a. s. se rozhodli, že nevyužijí velkorysé finanční nabídky Evropské
komise za ukončení výroby v litovelském cukrovaře, naopak se rozhodli část kvóty
přikoupit a pokračovat ve výrobě ve snaze zachovat výrobu cukru a pěstování cukrovky
na střední Moravě. Toto rozhodnutí přináší nemalé těžkosti, protože během let 2006 a 2008
musí společnost do restrukturalizačních fondů EU odvést cca 250 mil. korun v podstatě jen
za to, že může vyrábět a neukončila výrobu. Za rok 2006 společnost do těchto fondů
odvedla 76 milionů korun a v roce 2007 to bude přes 100 milionů korun.

PIVOVAR LITOVEL, a.s.
V roce 2006 nedošlo ke změnám v názvu firmy, organizačním změnám ani ke
změnám výrobním. Průměrný počet zaměstnanců byl 202 osoby. Pivovar vystavil celkem
197 899 hektolitrů piva. V těžké konkurenci nadnárodních značek si udržel postavení na
domácím trhu a export se podařilo navýšit téměř o 6 %. Litovelské pivo se vyvezlo do
11 zemí světa – nejvíce do Slovinska, Švédska, Anglie, Slovenska, Polska, Finska. Celkem se
vyvezlo 18 552 hektolitrů.
Z hlediska investic a údržby stojí za zmínku zrekonstruovaná laboratoř a plynofikace
areálu pivovaru (sklady, údržba, odbyt, laboratoř). V roce 2006 získal pivovar za své
výrobky řadu ocenění na celostátních i světových anonymních degustacích. Jde o zlatou
Českou pivní pečeť (Tábor), titul Pivo České republiky (České Budějovice), České pivo roku
2006 (Praha – Výzkumný ústav pivovarsko- sladařský), Evropská pivní hvězda (Norimberk),
stříbrná medaile na Mistrovství světa piva ve Stockholmu.
Snad blíže k nejvýznamnějšímu ocenění. České pivo roku 2006 – titul vyhrála
dvanáctka Litovel Premium. Jde o nejprestižnější českou degustační soutěž, kterou
každoročně vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven. Hodnocení vzorků probíhá ve
dvou kolech. V nejprestižnější kategorii ležáků mezi sebou soutěžilo 35 nejznámějších
značek. V soutěži o Českou pivní pečeť 2006, kde litovelská jedenáctka získala právo
užívat tento titul a známku po celý rok se mezi sebou utkalo dokonce 250 vzorků piv z 55
českých a 4 slovenských pivovarů. Je faktem, že letošní požehnaná sbírka ocenění nemá
obdoby. Litovelské pivo je skutečně klasika, jak říká slogan.
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PAPCEL LITOVEL, a.s.
V roce 2006 podnik prodal výrobky za více než půl miliardy korun, což je o 57 % více
než v roce 2005. Z toho 93 % výrobků bylo určeno pro export. Ve srovnání s rokem 2005
společnost dosáhla dvojnásobného zisku. Zisk 18 milionů korun je největším v celkové
historii společnosti. V průběhu roku se výrazně zvyšoval počet kmenových zaměstnanců,
a to především ve výrobě a v technickém úseku. Celkově se jejich počet zvýšil o 52, což
představuje nárůst téměř o 23 %. Ke konci roku bylo v podniku zaměstnáno 283 lidí.
Společnost v roce 2006 dokončila dlouhodobý plán v modernizaci strojního zařízení
pořízením nové horizontální vyvrtávačky. Současně byla zprovozněna nová lakovací
kabina, zakoupen další pálící stroj, nové filtrační zařízení pro pracoviště tryskání,
zmodernizována výrobní hala aj. V údržbě probíhaly opravy vyvažovačky, frézek
a soustruhů. Administrativní budovy společnosti prošly kompletními rekonstrukcemi. Celkem
bylo investováno na 40 milionů korun. Společnost podepsala největší kontrakt ve své
novodobé historii ve výši 520 mil. Kč na dodávku nového papírenského stroje do Ruska.
Další stroje jsou určeny pro zákazníky z Litvy, Kazachstánu, Polska, Německa a Francie.
Nové kontrakty jsou navázány s exotickými zeměmi – Tanzánie, Indonésie, Ekvádor, Chile,
Írán či Indie. Díky získaným referencím a intenzivní propagaci je dnes obchodní jméno
PAPCEL známé mezi odbornou papírenskou veřejností téměř po celém světě.
Když se daří, tak se i dobře platí. Roční odměny zaměstnancům byly vyplaceny
ve výši 8 375 tisíc korun. Průměrná hrubá mzda dosáhla 26 935,- Kč a představenstvo
společnosti očekává, že se průměrná mzda zvýší ve srovnání s předchozím rokem ještě
o 7,7 %. Papcel má i dvě dceřiné společnosti: v Sankt-Petěrburgu (výroba a opravy)
a v Praze (prodej použitých zařízení). Generálním ředitelem a předsedou představenstva
společnosti je nadále Ing. David Dostál, štědrý sponzor litovelské kultury i sportu.

KIMBERLY – CLARK s.r.o.
V roce 2006 bylo vyrobeno 336 502 000 kusů tamponů, zaměstnáno bylo 116 lidí
(2005 - 263 332 000 kusů s 87 zaměstnanci). Organizace výroby byla změněna a pětidenní
cyklus zaměněn na nepřetržitý provoz 7 dnů v týdnu. Vyšší výroba tamponů s sebou
přinesla také kapacitní problém na strojích a ke stávajícím devíti byl přikoupen další stroj
v hodnotě dvacet milionů korun. Nárůst výroby tamponů velkou měrou kompenzuje
snižující se trend ve výrobě vložek. Dochází ke stagnaci a musel být uzavřen sesterský
závod v německém Forchheimu. I přesto se daří udržet zvyšující se trend zaměstnanosti
v Litovli a tampony tady vyrobené jsou distribuovány do celého světa. To svědčí o vysoké
kvalitě výrobků a v neposlední řadě i o konkurenceschopnosti závodu v celosvětovém
měřítku. Průměrný počet zaměstnanců byl 213 a průměrná hrubá mzda 21 470,- Kč.
Během roku došlo ke dvěma pracovním úrazům, které souvisely přímo s výrobním
procesem. Bylo provedeno důkladné prošetření a přijata opatření k zabránění podobných
událostí. Sociální komise závodu nabídla zaměstnancům řadu sociálních aktivit – lyžařský
zájezd na Slovensko, turistický zájezd na Roháče, do Rakouska, Polska, zájezd pro děti do
Prahy apod. Zaměstnanci mají k dispozici slevy na bowling, masáže, pedikuru, rybářské
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povolenky do Poličky, permanentní vstupenky na kopanou a hokej. Mimo zmiňované
aktivity zajišťuje komise pravidelná setkání zaměstnanců, včetně rodinných příslušníků.
SLADOVNY SOUFFLET ČR a.s. Prostějov, provoz Litovel
Od roku 2005 je majitelem litovelské sladovny obchodní firma Sladovny Soufflet ČR
a.s. se sídlem v Prostějově, Vrahovická 2170. Ředitelem je stále Ing. František Poštulka.
Podnik vyrábí nejširší sortiment sladů v ČR – plzeňský, mnichovský, vídeňský, slad typu
Karapils, karamelový, barevný a pšeničný. Po půlročním přerušení výroby na humnech
pracuje sladovna zase na plný výkon což znamená, že se vyrábí celkem 12 500 tun
a z toho 6 500 tun sladů pražených. Stav zaměstnanců je 29. Výroba jde ze 70 % na vývoz
do celého světa. Podnik se znovu vrátil na náročný trh v Japonsku.
ORRERO a.s.
Ing. Petr Lakomý v informaci pro kroniku sdělil, že v roce 2006 ve firmě nedošlo
k sebemenší změně oproti roku předchozímu. Tehdy ve firmě pracovalo 95 pracovníků,
průměrná mzda byla 16 100,- Kč. Denně se zpracovalo na 100 000 litrů mléka.
ALIBONA, a.s.
Název je nezměněn, ředitelem je i nadále pan Petr Hlaváček. Základem zůstává
výroba konzervovaného ovoce a zeleniny.V roce 2006 bylo dosaženo vyšších výkonů celkové tržby dosáhly 229 milionů korun, což je o 2 % více než v předešlém roce.
Toto zvýšení bylo způsobeno o 5 % vyšším prodejem vlastních výrobků. Bylo to dáno
optimalizací prodeje a výroby s ohledem na efektivnost. Z investičního hlediska byl rok
2006 charakteristický plánovanou rekonstrukcí střechy haly na výrobu kořenové zeleniny,
která si vyžádala 3,5 milionu korun. Pěstitelská pálenice zpracovala zhruba stejné množství
kvasu jako v roce 2005.
SEV Litovel s.r.o.
K žádným organizačním změnám v roce 2006 nedošlo. Převládá i nadále výroba
gramofonů, která byla v tomto roce rekordní. Bylo prodáno více než 33 000 přístrojů
v různých provedeních do 60 zemí světa ve spolupráci s rakouskou firmou Audio Systems,
která prodej pod značkou PROJECT realizuje. Dále jsou dodávány pro německou firmu
MÄRKLIN rotory, statory a cívky do vláčků. V automobilovém průmyslu se firmě podařilo
získat zakázky na přední fluidní trysky pro vůz Škoda Octavia. Rozšířila se spolupráce
s italskou firmou TG na montáž teploměrů, termomanometrů a presostatů.
Průměrný počet zaměstnanců je 229, průměrná mzda 12 480,- Kč. Společnost je
i přes stále posilující kurz koruny zisková a více jak 75 % svých výrobků vyváží do zahraničí.
Ředitelem a většinovým vlastníkem je pan Ing. Jiří Mencl.
HTM Sport s.r.o.
Generálním ředitelem společnosti je dále Ing. Josef Weithaler. K organizačním
změnám nedošlo. Ani změny ve výrobním programu neproběhly, stále se vyrábí lyžařská
obuv značky HEAD a potápěčské ploutve značky MARES. Počet zaměstnanců je mezi 300
až 320. V rámci koncernu je lyžařská obuv co se týká hospodaření hodnocena poměrně
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vysoko, stejně i potápěčské ploutve. V roce 2006 bylo vyrobeno 700 000 párů lyžařské
obuvi a 300 000 párů ploutví. Nárůst výroby byl asi o 20 %. Vzhledem k mírné zimě se
očekává jistý pokles výroby lyžařské obuvi.
ROOT Computers
Dle živnostenského listu má firma název:Lubomír Coufal – ROOT , sídlo má v ulici
Kollárově 808. V současné době má 7 zaměstnanců. V roce 2006 byla činnost firmy
rozšířena získáním certifikace Microsoft Smail Bussines Specialist. Firma provádí realizaci,
projektování, dohled a servis počítačových sítí, dodávky informačních systémů na
platformě Microsoft, prodej informačních systémů GORDIC a ERP LCS Helios IQ, prodej
počítačových sestav BARBONE, dodávky grafických systémů CAD – Autodesk, servisní
činnost a prodej hardware a software.
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE
V roce 2006 nedošlo k žádným organizačním ani majetkovým změnám s výjimkou
snížení stavu pracovníků ze 100 na 86. Toto snížení stavu bylo vedeno snahou o zvyšování
produktivity práce v návaznosti na rozsáhlou investiční činnost z roku 2005 a současně také
ukončením chovu masného skotu na farmě v Dětřichově nad Bystřicí. Předsedou
představenstva družstva je dále Ing. Václav Kuba, předsedkyní revizní komise paní Jana
Kellnerová. Vlastní kapitál je 124 757 tisíc korun, základní kapitál 53 395 tisíc korun. Hlavním
finančním partnerem je Česká spořitelna a.s., obchodní centrum v Olomouci, dalším
významným partnerem je Waldvierter Sparkasse von 1842, pobočka Jindřichův Hradec.
Družstvo má 12 hlavních partnerů v obchodní činnosti, mimo jiné Litovelskou cukrovarnu
a MJM group Litovel.
LITOVELSKÁ LESNÍ s.r.o.
Majitelem a jednatelem společnosti je Ing. Alexandr Kučera. Firma působila
v pronajatých prostorách, v tomto roce majitel společnosti zakoupil objekt včetně
vybavení. Výrobním programem firmy je manipulace dříví a jeho prodej, výroba
frézovaných výrobků a výrobků z nich. Počet zaměstnanců se ustálil na počtu pět.
PINIE – Ing. Petr Dolinský
Historie firmy začala v roce 1991 v pronajatých prostorách na náměstí Přemysla
Otakara. Sortimentem, který byl postupně rozšiřován jsou řezané, hrnkové a sušené
květiny, umělé rostliny, semena, cibuloviny, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, substráty,
květináče, truhlíky a veškeré zahradnické potřeby, keramika a dárkové zboží včetně
velikonočních a vánočních dekorací. Od roku 1993 byly zaměstnávány dvě prodavačky,
dnes prodejna včetně majitelů zaměstnává 6 lidí. Od roku 1997 se po ukončení mateřské
dovolené stala spolumajitelkou i manželka majitele Ing. Jaroslava Dolinská.
Vzhledem k nedostatečnosti prodejní plochy a širokému sortimentu byla v roce
1999 zahájena výstavba nové podlažní prodejny v ulici Husově, která byla zprovozněna
v lednu 2002. Jde o „Dům květin PINIE“, který má v přízemí prodejní plochu 150 m2 a 50 m2
venkovní plochy, využívané sezónně.
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NĚKTERÉ DALŠÍ OBCHODY A ŽIVNOSTI
Optika z Poděbradovy 75 se odstěhovala na ulici 1. máje. Nový fotografický ateliér
otevřela Kamila Ambrozová (vnučka bývalého vedoucí družstva Fotografia Ambrože)
v Boskovicově ulici.
Za prodejnou VARI systém v Příčné ulici postavil pan Jašek objekt technické
zkušebny motorových vozidel, do sousedství se koncem roku odstěhovala prodejna Elektro
–Tom ze Staroměststkého náměstí. Pan Vladislav Voříšek zde dokončil novostavbu
a otevřel prodejnu motorových pil, která byla dosud v Palackého ulici 891.
V Šemberově ulici 251 otevřela Vlasta Hetclová nové kadeřnictví. Firma RaK (Renda
a Kročák) prodala své obchodní objekty na náměstí, obchodní dům č. 794 koupil Martin
Truxa, potravinářskou prodejnu č. 785 (včetně skladu v ulici Boženy Němcové) Jiří Dostál.

28. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Správa CHKO sídlí v Litovli v ulici Husova 906. Vykonává činnost odborné organizace
ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny. A dále
vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Zajišťuje
program péče o krajinu a pečuje o svěřený státní majetek. Na správě pracuje 10
pracovníků a vedoucím je Ing. Miroslav Kluka.
Z nálezů rostlinných druhů v roce 2006 jsou zajímavé: v obnoveném korytě Zámecké
Moravy byl objeven skřípinec jezerní z čeledi šáchorovitých a na vrchu Třesíně orchidej
okrotice dlouholistá. Tyto druhy jsou uvedeny v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR
a jsou chráněny zákonem. Ze zoologických zajímavostí v tekoucích vodách oblasti se
objevil silně ohrožený druh rybky – ouklejka pruhovaná, který ukazuje na zlepšující se stav
životního prostředí řeky Moravy. V okolí Svatojánského mostu bylo možno pozorovat
přirozené tření parmy obecné – ryby žijící v proudné, čisté vodě ve specifických lokalitách
s mělkou mírně proudnou vodou se štěrkovým substrátem, kde dochází k odkládání jiker.
Parmy budily velkou pozornost kolemjdoucích i fotografů.
V hydrologické oblasti došlo ke stabilizaci spláví v lokalitě Vrapače. Kusy dřeva mají
značný hydraulický význam – ovlivňují proudění vody a ukládání sedimentů, tvarují břehy
i koryto toku. Na druhou stranu jsou kmeny padlé do koryt vnímány člověkem jako
nežádoucí jev, který představuje riziko pro plavbu a především vzbuzuje obavy z možného
povodňového ohrožení mostů, jezů a jiných staveb. V lokalitě Vrapače, v přirozeném
úseku hlavního toku řeky Moravy, podléhají nárazové břehy meandrů poměrně silné boční
erozi. Cílem stabilizace bylo tomuto jevu předcházet a zároveň vytvořit v řece podmínky
pro zvýšení biologické rozmanitosti. Došlo k záměrnému vyvrácení kmenů v nárazových
březích meandrů, jejich nasměrování po proudu a bezpečnému provázání ocelovými lany
a ukotvení k rostlým pařezům. Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze zjišťuje, nakolik
kotvené kmeny přispívají k zachycení naplaveného dřeva. Vliv dřevní hmoty na
hydromorfologii koryta toku v lokalitě Vrapače je tak součástí výzkumu, který se započal
z podnětu SCHKO LP v roce 2006.
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Ke konci roku byla instalována naučná stezka Hvězda, která je společným
projektem SCHKO Litovelské Pomoraví a Městského úřadu Litovel. Má za cíl přiblížit
návštěvníkům historické, kulturní a přírodní zajímavosti zdejšího území v sedmi zastaveních.
Naučná stezka vysvětluje i základní principy formování zdejší krajiny, tj. procesy vázané na
přirozeně erozně–akumulační činnost řeky.Ukazuje příklady významných druhů rostlin
i živočichů vyskytujících se v jádrové části území, jíž naučná stezka prochází – tj. přírodní
památky Hvězda. V neposlední řadě dokládá, v jak úzkém kontaktu s okolním životním
prostředím vznikalo naše město Litovel.

29. ŠKOLSTVÍ, ŠKOLY
Nejprve několik řádků o problematice škol v obecné rovině. Demografové, ale
i politici to nějak přehlédli a tak máme problém už s těmi nejmenšími. Školky jsou plné,
řadu dětí musí odmítnout většina mateřských škol v Olomouckém kraji. Podle odborníků se
na nedostatku míst v mateřinkách podepsalo jejich rušení v 90. letech, kdy ubývalo dětí.
Jak prozíravé se tedy nyní jeví rozhodnutí našeho zastupitelstva ponechat stav beze změn!
Nyní, i když porodnost stoupá, se nové školky otevírají totiž minimálně.
Dalším důvodem přeplněných mateřských škol je zákon z roku 2005. Rodiče podle
něj mohou dát dítě do školky i na 4 hodiny denně a nepřijdou o rodičovský příspěvek. Na
poslední rok před školní docházkou mohou dát potomka do školky dokonce zadarmo.
A právě takzvané čtyřhodinové děti ubírají místa. My máme štěstí i v tom, že o ratolesti
mladší tří let se stará „Rybička“, která je tu i pro pomoc maminkám na mateřské dovolené.
O její činnosti bude psáno dále. Jen pro zajímavost: nyní je v ČR celkem 5 572 školek,
zatímco v roce 1995 jich bylo 6 728.
Jak to vypadá s úrovní našich škol? Z hlediska kvality jsou mezi nimi stále větší rozdíly.
Mezinárodní průzkum OECD měřil, jaké čtenářské, matematické a přírodovědné
dovednosti mají patnáctileté děti na různých typech našich škol. Zjistili, že gymnázia
„převálcovala“ základní školy. Na příklady z praxe na ZŠ odpovědělo správně 44 %
patnáctiletých, na víceletém gymnáziu byla úspěšnost 74 %. Každý rok odchází na
víceletá gymnázia asi 10 % žáků ZŠ. Ředitelé škol si dobře uvědomují, že jim odcházejí
nejchytřejší děti. Upozorňují, že takové selektování není dobré, ale pro rozšíření nabídky
atraktivních předmětů na své škole mnoho neudělají. Snad jsme dobrou výjimkou? Chtělo
by to ještě probojovat sportovní třídy na ZŠ Vítězná, když už je tam bazén a hala!
Potíž představují také deváťáci, které zaktivizovat je mnohdy nad síly kantorů.
Hodnocení českého jazyka, matematiky a studijních dovedností žáků 9. tříd základních
škol Olomouckého kraje Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) nedopadlo
příliš lichotivě. Vědomosti středomoravských deváťáků jsou o něco slabší, než je
republikový průměr. Testu se zúčastnilo 3 954 žáků, výsledek je tudíž dostatečně validní
a reprezentativní.
Čím to je? Jednou z možných příčin je, že učitelé dostatečně nemotivují, aby se
žáci dále zajímali o jejich předmět (to vyplynulo z průzkumu společnosti Kalibrum).
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Nepotěšilo, že nejméně inspirují své studenty učitelé na středních školách. Pouhá dvě
procenta odpověděla, že je vyučující pro něco získali.
Co obrovská feminizace škol? Z téměř 10 000 kantorů na střední Moravě je mužů
pouze 25 %. A získat mladého nadšeného absolventa pedagogické fakulty, který by šel
s elánem učit je náročné, na vesnicích je to téměř nadlidský úkol. Problém je také učitele –
muže na ZŠ udržet. Vystudovaní kantoři totiž jinde dostávají finančně lákavější nabídky,
i když v průměru dostávají vyšší platy než ženy. Na nezájem mužů o učitelské povolání
může mít vliv i otázka společenské prestiže.
Podle psychologů by nedostatek mužských vzorů mohl mít vliv na budoucí život
dětí. Ideální by totiž byl vyvážený poměr, který by kopíroval rodinu. Podle Miroslava
Gajdůška, vedoucího odboru školství na krajském úřadě, není feminizace školství na střední
Moravě výrazně jiná než v celé ČR. V té jsou na l. stupni ženy zastoupeny z 95 %, na
2. stupni pak ze 75 %. Na středních školách je poměr vyrovnanější: 37 196 žen : 30 032
mužů. I naší Litovli by slušela podstatnější maskulinizace ZŠ – ubylo by asi nevraživosti
i žabomyších válek.
Ani našim školám se nevyhýbá závažný problém školství – šikana. Prý je v každé
škole, kde se objevují její nejrůznější formy. Pedagogičtí pracovníci ale nevyvíjejí
dostatečnou aktivitu k jejímu řešení, žáci u nich proto pomoc nevyhledávají. Kromě ran
pěstí, fackování a kopání zažívají děti sedmkrát častěji šikanu psychickou. Na ZŠ je častější
fyzické násilí, na gymnáziích je rafinovanější, takže jde spíše o pomluvy, nadávky
a ponižování. Studenti učňáků jsou zase drsnější. Problém je nejen v tom, jak šikanu odhalit,
ale hlavně, jak ji potrestat.
Z průzkumu České školní inspekce mezi 6 207 žáky vyplynulo, že 40 % žáků tvrdí, že se
někdy stali oběťmi šikany a 13,5 % bylo šikanováno denně. Jen 18 % z nich se ale svěřilo
učiteli, 68 % kamarádovi, zbytek doma rodičům. Potěšitelné je, že 52 % žáků si už myslí, že
škola je dokáže před šikanou ochránit.
Ze zprávy o českém školství z Ústavu pro informace ve vzdělávání vyplynulo: české
školy už nejsou přeplněné a na ZŠ je ve třídách srovnatelný počet žáků s ostatními zeměmi
OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Tam je průměr 20,6 žáka, u nás
je to 21 žáků. V čem však Česko výrazně zaostává za ostatními zeměmi, jsou výdaje na
žáka. Ty jsou v zemích OECD v základním až vysokoškolském vzdělání dvojnásobně vyšší
než v Česku. Za poslední roky přesto výdaje na školství mírně vzrostly. Více peněz dostávají
základní i střední školy, záleží však hodně na rozpočtu obcí. Ten náš na školách rozhodně
neskrblí!
MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ, příspěvková organizace
Všechny mateřské a základní školy jsou příspěvkovými organizacemi, uvedeme
tedy tento fakt jen u první z nich. Ředitelkou je paní Marie Číhalová, vedoucí učitelkou
Irena Blektová. V roce 2006 odešly do důchodu Ludvika Drtilová a Anna Krestýnová.
Působí zde šest učitelek, další jedna je na poloviční úvazek – to na pracovišti v ulici
Gemerské, kde je 5 oddělení. Jsou zde tři provozní pracovnice a pradlena. V budově na
ulici Kollárově jsou tři učitelky a dvě provozní zaměstnankyně. Jsou zde dvě oddělení, plně
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využívaná. Je do nich zapsáno 163 dětí. Činnost školy je velmi bohatá, vykazuje dobré
výchovné a vzdělávací výsledky. Byla uspořádána řada mimoškolních akcí – výlety,
návštěvy divadla, karnevaly, besídky, rozlučkové odpoledne s nastupujícími školáky.
Zvláště vydařený byl maškarní karneval dětí ve Velkém sále Záložny na kterém se podíleli
i rodiče. Bylo tu i vystoupení mažoretek, zajímavé soutěže a dobrá zábava.
MATEŘSKÁ ŠKOLA GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO 917
Tato škola má dvě odloučená pracoviště – Čihadlo 862 a Unčovice 111. Vedení
školy je beze změn – ředitelkou je paní Zdeňka Zmundová, vedoucí učitelkou na pracovišti
Čihadlo je Marie Mikešová, v Unčovicích paní Helena Pavlíčková. Od prázdnin odešla na
mateřskou dovolenou paní Dragonová. Škola má celkově 5 tříd a je v ní zapsáno 109 dětí.
Děti se pravidelně účastní akcí Městského klubu, výstav a soutěží, sběru papíru, aktivit
v zájmovém kroužku mažoretek.
Problémy nastaly s počtem zapsaných dětí, který převyšuje za současných
podmínek platné vyhlášky. Na škole byly v tomto roce provedeny základní stavební
úpravy, které bude nutno řešit i na MŠ Čihadlo tak, aby nemuselo dojít k poklesu možnosti
zapsaných dětí. Nadále se pokračuje s obnovou a renovací vybavení zahrad a učebních
pomůcek.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZNÁ 1250
Zřizovatelem školy je Město Litovel a byla otevřena k 1. 9. 2002. Má kapacitu 720
žáků. Ve školním roce 2005/2006 měla celkem 25 tříd 1. – 9. ročníku s průměrným počtem
25,3 žáka na jednu třídu a s celkovým počtem 632 žáků (312 na 1. stupni, 320 na 2. stupni).
Kapacita školy byla využita na 87,8 %. Škola sdružuje školní družinu s naplněnou kapacitou
120 žáků a školní jídelnu s kapacitou 700 jídel. Od května 2004 je otevřen krytý plavecký
bazén, od září 2004 nové venkovní hřiště s umělým povrchem.
Škola zřizuje od 6. ročníku třídy s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů. Jako cizí jazyk je vyučován od 4. ročníku anglický
a německý jazyk. Jako volitelný předmět byla nejčastěji zařazována konverzace v cizím
jazyce a informatika. Z nepovinných předmětů žáci preferovali sborový zpěv – na 1. stupni
přípravný pěvecký sbor Benjamínek a na 2. stupni tradiční a úspěšný pěvecký sbor Mládí.
Ve školním roce 2005/2006 pracovalo ve škole 21 zájmových kroužků – především cizích
jazyků, informatiky, přírodovědných předmětů a dramatický kroužek. Zvláštní důraz byl
kladen na pořádání nenásilných výchovných akcí – naukových, sportovních, kulturních
a ekologických. ZŠ Vítězná dosahovala výborných výsledků v pěveckých, recitačních
a literárních soutěžích, olympiádách a sportovních akcích v regionálních, okrskových
i okresních kolech. Absolventi školy se dlouhodobě velmi dobře umísťují v přijímacím řízení
na střední školy. Škola zorganizovala v 7. ročníku dva lyžařské kurzy a základní
i zdokonalovací plavecký výcvik žáků prvního stupně.
Moderně vybavená školní kuchyně se školní jídelnou zabezpečovala kvalitní
stravování pro 597 strávníků, z toho pro 63 zaměstnanců. Bylo připraveno 83 263 obědů
a 2 043 doplňkových jídel. Nárůstem strávníků bylo nutné školní jídelnu vybavit dalším
gastronomickým zařízením – byly zakoupeny pojízdné výdejové vozíky a nerezový stůl.
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Škola provozuje moderní sportovní halu a hřiště s umělým povrchem. Obě zařízení
jsou využívána pro výuku základní i rozšiřující tělesné výchovy, slouží též místním
i přespolním oddílům házené, odbíjené, košíkové, florbalu, tenisu a kopané. V průběhu
roku v hale proběhlo pět týdenních soustředění a přípravných turnajů sportovních
družstev. Sportovní halu využívají ke svým zápasům házenkáři Tatranu Litovel, účastníci
I. ligy a druholigové družstvo volejbalu žen. Hala i hřiště slouží i ke sportování veřejnosti –
žákům a mládeži v době hlavních prázdnin bezplatně.
Plavecká učebna organizovala plavecké kurzy i pro okolní školy a školská zařízení.
Plaveckého výcviku se zúčastnilo 949 dětí z 18 mateřských škol a 14 základních škol.
V odpoledních hodinách byl bazén využíván veřejností (asi 8 500 návštěvníků), večer bylo
toto plavecké zařízení k dispozici organizacím nebo dalším subjektům (kolem 150
pronájmů). Děti i dospělí měli možnost navštěvovat plavecké kroužky aqua – aerobic,
plavání s mateřským centrem a plavání se zdravotními pojišťovnami. Dvakrát v týdnu bylo
umožněno především seniorům i ranní plavání, které se setkalo s dobrým ohlasem
veřejnosti.
Součástí školy je i školní družina. Ta měla 4 oddělení, s maximálně 25 žáky. Ti
pravidelně navštěvovali litovelské kino, účastnili se počítačových her organizovaných
Domem dětí a mládeže (DDM) Litovel, měli možnost každý týden využít plavecký bazén.
Žákům byla k dispozici žákovská a učitelům žákovská i učitelská knihovna.
Škola má celkem 65 pracovníků, z toho je 53 žen a 12 mužů. Pedagogických
pracovníků je celkem 42, z toho 36 učitelů, 4 vychovatelé, 2 cvičitelé plavání, 2 plavčíci –
vodní záchranáři, 2 správcové - sportovní haly a plavecké třídy, 4 technicko–hospodářští
pracovníci a 15 pracovníků v dělnických povoláních.
Z údajů o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce uvádíme zajímavá
čísla. Termín zápisu k povinné školní docházce byl 10. - 11. 2. 2006. Byly zřízeny dvě první
třídy, do nich přijato 52 žáků. Deset žáků nastoupilo po odkladu školní docházky, 13 byla
docházka odložena na školní rok 2006/2007. Z 9. tříd vycházelo 86 žáků, nejvíce jich bylo
přijato na Střední odborné učiliště (SOU) Rooseveltova Olomouc – 11, 8 na Střední
odbornou školu v Uničově, 8 na Střední průmyslovou školu v Uničově, 6 na SOU Štursova
v Olomouci (další počty už byly výrazně nižší). Počet žáků vycházejících z 5. tříd byl
patnáct.
Z významnějších úspěchů v soutěžích a olympiádách uvádíme: účast v celostátní
soutěži „Tajemná komnata“; účast v celostátním finále soutěže „Kinderiáda“; 1. místo
v regionálním kole soutěže „Souboj s časem“; 1. místo v okresním přeboru ZŠ v běhu na
60 metrů; 2. místo v okresním kole turnaje v házené aj. V týdnu od 20. do 24. března žili žáci
prvních až pátých ročníků projektem nazvaným „Kulturní týden“. Byla to součást
mezinárodního projektu Socrates, do kterého se škola zapojila už ve školním roce
2004/2005. Do něj byli zapojeni i učitelé spolu s kolegy ze Španělska, Kypru a Itálie. V říjnu
se tři učitelé školy zúčastnili partnerské schůzky mezinárodního projektu Socrates –
Comenius na Kypru. Učitelé z partnerských škol pak navštívili ZŠ Vítězná na rozmezí dubna
a května. V posledním červnovém týdnu navštívili školu přátelé z norského Siljanu. Byl
uspořádán společný koncert jejich orchestru s Dětským pěveckým sborem (DPS) Mládí
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na Záložně. Tento DPS pod vedením sbormistryně paní učitelky Boženy Halvové během
roku uspořádal tři koncerty a jeho zpěváci obsadili prvá tři místa v pěvecké soutěži
„Litovelský skřivan“ organizované DDM.
Na základě školského zákona byly od 1. 1. 2006 na školách ustaveny školské rady.
Při ZŠ Vítězná byla ustavena v tomto složení: Petr Šrůtek, místostarosta ML; Zdeněk Jančí,
člen ZM Litovel; Mgr. Hana Vašíčková; Mgr. Eva Hrachovcová; MUDr. Lucie Jurečková;
MUDr. Andrea Dostálová, členka ZM Litovel.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA 655
Vedení školy zůstalo nezměněno – ředitelem je Mgr. Václav Hrubý, jeho zástupkyní
PaedDr. Lenka Konečná, Ph.D. Vyučuje se ve dvou budovách – tři třídy I. stupně na ulici
Vítězná a celý II. stupeň v ulici Jungmannova. Z aktuálních zpráv : znovu se projevil vliv
nově otevřené školy Vítězná a pokles populační vlny. Přes kvalitní nabídku výukového
zaměření školy (cizí jazyky, informatika) došlo k dalšímu poklesu žáků na škole a byli zapsáni
žáci pouze do jedné třídy prvního ročníku. Od 1. 9. 2006 se tedy vyučuje ve 13 třídách
289 žáků, a to 147 dívek a 142 chlapců. Pracovníků školy je celkem 38, z toho 30 žen
a 8 mužů. Pedagogických pracovníků je 32, z toho 5 na mateřské dovolené – učitelů 25,
2 vychovatelé, 1 technicko-hospodářský pracovník a 5 pracovníků v dělnických profesích.
Základním vyučovacím programem je nadále Základní škola. Je rozšířena výuka
cizích jazyků od 3. ročníku, ve školním roce 2006/2007 se však v 6. třídě vyučuje jen
anglický jazyk, protože o německý jazyk žáci neprojevili zájem. Dále pokračuje rozšířená
výuka informatiky a výpočetní techniky. Volitelné předměty a kroužky jsou opět zaměřeny
na cizí jazyky, technické a výtvarné činnosti a na informatiku. Dále pracuje Turistický klub
Kompas a kroužky gymnastiky.
Z významných investic. Pokračovaly práce na další etapě generální opravy
sociálních zařízení, výdejny jídla a učebny vaření. Během školního roku byla vybudována
odborná učebna přírodopisu, zrekonstruována odborná učebna fyziky a chemie
a učebna s interaktivní tabulí pro výuku na II. stupni. Škola s oběma budovami přešla na
dálkové vytápění Městskou teplárenskou společností. Nejvýznamnější akcí roku 2006 bylo
provedení nové fasády v historickém stylu na hlavní budově školy, včetně zateplení
budovy a výměny všech oken. Budova tak získala nový a současně historický vzhled
i z vnějšku, odpovídající více jak stoleté době svého trvání. Koncem roku pak začaly
přípravy na dostavbu dalších šaten u hlavní budovy, bude řešena i otázka úpravy budovy
školní družiny – budova C, kde nová fasáda nebyla provedena.
Nyní základní údaje za školní rok 20005/2006. Cíle vycházely z dlouhodobého plánu
rozvoje školy – zaměření se na výuku informatiky a výpočetní techniky. Současně se
pokračuje i v rozšířené výuce cizích jazyků - vše tedy dle trendů, které si vyžádala dnešní
doba. V tomto školním roce navštěvovalo školu 314 žáků v 15 třídách. Školní družina měla
dvě oddělení se dvěma vychovatelkami, vedoucí výchovy byla paní Jitka Patáková. Na
škole je organizována výuka náboženství. Žáci mohou docházet do školního pěveckého
sboru Úsvit. Pracovala řada zájmových kroužků – počítačový, sportovní, výtvarný,
anglického jazyka, německého jazyka, turistický oddíl Kompas. Pozornost je stále
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věnována i žákům s dysfunkcemi a vadami řeči – na škole s nimi pracují tři speciální
pedagogové.
Od ledna byla zřízena šestičlenná Školská rada ve složení: Ing. Radovan Vašíček,
tajemník MěÚ; Milada Helekalová, členka ZM; Mgr. Zdeňka Nováková; PaedDr. Lenka
Konečná, Ph.D.; Ing. Ilona Jančí a Lenka Heinzová. Školní rok byl rokem intenzivních
příprav na realizaci nového školního vzdělávacího programu, podle kterého se začne učit
od září 2007.
Ze školy odešlo 59 žáků ze tří tříd 9. ročníku, všichni se umístili na středních školách či
odborných učilištích. Na SOU to bylo 19 žáků, obchodních akademiích 9, gymnáziích 8,
další počty už byly méně významné. U zápisu do prvních tříd bylo 21 dětí, přijato jich bylo
19.
Něco z prezentace školy a aktivit. Nejvíce vavřínů posbírali žáci na olympiádách.
Na l. místě v krajském kole německého jazyka, okrskovém kole anglického jazyka
a německého jazyka. Zdá se, že rozšířená výuka cizích jazyků nese již své ovoce!
V místních kolech se žáci pěkně umístili například v atletickém trojboji, plavecké soutěži,
pěvecké soutěži „Litovelský skřivánek“, soutěži o Litovelském Pomoraví, recitační soutěži –
vždy šlo o umístění na prvním místě. Z populárních akcí je třeba uvést Toulky Litovelským
Pomoravím, jejichž již 7. ročník uspořádalo Rodičovské sdružení ve spolupráci s Klubem
českých turistů TJ Tatran v sobotu 3. června. Píšeme o tom již v událostech roku i ve
vzpomínce na Jiřího Marka. Akce se pořádá jako jeho memoriál. Snad ještě jedna
tradičně netradiční akce – školní slet čarodějnic. Je to přiblížení tradice obřadního zvyku
„pálení čarodějnic“ kolem svátku sv. Filipa a Jakuba. Již podruhé bylo na školní zahradě
veselo a čarodějnickou slavnost si užily nejen děti, ale i řada rodičů.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOVEL, NASOBŮRKY 91
V Mateřské škole Nasobůrky bylo 23 dětí, v ZŠ pak 25 dětí. Vedení školy i personální
obsazení zůstaly stejné. Rozpočet školy na rok 2006 tvořily příspěvky ML ve výši 600 000,- Kč
a Krajského úřadu Olomouc 2 190 800,- Kč. Ty byly určeny i pro školní jídelnu a školní
družinu. Při škole byla zřízena Školská rada ve složení: Ing. Lubomír Rýznar, Mgr. Eliška
Smýkalová, Mgr. Jitka Bittnerová, Lenka Skopalová a Iveta Uličná.
GYMNÁZIUM JANA OPLETALA
Je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje a jeho ředitelkou je i nadále
RNDr. Jitka Krausová. Jde o čtyřleté všeobecné gymnázium a víceleté – osmileté
gymnázium, též všeobecného zaměření. V osmiletém gymnáziu studovalo ve školním roce
2005/2006 219 studentů, z toho 130 dívek a 89 hochů, ve třídách od primy do oktávy. Ve
čtyřletém studiu to bylo 452 studentů, 270 dívek a 182 hochů v osmi třídách, vždy po dvou
v každém ročníku. Cílová kapacita školy je 480 studentů – po 240 na každém z typů studia.
K dispozici bylo 23 volitelných předmětů – 10 pro studenty 3. ročníků, resp. septim
a 13 pro 4. ročníky, resp. oktávy. Většinu z nich tvoří konverzace v cizím jazyce (angličtina,
němčina, španělština), semináře z přírodovědných předmětů (matematika, fyzika,
chemie, biologie), semináře z humanitních oborů (dějepis, zeměpis, společenské vědy),
informatika a výpočetní technika, ekologie a latina. Nepovinné předměty byly dva –
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sportovní hry a hudební výchova. Kroužky celkem čtyři – biologický, keramiky, deskových
her a výtvarný.
Celkově vyučuje na GJO 39 pedagogů, včetně vedení školy. Průměrný počet let
pedagogické praxe je 14,5 roku. Ostatních zaměstnanců je 8 – tři technicko-hospodářští
pracovníci a 5 v dělnických profesích.
Ve 2. pololetí z nižšího gymnázia (prima – kvarta) prospěli všichni ze 116 studentů
a z nich 65 s vyznamenáním. Celkový průměr známek byl 1,45. Ve vyšším gymnáziu
(1. – 4. ročník, kvinta – oktáva) ze 332 studentů neprospěli pouze tři a 66 prospělo
s vyznamenáním. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka byl 61,23 hodin. Ještě že
dosud nepracují, to by jim zaměstnavatel těžko toleroval!
Výsledky maturitních zkoušek: v oktávě a dvou čtvrtých ročnících maturovalo
celkem 82 studentů, všichni prospěli. S vyznamenáním jich bylo 25, což je 21 %, celkový
průměrný prospěch byl 2,19. Jen dodáváme, že v oktávě byl počet vyznamenaných
dvakrát vyšší než u čtyřletého studia. Je zřejmé, že dlouhodobější působení na studenty
má své nepopiratelné výsledky. Z abiturientů se dostalo 62 z nich na vysoké školy, tj. více
než tři čtvrtiny (76 %), na vyšších odborných školách studuje 5 absolventů, do zaměstnaní
nastoupilo 6 a do ostatních oborů pak 3, to znamená, že do evidence úřadu práce se
nemusel hlásit žádný z nich. Dobrá bilance!
Ze školní kroniky vybíráme několik významnějších událostí v životě školy. V listopadu,
ke Dni studentstva byla zahájena výstava fotografií „17. listopad 89´“, kurátorem výstavy
byl Doc. Mgr. Jindřich Štreit. K témuž výročí se konalo pietní shromáždění k uctění památky
absolventa gymnázia Jana Opletala a XVII. ročník oblastního závodu ve štafetovém běhu
dvojic „Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“ ze Lhoty u Nákla do Litovle.Dne
21. listopadu se konala beseda s poslancem Evropského parlamentu Ing. Janem Březinou
o EU. V témže měsíci obsadilo družstvo děvčat 2. místo v okresním kole odbíjené – šlo
o největší úspěch od roku 1982! V prosinci převzal student sexty Petr Stadlbauer ocenění –
Talent Olomouckého kraje.
V roce 2006 v měsíci únoru získala 2. místo v krajském kole soutěže ve španělské
konverzaci studentka Lenka Tesařová. Březen byl měsícem soutěží – celoškolního kola
Matematického klokana a okresního kola chemické olympiády. Pak Maturita nanečisto
2006 – projekt vypracovaný CERMAT, jako příprava na novou podobu maturitních zkoušek.
V krajském kole chemické olympiády kategorie B získal Petr Stadlbauer 1. místo, totéž pak
i v kategorii C. Devátého května byl Den Evropy, kdy Studentský klub Párátko zorganizoval
v okolí školy soutěž o zemích EU pro všechny litovelské školy. Majáles se konal 19. května
a byl obohacen o „poslední zvonění“ maturantů a Majalesfest organizovaný Studentským
klubem Párátko. Červen byl ve znamení akce Starám se o svoji řeku – ekologické
záležitosti, kdy studenti čistí řeku Moravu v tradičním úseku z Moravičan až po Hynkov. Byl
to již o pátý ročník ekologicky orientované akce, kdy řeku splavili na nafukovacích
kánoích, sbírali odpadky, které potom přivezli až do Litovle. Chceme přece mít naši
Moravu krásnou!?
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Komenského 677
V roce 2006 nedošlo ke změně ani v názvu ani ve vedení. Ředitelkou školy je
i nadále Ing. Helena Kupková. Počet pedagogů je 38, z toho učitelů 22, učitelů
odborného výcviku 13, vychovatelé tři. Nepedagogických pracovníků je 12. Celkový
počet tříd je 17, v oborech: cukrář, elektrikář – slaboproud, kuchař – číšník, prodavač
potravinářského zboží, prodavač a výrobce lahůdek – to jsou obory učební. Ke studijním
oborům patří: mechanik – elektronik, podnikání v denní či večerní nástavbové formě
studia. Z cizích jazyků se vyučuje angličtina a němčina.
Z akcí školy byly nejúspěšnější – 24. února reprezentační ples spojený se stužkováním
maturantů a 11. května akce „S námi po evropských vrcholech“ – výstup do schodů
budovy Domova mládeže SOU. Hlavními sponzory bylo Město Litovel a Pivovar Litovel.
O akci podrobněji píšeme na jiném místě. Na životě města a jeho okolí se žáci
a pracovníci oboru kuchař – číšník podílí zajišťováním občerstvení na různých
společenských akcích. Tento obor je také nejúspěšnější v různých soutěžích, nejvíce
v soutěžích barmanů. V Juniorské koktejlové soutěži v Kroměříži se Tomáš Vrba a Aleš
Jančík umístili na 3. místě; v celostátní soutěži žáků 1. ročníků v míchání nealkoholických
nápojů Tescoma junior cup Zlín 2006 Jan Řiháček a Petr Slavíček obsadili také 3. místo.
V Hanáckém poháru 2006 Prostějov byli Aleš Jančík a Ondřej Polách sedmnáctí.
V soutěžích cukrářů ve II. ročníku juniorské cukrářské soutěže „O Priessnitzův dortík“
obsadila Vendula Stržínková celkově 2. místo, v kategorii „ dorty“ dokonce zvítězila. Gastro
Hradec – XI. Národní přehlídka kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí
znamenala pro Pavlínu Krausovou stříbrnou medaili. Škola se také účastnila soutěže
v odborných dovednostech učebních oborů zaměřených na slaboproud v Trutnově. Tady
se spíše sbíraly první zkušenosti a umístění v první polovině soutěžících se považovalo za
úspěch. Lépe si vedli žáci v celostátní soutěži pro studijní obor mechanik elektronik v Brně,
kde v soutěži družstev z 11 účastníků získali 4. místo. V matematické olympiádě Jan Pavlík
získal 33. místo z 294 soutěžících.
Ve volnočasových aktivitách, především na Domově mládeže, kde je ubytováno
40 žáků (27 dívek a 13 chlapců) je možno se věnovat kondiční kulturistice, kondičnímu
plavání, stolnímu tenisu nebo být členem barmanského klubu. Škola se podílela na sbírce
„Umění žít ve tmě“ pro slabozraké a nevidomé, jednou do roka se žáci nástavbového
studia a druhého ročníku stávají bezplatnými dárci krve.
Maturovalo 40 žáků, z nich dva prospěli s vyznamenáním, 37 prospělo, jeden
neprospěl. U závěrečných zkoušek žáků učebních oborů bylo 74 adeptů – 3 prospěli
s vyznamenáním, 63 prospělo, 8 z nich však neprospělo. SOU nabídlo trhu práce 15
absolventů oboru kuchař – číšník a stejný počet oboru elektrikář. Ze 22 studentů v oboru
elektrikář s maturitou mnozí budou studovat na vysokých školách. Končí obor truhlář a pět
posledních absolventů opouští brány SOU.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA prof. Vejdovského Litovel
Vedení školy je beze změn. Působí zde 15 učitelů, 7 vychovatelů, zdravotní sestra
a 12 technicko-hospodářských pracovníků. Celkový počet tříd je 11, počet žáků 89.
Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu Základní školy. Zde je ale rozšířena
výuka o psaní na počítači, informatiku, individuální tyflopedickou péči, individuální
logopedickou péči, o prostorovou orientaci a samostatný pohyb a o reedukační péči pro
žáky s poruchami učení. Školu navštěvují rovněž děti na diagnostický pobyt spojený
s léčbou tupozrakosti a poruchami prostorových funkcí. Z cizích jazyků se vyučuje
angličtina a francouzština. Probíhá zde bezplatná výuka hry na hudební nástroje. Při škole
pracuje speciální pedagogické centrum, které má v péči děti se zrakovým postižením
integrované v běžných základních a středních školách. Součástí školy je internát, kde
probíhá výchovná a zájmová činnost. K dispozici jsou keramický, šachový, goalballový
a showdownový kroužek.
V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 25 žáků, ve 2. pololetí 20, ostatní žáci
prospěli. Školu opustilo 13 žáků, kteří nastoupili na Střední průmyslovou školu v Uničově (2),
GJO (1), SOU Olomouc (4) a do dalších škol a učilišť. Škola pořádá mezinárodní sportovní
akce: Mezinárodní šachový turnaj zdravotně postižené mládeže, Otevřené mezinárodní
mistrovství ČR v showdownu mládeže a Goalballový turnaj zrakově postižené mládeže.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PALACKÉHO 938
V názvu školy došlo od 13. 3. 2006 ke změně. Název Základní škola a Dětský domov
Litovel byl změněn na Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel. Vedení školy
zůstalo beze změn. Pracuje zde celkem 35 fyzických osob, z toho 23 pedagogických
pracovníků, 3 pracovníci sociální péče, 4 obchodně provozní pracovníci, 2 technicko–
hospodářští pracovníci, 1 sociální pracovnice a 2 osoby v dělnických povoláních. Škola
má 8 tříd, 63 žáků, z toho bylo 48 docházejících. Základní škola při zdravotnickém zařízení
Vojtěchov měla 3 třídy s počtem žáků 45.
Dětský domov zahajoval se 24 ubytovanými, ke konci roku zde bylo ubytováno 21
dětí, převážně žáků ZŠ praktické (15). Z akcí školy byly zajímavé především besedy
a tematické exkurze. V měsíci únoru se uskutečnil lyžařský kurz v Ludvíkově. Škola obeslala
19 akcí s výtvarnou tematikou na regionální i celorepublikové úrovni. Na sportovním poli se
žáci zúčastnili řady akcí, jmenovitě VIII. ročníku Maratonu v aerobiku, turnaje ve stolním
tenise dětí z dětských domovů, dopravní soutěže mladých cyklistů. Vlastní akcí byl Běh
Litovelským Pomoravím, rozšířený v tomto roce o okresní kolo.
Na Dětském domově (DD) se dětem nabízí celá řada aktivit pro účelné využití
volného času. Vlastní činnost je bohatá – turistické i cyklistické výlety do okolí Litovle,
ozdravné zimní i letní pobyty, účast na akcích MK, karnevaly, diskotéky a sportovní
závody. Vybíráme z nich jednu vskutku netradiční. Nestává se totiž často, aby děti z DD
vymyslely samy nějakou vlastní aktivitu, něco navíc. O to větším překvapením bylo, když si
ve svém volném čase nacvičily vystoupení s názvem „DEVLA ČAVE – Božské děti“ se
kterým vystoupily na Hanáckých Benátkách 10. června na litovelském náměstí. Ohlas byl
značný, tanečníky odměnili potleskem. Pěkné je i to, že děti si samy vybraly hudbu,
vytvořily choreografii i připravily kostýmy. Jen více takových akcí!
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Na škole pracovaly 3 zájmové útvary – počítačový kroužek, cvičení s hudbou
a dějepisný kroužek. Výsledky školy: ze 66 žáků prospělo s vyznamenáním 21, prospělo 43,
neprospěli 2, uvolněni byli 2. Pochvalu třídního učitele obdrželo 9 žáků, dva druhý stupeň
z chování. Celkem vycházelo 8 žáků, všichni byli přijati do učebních oborů.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JUNGMANNOVA 740
Jde o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou. Ředitelem školy je Ivo Škrabal,
statutárním zástupcem ředitele paní Alena Frélichová. Škola má pět poboček – Příkazy,
Senice na Hané, Bouzov, Drahanovice a Náměšť na Hané. Hlavním účelem činnosti je
poskytování základů vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Absolventi hudebního
oboru jsou vybaveni dle učebních osnov a plánů v teorii i v praktickém zvládání zvoleného
nástroje. Jsou připraveni i ke studiu na uměleckých školách vyššího typu. Absolventi
výtvarného oboru ovládají různé výtvarné techniky v základním i rozšířeném studiu, které je
především určeno pro zájemce o studium na uměleckých školách vyššího typu.
V tomto školním roce navštěvovalo Základní uměleckou školu (ZUŠ) celkem 330
žáků, z toho ve výtvarném oboru 66. Počet zaměstnanců byl 17 pedagogů, včetně
externích a 2 nepedagogičtí pracovníci. ZUŠ ve sledovaném období organizovala:
Soutěžní přehlídku čtyřruční hry na klavír pro okres Olomouc, Okresní přehlídku
talentovaných žáků klavírního oddělení, Okresní přehlídku ve hře na keyboard a akordeon
– II. ročník přehlídky ze soudobé tvorby pro mládež. Výtvarný obor se profiloval kromě
domácích výstav i v zahraničí, na Slovensku a ve Finsku, kde byla žákyni Petře Polákové
udělena kromě diplomu i zvláštní cena za práci v plošné tvorbě. V červnu 2006 zde byli na
reciproční návštěvě žáci partnerské hudební školy z bavorského Weithausenu, spolu s nimi
žáci ZUŠ provedli tři koncerty – na hradě Bouzov, na zámku v Náměšti na Hané a v Litovli.

30. ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, Studentů 91
Jde o příspěvkovou organizaci, jejíž ředitelkou je paní Irena Halířová, účetní paní
Vlasta Vymětalová. Kromě vedoucí kuchařky paní Věry Tiché zde pracují další čtyři
kuchařky. Jídelna má 964 strávníků, z toho dětí, žáků a studentů 797, pracovníků škol
a školských zařízení 101 a cizích strávníků 66. Ve školním roce 2005/2006 bylo uvařeno
34 800 obědů, připraveno 36 800 přesnídávek a 27 400 svačin. Školní jídelna má 14
výdejních míst. Je to 8 mateřských škol, 4 základní školy, GJO a Dům s pečovatelskou
službou.
Školní jídelna v roce 2006 zajišťovala stravování při různých kulturních a sportovních akcích
a nyní nabízí ve své doplňkové činnosti možnost pronájmu jídelny pro různé společenské
události jako jsou svatby, večírky, rauty či školení.
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31. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL, Komenského 719/6
DDM je střediskem pro volný čas dětí, mládeže a dospělých a působí ve dvou
budovách pronajatých od Města Litovel a v Klubu mladých, umístěném do září 2006
v prostorách kina. Mimo Litovel má i kroužky na vesnicích, kam dojíždějí interní
zaměstnanci a dvě externistky. Dlouhodobě je využívána turistická základna v Cakově
a letní tábořiště tamtéž. Dále je provozován letní tábor v Malé Kraši poblíž Vidnavy
v okrese Jeseník.
V DDM pracuje vedle ředitelky Mgr. Jany Čekelové šest kvalifikovaných interních
pedagogických pracovníků, 5 interních technicko – hospodářských pracovníků a jedna
nekvalifikovaná pomocná pracovnice na částečný úvazek. Výnosy vybraných položek ve
školním roce 2005/2006 tvořilo zápisné v hodnotě 267 000,- Kč, výnosy základen 779 000,Kč, výnosy akcí 158 000,- Kč a prázdninové tábory 620 000,- korun. Dotace na mzdy byly
3 451 tisíc Kč, na provoz 196 000,- Kč. Z rozpočtu ML obdržel DDM finanční prostředky ve
výši 24 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s organizací velkých akcí a odměny pro děti
na soutěže Dívka roku, Dětský den, Pohádkový les, taneční soutěž O erb města Litovle
a dalších. Dále město poskytlo 150 000,- Kč na úpravu prostor pro Klub mladých
a financuje jeho provoz.
V pravidelné činnosti bylo otevřeno 63 zájmových útvarů s 823 členy. Z tohoto
počtu bylo nejvíce dětí školního věku. Největší počet a nejlépe obsazené kroužky vykazuje
jako každoročně oddělení společenských věd – hlavně v jazykových kurzech, tanečním
oddělení, hudebním kroužku a kroužku keramiky. Svoji činnost rozšířilo oddělení techniky,
které uspořádalo čtyři kurzy práce na PC. Nejhorší je situace na oddělení přírodovědy
a tělovýchovy, kde prostorové ani materiální podmínky neumožňují rozvoj. Kroužky
pracovaly v Nákle, Nasobůrkách, Náměšti na Hané, Těšeticích a v Senici na Hané.
V nepravidelné činnosti bylo v roce 2006 uskutečněno celkem 710 akcí s 20 056
účastníky. Ostatních akcí příležitostného charakteru bylo celkem 409 s 9 632 účastníky,
z toho o víkendech a svátcích se z nich konalo 81. Akce jsou směřovány na všechny
věkové skupiny, některé jsou pořádány přímo pro určitý věk, jiné pro celé rodiny,
popřípadě pro děti i mládež bez určení věku. Spontánní aktivity jsou nabízeny hlavně na
in-lineovém hřišti a v Klubu mladých. Na dopravním hřišti byla zahájena pravidelná výuka
dopravní výchovy žáků 4. ročníků škol regionu.
DDM pořádá řadu soutěží. Jsou to velké soutěže jako Dívka roku, taneční soutěž
O erb města Litovle, Senická bačkůrka, Zlatá rybička, výtvarné soutěže, ale i řada menších
soutěží jako je Drakiáda, Puzzliáda, Letecký den, soutěže v oborech recitace a zpěv,
literární tvorba, tanec, ekologie aj. Velkou pozornost věnuje DDM práci s talentovanými
dětmi.
Během prázdnin bylo uskutečněno 9 dlouhodobých táborů (z toho jeden zimní)
a 11 krátkodobých pobytových akcí. Na tábory připadá 279 účastníků v délce trvání 76
dní a na pobytové akce 199 účastníků v délce trvání 35 dnů. DDM vyvíjí bohatou
spolupráci se školami, školskými zařízeními a jinými organizacemi v regionu Litovel i v rámci
kraje. Spolupráce s litovelskými školami je dlouhodobě velmi dobrá a vzájemně si
vycházejí vstříc. Každý měsíc je zpracován program činnosti, který je formou letáčků
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rozesílán do domácností, je také prezentován v Litovelských novinách, vysílán kabelovou
televizí a městským rozhlasem. Dále jsou ve městě ještě tři vývěsky, které jsou pravidelně
aktualizovány. Jsou zpracovány i internetové stránky s nabídkou a i ty jsou pravidelně
aktualizovány. DDM si udržuje svůj dobrý standard z let minulých.

32. MUZEUM LITOVEL
Vedoucí muzea je nadále Mgr. Zdenka Frištenská, odborným pracovníkem
Mgr. Robert Najman. V roce 2006 zde pracovala také paní Libuše Grohmanová na
dohodu do výše poloviny úvazku jako průvodce, Muzeum Litovel (ML) využívalo nadále
služeb aranžérky paní Marie Rosmanové. Provozní doba muzea byla denně, mimo pondělí
a úterý, od 9 do l7 hodin.V roce 2006 bylo evidováno 2 177 platících návštěvníků. Celkový
počet návštěvníků se pak pohyboval kolem 4 700, tj. včetně vernisáží a návštěv delegací.
Dnem 31. 12. 2006 byla rozhodnutím Rady města Litovle zrušena Rada muzea a její funkci
a náplň převzala Muzejní společnost Litovelska.
Mimo stálou expozici ve větším výstavním sále mohli návštěvníci vidět během roku
celkem 6 výstav. Stálá expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ byla během
roku drobně upravována začleňováním nových darů či návratem dlouhodobě
zapůjčených exponátů. V polovině prosince byla díky hodnotnému daru operativně
nainstalována nová živnost – holičství a kadeřnictví. V únoru a březnu se realizoval
lektorský program této expozice pro školy, z ní byl pořízen videozáznam, který je dán do
nabídky videopořadů v muzeu. Na Štěpána – 26. prosince od 15 do 19 hodin proběhla
akce Oživlá řemesla II. Netradiční vánoční prohlídka oživlých řemesel stejně jako v roce
2005 za doprovodu Hanácké mozeke přilákala kolem 300 spokojených návštěvníků.
Něco o výstavách. Přes Nový rok až do 22. 1. byla instalována výstava
Novoročenky – PF. Byl to výběr ze sbírky Aloise Heroda, který jednu z největších sbírek
novoročenek věnoval zábřežskému muzeu a ukázka vlastní, nově vznikající sbírky ML.
Zajímavá byla PF známých osobností, spisovatelů, sportovců, politiků aj. V únoru a březnu
byla instalována výstava Pňovické pozdravy. Byly zde prezentovány kulturní a přírodní
památky, řemeslníci, podnikatelé, sportovci, sběratelé – všichni z Pňovic. Duben –
Velikonoce, a proto velikonoční výstava. Byla připravena ve spolupráci s DDM Litovel
a podílelo se na ní mnoho dětí z místních škol i zájmových kroužků při DDM.
Asi nejvýznamnější z výstav byla ta, která byla připomenutím kulatého výročí
litovelského muzejnictví. Sto let muzejnictví v Litovli, takový byl název výstavy, připomenula
především osobnost zakladatele muzea MUDr. Jana Smyčku. Velká pozornost byla také
věnována oborům, které patřily v litovelských sbírkách k nejpočetnějším – archeologii,
národopisu a numismatice. Úvodní slovo na vernisáži měl historik a litovelský patriot,
dlouholetý kronikář města pan Lubomír Šik. K dalšímu výročí byla orientována následující
výstava 120 let železnice Červenka – Litovel. Modelové železnice, historické uniformy,
dobové fotografie a dokumenty, staré jízdní řády, nářadí a vybavení používané při
provozu a údržbě železnic – to všechno bylo k vidění. Devátého září v den Litovelských
slavností oficiálně zahájil výstavu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing.
Miloslav Vlček spuštěním modelové železnice. Úvodní slovo pak pronesl pamětník
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a zasloužilý „ajznboňák“ pan Antonín Bezdíček, kterého doplňoval náš místostarosta Petr
Šrůtek, přednosta stanice Červenka. Bez jeho aktivity by se výstava těžko uskutečnila.
Poslední výstavou roku byly Litovelské vánoční stromky – 15 vánočních stromků
nazdobených různými technikami i materiály. Na jejich tvorbě se podíleli lidé různého věku
od dětí z mateřských škol až po seniory. Tak skončil rok výstav, další rok povzdechů. Vždyť
současná situace je taková, jaká je. Od roku 1972, kdy byla zahájena jedna z mnoha
generálních rekonstrukcí muzea, se veškeré litovelské sbírky nacházejí v olomouckých
depozitářích. Vlastivědný ústav v Olomouci, jakožto správce litovelských sbírek, byl
v devadesátých letech opakovaně vyzýván zástupci města k navrácení sbírek. Jednání
stále nejsou definitivně ukončena a tak šance na návrat sbírek, přestože je nízká, stále žije.
Muzeu to ale přináší nejeden problém – vždyť muzeum bez sbírek je téměř jako ryba bez
vody. Je nutno hodně improvizovat, vycházet hlavně ze zápůjček z jiných muzeí
a z početných darů, které již občané za uplynulé dva roky přinesli. Díky jim mohla
vzniknout stálá expozice. Tak ještě kdyby se podařilo získat depozitář a restaurátorskou
dílnu, nebo alespoň prostor pro opravy exponátů, to by bylo něco. Pak už by to bylo
muzeum, jak se sluší a patří na královské město!
Na konci roku 2005 podalo ML žádost na Ministerstvo kultury o zápis do Centrální
evidence sbírek a 11. května 2006 byla sbírka muzea pod oborovým označením historie
zapsána. Je to počátek nové dobré cesty? O muzeu se ví. Činnost je pravidelně
prezentována články v Litovelských novinách i vlastní publikační činností. Nákladem
Muzejní společností Litovelska byla vydána práce Lubomíra Šika „100 let muzejnictví
v Litovli“ s předmluvou Mgr. Roberta Najmana, PhDr. Vítězslav Kollmann je zase autorem
filmu o Litovli „Litovel v proměnách staletí“, který je zamýšlen jako dokument ilustrující
v historickém kontextu proměny zdejší krajiny a architektury města Litovle. Diváka provází
díky dochovaným dobovým záznamům od poloviny 13. století do současnosti. Je v něm
použit výběr z bohaté místopisné grafiky, kresby a malby, starých fotografií a pohlednic
města z obsáhlých sbírek autora, litovelského patriota. V závěru filmu hovoří starosta města
MVDr. Vojtěch Grézl, který ve stručném nástinu přibližuje perspektivy Litovle.

33. MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, občanské sdružení
V čele Muzejní společnosti Litovelska (MSL) je Ing. Radovan Urválek, zapálený
historik a chudobínský patriot. Jemu pomáhá sedmičlenný výbor, který se schází
pravidelně každý měsíc, vždy s většinovou účastí. Ve výboru aktivně pracují oba vedoucí
pracovníci muzea i paní Grohmanová, pan Lubomír Šik, jehož již není třeba představovat,
strážkyně financí paní Jarmila Šalšová a další, které zajímá historie Litovelska. Hlavní oblastí
činnosti MSL jsou přednášky, besedy a vycházky. Takových akcí bylo šest – přednáška
o historii litovelského cukrovaru (PhDr. Michael Viktořík), Církevní objekty v Litovli (Lubomír
Šik), Muzejnictví na Moravě (Mgr. Robert Najman), Litovel ve světle posledních
archeologických výzkumů (Mgr. Pavel Šlézar) a vycházka v rámci Dnů evropského
dědictví s tématem Osobnosti města a jejich domy (Lubomír Šik). Těchto akcí se zúčastnilo
přes 210 lidí.
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V publikační činnosti byla vydána kniha Lubomíra Šika „100 let muzejnictví v Litovli“,
zaslána do všech vědeckých knihoven v republice a nabídnuta k prodeji. Členové MSL
publikovali 8 článků k tematice (nepočítaje v to články zaměstnanců ML). Byly připraveny
a vytištěny materiály k přednáškám pana Šika. Členové MSL pomáhali při vytváření výstav
v ML, při sbírkotvorné činnosti a přímo se podíleli na akci „Oživlá řemesla II.“ v prosinci
2006.
MSL navazuje spolupráci s podobnými občanskými sdruženími v Mohelnici,
Dřevohosticích a v Přerově. Na přípravě akcí spolupracuje s ML, jak bylo popsáno výše,
muzeum na oplátku umožňuje členům bezplatný vstup a propagaci MSL. Dalším
partnerem je CHKO Litovelské Pomoraví, jehož pracovník Mgr. Ondřej Dočkal připravil
akci, seznamující s faunou v okolí řeky Moravy formou vycházky s výkladem. S informačním
centrem „I“ byla připravena a vydána brožurka o osobnostech města. Spolupráce je
dobrá i s GJO a Národním památkovým ústavem, pracovištěm Olomouc.

34. PUBLIKACE
O publikaci pana Lubomíra Šika „100 let muzejnictví v Litovli“ jsme se zmínili výše.
Další z významných publikací, „Litovel a okolí – Kraj, který máme rádi“ Ing. Radovana
Urválka, byla starostou města symbolicky pokřtěna litovelským pivem přímo u příležitosti
slavnosti Hanácké Benátky. V této sličné knížce je přes 250 barevných fotografií, z nichž
mnohé přesahují pouhou dokumentární kvalitu. Každý snímek je provázen zasvěceným
komentářem autora, který čtenáře seznámí s historií objektu včetně estetického
posouzení. Knížka je unikátní i tím, že asi poprvé v úplnosti zachytila podobu kapliček, křížů
a drobných sakrálních staveb, zdobících hanácké vesnice a krajinu.
Předešlá knížka je plná obrázků, ta druhá je sice bez nich, ale zato je nabitá
množstvím zajímavých informací. Jde o knížku Lubomíra Šika „Litovel v datech – 750 let
litovelské historie“. Sympaticky zní už úvodní motto:“Člověk, který ztratil paměť, ztratil svoji
identitu. Každý z nás je však příslušníkem širšího kolektivu a i tento kolektiv potřebuje
k potvrzení své identity konstituovat svoji paměť. Touto pamětí jsou dějiny národa, města
ve kterém žijeme“. Smyslem publikace je, aby občané města poznali historii a tedy
identitu svého města. Proto jsou v ní popsány všechny významné události 750 let známých
dějin našeho města, v mnoha případech zařazené do širších souvislostí národních,
případně evropských. Užitečný a záslužný počin!
Litovelská básnířka Jarmila Cholinská pokřtila v městské knihovně u příležitosti Dnů
evropské kultury v rámci Litovelských slavností svoji sbírku básní „Miláček – prevít!“
a v prosinci pak svou druhou sbírku básní a próz „Kořeny“. Vlastivědná společnost muzejní
v Olomouci (dr. Ticháček) obdržela v měsíci březnu 2006 dotaci ve výši 4 000,- korun od
RM na publikaci „Z paměti literární Olomouce II.), kde budou uvedeni i litovelští autoři
Eugen Stoklas, Martin Strouhal, Václav Stratil a ThMgr. Josef Bezděčka.
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35. KNIHOVNA
V roce 2006 nedošlo k personálním změnám, vedoucí Městské knihovny (MěK) je
nadále Mgr. Lenka Fišrová. Přepočtený počet zaměstnanců je 4,4. Druhý ročník
knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě studovala 1 pracovnice. Povinnou praxi
vykonávaly v knihovně během roku dvě studentky Střední odborné školy – oboru
knihovnické a informační systémy a služby.
Informace o výpůjční činnosti. Počet výpůjček MěK byl 50 655; registrovaných
čtenářů 1 291, z toho dětí do 15 let 390; čtenářských návštěv bylo 16 004. Pro uživatele
bylo zajištěno prostřednictvím výpůjční služby 107 výpůjček z jiných knihoven. V místních
knihovnách došlo k vypůjčení 7 675 dokumentů, registrovaných čtenářů bylo 145, z toho
65 do 15 let, čtenářských návštěv 1 714. Uživatelů internetu v pobočkách - 785.
Knihovní fond vzrostl nákupem o 1 220 svazků – náklady byly 182 739,10 Kč, nákup
periodik přišel na 28 845,70 Kč. Úbytek knižního fondu za rok 2006 znamenal 11 846 svazků.
Současný stav knihovního fondu MěK je 34 873 knižních jednotek, v místních knihovnách je
to 13 771 svazků.
V roce 2006 bylo uskutečněno 52 akcí informační výchovy a kulturních pořadů.
Knihovna se podílela na Dnech evropského dědictví; prováděla školení v základech
práce s internetem zaměřené na seniory a ženy; v rámci Týdne knihoven proběhla
autogramiáda a komponovaný pořad s litovelskou básnířkou Jarmilou Cholinskou; byly
uspořádány výstavy výtvarných prací žáků litovelských škol a soutěže pro děti.
MěK spolu se zřizovatelem Městem Litovel spolupracovala na projektu pro 10
knihoven v místních částech, kdy ve všech obcích byla v knihovnách zřízena služba
veřejného internetu, který je na základě Projektu internetizace knihoven pro uživatele
zdarma. V místních knihovnách byl rozšířen počet půjčovních hodin na 4, což je jedna
z podmínek Projektu internetizace knihoven. Informace o činnosti, výpůjční době
a službách byly prezentovány ve vývěsní skříňce, formou plakátů ve vestibulu knihovny,
hlášením městského rozhlasu, na webu knihovny, články v Litovelských novinách
a v regionálním tisku.

36. CHARITA LITOVEL
Rok 2006 byl teprve třetím rokem činnosti Charity Litovel (CHL), ale byl rokem
významného rozvoje. Začaly přípravy na nový Zákon o sociálních službách, byly zaváděny
standardy kvality sociálních služeb a došlo k zapojení do tvorby komunitního plánu
sociálních služeb na Litovelsku. Jako nestátní nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby a organizuje humanitární pomoc v Litovli a dalších obcích Mikroregionu
Litovelsko působila CHL dále. Statutárním zástupcem je i nadále Ing. Ludmila Zavadilová,
v čele rady je MUDr. Alena Šromová, revizní komisi vede Mgr. Jan Šenk. Vzhledem k tomu,
že CHL je účelové zařízení římskokatolické církve, je blízkým spolupracovníkem vedení
i Mgr. Josef Rosenberg, administrátor Římskokatolické farnosti Litovel.
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Územní působnost zůstala zachována jako v roce 2005, tj. pro 23 obcí, kde
poskytuje sociální služby šest pracovnic. Charitní pečovatelská služba je zajišťována dle
potřeby klienta a jsou poskytovány komplexní terénní služby v domácnostech klientů.
Cílem je poskytnout každému uživateli dle jeho individuálních potřeb takové služby, které
směřují v maximální míře k samostatnému životu uživatele. Počet takovýchto klientů je 56,
počet výkonů za rok byl 6 200. Provozní náklady střediska jsou 880 197,- Kč, zisk 11 863,- Kč.
Je tedy zřejmé, že se činnost neobejde bez sponzoringu a dotací. Dotace Olomouckého
kraje je 590 tisíc korun, MěÚ Litovel 60 000,- Kč, Obecního úřadu Červenka 10 000,- Kč,
výnos Tříkrálové sbírky 2006 100 tisíc korun, tržby za služby byly 96 096 korun a dary 35 955 –
celkem 892 061,- korun.
V rámci domácí péče poskytuje CHL také bezplatné sociální poradenství
v domácnostech klientů. Má také půjčovnu kompenzačních zdravotních pomůcek, jejichž
služeb použilo celkem 18 klientů. Charita se zapojuje do většiny humanitárních aktivit, které
organizuje sdružení České katolické charity a spolupracuje s dalšími humanitárními
organizacemi, např. ADRA nebo Diakonie. Jsou pořádány jarní a podzimní sběry starého
šatstva z nichž je část ponechána pro sociálně slabé občany naší oblasti, zbytek je
odeslán do humanitárního skladu Broumov.
V roce 2006 se CHL již počtvrté zapojila do Tříkrálové sbírky. V Litovli a okolních
obcích bylo zorganizováno celkem 80 skupinek. To je více než 300 dobrovolníků z řad dětí
i dospělých. Výtěžek této akce činil 293 039,- korun. Ve spolupráci s Římskokatolickou
farností pořádala CHL v únoru svůj druhý Charitní ples. Díky výtěžku z bohaté tomboly bylo
možno dále podporovat indického chlapce v akci Adopce na dálku. Dar mu zajistí
úhradu celoročních nákladů na jeho vzdělání. Ve spolupráci s dobrovolníky byl připraven
Dětský karneval a letní Zahradní slavnost. Těchto akcí se účastní koledníčci z Tříkrálové
sbírky, děti a maminky z Mateřského centra Rybička i rodiny z litovelské farnosti. Na
podporu pečovatelské služby byl 10. prosince uspořádán Adventní benefiční koncert, na
kterém vystoupil smíšený pěvecký sbor MK Kantika, varhaník Karel Martínek a žesťový
kvintet BRASS Q.
Dovolte malé zamyšlení, věřím, že k této kapitole vlastně patří. My všichni budeme
jednou seniory, pokud už jimi právě nejsme; co s námi bude není nám lhostejné. Snad také
budeme v péči Charity, ale na to je ještě dosti času. Města i obce tu mají obrovský úkol –
jak zapojit seniory do aktivního života a hlavně do dění v okolí. Ankety vypovídají, že
většina seniorů kutí v dílně, chodí na ryby, ráda pracuje na zahrádce. Kolem třetiny z nich
se baví nejrůznějšími koníčky, chodí na procházky, hlídá děti nebo ještě chodí do
zaměstnání. Pocit užitečnosti pro okolí je důležitý pro více než čtvrtinu respondentů
(anketa MF DNES). Tuto prioritu předběhlo pouze zdraví (to je důležité pro 90 %
dotázaných), nezávislost na pomoci jiných a možnost kontaktu se svými dětmi.
Ne všichni senioři jsou ovšem aktivní. Občas sedí u televize (80,5 %), a od života už
příliš nečekají. Chtějí mít klid, nejraději jsou sami nebo s partnerem, rádi odpočívají. Moc je
nebaví cestovat. Na rekreaci ani vícedenním výletu nebylo nejméně 5 let přes 46 %
oslovených, pro mnohé je důvodem ke stáhnutí se do sebe i postoj okolí. Na 20 % seniorů
se často setkává s bezcitností ke stáří, ze svého okolí cítí nezájem více než 36 % z nich.
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Co s tím? I naše radnice má zájem o aktivní život seniorů. Nejde jen o obnovení
činnosti „SPOZu“, kdy opomenutí výročí narození či životního jubilea bylo vnímáno jako
nezájem ze strany města. Své tady sehrál i zákon o utajovaných skutečnostech i tahanice
a protesty kolem uveřejňování výročí starších občanů v Litovelských novinách. Snad je
tady už všechno v pořádku!? Další posun se čeká od komunitního plánování (viz zpráva
Sociálního odboru MěÚ), které nejen mapuje možnosti, ale chce aktivně vytvářet
příležitosti pro seniory. Stále se nedaří vytvořit progresivnější podobu „Klubu důchodců“ pro
administrativní potíže s prostory v Domě s pečovatelskou službou (DPS) i pro nemožnost
nalézt osobu či řídící skupinu pro aktivní účast seniorů na kulturním a společenském dění
ve městě. Dobře zafungoval cyklus MK „Kavárna POHODA“ každou poslední neděli
v měsíci na Záložně. Zajímaví hosté a muzika Fofrovanka z Uničova už vytvořili tradici
a přitáhli k účasti vždy 30 - 40 účastníků pod heslem akce „Stále pružní senioři“.
Co kurzy práce na počítačích, umožnění přístupu k internetu zdarma (i mimo
knihovnu), společné výlety (před léty tak oblíbené!). Musíme na tom ještě zapracovat,
vždyť čas nečeká!

37. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Působí v Litovli již čtvrtým rokem jako projekt dobrovolníků Charity Litovel. Funguje
na principu vlastních aktivit, komunikativních dovedností, tvořivosti maminek a jejich dětí.
Mateřské centrum (MC) je otevřené pro maminky, děti a ostatní rodinné příslušníky bez
rozdílu. Kontaktní osobou je paní Jana Baciak.
Program je připravován podle zájmu dospělých i dětských klientů čtyři dny v týdnu,
dle věkové kategorie dětí na dopolední a odpolední. Dopoledne jde o zpívání, hru na
hudební nástroje, říkadla a básničky, cvičení rodičů s dětmi, maňáskové divadlo aj.
Odpoledne například angličtina hrou, návštěva krytého bazénu (2x měsíčně), odborné
přednášky, „maminec“ – výtvarné tvoření jen pro zábavu pro maminky, relaxační cviční
s hudbou na balonech. Každý měsíc je pořádána jednorázová kulturní, společenská
a sportovní akce, jedenkrát do roka dojde k regionálnímu setkání mateřských center
v Olomouckém kraji.
Za rok 2006 bylo poskytnuto 450 hodin služby, počet návštěv dětí 1 399, návštěv
dospělých 1 598. Personální zajištění projektu bylo na 0,4 úvazku, ovšem za pomoci týmu
8 dobrovolnic – maminek. Provoz zařízení je hrazen z dotací Ministerstva práce a sociálních
věcí, příspěvku Města Litovel, sponzorských darů a příspěvků od klientů. V roce 2006 se
stalo MC Rybička členem Sítě mateřských center v ČR a získalo za svoji činnost titul
Společnost přátelská k rodině. Provozní náklady střediska byly 65 778,- Kč, osobní náklady
57 913,- Kč. Výnosy 123 375,- Kč znamenají, že ztráta byla naprosto irelevantní – pouhých
316,- korun. Fandíme Rybičce, jen tak dál!
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38. SLAVNOSTI
MAJÁLES
Píšeme o něm již ve zprávě o GJO, tak jen doplnění. Odehrál se 19. května 2006
a byl zahájen majálesovým průvodem městem až na náměstí Přemysla Otakara, kde
proběhla korunovace krále majálesu.Tím se stal Ing. Jiří Klvač, ředitel ekonomické divize
společnosti MJM a královnou paní Eva Janošcová, též zástupce společnosti MJM Litovel.
Pro diváky bylo asi nejatraktivnější sledování masek, jejich představování a nakonec
vyhlášení Ceny krále Majálesu 2006. Potom začal skutečný studentský rej v areálu
Sokolovny při Majálesfestu. V tomto hudebním festivalu se prezentovaly kapely Res
publica, Přírodní síla, Ř-GŘ BreaDen, RIBA a BLUES PARTY. Občerstvení bylo přebohaté,
nálada výtečná.
HANÁCKÉ BENÁTKY
Další ročník již tradiční slavnosti, který se konal 10. června, má na počasí štěstí. I ten
letošní, na který získal Městský klub (MK) grant 80 000,- korun od Města Litovel a posléze
i 100 000,- Kč od Olomouckého kraje, si nemohl stěžovat. Slavnost měla dvě scény,
doprovodný program i další atrakce, škoda jen, že kvůli onemocnění vypadl jeden ze
supertaháků, ale o tom později.
Slavnostní zahájení na náměstí doprovázely mažoretky (3 skupiny), dětský folklorní
soubor MK Hanáčci a potom pásmo hanáckých písní a tanců v provedení Hanačky
a Hanácké mozeke. Po ukázkách bojového umění se naplno rozjela hudební část akce –
folk v podání litovelských skupin NOACO a COKOLIV a skupiny BOKOMARA. Bohužel, jak
bylo již uvedeno, hvězda programu – skupina ETC a Vladimír Mišík se nedostavili k velkému zklamání diváků. Snad dámská kapela CRAZY LADY a bluegrassová skupina
GOG a především druhá z hvězd – zpěvák Vašo Patejdl vše vynahradili!?
V parku Míru se odehrávala u hradeb dobová část, kterou předváděla skupina
historického šermu KELTIK. V táborovém ležení byla zbrojnice a dobová střelnice, konal se
turnaj o nejlepšího bojovníka. Vystupovaly zde orientální tanečnice, Titáni ze Sibiře, fakíři
a litovelská skupina historického šermu ROMA VICTOR. Ve Velkém sále Záložny se odehrála
derniéra úspěšných „Rychlých šípů“ v podání místních ochotníků.
Jako doprovodný program byla jízda na pramici po Nečízu pod náměstím, rodeo –
býk, skákací hrad a skluzavka, výstupy na radniční věž. Spousta prodejních stánků se
zbožím, občerstvením a litovelským pivem zaplnila zbytek náměstí. Ve 21.45 hod. byla
slavnost ukončena ohňostrojem. Diváků a návštěvníků bylo kolem 3 – 4 tisíc, počasí na
jedničku, nálada dobrá. MK se ukázal v dobrém světle i pod novým ředitelem.
LITOVELSKÝ OTVÍRÁK
Stalo se již tradicí oslavit výročí vzniku pivovaru akcí, která přitáhne do Litovle stovky
lidí. Letos to bylo 19. srpna, kdy se 113. výročí oslavilo „Litovelským otvírákem“ – „Velkou
pivní událostí“ v areálu litovelského pivovaru. A spolu se Dnem otevřených dveří pivovaru
se skutečně akce povedla.
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9.30 hod. průvod městem za doprovodu Dechového orchestru Haná Uničov
zavedl účastníky do areálu pivovaru, kde bylo obrovské ozvučené pódium, kolem 10
výčepních míst všech druhů litovelského piva a stánky s nejrůznějším občerstvením.
Hudební program byl v 15.30 hod. přerušen slavnostním naražením litovelského 13°
Speciálu starostou města dr. Grézlem, ředitelem pivovaru Miroslavem Koutkem, sládkem
Ing. Petrem Kosteleckým a známou zpěvačkou folklorních písní Jarmilou Šulákovou. Ta
byla potom také hvězdou vystoupení souboru Fleret. Poté následovalo vystoupení
mušketýrů a rány z děla polekaly nejenom děti. Skupiny Kryštof, Pangea Beatles Revival
i Fofrovanka udržovaly náladu až do ohňostroje o půlnoci.
Pro děti byl na nádvoří skákací hrad, lanové aktivity, kouzelník i hudební skupina
Galaxy. Až do 15 hodin byla možnost prohlídky závodu, které využily mraky zájemců. Byl
nádherný slunečný den, a tak se vypilo hodně piva a nálada tedy byla víc než dobrá.
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI
Dny evropského dědictví (EHD) připadly letos na 9. – 16. 9. A stalo se již pravidlem
spojit je s Litovelskými slavnostmi (i když poněkud násilně). Motto EHD bylo „Otisky
minulosti“ – „Historické objekty v nichž žili slavní lidé“. Grant pro akci získalo Turistické
informační centrum (TIC) Litovel a s ním i Agentura BAVI pana Viktora Kohouta. Ve
spolupráci s Letopiseckou komisí a hlavně s využitím databáze pana Šika byl vypracován
scénář historické vycházky od GJO až po vilu Gustava Frištenského, které se zúčastnilo na
40 fanoušků regionální historie. U této příležitosti vydalo TIC díky paní Kamile Matečkové
a spolupráci pana Šika brožurku „Osobnosti Litovle“, která bude přílohou této kroniky.
K tématu EHD se dala přiřadit i akce knihovny „Malý hudební recitál“ – setkání se
žijící litovelskou osobností, básnířkou Jarmilou Cholinskou spojené s přednesem básní z její
sbírky „Miláček – Prevít“. Přednes i hudební část byla parádním vystoupením Ivy Kevešové,
všestranného talentu, o kterém jistě ještě uslyšíme. K EHD se ještě vázalo: expozice
k významným osobnostem města s výstavou části díla Františka Flasara, „Otisky slavných
osobností“ v MK; Lamrův dům - Rybníček 38 – pohled do hrnčířské a kamnářské dílny;
105. výročí založení české reálky – Den otevřených dveří GJO s expozicí „Osobnost Jana
Opletala“, výstavou litovelských fotografů „Litovelsko a jeho lidé“; otevření obřadní síně
a radniční věže pro veřejnost.
To ostatní už byla čistá komerce, která však přitáhla do města dosud nebývalý
počet návštěvníků – téměř 7 000! Tak, díky i za to ! Byly to různé soutěže, atrakce
a hasičská i vojenská technika, různé „šou“ i příjezd starosty ve starém hasičském autě.
Z celebrit hudebního nebe vystoupili Maxim Turbulenc, Petr Muk, slovenská kapela
NO NAME, ELÁN revival, litovelské kapely i skupina historického šermu ROMA VICTOR
(poprvé pod křídly MK), taneční skupiny aj. Nádherné počasí, vynikající nálada a na závěr
ohňostroj za doprovodu hudby.
V neděli 10. září byly EHD zakončeny koncertem pěveckého sboru PALORA GJO,
který ve Velkém sále Záložny zazpíval písně Suchého a Šlitra za klavírního doprovodu
Richarda Pogody. Povedlo se to !
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120. VÝROČÍ TRATI ČERVENKA – LITOVEL
Uplynulo již 120 let od zahájení železničního provozu na trati Červenka – Litovel
(1886 – 2006). Oslavy se dobře doplňovaly s EHD, takže o diváky a účastníky nebyla nouze.
Píšeme o tom již v oddílu o dopravě, takže doplníme jen zajímavé podrobnosti.
Pořadatelem oslav bylo Krajské centrum osobní dopravy Olomouc a vrchní přednosta
uzlové železniční stanice Olomouc, ale skutečnou duší pak náš místostarosta a přednosta
stanice Červenka Petr Šrůtek.
Vše se odehrálo v areálu nádraží Litovel–předměstí, kde byla instalována výstava
lokomotiv a železničních vozů. Úderem 9. hodiny přijel zvláštní vlak a přivezl i vzácné hosty
– předsedu PS, poslance ČSSD Miloslava Vlčka, poslance Valoucha, senátora Vavrouška
a představitele Českých drah, které uvítala Hanačka a Hanácká mozeka i vedení města.
Lidí tu byla spousta a tak byly i obavy z úrazu, zvláště když od 10 hodin začaly jízdy vlaků
vedených parní lokomotivou na trati Litovel –předměstí –Mladeč a zpět. Jízd se celkem
uskutečnilo šest, ale klidně by se jich naplnilo i deset. Po celý den jezdily vlaky na trati
Červenka-Litovel –předměstí–Senice na Hané vedeny historickým motoráčkem M 131
(populárním „Hurvínkem“) a moderní soupravou REGIONOVA. Zvláštní jízdenku do Mladče
najdete v příloze kroniky. O výstavě v ML a její vernisáži se dočtete v části o muzeu. Celá
akce byla velmi zdařilá, zvláště když k tomu odpoledne vyhrávala cimbálová kapela
Ječmínek. Litovel se opravdu blýskla!

39. PAMÁTKY – ANEB CO NOVÉHO VÍME O STARÉ LITOVLI
V červenci až září 2006 byl proveden záchranný archeologický výzkum v prostoru
Starého města, na ulicích Zahradní, Králova a na Staroměstském náměstí. Výzkum byl
realizován z důvodů rekonstrukce komunikace. Na základě dřívějších zjištění z roku 2004
(výstavba kanalizace) byla cíleně vytipována ohrožená místa tam, kde se stavba bude
přímo provádět v místech s archeologickými památkami.
Celkem bylo prozkoumáno kolem stovky zahloubených sídlištních objektů z několika
časových období: pozdní doby bronzové, pozdní doby hradištní a vrcholného středověku.
Důležité byly hlavně poznatky týkající se středověkého osídlení Starého města, které
začíná na přelomu 12. a 13. století, kdy zde vzniká trhové sídliště jako předstupeň města.
Z tohoto období je zajímavý nález palisádového žlabu, prozkoumaného v délce 17 metrů,
který vymezoval část sídliště, patrně dvorec. Ze dvou objektů před polovinou 13. století
pochází fragmenty malt, ty signalizují existenci zděné stavby, snad kostela; odpovídalo by
tomu i zasvěcení kostela na Starém městě sv. Jakubu, spadající do druhé poloviny 12.
a první poloviny 13. století.
Archeologům udělal radost i nález drobné stříbrné mince z první poloviny 13. století.
To pomůže zpětně datovat předměty nalezené spolu s touto mincí. Po polovině 13. století
trhové sídliště na Starém městě zaniká přesunem do místa současného historického jádra
Litovle, kde je Přemyslem Otakarem II. založeno královské město. Stalo se tak pravděpodobně kolem roku 1256 (proto i publikace pana Lubomíra Šika „750 let litovelské
historie“), jak ukazují výsledky dendrochronologické analýzy vzorků dřev.
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Po zániku pozdněhradištního osídlení na Starém městě v prostoru Zahradní ulice
existovaly ve 14. století izolované zemědělské usedlosti. Dokladují je nálezy srpů, nožů,
podkov aj. Zajímavým předmětem objeveným v jedné z těchto usedlostí je torzo
keramického štěrchátka – kohoutka – ze 14. století. Samotný kohoutek byl tehdejšími lidmi
vnímán jako symbol života a plodivé síly; chřestění pomáhalo při porodech zahánět
duchy, zlé mocnosti, démony a nemoci. Podobný nález pochází z 80. let 20. století z Litovle
a z Olomouce z roku 1979 z výzkumu na staveništi OD Prior. Jedná se snad o výrobky jedné
(litovelské?) dílny, snad i jednoho řemeslníka.
Pavel Šlézar z olomouckého Národního památkového ústavu tvrdí, že vykopávky
významně doplní vzácně celistvý pohled na vývoj středověkých měst. „Málokde jsou tak
zachované a současně zřetelně oddělené doklady takzvaného předlokačního
a lokačního osídlení. Ukazuje se totiž, že města byla v polovině 13. století přesouvána
z obranných důvodů a zřejmě z rozhodnutí tehdejšího panovníka, Přemysla Otakara II.“
Podle archeologů se v Litovli potvrdilo i to, že zkoumaná oblast byla hustě osídlena do
založení středověkého města a poté cíleně opuštěna. „Z tohoto takzvaně pozdněhradištního období se zde našly základy objektů a v nich pouze nahromaděný odpad. To
vyvrací například i legendu o vypálení města Tatary,“ dodává Šlézar.

40. MĚSTSKÝ KLUB
Garantem kulturního dění ve městě byl i v roce 2006 Městský klub (MK). Nebyl to
však rok lehký, protože byl od počátku poznamenán personálními přesuny a jistými
problémy ve vedení MK. Ke dni 31. 12. 2005 byl z funkce ředitele odvolán Mgr. Jaroslav
Krestýn a zastupováním do jmenování nového ředitele byla pověřena Bc. Hana
Vogelová. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které se sjednotilo na výběru nového ředitele
v osobě Mgr. Jiřího Krále. Ve výběru byly dále dosavadní zástupkyně a ředitelka DDM paní
Mgr. Čekelová.
Mgr. Král je absolventem studia kulturologie na Univerzitě Karlově v Praze, působil
v kulturních domech v Praze a od roku 1986 byl produkčním umělecké agentury. Jeho
volba nebyla vůbec jednoznačná a ukázalo se, že to bylo i příčinou jisté animozity k jeho
osobě, což velmi komplikovalo působení, které bylo někdy značně netradiční. Pro usedlou
a na svůj styl kultury zvyklou Litovel to bylo málem nestravitelné sousto. A nový pan ředitel
si hned na počátku nadělal potíže s nákupem mobiliáře a propagačních materiálů. Snad
jen to, že chtěl mít vše v nejlepším možném stavu co nejdříve vedlo k tomu, že tento
nákup nebyl přijat nijak nadšeně a stal se terčem kritiky. Tu nakonec Mgr. Král sice ustál,
ale byl pod silným drobnohledem vedení města i občanů a o svou pozici musel tvrdě
bojovat. Je nepopiratelným faktem, že udělal spoustu záslužné práce když zbavil MK
nevýhodných smluv a zbytečných výdajů, ale při převádění některých útvarů na
občanská sdružení si nadělal mnoho zlé krve. Nebyl tady pochopen, občané to viděli jako
zásah do zaběhaných kolejí, kdy bylo v kultuře málem všechno zadarmo.
Jako pozitivní byly hodnoceny především jeho počiny v zajištění kulturních akcí pro
všechny věkové skupiny. Tady si poprvé přišli na své i senioři, pro které se každý měsíc
pořádala „Kavárna POHODA“, uváděná moderátorem Jaroslavem Suchánkem,
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doplňovaná zajímavými hosty a hudbou v podání Fofrovanky z Uničova. Zpočátku s jistými
rozpaky byl přijat program v rámci Litovelského kulturního léta, kdy v červenci a srpnu vždy
v pátek a v sobotu večer vystupovaly na nádvoří MK hudební skupiny nejrůznějších žánrů
pod zastřešujícím názvem „Nekomerční hudební kulturní léto“. Jako poradní orgán si
ředitel vytvořil osmičlennou Radu klubu, která pravidelně měsíčně projednávala,
navrhovala a schvalovala připravované kulturní akce.
Zásah do zájmových útvarů se nakonec ukázal jako minimální. Odpadly prakticky
jen ty, kde si účastníci odmítli jakkoliv přispět na své hobby, domnívali se, že vše má
zaplatit MK. Těch nakonec ani škoda nebylo. V oblasti zájmových útvarů tak v roce 2006
pracovaly: Kantika – smíšený pěvecký sbor; Gaudia – dívčí pěvecký sbor; Hanačka –
soubor písní a tanců; Hanácká mozeka – folklorní kapela; Hanáčci – dětský folklorní
soubor; Hanácká ambasáda – klub hanáckého nářečí; Astor – hudební skupina; NOACO –
folková skupina; Caramba – klub latinsko– amerických tanců; Klub litovelských výtvarníků;
Klub Ateliér – klub aktivní výtvarné tvorby; Fotoklub – skupina výtvarné fotografie;
Kinemaklub – dokumentaristé Infokanálu; Roma Victor – skupina historického šermu;
Scrabble klub – stolní hry (ten posléze přešel pod DDM); Minimažoretky (5 – 7 let);
Mažoretky (nad 8 let); jóga pro děti i dospělé.
Jako volná sdružení s registrovaným členstvím fungoval Kruh přátel hudby, Filmový
klub a Klub sběratelů, který organizoval tzv. HOBBY aktivity. Kurzy měly pravidelné schůzky
a patřil k nim taneční kurz pro začátečníky, taneční kurz pro pokročilé, kurz orientálního
břišního tance, hudební kurzy na klavír a na akordeon a jazykové kurzy angličtiny
a němčiny.Také některé zájmové útvary mají zájem o přechod mezi občanská sdružení
(např. Hanačka). Probíhají jednání a tyto záležitosti budou definitivně dořešeny až v roce
2007.
O významných kulturních akcích se lze dovědět v části kroniky věnované
událostem roku 2006. Pro doplnění uvádíme u některých typů akcí specifikaci a celkový
počet uskutečněných pořadů. Kruh přátel hudby velmi obětavě vedla Ing. Helena
Najmanová Ph.D., která sjednala na koncertní sezónu 2005/2006 9 koncertů většinou
vážné hudby, z nichž největší ohlas měly ty, které se konaly v netradičním prostředí
(Mladečské jeskyně, varna Pivovaru Litovel). Tam byla účast vždy kolem 150 posluchačů.
Na ostatních koncertech se scházelo kolem 30 – 40 skalních příznivců klasiky. Výstavnická
činnost byla také bohatá – mimo období školních prázdnin v každém z měsíců byla
připravena výstava, ať už fotografií, výtvarných prací či keramiky. Velmi záslužná byla
aktivita připravující akce pro školy a školská zařízení. Pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ bylo
sjednáno a realizováno 5 představení, pro II. stupeň ZŠ a střední školy také pět. O cyklické
akci Hanácké Benátky již píšeme na jiném místě.
Hospodaření MK mohlo počítat jako příspěvková organizace s dotací do ML ve výši
2 800 000,- Kč (nakonec byla 3 198 000,- Kč), grantem ML na pořádání Hanáckých
Benátek ve výši 200 000,- Kč (nakonec 152 676,50 Kč) a grantem Krajského úřadu
Olomouc na týž účel ve výši 100 000,- Kč. Ovšem mandatorní výdaje samy o sobě byly tak
značné, že předpoklad vyrovnaného rozpočtu od samého počátku se zdál být nereálný.
Náklady na provoz budov tvořily částku 1 108 311,10 korun, náklady na služby spojené
s provozem MK 261 838,- Kč, mzdy a odvody 2 616 259,- Kč a ostatní náklady 163 638,- Kč.
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To je celkem 4 150 046,- Kč. Příjmy bez uvedení zdroje byly celkem 1 421 722,- Kč. Výdaje
na zájmovou uměleckou činnost bez specifikace byly 2 022 503,- korun, příjmy 1 158 755,Kč, sponzoring a další menší granty 152 676,50 Kč. Suma sumárum: celkové náklady byly
6 172 550,- Kč a celkové příjmy pak 6 031 154,50 Kč – MK tedy vykázal konečnou ztrátu
141 395,70 korun. No, každá švanda něco stojí a konstatujme, že to nakonec nebylo tak
špatné. Ještěže od 1. srpna vypověděl MK nájem budovy litovelského kina, které bylo jako
silně ztrátové koulí na noze klubu – jinak by byl propad ještě markantnější.
Jako další zdroj informací o litovelské kultuře 2006 mohou posloužit plakáty,
informační letáky i přehledy programů pro každý měsíc roku, které jsou součástí přílohy
k této kronice.

41. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, AGENTURA BAVI
TIC mohlo v roce 2006 díky nově vydaným materiálům kvalitněji prezentovat město
Litovel a okolí na prestižním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO – Region tour
v Brně a na regionální výstavě Tourist expo v Olomouci. Narůstající obliba je zaznamenána
u pravidelných měsíčních přehledů akcí, které jsou klientům zasílány v elektronické
podobě. Vyšlo také „Kulturní léto 2006“ – buletin letních akcí za přispění a podpory Města
Litovel a Mikroregionu Litovelsko. Úspěšně probíhala spolupráce s jednotlivými složkami
v oblasti kultury a sportu za účelem informovanosti občana a turisty. Od druhé poloviny
roku byly pravidelně doplňovány kulturní akce na stránkách ML do kalendáře akcí. TIC
vydalo brožury Turistický průvodce městem Litovel a Turistický průvodce okolím města
Litovel. První z nich je zaměřen na historii města, významné památky, naučné stezky
a důležité kontakty, je doplněn mapou centra města a rejstříkem ulic. Druhý kromě mapy
zahrnuje tipy na zajímavá místa, cyklotrasy a také důležité kontakty. Obě infobrožury jsou
zpracovány do formátu skládací mapy a vyšly jak v české, tak i anglické verzi. Na
odpočívadle radniční věže byla instalována expozice rostlin Litovelska a ukázka keramiky.
Prvořadým cílem TIC bylo poskytování informací turistům, prodej propagačních
a upomínkových předmětů, turistických známek. O aktivitách TIC v souvislosti s EHD
a Litovelskými slavnostmi je psáno na jiném místě.
Cestovní kancelář BAVI pana Viktora Kohouta začátkem roku 2006 připravila
a vydala katalogovou nabídku zájezdů, která zahrnovala již tradiční produkty cestovní
kanceláře. Více byly rozšířeny zájezdy s turisticko – poznávací tematikou a také „IMAGE“
víkendy, které se těší značné oblibě. V lednu se zúčastnila veletrhu a výstavy cestovního
ruchu, jak je popsáno výše v části o TIC. V červnu CK uspořádala v olomouckém sále
SIDIA koncert vynikajícího pražského seskupení 4TET. K dalším aktivitám patří také Ples
přátel dobré zábavy, který se uskutečnil spolu s Velkým dětským karnevalem druhou
březnovou sobotu. Velký zájem ze strany mateřských i základních škol byl o vystoupení
šaška Vikyho, takto majitele CK. Jako největší úspěch hodnotí CK a TIC uspořádání
III. ročníku velké celoměstské akce „Litovelské slavnosti“, kterou navštívilo na 7 tisíc
návštěvníků. Akce byla pořádána za podpory Města Litovel a záštitu nad ní převzal
Olomoucký kraj.
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42. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) v Litovli měla ke
konci roku 2006 pouze 15 členů v průměrném věku 83,5 roků. Z toho jsou 4 členové
příslušníky našich zahraničních armád, 4 političtí vězni, 6 z domácího odboje a jedna
pozůstalá. Dne 14. ledna zemřel jeden z nejaktivnějších členů pan Ladislav Havlíček
z Vísky, partyzán a bojovník ve Slovenském národním povstání. Dožil se 84 let. Po těžké
nemoci zemřela 20. března ve věku 82 let paní Zdeňka Sušlíková, která pocházela
z Javoříčka, vypáleného nacisty. V měsíci září zemřela paní Slavěna Vohralíková z Unčovic
ve věku 91 let. Pocházela z Volyně a byla pozůstalou po manželovi, který bojoval ve
Svobodově armádě.
V listopadu se konala výroční členská schůze ZO ČSBS, kde byly provedeny volby
výboru organizace a delegáta na okresní konferenci. Předsedou ZO zůstává JUDr. Kuneš
Sonntag, jednatelem a hospodářem Josef Sléha z Mladče, dále byli zvoleni do výboru
František Filip, Josef Novosad a Miroslav Toman z Unčovic. Vzhledem k vysokému věku
členů, jejich zdravotnímu stavu a skutečnosti, že bydlí v sedmi obcích nemohou být
členové jinak činní, než přispívat k uchování paměti národa a účastnit se všech
památných výročí společně se zástupci Města Litovel.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LITOVEL DOUBRAVA
Myslivecké sdružení (MS) má 29 členů a v průběhu roku vykonávali adeptskou praxi
2 uchazeči o lovecký lístek. Ti musí absolvovat před vstupem dvouletou čekatelskou lhůtu.
Proto ke změně členské základny nedošlo, nedošlo ani ke změně hranic honitby.
V průběhu roku, ale toho „mysliveckého“, který trval od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006 bylo
členy MS odpracováno 3 972 hodin, což činí v průměru 136 hodin na člena. Práce byly
konány na akcích jak mysliveckých, tak společenských a na údržbě majetku MS. Jednalo
se o péči o voliérově chované bažanty, kdy bylo nakoupeno na 400 kusů kuřat, tyto
odchovány ve voliérách a pak vypuštěny do honitby. Dále se jedná o péči o ostatní zvěř,
například zajišťování krmiva aj. Údržbové práce se týkaly především chaty Doubrava
a mysliveckých zařízení v honitbě, včetně zapůjčené chatky v lese Čerlinka.
Společenské akce se týkaly tradičního mysliveckého plesu, Mysliveckých dnů na
chatě Doubrava včetně konání střelecké soutěže na „loveckém kole“. V průběhu roku
byly uskutečněny 4 členské schůze, výbor provedl 7 schůzí a řadu pracovních porad
k zajištění nutných záležitostí MS. V sezóně bylo uloveno: 11 srnců, 12 srn, 4 srnčata,
6 daňků, 6 daněl a 3 daňčata. Černá zvěř se vyskytovala zřídka, byly zaznamenány
nejnižší stavy za posledních 15 let – uloveno bylo pouze 8 kusů a to samí lončáci. Z drobné
zvěře byl loven bažant kohout – těch bylo uloveno na 190 kusů; kachna březňačka – 74
kusů; zajíci byli loveni pouze pro tombolu, jinak se prakticky již několik roků neloví – a to 10
kusů; ze škodné zvěře dvě lišky.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
K 31. 12. 2006 měla organizace 788 členů, z toho dospělých 650 (z toho žen 32), do
18 let bylo 94 a do 15 let 44 členů. Nově přijatých členů, kteří úspěšně absolvovali vstupní
školení bylo 25. Na mimořádné schůzi zvolených členů výboru 11. 4. byly funkce ve vedení
obsazeny takto: Jan Jurečka – předseda; Petr Machala – jednatel; Vladimír Čamek –
hospodář, Světlana Bomberová - účetní – ekonom; Pavlína Špačková – pokladník;
Petr Forst – vedoucí práce s mládeží a další 4 členové. Prvním úkolem výboru bylo
znovuobsazení funkce správce budovy, kterou byl pověřen pan Karel Kabelík. Dále byly
řešeny otázky opravy klubové budovy, výměna stávajícího otopného systému aj.
Na úseku práce s mládeží pracovali 4 vedoucí, ovšem pro malý zájem mladých
rybářů se během roku jejich počet snížil na dva. V prvním pololetí navštěvovalo rybářské
kroužky 18 dětí a 10 začátečníků. Školení bylo úspěšné, vždyť mladí rybáři do 15 let ulovili
v tomto roce 497 kusů ryb. Byla omlazena i Rybářská stráž a její stav je nyní 12 členů. Ti
provedli během roku 150 pochůzek v terénu a kontrolovali 327 členů naší organizace a 60
členů jiných místních organizací – zaznamenali 15 drobných přestupků, které byly řešeny
domluvou, případně zápisem do přehledu o úlovcích.
V zarybňování bylo vysazeno 27 342 kusů ryb o hmotnosti 11 728 kg a celkové
hodnotě 550 162,- Kč. Uloveno bylo celkem 5 513 kusů ryb o váze 8 632,8 kg při 16 156
zapsaných docházkách. Nejvíce bylo kaprů – 3 780; štik 240; cejnů 221; pstruhů duhových
155; ostroretek 100; línů 96; tloušťů 85; úhořů 52 kusů a dalších druhů, například karasů,
amurů, lipanů, candátů, parem, podouství, mníků, bolenů, sumců, okounů a ostatních
druhů ryb.
Největší počet ulovených ryb měl pan Pavel Novák – 116,7 kg; největšího kapra
ulovil pan Jaroslav Škurek – 97 cm a 17,5 kg (kterého vrátil zpět vodě); největší štiku pan
Radek Kryl – 93 cm a 7,9 kilogramu; největšího sumce pan Vojtěch Vysloužil – 123 cm
a 13,3 kg – to by jeden nevěřil, co všechno se dá v Litovli a okolí ulovit! Významným
a potěšujícím úlovkem byl pstruh obecný o velikosti 48,5 cm a hmotnosti 1 kg, kterého
ulovil pan Petr Kvapil. Tento úlovek a řada ulovených lososovitých ryb v revíru je jasným
dokladem stále se zlepšující kvality vody v řece Moravě.
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Dne 15. března 2006 odstoupil z funkce předsedy organizace ze zdravotních
důvodů pan Antonín Štěrba a na výroční členské schůzi byl novým předsedou zvolen
Ing. Leonard Machala. Členská základna během roku kolísala v rozmezí 130 – 135 členů.
Hlavní činnost byla zaměřena na rekonstrukci budovy svazu, kde byly provedeny nátěry
dveří a zárubní, opraveny omítky v chodbě a na sociálním zařízení. Tyto práce mohly být
provedeny i díky příspěvku od Města Litovel ve výši 30 000,- korun. Členové organizace při
rekonstrukci odpracovali přes 200 hodin.
Pro členy organizace byla připravena odborná přednáška na téma „Ochrana
nejčastěji pěstovaných rostlin“. Čtyři členové vystavovali své výpěstky na celostátní
výstavě Hortikomplex v Olomouci a ve výloze prodejny květin PINIE v Litovli. O činnosti
svazu informoval v Litovelských novinách pan Zajíček.
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Jarní povodní byla opět silně postižena zahrádkářská osada č. 3 na Dukelské ulici.
Došlo k poškození oplocení, byla odplavena zemina z některých parcel v osadě. Město
Litovel kompenzovalo částečně poškození snížením nájemného. Ostatní osady jsou řádně
obdělávány a plně využívány. V dobrém stavu jsou udržovány i společné plochy a okolí.
Organizace byla zainteresována v komisi pro soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu,
kterou organizoval OŽP MěÚ Litovel.
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Základní organizace Českého svazu včelařů sdružuje včelaře z Litovle a dvaceti
dalších obcí, jejích 60 členů se stará o 695 včelstev. Předsedou je pan Zdeněk Rozsypal.
Vlivem znečišťování ovzduší a životního prostředí bohužel včelstev ubývá. Mladá
generace, zřejmě pro nedostatek času, o chov včel projevuje malý zájem. Výbor vyzývá
(například článkem v Litovelských novinách) občany, kteří by se chtěli této zajímavé
a záslužné činnosti věnovat, ke členství a ochotně nabízí jakoukoliv pomoc a radu.
Litovelští včelaři pořádají zájezdy do zajímavých míst, zaměřených na včelařství.
Český svaz včelařů pořádá přednášky o chovu včel a využití včelařských produktů
(kterých není málo!), kterých se mohou zúčastnit i zájemci z řad nevčelařů. Informace
o své činnosti umisťují ve vývěsní skříňce, kde jsou uvedeny i adresy včelařů pro případné
zájemce o koupi medu.
KYNOLOGICKÝ KLUB LITOVEL
Počátky činnosti klubu spadají už do 50. a 60 let, kdy byl součástí Svazarmu. Výcvik
psů byl v té době zaměřen na praktické využití ve strážní službě nebo u policie. Metodika
výcviku se začala od 90. let měnit a litovelští kynologové přešli pod záštitu Českého
kynologického svazu. Dnes jsou psi cvičeni jednak pro sportovní činnost a početnější
skupina pak jako společník, často jako rodinný mazlíček. Tady je výcvik zaměřen na rozvoj
schopností a dovedností.
Řada chovatelů chodí do klubu již dlouhá léta a aktivně se zapojuje do dění v něm.
V roce 2006 odchovali členové dva čistokrevné vrhy štěňat s průkazem původu
a zúčastnili se řady výstav a závodů (Zbraslav u Brna, Havířov, Klenovice, Praha). Během
roku bylo uspořádáno několik zajímavých sportovních a kulturních akcí (výlet na kolech,
pochody se psy, posezení členů spojené s opékáním kuřat, rozloučení s rokem 2006).
Organizace je otevřena všem občanům Litovle a okolí, mládež nevyjímaje. Přijít může
každý, kdo dodržuje zásady slušného zacházení se zvířaty i slušného chování k lidem.
Takových by snad měla být v našem městě většina, ne?
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Základní organizace Českého svazu chovatelů uspořádala v roce 2006 dvě
chovatelské výstavy : Memoriál Josefa Vrbky – okresní výstavu holubů a Krajskou výstavu
drůbeže. Vedení základní organizace v Litovli nyní pracuje v tomto složení: Josef Kuttich –
předseda; Zdeněk Šuba – jednatel; Ervin Labuda – místopředseda; Jaroslav Vlk –
pokladník; František Mariánek – předseda revizní komise; Ing. Miroslav Neoral – vedoucí
odboru drůbeže; Bohumil Grulich – vedoucí odboru králíků; František Pavelka – vedoucí
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odboru holubů a Zdeněk Coufal – vedoucí odboru exotů. Na tak rozsáhlý funkcionářský
aktiv by pánové ta činnost mohla být alespoň o něco bohatší!?

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Základní organizace Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů (ZO
CHP) letos oslavuje 60 let svého trvání, proto o něm poněkud obšírněji. Historie totiž sahá
mnohem hlouběji do minulosti! Prvními chovateli poštovních holubů v Litovli, pokud se
podařilo zjistit, byli v roce 1926 Josef Gottwald, Bořivoj Kostelník a Václav Jungmann. Ti byli
členy Spolku chovatelů poštovních holubů 010 „Zlatý šíp“ v Olomouci až do roku 1938, kdy
následkem německé okupace byla činnost chovatelů poštovních holubů dána pod
přísnou kontrolu. V dubnu 1939 vyšla vyhláška o zákazu volného létání holubů všeho druhu,
která byla potom omezena jen na létání mimo areál majitele. V litovelském spolku
chovatelů převládali holubáři, vždyť chov poštovních holubů měl v českých zemích
dlouhou tradici. Po roce 1945 se chovatelé poštovních holubů zapojili do olomouckého
spolku.
V březnu roku 1946 byl ale založen spolek v Litovli a předsedou se stal pan Josef
Gottwald. Po prověrkách v Únoru 1948 byl v čele spolku pan Josef Stejskal, roku 1950 pan
František Krumnikl. Činnost ale v důsledku politické situace stagnovala. Už na podzim roku
1946 se uskutečnil první závod holoubat. Na konci uvedeného roku měl spolek 17 členů
a od dalšího roku měli k dispozici konstatovací hodiny a nasazování, uzavírání i otevírání
hodin se provádělo v obci Červenka, v restauraci U nádraží. Do tohoto zasazovacího
střediska se začali sjíždět i chovatelé z Loštic, Mohelnice, Lukavice, Zábřehu, Šumperka,
Uničova a Konice, a tak spolek zesílil a počet jeho členů se zvýšil až na třicet.
V roce 1952 došlo k reorganizaci a chovatelé poštovních holubů přešli jako
samostatná složka do Svazarmu. Spolek měl v okrese 11 členů, ale z Litovle jen Josefa
Kučeru. Předsedou byl Jan Vysloužil z Runářova, později Svatopluk Krumnikl z Choliny, až
do své smrti v roce 1974. Od roku 1960 byli chovatelé členy Českého svazu chovatelů
drobného zvířectva, ten byl později zařazen pod Český svaz chovatelů. Názvy se měnily,
ale nadšení zůstávalo.
V roce 1965 byl spolku dán k dispozici kamion Oblastním výcvikovým střediskem,
zasazovací středisko v Července je zrušeno – holubi se začali vozit autem a další činnost je
prováděna přímo v Litovli. Od Města Litovle byl v roce 1975 chovatelům poskytnut
pozemek, kde byla postavena klubovna, používaná dodnes. V roce 1994 se členská
základna rozděluje a několik členů zakládá novou základní organizaci ve Vilémově.
V současné době má ZO Litovel 26 členů, z toho 24 aktivních. Od roku 1997 je součástí
nově vytvořeného střediska Uničov. Nejaktivnějším členem je současný předseda pan
František Urban. Během roku 2006 členové uskutečnili 20 závodů a v nich podle počtu
dosažených bodů se na prvních místech objevili: 4. Miloslav Čundrle, 9. Ing. Přemysl Duda,
16. František Urban, 17. Petr Kvapil, 19. Vladimír Smítal z 55 hodnocených chovatelů.
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AMK LITOVEL
Činnost Automotoklubu Litovel byla tak jako v předchozích letech soustředěna na
přípravu a konání superkrosového závodu, pořádaného tradičně v polovině července. Byl
to jediný superkros, který se letos jel pod širým nebem. Byl to již XII. ročník, který ovšem
tentokrát nebyl mistrovstvím republiky jako v předešlých letech, protože se nepřihlásil
dostatečný počet závodníků. Přesto se do Litovle sjela kompletní česká špička tohoto
sportu. Úsilí pořadatelů z AMK Litovel bylo završeno úspěšným jednodenním volným
mezinárodním závodem „mistrovských tříd“ stopětadvacítek a Open. Kromě toho si děti
od 11 do 14 let odjely vložené závody a v ukázkové jízdě se předvedly na nejmenších
strojích s obsahem motoru do 50 ccm. Nakonec v Litovli startovalo přes sto jezdců,
bohužel pro kolizi se závodem mistrovství světa tu nebyl takřka domácí Martin Žerava, vítěz
mnoha předcházejících ročníků. Přesto byli diváci spokojeni a přišlo jich téměř 3 000.
Ve vedení AMK zůstává Ing. Karel Haderka, ve členské základně nedošlo k žádným
změnám. V dalších letech hodlá AMK nabídnout trať v cihelně i jiným aktivitám –
cyklokrosařům či motorkářům. Všechny ročníky závodů natáčela Česká televize, a tak pro
zájemce jsou k dispozici záznamy na VHS nebo DVD.

43. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Hlavním garantem pro tělovýchovu a sport byla i v roce 2006 Tělovýchovná
jednota TATRAN (TJ TATRAN), vedená předsedou Ing. Rostislavem Papajkem. V roce 2006
TJ nabízela celkem 13 sportů – kopanou, házenou, volejbal, šachy, kuželky, lyžování,
florbal, stolní tenis, horolezectví, pohybové hry, aerobic, malou kopanou a turistický oddíl.
Nejvýznamnější událostí bylo slavnostní zahájení provozu šaten a sociálního zázemí, které
budou sloužit pro obě travnatá hřiště kopané na Pavlínce. Objekt byl silně poškozen
povodní roku 1997, a tak se TJ snažila o výstavbu nové budovy. Ovšem Město Litovel
nebylo schopno pokrýt samo investiční náklady, až v roce 2005 byly získány investiční
dotace ze státního rozpočtu a pomoc z rozpočtu ML. Přispěli i sponzoři (např. HAJDO,
PAPCEL, Pivovar Litovel, Litovelská cukrovarna a další) a celková hodnota díla nakonec
dosáhla částky 4 012 tisíc korun. Objekt bude sloužit výhradně sportovcům oddílů kopané,
žákům obou litovelských ZŠ, GJO a SOU v rámci jejich sportovních akcí a k volnočasovým
aktivitám mládeže.
Další zajímavá možnost sportování se postupně rýsuje v areálu za gymnáziem. Od
začátku června tam začaly stavební práce. TJ – vedení oddílu volejbalu – se rozhodlo řešit
nedostatek vlastních, kvalitních sportovních ploch a reagovat na rostoucí popularitu
plážového volejbalu výstavbou nového sportovního areálu. Jeho součástí bude jeden
antukový kurt na tenis, volejbal, nohejbal a dvě multifunkční písková hřiště na plážový
volejbal, plážovou házenou a kopanou. Do budoucna pak bude areál doplněn náležitým
sociálním zařízením a parkovou úpravou. Sloužit má jak sportovcům, tak žákům místních
škol ve výuce tělesné výchovy i široké veřejnosti. Mohou se zde odehrávat mistrovská
utkání v různých sportovních odvětvích, turnaje, sportovní exhibice a společenské akce.
Mělo by to také posloužit zatraktivnění sportovního vyžití ve městě hlavně pro mládež
(místo vysedávání v parku a kouření!) – tu by to mělo oslovit a přivést k aktivnímu pohybu.
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Generálním sponzorem objektu je společnost PAPCEL a.s. Litovel a ML, dále řada menších
sponzorů a fandů volejbalu. Zahájení plného provozu je naplánováno na květen 2007.
KOPANÁ
Jarní sezónu začalo mužstvo pod novým trenérem Jaroslavem Šišmou a vedoucím
V. Axmannem. V kádru došlo k dosti významným změnám. Ty se ukázaly být vhodné,
protože v prvních sedmi kolech nepoznala v mistrovské soutěži Litovel porážku. Zlom nastal
po porážce v Šumvaldu, pak se jen třikrát remizovalo, a to v konečném účtování nestačilo
ani na 2. místo, které bylo ještě postupové. Celkově jsme tedy po této sezóně v I. A třídě
skončili třetí se ziskem 45 bodů a skóre 49 : 27. Starší dorost se v krajském přeboru umístil na
6. místě se ziskem 44 bodů. Družstvo pod novým trenérem K. Gálem nezopakovalo
podzimní výsledky, kdy ani jednou neprohrálo. Dorost také doplatil na situaci v „mužích“,
když musel doplňovat jejich kádr.
Nejúspěšnějším týmem klubu se stal mladší dorost. V krajském přeboru skončil na
3. místě, získal 56 bodů. Družstvo trenéra V. Debnára si podrželo svoji výkonnost a na jaře
získalo stejně bodů jako na podzim. I tady stejná bolest – řada hráčů musela vypomáhat
staršímu dorostu, což je jistě stálo mnoho sil. Kdopak asi bude pomáhat těm nejmenším?
Kojenci? Starší žáci byli v krajském přeboru sedmí (trenér P. Prucek, vedoucí mužstva
R. Huličný); mladší žáci pod vedením trenérů R. Webera a I. Amanatidise se umístili na
8. místě, když ani oni si nedokázali udržet pěkné podzimní páté místo. Minifotbal hrál
v krajském přeboru skupinu B a pohoršil si oproti podzimu o tři místa v tabulce a skončil
až jedenáctý.
Velmi příjemnou a milou se stala akce v září 2006. Bývalí fotbalisté, kteří hrávali
v letech 1945 – 1970 za Litovel se sešli 15. září již na svém čtvrtém srazu. V srdečném
prostředí oslavili narozeniny Jardy Trnky – 80 let a Zdeňka Valenty „Zachara“ – 75 let.
Zavzpomínali si i na ty, kteří už nejsou mezi námi – „Šapelese“ – Knajbla, „Apače“ –
Vysloužila, „Fricka“ – Zerbse a ty známé i méně známé. Sešlo se na 20 bývalých fotbalistů
a bavili se náramně. Vím to z první ruky od svého „dvorního holiče“ Vaška Hrabala,
jednoho z přímých účastníků setkání. Ti všichni si na závěr slíbili, že se znovu setkají už
v příštím roce.
Jak vypadal litovelský fotbalový podzim? No – velká sláva! Litovelští „muži“ si vedli
více než dobře a stali se nejúspěšnějším družstvem klubu. Pokud jim to vydrží, vypadá to na
postup. A na ten se čeká už dost dlouho! Po podzimní části I. A třídy, se umístilo na
1. místě, když získalo 35 bodů a skóre 41 : 18. Bojovalo se dále pod vedením trenéra Šišmy
a jeho asistenta Zavadila, vedoucím mužstva je tradičně, už od roku 1994 (!) V. Axmann.
Došlo sice k několika změnám ve složení mužstva, ale posílení o D. Zavadila ze třetiligového
Uničova se ukázalo být šťastné, navíc se jmenovaný stal i asistentem trenéra. Sezóna to
byla parádní – na domácí půdě se dařilo na sto procent – vždyť všech sedm utkání tady
vyhráli.
Starší dorost se v krajském přeboru umístil na 9. místě se 16 body a na horní polovinu
tabulky tak nedosáhl. Družstvo mělo čtvrtý nejlepší útok, ale slabinou byla obranná hra. Je
třeba ale vidět také to, že družstvo bylo ještě před sezónou oslabeno o hráče, kteří odešli
do vyšších soutěží. Mladší dorost se v krajském přeboru dostal jen na 10. místo se svými
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16 body. Starší žáci pak ve stejné soutěži na 11. místo se 13 body, když jim vyloženě utekl
začátek sezóny. A to, že nejtrestanějším hráčem v celé soutěži byl náš Jirka Látal s jednou
červenou a 4 žlutými kartami – tím si obrázek moc nevylepšíme, spíš naopak! Mladší žáci
13. – zpočátku neměli ani stabilního brankáře, což také vysvětluje nejvyšší počet gólů
v naší síti. Aspoň ke konci se zmátořili a bodovali naplno, ale to už bylo pozdě. Minifotbal
byl až 15., teprve se sbíraly zkušenosti.
Výbor oddílu kopané pracoval ve složení: Luděk Dvořáček – předseda, Miroslav
Navara – místopředseda, Vlastimil Axmann – pokladník a Pavel Blažek – sekretář a zdroj
všech našich informací o litovelském fotbale. Přejme našim hochům, aby v jarní části
sezóny završili snahu o postup úspěšně.
HÁZENÁ
V roce 2006 měl oddíl házené v činnosti 7 družstev, od přípravky až po muže a měl
registrováno cca 120 členů. Po ukončeném soutěžním ročníku 2005/2006 muži udrželi I. ligu
České republiky, mladší dorost zvítězil ve Středomoravské lize, ale do l. ligy mladšího
dorostu nepostoupil, neboť většina hráčů v příští sezóně musí startovat i za starší dorost ve
II. lize. Zvlášť úspěšný byl podzim 2006. Muži po podzimu v polovině soutěže I. ligy 2006/2007
skončili na 8. místě z 12 celků, starší dorost byl poprvé v historii na 1. místě tabulky II. ligy
s ambicemi na postup do celostátní I. ligy ČR. Rovněž mladší dorost je po podzimu 2006 na
čele Středomoravské ligy s velkým náskokem, což znamená reálnost postupu po jaře 2007
do I. ligy. Snad některá jména těch prvoligových házenkářů: v brance spolehlivý Michal
Baránek, v poli pak řada úspěšných střelců – Šuba, Barabáš, Müller, Bakalář, Schmalz,
Paták, Havlíček, Číhal, Fojtaník, Godál, Houda, Kubík a další. Družstvo vede dvojice trenérů
– Z. Čtvrtníček a V. Sitár, technickým vedoucím je Z. Sléha. Nejlepšími střelci sezóny byli
K. Houda se 110 brankami, P. Kubík – 62, R. Godál – 58 a R. Bakalář – 48 branek.
Družstvo mladších dorostenců ročníku 1990 dobře reprezentovalo litovelskou
házenou na velkém mezinárodním turnaji mládeže v Havlíčkově Brodě. Turnaj pod
názvem HANDBALL HELP CUP 2006 se uskutečnil v srpnu už jako 15. ročník. V osmi
kategoriích chlapců a dívek zde startovalo přes 900 mladých házenkářů z Chorvatska,
Slovinska, Slovenska, Polska a České republiky. Litovelští mladší dorostenci ve své kategorii
sehráli v základní části 11 utkání a po 10 vítězstvích a jedné remíze se stali vítězi základní
části. Ve finále se střetli s chorvatským celkem, který v základní skupině porazili, ale teď jim
chybělo trošku štěstí a podlehli soupeři těsně 14 : 15 gólem v posledních vteřinách zápasu.
Ale i tak – sláva jim! Střelci našeho týmu byli Rozsypal a Dolák po 32 gólech, Macek 28,
Vogl 26, Zapletal 18, Sléha 17, Linduška 15, Spáčil 6, Kadlčík 2. Z branky jistil Dvořák.
Užší výbor oddílu házené pracoval ve složení: Ing. Karel Zmund – předseda, Milan
Beňa –organizační pracovník a současně pokladník po odstoupení Ing. Jaromíra Válka ze
zdravotních důvodů, Vlastimil Navrátil – místopředseda, Ing. Ladislav Sléha – člen výboru.
Házená nám dělá jen radost, kéž by to vydrželo ještě pár sezón!
VOLEJBAL
Volejbalistky TJ zahájily novou sezónu ve II. lize úspěšně a do roku 2006 vstoupily bez
ztráty bodu na čele tabulky. Družstvo nastupovalo v sestavě: Zdařilová, Staňková,
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Nýdecká, Kreuzigerová, Seidlová, Melková, libero – Zapletalová – Mačáková, Hubáčková.
Trenérem je Miloslav Ščučka. Pak se už vedlo hůř – volejbalistky odehrály těžká utkání
s vedoucími družstvy a i když odešly poraženy, favoritky značně potrápily. V tabulce klesly
po 28. kole na třetí místo. To ale ještě nabízí úvahu o možnosti soutěž vyhrát a v baráži se
poprat o účast v 1. lize. Šéftrenér a duše litovelské odbíjené pan Miloslav Ščučka to
nevyloučil, ale stojí nohama na zemi když říká, že kdyby to nevyšlo, nic se neděje, je to
jenom sport. V hodnocení litovelské odbíjené nevidí jenom úspěchy družstva žen. Těší jej
především to, že se podařilo ve spolupráci se ZŠ Vítězná otevřít třídu s rozšířenou výukou
volejbalu. To by byla správná cesta do budoucnosti, pokud si sami chceme vychovat
hráčky patřičné úrovně. Práce s mládeží je nejdůležitější – v Litovli se pracuje s dětmi v pěti
kategoriích – od přípravky po družstvo juniorek. A výsledky mládežnických družstev
a individuální schopnosti hráčů a hráček naplňují optimismem. Pod křídly oddílu hraje totiž
i družstvo mužů a nově také smíšené družstvo amatérů, jejichž výkony vzbuzují obdiv vždyť nejstaršímu z hráčů je už více jak 80 let! Obrovským příslibem pro další časy je
vybudování nového sportovního areálu v lokalitě za gymnáziem, jak o něm píšeme
v úvodu této kapitoly.
Nakonec litovelské volejbalistky v tomto ročníku 2. ligy žen v konečném pořadí
zůstaly na 3. příčce hned za hlavními favoritkami soutěže, hráčkami Uherského Hradiště
a Frýdku – Místku. Z posledních šesti utkání hráčky Litovle čtyři vyhrály a dvakrát byly
poraženy. V těchto závěrečných utkáních došlo i ke změně na místě trenéra, když
Miloslava Ščučku, který je do 2. ligy přivedl, vystřídal Radek Patsch, šéftrenér olomouckých
dorostenek. I bronzovou příčku považuje vedení oddílu za velký úspěch.
ŠACHY
V sezóně 2005/2006 měla TJ v soutěži dospělých 4 družstva. „A“ družstvo hrálo
I. moravskoslezskou ligu, kapitánem byl Ing. Michael Knajbl a umístění – 5. místo se ziskem
17 bodů. Za družstvo nastupovalo 12 šachistů. „B“ družstvo hrálo II. ligu, umístilo se na
6. místě a získalo 16 bodů. Nastupovalo za ně 15 šachistů. „C“ družstvo hrálo krajskou
soutěž a se ziskem 12 bodů obsadilo 8. místo. Tady sedalo za šachovnice 12 hráčů.
„D“ družstvo hrající okresní přebor tvořili nejmladší hráči oddílu společně s dospělými –
skončilo na 5. místě a hrálo za ně 9 hráčů.
V soutěži mládežnických družstev reprezentovalo TJ TATRAN Litovel družstvo
mladších žáků v krajském přeboru, družstvo nejmladšího žactva, družstvo starších žáků také
v krajském přeboru. Jan Krejčí ml. reprezentoval TJ jako host družstva Frýdku – Místku
v extralize mladšího dorostu, kdy svými výkony na 2. šachovnici jim pomohl získat titul na
Mistrovství ČR mladšího dorostu.
Litovelští šachisté se během roku zúčastnili řady soutěží. Například v lednu až dubnu
probíhal krajský přebor mládeže v rapid šachu v kategorii H 10, kde byl na 1. místě náš
Lukáš Vyhnálek. V únoru na turnaji FIDE v Kunčicích pod Ondřejníkem byl ze 14 účastníků
na 4. místě Honza Krejčí ml. a týž v březnu na Mistrovství mládeže ČR ve Zlatých Horách
v kategorii H 14 opět na 4. místě. Ten vůbec sbíral vavříny všude. V červnu na
Mezinárodním turnaji v Tatranské Lesné ze 30 účastníků obsadil stříbrnou příčku. Proto byl
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v roce 2006 společně s dalšími 8 mládežníky zařazen do TOP skupiny mládežnických
reprezentantů ČR.
V soutěžích dospělých máme za syna na předních místech jeho otce. Často ovšem
došlo k tomu, že když byli v soutěži oba, byl učedník nad mistra. Třeba na březnovém
turnaji ve Stavenicích byl junior třetí a otec až osmnáctý, ale účastnilo se 92 hráčů!
V dubnu na RADEGAST CUPu byl Jan Krejčí 14. a synátor až 23. – účast 84 hráčů. Takže
oba stále v popředí. Pořadí se měnilo i na dalších turnajích – na Memoriálu Ladislava
Zbořila v Náměšti na Hané, Senior turnaji v Zábřehu – vždy to bylo umístění obou do
10. místa. Nemáme ale jenom je. Dobrých umístění v soutěžích dospělých dosahovali i Jiří
Zapletal, Jiří Navrátil či Jan Suchomel. Přece jen ale rodina Krejčích je jednička!
Šachový oddíl TJ uspořádal dva turnaje. V květnu to byl 10. ročník LITOVEL OPEN
2006 hraný jako rapid turnaj za účasti 15 hráčů na 9 kol, tempem 2x 15 minut na partii.
Zvítězil Honza Krejčí, následován Janem Krejčím – už obehraná písnička! V srpnu 10. ročník
turnaje „Královská hra v královském městě s královským pivem“, kterého se zúčastnilo
71 hráčů, na 9 kol, 2x 20 minut na partii – tady padla kosa na kámen. Vítězili cizinci, náš byl
až 6. Josef Michenka, 10. Vladimír Bělunek a rodinní rivalové se umístili až na 17. a 18. místě
v pořadí napřed syn a za ním otec. Ale z 71 účastníků je to stejně pěkné umístění!
V roce 2006 pracoval výkonný výbor šachového oddílu ve složení: Ing. Michael
Knajbl – předseda, Ing. Jan Krejčí – pokladník a organizační pracovník, Ing. Karel Haderka,
Josef Klapka a Petr Vyhnálek – členové výboru. Jako trenéři mládeže působili Sergej
Berezjuk, Jan Suchomel, Martin Beil a Ing. Jan Krejčí.
KUŽELKY
K 31. 12. měl oddíl kuželek 48 členů, z toho 27 mužů, 4 dorostence a 7 žáků. Činnost
byla zaměřena na mistrovská utkání, turnaje vlastního oddílu i na kuželnách jiných oddílů
a účast v pohárových utkáních. V jednotlivých soutěžích byla mužstva: 1. a 2. družstvo
mužů hrálo přebor Olomouckého kraje, 3. a 4. družstvo přebor okresu Olomouc. Posledně
jmenované bylo od podzimu 2006 zrušeno a většina hráčů posílila druhé družstvo. Družstvo
dorostenců hraje ve 2. lize.
První družstvo mužů usilovalo o návrat do divize, což se ovšem nepodařilo – skončilo
na 2. místě. Druhé družstvo zvítězilo v okresním přeboru a postoupilo do přeboru
Olomouckého kraje, kde skončilo na 10. místě. Třetí družstvo bylo páté, což byl docela
pěkný úspěch, po podzimu je čtvrté. Dorostenci hrají 2. ligu a vedou si velmi dobře.
Skončili druzí, jen horším poměrem pomocných bodů. Dorostenci – žáci zatím sbírají
zkušenosti, po podzimu jsou poslední.
Oddíl uspořádal náborový přebor mládeže litovelských ZŠ v době jarních prázdnin
včetně turnaje o věcné ceny. V květnu bylo koulení o ceny za účasti 44 zájemců - zvítězili
J. Motáň se 63 body a paní Marková se 62 body. V červnu oddíl hostil přátele kuželkáře
z Radebeulu a sehrál s nimi přátelské utkání, ve kterém naši zvítězili o 106 kolků. Pro hosty
byl zorganizován i zájezd na Bouzov. V srpnu to byl již tradiční 34. ročník Memoriálu
R. Wirzingera a J. Skály za účasti 20 mužstev. Oddíl získal druhé místo a nejlepším byl náš
J. Janošec se 423 kolky.
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V roce 2006 se kuželkáři zúčastnili turnajů v Hranicích, Rýmařově, Jeseníku, Kroměříži,
Světlé Hoře, Olomouci a Rychnově. Poslední kuželkářskou akcí v roce 2006 byly přebory
jednoty se vzpomínkou na dlouholetého kuželkáře Lubomíra Čamka, kterých se zúčastnilo
23 hráčů. Z mužů si vítězství odnesl Jiří Kráčmar se 424 kolky, z dorostenců J. Stojkovič se 332
kolky. Na údržbě kuželny a při zajišťování akcí pro veřejnost bylo odpracováno 150 hodin.
Předsedou oddílu je obětavý Jaroslav Čamek.
FLORBAL
Minulou sezónu hrál Florbal club (FBC) TJ Severomoravský přebor juniorů a díky
dobré hře se probojoval na třetí místo a postoupil do Severomoravské ligy juniorů. Jeho
soupeři teď jsou celky z Ostravy, Lipníku nad Bečvou či Havířova. V novém roce hrají
florbalisté jako z partesu – v první polovině sezóny vyhráli z 10 utkání pouze dva zápasy,
teď většinou vítězí. Asi je to tím, že se probudili dva klíčoví hráči týmu: útočník Ondra Frank
a brankář Jirka Skála. V tabulce jsou na 7. místě se 14 vítězstvími, 3 porážkami a 3
remízami. Za nimi skončila družstva Mohelnice, Uničova, Olomouce i Lipníku. Vypadá to
dobře!
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Odbor Klubu českých turistů (KČT) TJ TATRAN měl v roce 2006 členskou základnu 24
členů, z toho 9 dospělých, 4 důchodce a 11 mládežníků vedených v oddíle č. 4116 Lotus
Litovel. Výkonný výbor pracoval ve složení: Ing. Zdeněk Šišma – předseda, Dagmar
Pospíšilová, Ludmila Kaštilová a Iveta Hrachovinová – členky výboru. Výbor se scházel
pravidelně 1x měsíčně. Za rok 2006 pořádal 11 jednodenních vycházek, například
novoroční výstup na Třesín, Putování za loštickým tvarůžkem (květen), Toulky Litovelským
Pomoravím – společně se ZŠ Jungmannova, na kole po trase Litovel – Úsov – Nové Mlýny,
zakončení turistické sezóny ve Střeni (listopad). V tomto roce odbor zastihla smutná zpráva
– v nedožitých 50 ti letech zemřel dlouholetý člen a člen výboru pan Milan Snášel.
LYŽOVÁNÍ
Jedná se o lyžařské středisko v Petříkově. Předsedou oddílu lyžování je Ing. Lubomír Anton.
Oddíl uspořádal v únoru „Pohár Petříkova“, ve kterém v kategorii předžáků získal 1. místo,
mladší žáci 9. místo, muži 6. místo, veteráni 5. místo a veteránky 1. místo. V březnu na
závodech v obřím slalomu dosáhli muži jen na 8. a 12. místo. V dalších soutěžích se oddílu
vedlo se střídavými úspěchy: Portáš v Beskydech – kombinace obří slalom + běžky - 6.
místo; Jizerská padesátka – kategorie muži na 25 km – 69. místo; Okolo Paprsku – kategorie
muži na 40 km – 13. místo, kategorie muži na 15 kilometrů – 19. místo.
V listopadu provedl lyžařský oddíl nábor pro vznikající družstvo snowbordingu.
Nábor byl vyhlášen jako výběrový závod, bohužel sněhové podmínky neumožňovaly
pohyb po závodní dráze. Přesto byl vytvořen tým 11 snowbordistů pod vedením
začínajících trenérů Lenky Zlámalíkové a Blanky Čáslavové. Z technických záležitostí –
v září byla provedena oprava a změna trasy připojení chaty č. 41 na obecní vodovod
v obci Ostružná – Petříkov.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VODNÍ SPORTY LITOVEL
Závodní sezóna 2006 začala jako každý rok důkladnou přípravou na běžkách, která
se díky počasí protáhla až do konce března, kdy už jinak vodáci brázdí Moravu. Vedle
veřejných závodů se konalo i osm Českých pohárů, které byly současně i nominačními
závody pro Mistrovství světa seniorů v Karlových Varech a pro Mistrovství Evropy v Bosně.
Reprezentaci si nakonec vyjeli za seniory Jan Neset a za juniory Michal Kučera a Pavel
Kabelík. Kajakářka Petra Balatková zůstala těsně za postupovým místem. Letos poprvé
soutěžila v seniorské kategorii.
Současně s Českým pohárem ve Špindlerově Mlýně se konalo i Mistrovství ČR
dospělých ve sprintu. Jan Neset se v kategorii singlkanoistů stal mistrem republiky
a společně se svým největším soupeřem – Lukášem Uncajtíkem z Pardubic si dojel pro zlato
i v kategorii deblkanoí. Dorostenecké Mistrovství ČR hlídek v klasickém sjezdu se konalo
v Žimrovicích, kde si v kategorii singlkanoí zlato vybojoval Michal Kučera. V hlídkách pak
zvítězila trojice našich závodníků: Michal Kučera, Pavel Kabelík a Michal Smékal. Jakub
Kašný si na svém prvním žákovském mistrovství vybojoval pěkné páté místo. Na Mistrovství
ČR družstev si druhé místo a stříbrné medaile vybojovalo naše družstvo ve složení Jan
Neset, Karel Soukeník a Michal Kučera. Tedy stále stejná jména. Škoda jen, že další
z litovelských talentů Lukáš Novosad, pravidelně přivážející medaile nyní závodí za Český
Krumlov – potom by naše žeň byla ještě bohatší.
Oddíl rychlostní kanoistiky je v současnosti zastupovaný jen jedním závodníkem,
který se ovšem také může pochlubit slušnými výsledky. Jde o Lukáše Medka, který se v této
sezóně umístil na Mistrovství České republiky na 5. místě v kategorii čtyřkajaků a na
12. místě v deblkajacích. K vynikajícím výsledkům našich sportovců pomohli částečně
i „bafuňáři“ z vedení oddílu. Předsedou oddílu je Karel Kabelík mladší, hospodářem Petr
Čamek, členy výboru Libor Čamek, Keno Dimov, Michal Stratil, Martin Blažek, Tomáš Kutý –
ten je současně trenérem sjezdařů a Karel Daševský – trenér rychlostních kanoistů.
TJ Vodní sporty „má na svědomí“ také populární soutěže, které uvádíme dále.
BOBR BIKE
5. ročník závodu BOBR BIKE se konal 19. srpna, stejně jako slavnost pivovaru
„Litovelský otvírák“, ovšem obě akce si nijak nekonkurovaly. Oběma přálo počasí a jestli si
bikeři po závodě došli i na uvedenou slavnost svlažit hrdla nevíme. Pokud ano, pak jistě
nelitovali. Uvedená akce je promo závod se stručnou charakteristikou: „Pátý ročník
pohodového MTB maratonku aneb projížďka hanáckými singletracky a přebor
společných sil Armády ČR v maratonu na horských kolech“. Start i cíl byl v areálu
Loděnice TJ VS a akce se zúčastnilo přesně 150 závodníků. V čase 01:47:38 závod vyhrál
Tomáš Najser z opavského klubu Bike one, který tak obhájil loňské vítězství. Během závodu
byl v uvedeném areálu uspořádán také minizávod pro děti.
BOBR CUP
Nejpopulárnější štafetový závod v extrémním sportu BOBR CUP odstartoval již po
jedenácté v sobotní poledne 7. října v areálu koupaliště. Diváci viděli jako obvykle tradiční
adrenalinové klání tříčlenných družstev. Kategorie klasické: muži, ženy, veteráni,
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akademici. Pořadí disciplín: běh kros cca 15 kilometrů (5x brod přes Moravu!); MTB crosscountry 25 km (3x brod řekou); sjezd na divoké vodě (3 km proti proudu a zase zpět,
přeběhy a třímetrový skok do bazénu).
Počet startujících týmů byl 205, tedy o něco méně než loni, kdy jich bylo 211 (ale
v roce 1997 jen 75 a v roce 2000 184). Na startu stálo mnoho známých sportovců –
například několikanásobná mistryně světa ve sjezdu na divoké vodě a medailistka
letošního MS v rychlostní kanoistice Michala Mrůzková. Závodí i její švagr Kamil Mrůzek,
světový šampion ve sjezdu. Na úvodní hromadný start běžců nastoupil i několikanásobný
vítěz závodu Richard Pleticha a český reprezentant v běhu do vrchu Pavel Brýdl. Na kole
vyrazil loňský mistr republiky v maratonu Martin Horák. Hlavním organizátorem závodu byl
Tomáš Slovák, který byl v roce 2003 členem vítězného týmu.
Adrenalinové klání nejrychleji zvládl tým Opava Net v sestavě: běžec Pavel Brýdl,
cyklista Martin Horák a kajakář Kamil Mrůzek – tedy hvězdná sestava. Ti donesli pomyslný
štafetový kolík do cíle náročného závodu v čase 2:06:56 a nejbližší soupeře porazili téměř
o minutu. Návštěvníky čekala i zábavná tipovací soutěž na vítěze a mohli sledovat
freestylovou exhibici „Manhattan Extreme teamu“ (flatland, biketrial atd.). Po skončení
závodu následovala vodácká párty s živou hudbou.
Tak skončil závod, který se již dlouhá léta honosí sloganem „závod, který se
nevzdává“. Konal se za pěkného počasí a značného zájmu diváků.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA „SOKOL“ LITOVEL
Jednota vyvíjela svou činnost podobně jako v předcházejících letech. Výbor se
nezměnil, volby budou až v roce 2007. V roce 2006 bylo registrováno 199 členů, kteří se
vyžívali v oddílech: cvičení ženy, cvičení ženy s hudbou (aerobic), cvičení žaček, oddíl
kulturistiky, tenisový oddíl, oddíl posilování (gymbaly), odbor divadelní. Prostory sokolovny
byly kromě vlastních cvičení pronajímány TJ TATRAN a GJO, takže cvičební sál byl
využíván na 85 %.
V roce 2006 se uskutečnil XIV. všesokolský slet a na jeho konání se také podíleli členové TJ
(hlavně členky). Hlavní akcí v Litovli byl Okrskový slet sokolstva v Litovli, který zaznamenal
velký úspěch a ohlas, což potvrdila i účast asi 500 diváků. Kromě místních cvičenek žen
a žaček se sletu zúčastnili také cvičenci z Nákla, Příkaz, Křelova, Olomouce – Bělidel
a Šternberka. Na cvičební ploše tak cvičilo až 250 cvičenců. Kromě místní sletové akce se
TJ účastnila místních sletů v Bílé Lhotě, Unčovicích, Příkazích, Hnojicích, dále pak župních
sletů v Olomouci, Přerově, krajského sletu v Olomouci a konečně i XIV. všesokolského sletu
v Praze, kde cvičily všechny litovelské ženy. V Praze také vystupoval pěvecký sbor a to jak
v Tyršově domě, tak i v Sazka – aréně.
Jedním z důležitých článků jednoty je divadelní odbor, navazující na letitou tradici
sokolských divadel. V roce 2006 byly dvakrát reprizovány „Rychlé šípy“ v Litovli, dále pak
v Křelově, Náměšti na Hané, Boskovicích, v Lošticích, Zbýšově a na Národní přehlídce
sokolských divadel. V květnu (12. – 14. 5.) přišli ochotníci s novou premiérou litovelského
autora Zdeňka Šmída: Kaleidoskop, aneb Když srdce rozmrzá. Parodie na filmové melodie,
či „hry se zpěvy“ třicátých let 20. Století dala příležitost osvědčeným litovelským hercům.
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Jednotlivé scény byly slušně zahrané, dobrý byl zpěv i hudba, samotné hře ale chyběla
přehledná výstavba i pointa, sled výstupů tvořil skutečně „kaleidoskop“. Hrálo se třikrát
v Litovli – návštěva byla velmi slušná. Hospodaření bylo sice ztrátové, ale díky příspěvku ML
40 000,- na slet a 160 000,- Kč na činnost, byla ztráta částečně eliminována. Ke konci roku
přibyl do TJ nový oddíl – jóga, cca s 50 členy. Zprávu podal Mgr. Mirko Spurník, starosta
Sokola Litovel.
MALÁ KOPANÁ
Stejně jako v roce 2005 působilo v Litovli 5 oddílů, které hrají svá utkání na hřišti
u Loděnice TJ Vodní sporty (FC Levotil, Koník, FC Lachtan) a od nové sezóny dva oddíly,
které začaly hrát na umělé trávě u ZŠ Vítězná (1. FC Bacardi a Atrapy). Od sezóny
2006/2007došlo k zásadní změně pravidel kdy se snížil počet hráčů na čtyři a brankaře,
z původních 5 + 1, podle celorepublikových pravidel futsalu.
V roce 2006 dosáhl nejlepší tým Litovle FC Levotil historického úspěchu, když se jako
nováček umístil na 3. místě v 1. futsalové lize. Další oddíl – Koník – sestoupil ze 3. ligy a 1. FC
Bacardi naopak ze 4. postoupil do 3. ligy. Oddíl FC Lachtan se umístil na 5. místě ve 4. lize
a oddíl Atrapy na 10. místě v téže lize. Problémy malé kopané jsou především finanční.
Jedna sezóna stojí oddíl přibližně 30 000 korun a většinu z toho si hradí hráči sami, stejně
jako údržbu hřiště a areálu. Tak se stává tento sport pro mnoho hráčů finančně náročný.
Oddíly, které jsou členy TJ TATRAN dostávaly dotace od ML, ty se však mají snížit na jednu
třetinu z původní částky. ML totiž přispívá především na mládežnický sport a bohužel
v malé kopané není možno vytvořit mládežnický oddíl, který by hrál soutěžní utkání. Tak
praví Zdeněk Motl, vedoucí FC Levotil.
KLIP Litovel – Klub litovelského pétanque
Členská základna čítala na konci roku 24 osob, z toho 1 junior a 7 žen, ostatní muži.
V roce 2006 byli do klubu přijati dva noví hráči a to Jana a Pavel Burešovi. K jiným
organizačním změnám nedošlo, prezidentem je i nadále Petr Linduška. Nejvýznamnější
událostí bylo konání základní části Mistrovství ČR – východ, o které klub usiloval již několik
let. Členové se zúčastnili 13 turnajů, dobře dopadali a mnohde dokonce zvítězili (Laser
Cup, Stolínský Křečák, Krumsínská Hroda, Koule přišly včas). Kromě toho bylo odehráno
několik turnajů nezapočítávaných do celostátního žebříčku, například v Hranicích –
Valšovicích a v Olomouci.
V plánech klubu je získat pořádání Mistrovství ČR žen a Mistrovství ČR trojic pro
Litovel. Plánuje se nábor juniorů, odezva je asi u 6 dětí. Je snaha navštívit více zahraničních
turnajů s cílem získání lepších zkušeností, aby bylo možno např. budoucí juniory vysílat na
mezinárodní klání. Prezident KLIPU vyslovuje poděkování za podporu ML, Pivovaru Litovel,
sýrárně ORRERO, Adrianě a také Sokolu Litovel, bez kterého by jen těžko hledali zázemí pro
turnaje. Vyzvedává činnost a obětavost L. Fišrové, J. Škobrtalové a J. Burešové.
HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB LITOVEL
Hanácký jezdecký klub (HJK) má nyní novou adresu – Šargoun 30, což je totožné
s místem ustájení koní a celým areálem klubu. Předsedou je Mgr. Josef Pokorný, ve vedení
dále paní Helena Pavlíčková a pan Miloš Melcr. Přihlášených členů klubu je 42, aktivních,
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plně se podílejících na práci pro klub je 12 – 14. V roce 2006 se klub zúčastnil mnoha
závodů a výstav koní s velmi dobrými úspěchy. Závody byly v Dubicku a Litomyšli (po 2
závodech) v Lanškrouně, Letohradě, Skálách a v Pardubicích (tam u příležitosti výstavy
Koně v akci). Výstavy se konaly v Olešnici, Trojanovicích, Skašticích a Horce nad Moravou.
Na základě výsledků byl nejlepším naším jezdcem vyhlášen Jan Pavlíček a z dívek Eliška
Kulatá. Nejúspěšnější koně startující za klub – Juglanz, Reno a klisna Redemptia. Klisna
Myšlenka zvítězila dokonce na třech výstavách. Závody letos klub nepořádal pro
nadměrné náklady s tím spojené. Další problém je fluktuace a přetahování dětí,
především do Olešnice. V našem klubu se děti naučí jezdit, udělají si jezdeckou licenci
a pak frr…! To jsou věci!
ŠIPKAŘI
Litovelští šipkaři za sebou mají další úspěšný rok. Hrají pod hlavičkou Pivovar Litovel
M.I.G. a pod vedením kapitána Zdeňka Fabiánka nenašli v 1. lize Šternberk zatím
přemožitele a drží si první pozici. Stali se i vítězi Českého poháru oblasti a postoupili do
republikového finále. Druhý tým, který hraje regionální hospodskou ligu (RHL) se drží na
druhém místě a ten vede Erika Fabiánková. Největší událostí bylo finále série turnajů
Pivovar Litovel Dartcup, které se konalo v Nasobůrkách v polovině prosince. Jako
pořadatelé se naši šipkaři osvědčili, finále se líbilo, s cenami byli všichni spokojeni. Šipkaři
děkují řediteli pivovaru panu Koutkovi a paní Hodulákové za zajištění celé série turnajů.
TAROKY
Hlavní akcí je vždy tarokový turnaj. Ten uspořádala společnost PAPCEL 4. března na
litovelské Záložně. Sjelo se sem 64 hráčů, včetně žen. Hrálo se na 5 kol, systémem –
v každém kole s jinými hráči. Průběžné výsledky byly vyhodnocovány na PC. Naši sice
nezvítězili, ale na třetím místě se objevil pan Vojtěch Kocúrek z Litovle, na 7. místě pak
František Smýkal, z žen na 19. místě Pavla Míčová . Organizátory byli Mgr. Milan Baránek
a RNDr. Jiří Winiarski, osvědčení už z minulých turnajů. O mariášovém turnaji jsme se letos
nedověděli nic. Asi se už nehraje.

44. CÍRKVE
Ačkoliv byly jednotlivé církve obeslány dopisy s prosbami o sdělení informací, jako
obvykle jsme žádné nedostali. Případné urgence tady nemají šanci. Tak co víme z jiných
zdrojů uvedeme. V Církvi československé husitské po onemocnění faráře Valuška byla
11. 3. Biskupskou Mgr. Janou Šilerovou slavnostně vysvěcena v Husově sboru nová farářka
Mgr. Lucie Haltofová. Narodila se v roce 1973 v Třinci a na Univerzitě Karlově vystudovala
obory psychologii a teologii. V Římskokatolické církvi byl uveden do funkce faráře bývalý
kaplan Mgr. Josef Rosenberg, působící předtím v Renotech. Jeho spolupráce s Charitou
Litovel nese dobré ovoce.
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45. POLITICKÉ STRANY
Ani tady odezva na naše žádosti nebyla příliš úspěšná. Obsáhlou zprávu zaslala
ČSSD, základní údaje poskytla KDU – ČSL, ODS odpověděla stručným konstatováním –
beze změn, ostatní se neozvali.
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Své aktivity, tak jako i ostatní politické strany, zaměřila na rok 2006 jako rok volební.
Již v lednu naše město navštívil předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek sice za jiným účelem, ale
na setkání s občany jasně bodoval. Akce k 1. máji je již po dvanácté pořádána ve
spolupráci s DDM na dopravním hřišti a i tady měli významného hosta – Ing. Karla Korytáře,
tehdy ještě jako kandidáta do Poslanecké sněmovny ČR. V květnu se tady objevil agitační
autobus „Zemák s expremiérem Zemanem. Snad i proto ve volbách do PS obdržela strana
poprvé v historii v Litovli nejvíce volebních hlasů – 41,67 %! Za to přijel v červenci
poděkovat předseda ČSSD Paroubek. Již od června se pro stranu stala hlavní náplní
činnosti příprava komunálních voleb – příprava volebního programu, kandidátky, akce
pro děti, předvolební setkání s kandidáty do zastupitelstva. Nakonec se vše zúročilo ziskem
5 mandátů a třetím místem v pořadí výsledků komunálních voleb. Stav členské základny je
30 členů, předsedkyní výboru je Hedvika Weberová, DiS, místopředsedou Petr Šrůtek,
členy výboru Miloslav Číhal, Marcela Hélová, Ing. Pavel Kryl, Ph.D., Vojtěch Kocúrek, Jiří
Masopust, Miroslav Pytolaj a Mgr. Eliška Smýkalová. Ještě ne maličkost – Poslanecký klub
ČSSD se rozhodl finančně podílet na nápravě škod vzniklých povodní a na realizaci
protipovodňových opatření. Poskytl ML finanční dar 20 000,- Kč. Řeknete si – kapka v moři
– ale i tak se sbírají pomocné body.
KDU – ČSL
Její akcí číslo jedna byla jako obvykle tradiční pouť u sv. Filipa a Jakuba, která se ve
spolupráci s Městem Litovel konala v neděli 7. května. Součástí byla ,už bez problémů
s minulým farářem, slavnostní mše svatá a odpoledne koncert pěveckého sboru PALORA
GJO věnovaný duchovním písním v češtině, latině a angličtině. Jinak byla náplň poutě
obvyklá, trošku lepší jarmark a spousta atrakcí. Také tato strana se zaktivizovala do
předvolebního boje, pozvala si krajské lídry a kandidáty do PS a před komunálními
volbami uspořádala úspěšné setkání s občany. Ale při sestavování kandidátky se dopustila
hrubé politické chyby a málo viděla dopředu, nedocenila popularitu povolání lékaře
a zdravotní sestry proti důchodci a laborantce a tak ve volbách úplně pohořela. Získala
jen 3 mandáty a z nich dva MUDr. Alena Šromová a Milada Helekalová, které byly na
kandidátce jako nezávislé, když jejich rodná strana US –DEU zanikla. Jediný člen strany,
Mgr. Miloš Freml, prošel volbami a stal se tak zástupcem KDU –ČSL v Radě města Litovle,
ostatní tedy ostrouhali. Snad to pro ně bude dostatečným varováním pro výběr kandidátů
do budoucna, aby takový fatální nonsens již nezopakovali. Přesto se ve výboru
organizace zemětřesení nekonalo, důvěru dostali už osvědčení: Blanka Opíchalová –
předseda, Mgr. Marie Mazánková, Antonín Freml, Jan Dohnal, Jarmila Rozsypalová,
Zdeněk Rozsypal a dr. Josef Hubáček.
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46. PARLAMENTNÍ VOLBY
Protože vzhledem k jejich výsledkům se jedná snad o evropskou raritu, budeme
poněkud obšírnější, než by si akce zasloužila. Je faktem, že volby do Poslanecké sněmovny
ČR byly jednou z nejvýznamnějších událostí roku 2006. Měly nastínit směr politického
vývoje pro další čtyřleté období, dát zemi novou vládu, klid pro práci.
Je nutné je začít mapovat již v době, kdy se k opravdovému boji teprve schyluje,
rozdávají se karty a to bývá tak 3 – 4 měsíce přede dnem voleb. Na začátku března se
objevil už třetí průzkum volebních preferencí, který poprvé potvrdil nástup Strany zelených,
kteří by mohli zamíchat pořadím při sestavování vlády po červnových volbách. Tento
průzkum tvrdí, že ČSSD ztrácí na ODS, která by získala 28,5 % hlasů zhruba pět procent.
Podle další volební prognózy společnosti Factum Invenio ze 7. března se sen Jiřího
Paroubka o menšinové vládě s podporou komunistů rozplývá. Podle ní by ČSSD a KSČM
získaly jen 95 mandátů ze 200 možných. Na konci druhé březnové dekády se objevují první
spekulace. Průzkum tvrdí, že lidem nejméně vadí ČSSD a tak má největší šanci odlákat
jiným stranám voliče. Má to však háček. Napevno je rozhodnuto vhodit svůj hlas sociální
demokracii jen 23,5 %. Tak vzhůru do kampaně za hlasy té „váhající“ skupiny. Volební
kampaň se rozjíždí. Nejvíce předvolebních materiálů má ODS, menší strany málo, nebo
žádné.
Dostáváme do rukou soubor hlasovacích lístků pro Olomoucký kraj a hledáme naše
zástupce. Jsou jenom tři! Nejvýše Ing. Zdeněk Potužák na 11. místě SNK Evropští
demokraté, Petr Šrůtek 17. za ČSSD a Kamil Veselý 18. na kandidátce KSČM. Nic moc!
V Olomouckém kraji jde do voleb 20 stran a hnutí a jedna koalice.
Jedna věc je jistá: vládní koalice končí a jde o to, zda převládnou mezi voliči
stoupenci Paroubkovy vlády, či Topolánkových změn. Jak uspěje nová garnitura v KSČM,
kde Miroslava Grebeníčka vystřídal Vojtěch Filip (prý modernější a přizpůsobivější?).
Poslední volební průzkum 5 dní před volbami říká: ODS 30,8 %, ČSSD 24,2 %. Výsledek voleb
však může být mnohem těsnější, záleží na tom, kdo k nim skutečně přijde. Prorocká to
slova prognostika!
První „podpásovka“? Šéf elitního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jan
Kubice přišel s naprosto šokující zprávou: organizovaný zločin pronikl do státní správy
a významně ovlivňuje i zdejší politiku. Mafie! A politici se prý brání vyšetřování závažných
kauz. To je ťafka! ČSSD se bouří, hovoří o možném ovlivnění volebního výsledku, o účelu!
Proto finišuje – do Olomouce přijel na mítink sociálních demokratů bývalý německý
kancléř Gerhard Schröder a z pódia křičí premiér Paroubek něco o politické pakáži,
extremistech a neumětelích z ODS. Pane premiére, kam jsme se to dostali s politickou
kulturou?
Je den před volbami a titulky novin jsou zajedno: Vyhraje ODS nebo ČSSD? Kdo
z nich bude vládnout? Šance obou nejsilnějších stran jsou vyrovnané! – tak píše například
MF DNES. I politici bojují bez oddechu o přízeň voličů do poslední chvíle. Co všechno jsou
ochotni udělat, aby získali hlasy? Snad všechno! Je to kočovná show, jako by přijela pouť:
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kolotoče, houpačky, cukrová vata, střelnice (nestřílejí si ale náhodou politici z nás?) – vše
zabalené v předvolebních heslech a úsměvech kandidátů na každém nároží.
Velký humbuk = VELKÝ PAT! Remíza 100 : 100 = zaděláno na problémy! Pozdě je
litovat neprovedené změny volebního zákona a d´Hontovy metody přepočítávání
mandátů. Teď, babo raď! Tedy: ODS sice vyhrála, pravicové a středové strany mají stejný
počet křesel ve Sněmovně jako levice. To nemá východisko! Alespoň pár čísel: ODS –
35,38 % = 1 892 475 hlasů; ČSSD – 32,32 % = 1 728 827 hlasů; KSČM – 12,81 % = 685 328 hlasů
(!); KDU – ČSL – 7,22 % = 386 706 hlasů; Strana zelených – 6,29 % = 336 487 hlasů. Dále pak
se umístili SNK Evropští demokraté - ti získali 2,08 %, Nezávislí demokraté (Vladimír Železný)
0,68 % - ti pochopitelně nepostoupili.
Celkem bylo hlasů pro střed a pravici 2 615 668 a pro levici 2 414 155! Nejvíce
preferenčních hlasů získal Mirek Topolánek 36 645 a Jiří Paroubek 31 779. ODS má tedy 81
mandátů, ČSSD 74, KSČM 26, KDU – ČSL 13, Strana zelených 6. Volební účast byla
poměrně vysoká 64,47 % oprávněných voličů. Tak Čechy jsou modré, Morava naopak
oranžová. A voliči? Rozčarováni, stejně jako politikové!
Co bude dál? Volební pat. Topolánek začíná jako vítěz voleb sestavovat vládu,
Paroubek míří do opozice. Klidně? Ne!! Předseda ČSSD reaguje na výsledky voleb velmi
emotivním projevem, kde si dovoluje říci i toto: “Demokracie utrpěla tvrdý zásah
srovnatelný snad jen s Únorem 1948, snad jen s tím rozdílem, že hrozí modrá totalita!“
Všichni jsou v šoku, prezident Klaus prohlašuje nesmiřitelnost s těmito slovy a říká, že nelze
klást osobní zájem jednoho člověka nad zájem země. Pane Paroubku, to jste značně
přehnal, politik by měl umět přijmout i porážku! Vždyť i ve vlastní straně jste za to sklidil
kritiku, hlavně pak za slova o možnosti zrušit volby. Další strany jsou daleko klidnější. Někteří
se radují – zelení mají 6 poslanců a vstupují do hry o vládu; KDU–ČSL – zklamání – jen 13
křesel; KSČM – smutek – přišli o 200 000 voličů. Vypadá to tedy na předčasné volby, není-liž
pravda?
Jak volil Olomoucký kraj a Litovel? Střední Morava dala přednost levici. Lidé volili
hlavně sociální demokraty, kteří získávali náskok na druhou ODS paradoxně především na
vesnici. Všechno je jinak, páni prognostici! Pořadí stran bylo toto: ČSSD 35,44 %, ODS
30,29 %, KSČM 14,68 %, KDU – ČSL 8,26 %, Strana zelených 5,51 %, SNK ED 1,14 %, Nezávislí
0,98 %, Moravané 0,79 % - dalších 12 stran pak už vyloženě jenom paběrkovalo.
Kdo bude Olomoucký kraj zastupovat? Pět poslanců ČSSD (Miloslav Vlček, Jiří
Krátký, Martin Tesařík, Jindřich Valouch, Karel Korytář); ODS – 4 poslanci (Ivan Langer, Petr
Krill, Radim Fiala, Zdeněk Boháč); KSČM – 2 (Alexandr Černý, Ladislav Mlčák) a 1 poslanec
KDU – ČSL (Tomáš Kvapil).
V Litovli přišlo k urnám 5 275 občanů – celková volební účast tedy byla 65,27 %. Ve
volbách získala ČSSD 41,67 %, ODS 25,47 %, KSČM 15,46 %, KDU – ČSL 7,48 %, zelení 4,68 %
z celkového počtu hlasů. Kde nejvíce procent? ČSSD v Nové Vsi – 55,66 %, ODS na
Olomouckém předměstí – 37,5 %, KSČM v Rozvadovicích 26,72 %, KDU – ČSL také
v Rozvadovicích (!) 16,37 % (ve Vísce získala 0%!) a zelení ve Vísce – 6,66 %. Malé strany se
neprosadily vůbec.
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Začíná šaráda, která se potáhne do 4. října, kdy má Topolánkova vláda požádat
o důvěru. Že ji získá, v to nevěří snad nikdo. Vždyť již čtyři dny po volbách prohlašuje ČSD:
„Vládě ODS šanci nedáme!“ a Paroubek: “Chystám se na revanš! Beze mne si pánové
z pravice neumyjí ani ruce!“ – tak to jsou skutečně státotvorná slova, ta by se měla tesat!
Nebyla by vhodná úřednická vláda?
Aby byly paradoxy ještě hlubší, zjistilo se, že volby rozhodlo 338 (!) hlasů. K tomu, aby
ČSSD a KSČM získaly rozhodující většinu 101 křesel právě chyběly. Tak rozhodli Češi, kteří
volili v cizině a jejich hlasy se započítávaly v Jihočeském kraji. Pak že se nerozhoduje
v našich dějinách o nás, bez nás! V cizině totiž drtivě vyhrála ODS (no proto!), která získala
50,2 % hlasů, ČSSD dostala jen 16 %. Právě kvůli hlasům ze zahraničí se tedy nakonec zrodil
volební pat.
První cestou z povolební krize má být trojkoalice a ve vzniklé vládě by se dělila
křesla: ODS 9, lidovci 3 a zelení 2 křesla. Jedná se i s ČSSD, zda by tolerancí umožnila této
vládě vznik – co třeba za křeslo šéfa Sněmovny? Tůdle! Paroubek sice zcela nevylučuje
velkou koalici ODS + ČSSD, třeba za měsíc. Topolánek ovšem říká: “Neuvažujeme o velké
koalici. Nepředpokládám, že vznikne. Programy jsou tak odlišné, že by to ani nebylo
možné.“
Jsme v polovině června a šéf ODS Mirek Topolánek má blízko k tomu, aby byl
jmenován premiérem. Prezident Klaus dal jasně najevo, že netrvá na tom, aby mu
Topolánek dal garanci, že má pro svou vládu zajištěnu většinu hlasů ve Sněmovně. A toč
se toč, můj kolovrátku! Další osudy země po volbách jste mohli najít již v úvodu
a událostech roku 2006. Je to jakási politická přetahovaná, kdy skončí spolupráce stran
středopravé koalice, Kalousek z KDU – ČSL provede politické salto mortale a jeho strana
ho pošle ke dnu, lídři stran se osočují a občan je z toho otrávený, ba přímo zhnusený! Proto
už více než 52 % občanů si přeje nové předčasné volby od kterých si slibuje východisko
z politické krize a stanovení jasných principů dalšího vývoje republiky. Kéž by tomu tak
bylo!
Čtenář kroniky snad promine, kapitola je už tak dosti dlouhá, ale dovolte ještě
zamyšlení autora textu nad věcí trošku z jiného úhlu a prizmatem malinko jiných hodnot.
Snad nebudu nudit. Tak, je po volbách – dopadly jak dopadly a teď se bude porcovat.
Ve Sněmovně se rozdělují funkce ve výborech a podvýborech – pro řadu poslanců to
bude znamenat mimo jiné i významné finanční přilepšení. Ani ti, na které žádná funkce
nezbyla, nemusí truchlit. Od ledna 2007 jim opět platy povyskočí o několik tisícovek
nahoru. Pokud budou odvádět kvalitní práci, není námitek.
V čele výborů mohou počítat se základním platem 81 000 korun hrubého (od
1.1.2007 to bude 86 500,- Kč), místo platu řadového poslance, který je 57 600,- Kč (od
ledna pak 61 500,- Kč). K tomu je třeba připočítat naprosto nepřehledné náhrady, jejichž
výše je pro poslance rozdílná podle vzdálenosti místa jejich bydliště od parlamentu.
Momentálně jde o částku v rozmezí 29 900,- až 40 500,- korun (od 1.1. 31 900,- až 43 300,Kč).
Tak nám politici slibovali, že růst svých platů zmrazí, ale nic takového nakonec
neudělali ani náhodou. Takže řadový poslanec ze střední Moravy, který to má do Prahy
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„daleko“ zároveň nemá žádnou funkci ve výborech, dostane 104 800,- korun měsíčně plus
k tomu některé výhody, jako je ježdění veřejnou dopravou zdarma. Není třeba se
vzrušovat, vše je legální! Zvýšení platu politiků se odvíjí od průměrné mzdy
v nepodnikatelské sféře (to jsou třeba platy učitelů a státních úředníků). Prosím,
nenasazujme hned všem psí hlavu, snad to většina z nich dělá skutečně pro zájmy občanů
– svých voličů, a připisovat jim jen touhu po penězích by byl čirý nerozum. Ale přesto sledujme dále.
Kromě poslanců a senátorů si polepší také členové vlády. Zatímco nyní bere ministr
měsíčně 109 800,- Kč plus 16 tisíc náhrady, od ledna si polepší celkem o osm a půl tisíce
měsíčně (117 200,- základní plat + 17 100,- náhrad). To by šlo! Aby byla informace úplná
a nikdo se necítil opomíjený, tak: plat předsedy vlády je letos 154 600,- Kč, od 1.1. 2007
164 900,- korun měsíčně. Základní prezidentský plat je letos 191 900,- Kč, poté 204 800,Kč/měsíčně. Kdybychom se poptali občanů, jaký plat si zaslouží politici, kteří nejsou půl
roku schopni se dohodnout na vládě, asi by leckterý Čech či Moravan dal dost razantní
a zde nepublikovatelnou odpověď!
Kdo jsou to vlastně ti politici? Především – muži. Protože politika je prý věcí mužů!
Možno doložit údaji z komunálních voleb, kdy z kandidátů, kterých bylo na střední Moravě
přes 14 000, jen 31 % tvořily ženy. Nejvíce na Jesenicku, přes 33 %, nejméně na
Prostějovsku, pod 29 %. V počtech příslušnic „slabšího pohlaví“ na kandidátkách vedli
lidovci s téměř 37 %. Kde jsou hlavní překážky, proč se ženy v politice prosazují obtížněji než
jejich protějšky? Prý obecně ženy nemají vlastnosti, které vedou k tomu, aby se
prosazovaly, což je v politice nezbytné, navíc mají v řadě případů práci v domácnosti či
s dětmi. Na druhé straně u mužů ve společnosti ještě přetrvávají klišé z minula
a patriarchální pojetí života. V parlamentních volbách byli lídry stěžejních stran v regionu
pouze muži. ODS nominovala 4 ženy, ČSSD 6, KSČM 2, ale vždy nejvýše na 6. místě. Do
parlamentu se nakonec dostalo za střední Moravu 12 mužů, žádná žena. Tak to vidíte, že
na tom něco bude.
Ještě poslední úvaha nad věcí. Komunisté ve vládě? Téměř polovina Čechů je pro,
jak vyplývá z průzkumu agentury SC+C. Kladně odpovědělo 48 % z více než tří tisíc
respondentů. Všechny politické strany se však před volbami dušovaly a shodly snad
v jediném – do vlády by s nimi nešly. Kdo jsou lidé, kteří 16 let po revoluci souhlasí s tím.
Aby se komunisté podíleli na řízení země? Jde hlavně o voliče KSČM, ale i sociální
demokracie. Téměř 70 % (!) z nich s tím souhlasí. Proti návratu komunistů do vlády se
naopak nejostřeji staví ti, kdo volí ODS, KDU – ČSL a Stranu zelených. Člověk, kterému by
spoluvláda komunistů nevadila, je podle uvedeného průzkumu spíše starší, vyučený nebo
má základní vzdělání a bydlí v regionu, kde je vysoká nezaměstnanost. Nejvíce příznivců
tak mají v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kde se pro ně vyslovilo více než 60 %
dotázaných. Ale i naše střední Morava je dosti do červena!
Obecně platí, že čím nižší vzdělání lidé mají, tím tolerantnější k případné účasti
KSČM ve vládě jsou. Nikoho nepodceňujeme, škoda že nestačila ta čtyřicetiletá
zkušenost. Ale zatímco 52 % Čechů se základním vzděláním by rudá vláda nevadila, mezi
vysokoškoláky má stejný názor jen 39 % (a to je, mezi námi, také dost!). Více zastání mají
komunisté také mezi staršími ročníky – do vlády by je poslalo téměř 60 % lidí starších 60 let.
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Respondentům také vadí, že politické strany sice proti KSČM ostře vystupují a nechtějí je
„vzít“ do vlády, ale na půdě parlamentu s nimi vesele spolupracují a mnohdy jednají
o podpoře. Téměř 70 % dotázaných si myslí, že je to od politiků pokrytecké.
Pojďme zpět k meritu věci. Vše hraje do karet Jiřímu Paroubkovi, který stále hovořil
o možnosti vzniku menšinové vlády s podporou KSČM, protože ví, že své voliče by tímto
krokem nezklamal. Je to ale taktik, po celou dobu jednání o nové vládě si totiž
zachovával odstup. „Moje rezervovanost vůči komunistům tady stále je,“ uvedl. Tak si
z toho něco vyberte.

47. SENÁTNÍ VOLBY
V prvním kole senátních voleb, které se konaly spolu s komunálními volbami
20. – 21. října všichni kandidáti ODS s jedinou výjimkou postoupili do druhého kola.
Občanští demokraté tak měli velkou naději na ovládnutí horní komory parlamentu. Stačilo
by jim 14 křesel, aby dosáhli historického úspěchu – nadpoloviční většiny svých senátorů –
bylo by to poprvé, kdy Senát PS ČR ovládla jediná politická strana. Tato představa
„jednobarevného“ Senátu se ale vůbec nezamlouvala politickým soupeřům ODS
a předseda ČSSD J. Paroubek vyzval všechny politické strany a hnutí, aby vzájemně
podpořily bez ohledu na stranickou příslušnost protikandidáty občanských demokratů.
Všichni mimo komunistů to odmítli. Paroubek měl těžkou hlavu.
A věděl proč! Ve druhém kole z 27 nových senátorů je 14 občanských demokratů
a jen 6 jich je z ČSSD. ODS vyhrála a nejen že se jí podařilo obhájit všech 10 mandátů,
s nimiž do obměny Senátu šla, ale dokonce získala o 4 senátory navíc. To jí zajistilo
prvenství mezi všemi stranami a těsnou nadpoloviční většinu v horní komoře Parlamentu
ČR. Teď neprojde žádný návrh zákona, s nímž by ODS nesouhlasila.
Rozložení sil v Senátu je důležité i pro Václava Klause. Ten může být s výsledky voleb
spokojen. Stouply totiž jeho šance, že bude v roce 2008 znovu zvolen prezidentem. ODS
a lidovci, pro něž je přijatelným kandidátem, totiž mají nyní dohromady 148 poslanců
a senátorů, a to pro případnou třípětinovou většinu v obou komorách ve třetím kole volby
stačí (jde o hlasy 141 zákonodárců).
V našem kraji jsou novými senátory Božena Sekaninová, prostějovská místostarostka,
za ČSSD a Adolf Jílek z KDU – ČSL, který obhájil své křeslo. Jak tedy vypadá současné
složení Senátu? ODS má 41 senátorů, ČSSD 12, KDU – ČSL 11, KSČM 2, Strana zelených 1,
ostatní 14. ODS dostává od prezidenta Klause druhou šanci, aby vedla sestavování nové
vlády a našla premiéra. Mirek Topolánek sice už jednou s hledáním podpory pro svůj
kabinet neuspěl, ale špičky ODS jsou přesvědčeny, že jedině on může znovu vést jednání
o podobě nové vlády. Právo vést tato jednání má i pro triumf v senátních volbách, v nichž
dovedl svou stranu k zisku nadpoloviční většiny křesel v horní parlamentní komoře.
Prezident chce, aby nová vláda vznikla co nejrychleji, a proto vyzval hlavní
konkurenty – Topolánkovu ODS a Paroubkovu ČSSD, aby zapomněli na rozpory a dohodli
se. „Občané si přejí, aby došlo k vytvoření alespoň elementární shody demokratických
stran nalevo i napravo od pomyslného středu politického spektra o možnosti sestavit vládu
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nebo o nutnosti uspořádat nové volby,“ prohlásil Klaus. Po opadnutí volebních emocí
vyzývají k rychlé dohodě i straníci z regionů. Topolánek začal jednat o nové vládě
nestraníků, v ČSSD se Škromach i Zeman pustili do Paroubka. Zdá se být jisté, že nová
vláda dovede zemi jen k předčasným volbám. Už toho přetahování mají všichni dost!

48. KOMUNÁLNÍ VOLBY
Po čtyřech letech byly opět vyhlášeny komunální volby na termín 20. a 21. října
2006. Na 195 stran a hnutí v celé zemi postavilo 201 128 kandidátů, z toho 70 % mužů
a 30 % žen. Nestraníci tvoří 78 % všech uchazečů o účast v komunální politice, kde je
k dispozici 62 500 zastupitelských křesel v 6 225 městech a obcích, kde se volby konají
a 140 je počet městských částí a obvodů ve velkých městech. Nejvíce lidí kandidovalo za
nezávislé – 42 %, za KSČM 11,5 %, KDU – ČSL 10.8 %, ODS 10,7 % a ČSSD 9,3 %.
I na kandidátkách politických stran, hnutí, sdružení a koalic v Olomouckém kraji
byla necelá třetina žen. V kraji existují i strany, které na svém seznamu nemají ženu vůbec
žádnou. Zavedené politické strany, jako je ODS, sociální demokracie nebo lidovci, mají
okolo třetiny žen na kandidátních listinách pro komunální volby. Průměrný věk kandidátů
je 45 let.
Jaká byla situace před volbami? V místech nad 10 000 obyvatel – takových je 133 –
měla na radnicích jasnou převahu modrá ODS. Člen této pravicové strany stál jako
primátor nebo starosta v čele 70 měst (52 %). Chtěli svoji politiku obhájit i proto, že tyto
volby přišly krátce po remízových sněmovních volbách a čtyřech měsících neúspěšných
jednání o vládě. ODS bere komunální volby i jako referendum o předsedovi ČSSD Jiřím
Paroubkovi. A přejí mu porážku. Své posty obhajuje ODS především v Čechách.
Sociální demokraté jdou do voleb s cílem rozbít „modrou totalitu“ a pokud se
přidržíme jejich slovníku, zřejmě chtějí nastolit „totalitu oranžovou“. Tak snadno a rychle se
však politická mapa země zřejmě nezmění. ČSSD má před volbami starostu v čele jen 21
měst, a to je pouhých 15 %. Je sice nejsilnější na Moravě, ale to nemusí do budoucna nic
znamenat.
Na celostátní úrovni rivalové ale v mnoha městech spolu čile a bezproblémově
spolupracují. Společně vládnou v 62 městech, tedy skoro v polovině. Nezávislá sdružení
a místní hnutí mají své lidi ve 30 městech. Těžká bude pozice 9 starostů za KDU – ČSL,
protože dlouhodobě budovanou antikomunistickou image zničili lídři úvahami o vládě
s komunisty. Ti mají jen dva primátory v nejlevicovějších městech – Havířově a Karviné. Tak
byly rozdány karty.
A jaký je výsledek? Česko zmodralo – zisky ODS, ČSSD ztrácí vliv, komunisté ještě víc.
Topolánkova ODS vyhrála v 96 ze 133 měst nad 10 000 obyvatel! I dříve růžové či rudé
ostrůvky na mapě, kde nejvíc bodovali sociální demokraté či komunisté, se po volbách
téměř ztrácejí pod jasnou nadvládou ODS. Důkaz: ODS vyhrála téměř ve třech čtvrtinách
měst nad 10 tisíc obyvatel, zatímco před čtyřmi lety v polovině. Z třicítky největších měst
pak ODS patří prvenství ve 26, Paroubkově ČSSD v jediném (Frýdek – Místek), stejně jako
komunistům (Karviná). Triumf ODS je o to silnější, že v šesti městech zvítězila nadpoloviční
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většinou, a může zde na rozdíl od minulosti tedy vládnout sama. Hlavně úpadek KSČM
nejvíce posílil postavení Topolánkovy strany.
I střední Morava jde za ODS. Ta zde získala celkem 20,22 % hlasů a výrazně posílila.
Úspěch slavili i nezávislí kandidáti, dařilo se i sociálním demokratům. ODS tak dostala
velkou šanci vyšachovat ze hry sociální demokraty ve většině velkých měst
v Olomouckém kraji, protože výrazně posílila své pozice. Má přes 20 % hlasů, zatímco ČSSD
obdržela 16 %, nezávislí kandidáti téměř 20 %, komunisté necelých 13 % a lidovci skoro
11 % hlasů.
Politici, kteří zahájili povolební rozhovory nechtěli říct, zda dají přednost velkým
koalicím nebo koho do koalice pozvou. Kdo jsou ale skuteční vítězové voleb, kdo získal
dvě třetiny hlasů voličů v komunálních volbách? Nezávislí kandidáti – vlastně slavní
i naštvaní lidé. Společně s přehledem vyhráli a přitom je nespojuje skoro nic. Tolik křesel
jako tentokrát (66 %) v zastupitelstvech měst a obcí nezávislí ještě nikdy nezískali i když
komunální volby vyhrávají vždycky. Teď poraďte – s kým se spojit a s kým raději ne!
Lidovci Kalouskův přemet nakonec přežili. Získali 5 000 mandátů v obcích, výsledek
po zářijových vnitrostranických problémech je dobrý. Byli lepší než ČSSD i komunisté.
O úplné spokojenosti, ale nemohlo být ani řeči (o tom by se dalo v Litovli hodně mluvit!).
Zklamáním byl hlavně neúspěch v Praze, kde získali jen 3,26 % hlasů, a tak vůbec
nezasednou v zastupitelstvu. Úspěch slavili jen v tradičních baštách, v silných regionech
jižní Moravy či Vysočiny.
Povolební jednání jsou ukončena, lze bilancovat. Rozbití modré totality a zrušení
nadvlády pravicové ODS na radnicích se nekonalo. Výsledek je právě opačný – modrá
barva se na politické mapě rozlila ještě víc než v minulém funkčním období. Zvolme stejné
hledisko – 133 měst s počtem obyvatel nad 10 tisíc. Průkaz ODS má 80 starostů či
primátorů, tedy tři pětiny – o 10 víc, než před volbami. Primátorem Prahy je Pavel Bém,
místopředseda ODS a „modří“ starostové jsou ve všech 22 pražských obvodech. Stejně
jednobarevný je i Jihočeský kraj. Naopak ČSSD má o 6 představitelů větších měst méně,
celkově stojí její lidé v čele pouhých 14 radnic. O úspěchu v podání ČSSD se dá hovořit
pouze v Moravskoslezském kraji, kde jsou její členové starosty v 5 městech.
Výprask dostali i lidovci, kteří budou starostovat jen v 6 (dříve v 9) sledovaných
městech, komunisté v žádném. To, že mají sociální demokraté méně starostů ještě
neznamená, že přestali mít vliv na vládu ve městech. Zastupitelé za ČSSD jsou členy rad ve
většině sledovaných měst a v jedenapadesáti dokonce jako partneři ODS. Topolánkovu
povolební výzvu, aby nebrali do rady socialisty, si tedy příliš k srdci nevzali. Ono to snad ani
na místní úrovni není možné realizovat (viz příklad Litovle).
Resumé? Kdyby se 3 sociální demokraté a první muži Olomouce, Přerova
a Jeseníku nestali poslanci, dalo by se říct, že komunální volby na střední Moravě
nepřinesly lidem v regionu na postech starostů žádné změny. Až na výjimky svá křesla totiž
obhájili dosavadní starostové (mimo Šternberka, Hranic a Zábřehu). Na závěr ještě údaj o
celkové volební účasti - 46,6 % - rozhodla necelá polovina oprávněných voličů. Kdo
nepřišel, ať si na nové šéfy nestěžuje!
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49. KOMUNÁLNÍ VOLBY V LITOVLI
Příprava na volby v Litovli začala už v září a jednotlivé strany proseděly nad
volebními programy a kandidátkami řadu hodin. Některé připravovaly i předvolební akce,
především ODS. Ta uspořádala 30. září zábavné odpoledne v areálu Loděnice se
soutěžemi, jízdou na koních, ukázkami sokolnických dravců i opékáním špekáčků. O týden
později se konala akce „Plave celá rodina“ na plaveckém bazénu ZŠ Vítězná v plavání na
čas se zápisem na Tabuli rekordů. O týden později měla tato akce reprízu.
Strany vydaly své předvolební materiály. ČSSD s volebním programem a tablem
kandidátů, stejně jako ODS. Lidovci a komunisté spíš spoléhali na osobní agitaci nebo jim
scházel movitý sponzor pro takové představení se. Nejvíc se prezentovalo Sdružení
nezávislých kandidátů, které mimo volební program s tablem vydalo materiál pod
názvem: “Co se nám podařilo ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva zrealizovat“.
Tam občané našli fotografie z výstavby kanalizace, modernizace čistírny odpadních vod,
průmyslové zóny, výstavby na ulici Severní, dokončení ZŠ Vítězná – otevření bazénu
a venkovních hřišť, opravy ZŠ Jungmannova, „Duhového hřiště“ na Severní a hřišť v Savíně,
Chudobíně a Březovém, rekonstrukce parků a ulic Frištenského a Nábřežní, cyklostezky
Litovel – Víska a Chořelice – Rozvadovice, rekonstrukci ulic Kysucké, Zahradní, Králova
a Smyčkova i rozšíření činnosti MěÚ na ulici Havlíčkově. Slušný přehled nejvýznamnějších
investičních akcí za minulé volební období. Byla uvedena i výše dotací – úctyhodných
69,5 milionu korun a vzrůst majetku města z 1 026 mil. Kč v roce 2002 na 1 328 milionů korun
v roce 2006. Slušná bilance!
Dvě hesla pro volby. Nezávislí: “Pro naše občany práci i bydlení v bezpečném
a zdravém městě!“; lidovci: “Pojďme městu pomáhat a město spravovat, ne tu arogantně
vládnout a panovat!“ To je také v podstatě náplní volebních programů, které se sobě
podobaly více, než bylo zdrávo.
Hemžení začalo už na začátku října – na třech místech města (náměstí, ulice
Palackého, Vítězná ulice za Svatojánem) se objevily panely s materiály stran a hnutí
nezávislých, všichni uspořádali předvolební mítinky s pozvanými celebritami. Nakolik to
bylo úspěšné, to měly ukázat samotné volby. Pořád se píše o diskriminaci žen v politice.
Jak vypadaly kandidátky u nás v pořadí, jež bylo stanoveno losem.Volební číslo 1 – KSČM
20 : 7 ve prospěch mužů; 2. ODS 21 : 6; Nezávislí 14 : 13 (!); 4. ČSSD 16 : 11; 5. KDU – ČSL 20 :
7 – celkově 91 : 44 = 32,6 % žen. Muži mají se 67,4 % naprosto výraznou dvojnásobnou
převahu. Jsme tedy v celostátním průměru, ale co na to gender – studia?
Celkový počet kandidátů je 135 (27 x 5). Snad ještě představit lídry jednotlivých
stran a Nezávislých – opět podle vylosovaného pořadí: Pavel Veselý – předseda MO
KSČM, kdysi místostarosta Litovle; Mgr. Blahoslav Papajk – trojnásobný litovelský
místostarosta; MVDr. Vojtěch Grézl – trojnásobný starosta; Petr Šrůtek – neuvolněný
místostarosta; PhDr. Josef Hubáček – člen Rady města Litovle, kronikář města.
Volby proběhly v jediném volebním obvodu se 17 okrsky. Zapsaných bylo 8 129
voličů, vydaných obálek 3 510, odevzdaných 3 508, platných hlasů 85 195. Účast voličů
byla 43,18 %. Vítězem voleb se stalo Sdružení nezávislých kandidátů s 28 259 hlasy, které
volilo 33,16 % voličů a získalo tak 9 mandátů do 27 členného Zastupitelstva města Litovle.
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Druhé místo získala ODS – 16 983 hlasů, 19,93 %, 6 mandátů. Bronzová příčka patří ČSSD se
16 153 hlasy, 18,96 %, 5 mandátů. KSČM volilo 16,08 % voličů a 13 701 hlasů znamenalo
4 mandáty. Nejslabší byla již tradičně KDU – ČSL s 10 099 hlasy, což je 11,85 % a její zisk byl
pouhé 3 mandáty.
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Ještě k výše diskutované otázce podílu žen v komunální politice. V našem městě je
tedy tato otázka zodpovězena – z 27 členů ZM je 9 žen, tj. přesně 33,33 %, tedy jedna
třetina dle celostátního trendu. Jak se ale bude počet žen odrážet ve složení Rady města
Litovle? Ve středu 1. Listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Zde
byli voleni starosta, místostarostové i radní. Starostou se stal opět MVDr. Vojtěch Grézl ze
SNK, který získal 23 hlasů zastupitelů; místostarostou Mgr. Blahoslav Papajk z ODS (24 hlasů);
druhým místostarostou Petr Šrůtek z ČSSD (20 hlasů). Členy Rady města Litovle byli zvoleni:
Viktor Kohout (SNK), Mgr. Miloš Freml (KDU – ČSL), Zdeněk Jančí (ODS), Ing. Karel Zmund
(SNK ), Ing. Zdeněk Potužák (SNK), Ing. Jan Fiala (SNK) – kteří jsou seřazeni podle počtu
obdržených hlasů zastupitelů od 23 do 17 hlasů. Rada je tedy devítičlenná, složená z 5
členů SNK, 2 členů ODS, 1 ČSSD a 1 z KDU – ČSL podle koaliční dohody vycházející ze zisku
mandátů v komunálních volbách. V opozici nakonec zůstali jen 4 zastupitelé zvolení za
KSČM. Přesné údaje o počtu hlasů získaných ve volbách, pořadí dle tohoto počtu spolu
s příslušností zastupitele a přehled kolik kdo získal procent hlasů v jednotlivých volebních
okrscích přikládáme též jako přílohu kroniky.
Závěrečný komentář k volbám? K žádným převratným změnám nedošlo. Snad
bude staronová koalice alespoň tak úspěšná, jako ta minulá. Hořkou příchuť dostala
povolební situace lidovců o které píšeme již v kapitole o politických stranách. Život jde ale
dál a z chyb se musíme umět poučit. Přejeme nově zvoleným úspěšné volební období
a věřme, že se jim podaří naplnit předvolební sliby dané v jejich programových
prohlášeních.

50. ZÁVĚR
Rok 2006 obstál. Ten příští ale chceme lepší. Průzkum ukázal, že jsme v něm
předsevzetími příliš nehýřili, ale přání a tužeb máme do dalšího roku plnou hlavu. Většina
lidí jej hodnotila ve svém životě jako dobrý, jen pouhá čtvrtina chce nechat všechno při
starém. Většina touží po pozitivních změnách a my v Litovli nejsme žádnou výjimkou.
Bohužel, u mnohých se ukazuje výrazný sklon k materialismu daný vývojem celé
společnosti, která vyloženě směřuje ke konzumnímu způsobu života.
Jakkoli byli lidé spokojeni se svými osobními životy, politiky za jejich letošní pracovní
výkon pochválit nelze. Nadpoloviční většina občanů není s politickým děním spokojena,
spíše je znepokojena, otrávena. Mnozí si myslí, že v tomto směru je to čím dál horší. Jen
pouhých 9 % lidí je toho názoru, že se věci veřejné pohnuly k lepšímu.
Není dobré končit tristně, bez optimismu. Stále to dobré převažuje – máme klid
k práci, spoustu možností prožít aktivní život a ten, kdo pracovat chce se vůbec špatně
nemá. Duchovní rozměr našeho snažení však mnohdy ustupuje do pozadí a dostatek
materiálních statků mnohým stačí ke štěstí. Věřme však, že tomu tak nebude napořád.
Zavírám letošní kroniku právě s tímto přesvědčením.
Už vás nebudu otravovat procenty výzkumů, čísly vypovídajícími o všem možném
nejen u nás, v naší krásné Litovli, ale i v širším záběru, který je pro pochopení souvislostí
naprosto nutný. Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému završení práce na kronice –
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především členům Letopisecké komise, kteří obětavě přečetli a připomínkovali celou
kroniku, nejvíce pak panu Lubomíru Šikovi, pod jehož vedením získávám postupně
kronikářské ostruhy a paní Marii Hrubé, která je přepečlivou kontrolorkou textu
a dodavatelem zajímavých postřehů v kapitole o počasí. Velmi si cením iniciativní
a pečlivé práce tajemnice naší komise paní Hany Dohnalové a její péče o materiální
zabezpečení a technické záležitosti spojené s odesláním žádostí a jejich zpracováním;
panu Petru Navrátilovi, pracovníkovi MěÚ za pomoc při konečné redakci a úpravě
kroniky; uznání patří i tajemníkovi MěÚ Ing. Radovanu Vašíčkovi za zabezpečení
technického zázemí a pořízení fotodokumentace k této kronice; vedení ML za zachování
Letopisecké komise, bez které by vypracování kroniky bylo velmi komplikované. Závěrem
děkuji všem, i tady neuvedeným, kteří jakkoli přispěli k vypracování kroniky i své ženě
Pavle, která měla pochopení pro čas, který jsem pro práci na kronice nemohl plně
věnovat jí a své rodině.
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